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RESUMO 

BALSAMO, D. F. Intervenção federal no Brasil. 2013. 405 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Em toda relação, há de se ter, com o risco do desgaste irreversível da relação e até mesmo do 

perecimento dos próprios envolvidos, unidade na diversidade e diversidade na unidade. No 

Estado federal, marcado pelo relacionamento entre a União e os entes federados, não é 

diferente. O equilíbrio no Estado federal depende de coerência e harmonia entre as entidades 

federadas e a União, e, principalmente, do respeito à maior fonte de conformação e 

organização do Estado Federal: a Constituição Federal. Tanto a União, como os estados-

membros devem comportar-se em conformidade com o estabelecido na Constituição Federal, 

acatando as emanações, observando as prescrições e respeitando as competências. Surgem, no 

trato federativo, adversidades que podem gerar, desde um simples e efêmero mal-estar, até 

sérios entraves e problemas ao Estado como um todo, sua integridade e existência. 

Dependendo da gravidade e do grau da ofensa ao pacto federativo, diversos serão os remédios 

e antídotos ao mal que afligiu o Estado federal. O mais marcante dos mecanismos de 

manutenção e correção do federalismo instalado em um Estado que adote a forma federativa é 

a intervenção federal. A presente dissertação estuda, principalmente, o instituto da 

intervenção federal no contexto do Estado federal. Na primeira parte, em caráter 

propedêutico, são expostas as principais noções e ideias fundamentais sobre o Estado, Estado 

federal e o federalismo, arrimando-se na pesquisa da história, da política, do direito 

constitucional, assuntos e pontos imprescindíveis ao estudo do tema central. Na segunda 

parte, o estudo concentra-se, propriamente, na intervenção federal, expondo sua conceituação 

e suas noções principais; descrevendo sua trajetória histórica quando do seu aparecimento nos 

Estados Unidos da América; no Brasil, ao longo do desenvolvimento do direito constitucional 

brasileiro, apresentando os traços que caracterizaram a intervenção federal desde uma 

manifestação embrionária na Constituição do Império até a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988; analisa-se se a norma da não intervenção é princípio ou regra; 

procede-se, em seguida, à dissecação dos dispositivos constitucionais que tratam da 

intervenção federal na Constituição Federal de 1988 (artigos 34 e 36), num exame expositivo 

que se propõe a estabelecer seus caracteres elementares, tanto no que diz respeito ao seu 

conteúdo material (hipóteses autorizadoras) quanto aos ditames formais (procedimento do ato 

de intervenção) exigidos para sua concretização. Tal análise baseia-se na legislação 

relacionada e na doutrina brasileira, utilizando, também, o auxílio dos diversos métodos 

interpretativos (os pertencentes à hermenêutica clássica e à hermenêutica constitucional), bem 

como do que ensina a prática constitucional e a jurisprudência dos tribunais superiores. Com a 

análise, indaga-se se o rol das causas autorizadoras de intervenção, diante da polissemia de 

seus termos, seria realmente taxativo. Tenta-se, diante da  própria escassez de utilização do 

instituto, oferecer exemplos de situações que ensejariam a medida interventiva, buscando-se 

hipóteses até mesmo em diplomas legais infraconstitucionais, notadamente, a Lei nº 1.079/50. 

Estuda-se brevemente a intervenção estadual e a intervenção federal nos municípios. 

Apresenta-se ainda, sinteticamente, e sem a pretensão de transformar o estudo em pesquisa 

comparativa, as formas de intervenção federal ou institutos e práticas correlatas existentes em 

outros países. Acrescenta-se, de forma suplementar, com a disposição em anexos, quadros 

descritivos do tratamento da intervenção federal na prática constitucional, de acordo com as 

causas que a autorizam (artigo 34) e pelas distintas formas de sua concretização (competência 

e procedimento do ato interventivo) ao longo da história brasileira. 

 

Palavras-Chave: intervenção. federal. Brasil. 
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ABSTRACT 

BALSAMO, D. F. Federal intervention in Brazil. 2013. 405 f. Dissertation (Masters) – 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

In every relationship, there must be, facing the risk of irreversibly rusting away the relation 

and even the perishing of the ones involved, unity in diversity and diversity in unity. On 

Federal State, marked by the relationship between the Union and the federated entities, it is 

not different. The balance in Federal State depends on the coherence and harmony between 

the federated entities and the Union and, especially, on the respect to the greatest source of 

conformation and organization of the Federal State: The Federal Constitution. Both the Union 

and the federal entities must be aligned in conformity with what is established on the Federal 

Constitution, complying the emanations, observing the prescriptions and obeying the 

competences. There are, however, in the federative tract, adversities that can generate from a 

mere and ephemeral malaise to serious obstacles and problems to the State as a whole, 

including its integrity and existence. Depending on the gravity and degree of the offense to 

the federative pact, several will be the remedies and antidotes to the illness that afflicted the 

Federal State. Due to the particular functioning of the federative form, the federal intervention 

is an essential and salutary measure to the federal pact. The present dissertation studies, 

chiefly, the institute of federal intervention in the context of the Federal State. In the first part, 

in a propaedeutic approach, the main notions and fundamental ideas about the State, Federal 

State and federalism are exposed, relying on research of history, politics and constitutional 

law, issues and indispensable points to the central theme study. In the second part, follows 

more specifically, the study of  federal intervention, exposing its conceptualization and 

principal notions; describing its historical trajectory when it first appeared in the United States 

of America; in Brazil, throughout the development of  Brazilian constitutional law, presenting 

the traits that have characterized federal intervention from an embryonic manifestation in the 

Constitution of the Empire to the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988. 

Also, its analyzed if the commandment of non-intervention is a principle or a rule. The 

dissertation proceeds to the dissection of the constitutional devices that tackle federal 

intervention on the Federal Constitution of 1988 (articles 34 and 36), in an expositive exam 

which aims at establishing its elementary characters, both  regarding  its material content 

(authorizing hypotheses) and also the formal dictates (proceeding of the intervention act) 

required to its concretization. Such analysis is based on the related legislation and on the 

Brazilian doctrine, also making use of the support of several interpretative methods (those that 

belong to the classic hermeneutic and those that belong to the constitutional hermeneutic), as 

well as the teachings of constitutional practice and the jurisprudence of the superior Tribunals. 

It is studied the intervention of the states and the Union in the counties. With the analysis, it is 

asked  if the list of the permissive causes of  intervention, before the polysemy of its terms, it 

is really an exhaustive scroll. The study tries, before the lack of use of the institute, to  provide 

examples of situations that would give rise to interventionist measure, seeking chances even 

in  infra-enactments, notably, the federal law number 1.079/50. It is also presented, in 

summary, and without any pretension of transforming this study in comparative research, the 

forms of intervention or institutes and correlates practices existing in other countries. It is also 

added, in a supplementary form, in annexes lay-out, descriptive charts of the treatment of 

federal intervention in the constitutional practice, according to the causes that authorizes it 

(article 34) and to the distinct forms of its concretization (competence and proceeding of the 

intervention act) along Brazilian history. 

 

Key-words: federal. intervention. Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

É natural, em uma coletividade, a diversidade de anseios e de interesses, 

principalmente, quando envolvida está a raça humana, caracterizada pela infinidade de 

individualidades. Dessa multiplicidade de anseios particulares e da diversidade do próprio 

desejo coletivo, podem brotar adversidades. Podem coexistir, no contexto das infinitas 

relações, senso, consenso e dissenso. 

Não obstante, na multiplicidade de pretensões singulares, deve haver 

certa uniformidade, para que se constitua uma “vontade coletiva”, tanto para o progresso 

como para a própria sustentação da comunidade. Há a necessidade, pois, de um equilíbrio. 

Uma comunidade marcada pela prevalência de conflitos, em que não haja a mínima 

convergência de interesses, isto é, que não possua regras e condutas que se destinem a unificar 

ou uniformizar a pluralidade de comportamentos e pretensões, está fadada ao perecimento. 

Dessa necessidade de organização e de imposição de ordem, surge o 

poder político, o Estado e o próprio Direito, como conformadores de condutas, regras de 

convivência e estabelecedores de fins gerais. O poder político surgiu e transformou-se, ao 

longo da história humana, em uma variedade de tipos ou roupagens, de acordo com o povo e 

região em que foi exercido. O Estado nasce como uma sociedade política organizada que 

exerce o poder político. O Direito é o meio pelo qual o Estado exerce o poder político, 

conformando e regendo as relações dos indivíduos entre si e com a figura estatal. 

O Estado, em função de variados elementos históricos, econômicos, 

sociais e ideológicos, apresenta diferentes formas e maneiras de organização, isto é, modelos 

diversificados de Estado; as chamadas formas de Estado. Na modelagem do Estado, aparecem 

várias formas, como a unitária, a confederativa, a federativa. 

A Federação consiste na união de coletividades regionais autônomas que 

a doutrina chama de estados federados (nome adotado pela Constituição), estados-membros 

ou simplesmente estados. O federalismo, como conformador da forma federativa de Estado, 

Federação ou Estado federal, caracteriza-se, pois, por formar uma união de unidades públicas 

dotadas de autonomia político-constitucional; dotadas de autonomia federativa. 

Trata-se, portanto, de uma unidade dentro de uma diversidade. A unidade 

é a Federação, enquanto, a diversidade, é inerente às partes que a compõem, as entidades 

federadas, com seus caracteres próprios. A Federação, portanto, é um pluribus in unum, ou 

seja, uma pluralidade de Estados dentro de uma unidade, que é o Estado federal. 



14 
 

No desenrolar da atuação das entidades federadas, tanto singularmente, 

como nas relações que envolvem diversos níveis de competência, podem irromper falhas, que, 

com maior ou menor alento, podem atravancar o funcionamento das engrenagens do Estado 

federal e até mesmo arranhar sua integridade, colocando em risco sua própria existência. 

Da interação político-governamental entre os entes da Federação, 

evidentemente, abrolham antinomias geradoras de sérios embaraços ao pacto federativo. É 

justamente neste interatuar, que encontra morada o tema central da pesquisa aqui realizada. 

Há casos em que o atentado à autonomia dos entes federados e ao próprio 

pacto federativo é tão violento que, sob pena da perda da estabilidade política do Estado 

federal, surge a necessidade da adoção de medidas proporcionalmente abruptas, para que haja 

o restabelecimento da normalidade. 

Aparece, neste contexto, como solução para reequilibrar, estabilizar e 

ordenar o federalismo estabelecido, e para corrigir erros e antinomias que comprometam o 

balanço que deve existir entre a autonomia e a administração dos entes federados e a 

soberania da União, o instituto da intervenção federal, figura protagonista do presente estudo. 

A intervenção federal, que se caracteriza pela intervenção da União nas 

entidades da Federação, aparece no cenário político-jurídico na história dos Estados Unidos 

da América, com o episódio conhecido como “Whisky Insurrection” (Insurreição do Uísque), 

ocorrida no ano de 1794.  

No Brasil, apesar de ter se exercido com alguma semelhança uma forma 

primitiva ou embrionária de intervenção do governo central nas províncias durante a vigência 

da Constituição do Império, a intervenção federal, tal como se deve entendê-la, surge 

juntamente com o modelo de Estado federal, implantado pela Constituição republicana de 

1891. Nas constituições seguintes, a tratativa do tema não deixou de estar presente, com 

alterações que culminaram com o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, de 

1988, que prevê a intervenção federal (artigo 34) da União nos estados federados e nos 

municípios situados em territórios federais, e, simetricamente, porém com algumas 

peculiaridades, a intervenção dos estados nos municípios. 

Na primeira parte da dissertação (Parte 1), em caráter propedêutico, 

esboça-se, não exaustivamente, e com a intenção de melhor localizar e alocar o estudo, noções 

e ideias fundamentais sobre o cenário em que se situa a figura da intervenção federal: o 

Estado, especificamente, o Estado Federal. 

A Parte 2 inaugura a temática do objeto central desta dissertação: a 

intervenção federal.  
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Inicialmente, é narrada a história do aparecimento da intervenção como 

instrumento de concretização do pacto federal nos Estados Unidos da América e o cenário 

histórico de sua realização. Em seguida, através também da exploração histórica que envolve 

o tema, procura-se identificar a trajetória percorrida pela tratativa da intervenção federal no 

Brasil. Busca-se, também, com o auxílio de cursos, obras literárias específicas, monografias, 

constituições comentadas, artigos e jurisprudência, identificar os principais elementos, ideias 

e noções a respeito do assunto, no contexto do direito constitucional brasileiro. 

Sendo a intervenção um ato de ingerência do Estado (por sua unidade 

maior: União) no próprio Estado (em suas unidades menores: estados-membros), é necessário 

traçar e relacionar noções e ideias básicas a respeito do Estado, em seus aspectos, teórico, 

histórico, político, jurídico, social. 

A intervenção federal é ato de natureza política, com supedâneo 

constitucional, cabendo, por isso, pois, expor conceitos e linhas gerais do constitucionalismo e 

do direito constitucional, assim como da conformação do Estado pelas constituições. 

A intervenção federal é exceção. A normalidade no Estado federal é o 

funcionamento federativo sem invasão da esfera da União nas entidades federadas e das 

unidades entre si. A União não deve interferir nas competências e nas atribuições da 

administração dos estados-membros ou no Distrito Federal, nem os estados nos municípios. 

Assim, pois, há, evidentemente, norma ou mandamento constitucional expressamente 

consagrado da não intervenção. Mas, para que se tenha uma noção mais clara e para que se 

possa relacionar a aplicação e a abrangência do mandamento constitucional, é necessário 

indagar se a não intervenção, em sentido estritamente jurídico, é princípio ou regra. 

O tratamento constitucional do tema da intervenção federal no Brasil, 

especificamente, na Constituição Federal de 1988, obedece a diversos ditames (até em função 

de sua excepcionalidade) de ordem material e procedimental.  

Pode a intervenção federal ser motivada por várias razões, todas 

elencadas no artigo 34 da Constituição Federal de 1988, as aqui nominadas hipóteses 

autorizadoras, hipóteses autorizativas, hipóteses permissivas, causas permissivas, causas 

autorizadoras ou pressupostos materiais da intervenção federal, esta última denominação 

adotada e proposta por Enrique Ricardo Lewandowski. As hipóteses autorizadoras, de aspecto 

material, dizem respeito à intervenção federal para:  

I – manter a integridade nacional; II – repelir invasão estrangeira ou 

de uma unidade da federação em outra; III – por termo a grave 

comprometimento da ordem pública; III - pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública; IV - garantir o livre exercício de 
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qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; V - reorganizar as 

finanças da unidade da Federação que incorra em uma das hipóteses 

estabelecidas; VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão 

judicial; VII - assegurar a observância dos princípios constitucionais 

sensíveis.
1
 

 

Faz-se uma exposição, analiticamente, em relação a estas hipóteses 

autorizadoras, a respeito do conceito ou pelo menos da noção que elas exprimem, por serem 

termos polissêmicos, ou como são chamados pela doutrina: ‘conceitos jurídicos 

indeterminados’. Para isto, utiliza-se, de forma auxiliar, da interpretação jurídica clássica e da 

interpretação estritamente constitucional. Por exemplo, o próprio inciso III do artigo 34 acima 

citado. Quando da sua leitura, o intérprete certamente depara-se com esta questão: O que é 

grave comprometimento da ordem pública? Como sopesar os casos surgidos com base em 

conceitos abertos? 

Neste ínterim, a doutrina especializada é unívoca no sentido de que o 

conjunto dos motivos autorizadores da intervenção federal constitui um rol taxativo. Não 

obstante, diante de expressões tão polissêmicas como ‘grave comprometimento da ordem 

pública’ e ‘direitos da pessoa humana’ urge questionar e refletir a respeito desta taxatividade. 

É claro que o rol é taxativo se considerado em relação a outras causas que autorizariam a 

intervenção federal. Somente pode haver intervenção nas hipóteses elencadas na Constituição 

Federal, porém, considerando-se as hipóteses em si mesmas, levando em conta a 

multiplicidade de interpretações possíveis a respeito de tais termos, há uma taxatividade real 

ou apenas aparente? Isto é, é possível falar estritamente em taxatividade diante da polissemia 

apresentada pelos termos utilizados na Constituição? 

São relacionados exemplos oferecidos pela doutrina de situações 

hipotéticas ensejadoras da deliberação ou adoção da intervenção federal, tentando-se, neste 

contexto, também recorrer a fontes que ofereçam casos exemplificativos que poderiam, pelo 

menos, suscitar a possibilidade de concretização da intervenção federal, como é o caso da Lei 

nº 1079 de 10 de abril de 1950 (Lei dos crimes de responsabilidade), que, segundo o proposto 

no presente estudo, poderia servir como substrato ou fonte de exemplificação hipotética de 

algumas condutas aptas a provocar a intervenção federal. 

A intervenção federal, em sua concretização, não deve apenas estar 

autorizada pelo conteúdo material da Constituição, devendo, igual e imprescindivelmente, 

obedecer a procedimento específico, determinado também pela Constituição, de acordo com a 

                                                           
1
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade Mecum Saraiva. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 22. 
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hipótese em que se funda a medida interventiva. Serão expostos, pela exigência do tratamento 

dos aspectos procedimentais, as normas e os preceitos que regram a intervenção federal na 

Constituição de 1988 e em outras fontes regulatórias, como a Lei nº 12.562, de 23 de 

dezembro de 2011, que regula o procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

Interventiva. 

Nota-se, que, em alguns casos efetiva-se apenas com o julgamento 

discricionário do chefe do Poder Executivo (Presidente da República na intervenção federal e 

Governador de estado ou do Distrito Federal na esfera intervenção estadual). Em outros casos, 

como no inciso IV do artigo 34, com a solicitação do Poder Executivo ou Legislativo ou 

requisição do Supremo Tribunal Federal. Ainda, há situações que dependem, como a do inciso 

VII, de iniciativas judiciais como a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. O artigo 

36 da Constituição de 1988 estabelece, minuciosamente, o procedimento a ser observado em 

cada caso. Há, assim, necessidade de estudo do procedimento ou dos pressupostos formais da 

intervenção federal. 

Estuda-se, brevemente, como uma maneira de oferecer uma abordagem 

mais ampla da intervenção em geral, a intervenção dos estados e da união nos municípios. 

Expõe-se, também, para uma noção mais amplificada do tema, mesmo 

que brevemente, e sem qualquer pretensão de transformar a pesquisa em uma análise 

comparativa, o tratamento da intervenção federal em outros países que adotam o modelo de 

Estado federal. Os que são aqui estudados: Estados Unidos da América; Alemanha; Suíça; 

México e Argentina. 

Complementarmente, são esboçados quadros demonstrativos do 

tratamento da intervenção federal pelos poderes da República Federativa do Brasil, através da 

exposição, em anexos, de propostas, julgamentos, e atos que envolvam a intervenção federal.  

A intervenção federal é parte e é diretamente relacionada ao tema do 

federalismo e do Estado federal, por isso, é de evidente importância para o direito 

constitucional e para a ciência política.  

O estudo da intervenção federal mostra-se fundamental, tanto para o 

estudo do federalismo quanto para estudo do Estado.  
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PARTE 1 – ESTADO E ESTADO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

Há mais de meio século que o Estado federal provoca discussões. E 

ontem, como hoje, é ainda uma iluminada esperança dos homens 

livres. À semelhança das pirâmides de Mênfis, que mudam de 

fisionomia conforme a posição assumida pelo observador, tem êle 

várias e perturbadoras aparências. 

  

 Cândido Motta Filho 

 

 



19 
 

1.1. DO ESTADO 

 

 

1.1.1. Homem, sociedade e Estado 

 

 

O homem, como ser gregário que é, desde os primórdios da história, 

viveu e sobreviveu em grupo. A manutenção da raça humana no planeta deve-se, sobretudo, 

ao uso da inteligência e à vida em conjunto. É mais do que sabido que o homem é um ser 

determinantemente social.  

O homem não vive isolado. Nem mesmo a maioria dos animais 

irracionais o faz. Os vínculos pelos quais os homens se juntam em grupos ou unidades sociais 

são vários, assim como várias são as razões que determinam um eventual fim desta união.
2
 

Assim que nasce, o indivíduo já faz parte de uma primeira espécie de 

sociedade, que é constituída pelo próprio fato da geração: a família (sociedade de parentela ou 

familiar). Numa escala maior, há o vínculo associativo que tem por base a uniformidade de 

linguagem, bem como de costumes e tradições, que constitui a sociedade nacional, havendo 

ainda, outros vínculos de união, como o ideológico, o profissional, o religioso. 

O fato de pertencer a uma sociedade menor, não implica na exclusão do 

indivíduo de pertencer a uma sociedade maior. Giorgio Del Vecchio aduz: 

A identidade do espírito humano faz que, para além das diferenças nacionais, 

religiosas ou políticas, exista uma natural sociedade do gênero humano; pelo 

que, como já antigos pensadores propugnavam, o homem é, em certo 

sentido, cosmopolita ou cidadão do mundo.
3
 

 

Fica claro que, independentemente do vínculo que o motiva a se associar, 

todo indivíduo participa, a um tempo, em numerosas sociedades, umas permanentes e 

fundamentais e outras transitórias e particulares; umas já existentes desde o momento em que 

ele nasceu, outras escolhidas e formadas por sua livre vontade.
4
 

As fraquezas e adversidades encontradas pelo homem diante dos demais 

seres e do próprio meio em que viveu, foram vencidas e superadas através da atividade, da 

                                                           
2
 DEL VECCHIO, Giorgio. Teoria do estado. Tradução para o português de Antônio Pinto de Carvalho. São 

Paulo: Saraiva, 1957. p. 20. 
3
 Id. 

4
 Ibid. p. 22. 
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organização e do trabalho em grupo. As tendências aglutinantes se fundam na instintiva 

sociabilidade humana.
5
 

A vida em sociedade traz evidentes benefícios ao homem e é 

imprescindível à sua própria subsistência, mas, por outro lado, traz consigo uma série de 

limitações à sua liberdade e à própria vida em si. As limitações impostas ao homem são, de 

certa forma, significativamente aviltantes, de maneira que, pregou-se e prega-se até hoje a 

total falta de ordenamento e governo
6
. 

Apesar destas limitações, diga-se, o homem viveu, continua e certamente 

continuará a viver em sociedade. Como se explica esse fato? 

Haverá, por acaso, uma coação irresistível, que impede a liberdade dos 

indivíduos e os obriga a viver em sociedade, mesmo contra sua vontade? Ou, 

diferentemente, será que se pode admitir que é da própria natureza do 

homem que o leva a aceitar, voluntariamente e como uma necessidade, as 

limitações impostas pela vida social?
7
 

 

 Tanto a posição favorável à ideia da sociedade natural, fruto da própria 

natureza humana (teoria naturalista), quanto a que sustenta que a sociedade é, tão-só, a 

consequência de um ato de escolha (teoria contratualista), vêm tendo, através dos séculos, 

diversos e consideráveis adeptos, que procuram demonstrar, com farta argumentação, o acerto 

de sua posição.
8
 

 As ideias e teorias favoráveis a uma sociedade natural remontam aos 

mais antigos períodos da história. Aristóteles já afirmava, no século IV a.C., ser, o homem, 

naturalmente, um ‘animal político’. Apenas os indivíduos superiores, dotados de capacidades 

distintas do homem comum, seriam capazes de ter uma vida isolada, e, os animais irracionais 

constituiriam os aglomerados apenas pelo instinto. 

 Marco Túlio Cícero, com a influência de Aristóteles, em Roma, no 

século I a.C., afirmava que: 

[...] a primeira causa dessa agregação de uns homens a outros é menos 

a sua debilidade do que um certo instinto de sociabilidade em todos 

inato; a espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida 

                                                           
5
 PAES DE BARROS, Renato. Do regime federal. São Paulo: E. G. Revista dos Tribunais, 1940. p. 7. 

6
 As doutrinas do anarquismo têm em comum a contestação da necessidade e da legitimidade de um poder do 

Estado, e do Estado como ordem de domínio político. Para estas teorias, os homens viveriam melhor numa 

comunidade sem Estado do que sob o poder estatal. O poder político seria prescindível. ZIPPELIUS, Reinhold. 

Teoria geral do estado. 3. ed. Tradução para o português de Karin Praefke-Aires Coutinho. Coordenação de José 

Joaquim Gomes Canotilho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 180-181. 
7
 Id. 

8
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 9. 
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errante, mas com uma disposição que, mesmo na abundância de todos 

os bens, a leva a procurar o apoio comum.
9
  

 

Nos homens, haveria, portanto, uma disposição natural para a vida em 

conjunto, e não somente associar-se para satisfazer necessidades materiais de vivência e 

sobrevivência. 

 Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, também seguiu Aristóteles na 

defesa do naturalismo. Para Aquino “o homem é, por natureza, um animal social e político, 

vivendo em multidão, ainda mais que todos os outros animais, o que se evidencia pela natural 

necessidade”.
10

 Existiriam, pois, de acordo com esta doutrina, fatores naturais para a procura 

da permanente associação com outros, como uma forma normal de vida. 

 Mais recentemente, na Idade Moderna, Oreste Ranelletti argumenta a 

favor da sociedade natural, afirmando que, desde as mais remotas épocas que se possam 

imaginar, o homem sempre é encontrado em estado de convivência e combinação com os 

outros, por mais rude e selvagem que possa ser na sua origem. O ser humano seria 

essencialmente induzido por uma necessidade natural que condiciona essencialmente sua 

própria vida. Não somente para conseguir os meios materiais para sobreviver, o homem 

procura, sempre, a sociedade com seus semelhantes, para beneficiar-se do conhecimento e da 

experiência dos outros.
11

 

 Em contraposição aos argumentos e justificativas naturalistas, surgem 

as justificativas que procuram embasar a existência da sociedade no firmamento de um pacto, 

de um contrato. O contratualismo refuta, essencialmente, o impulso associativo natural, com a 

afirmação de que somente a vontade humana justifica a existência da sociedade, o que 

influencia fundamentalmente as considerações sobre a organização social, sobre o poder 

social e sobre o próprio relacionamento do indivíduo com a sociedade.
12

 

Há autores que notam um antecedente do contratualismo já em “A 

República”, do grego Platão, uma vez que na obra se faz referência a uma sociedade 

construída racionalmente, sem qualquer alusão a um impulso associativo natural. Traça-se um 

                                                           
9
 CÍCERO, Marco Túlio. Da república. Tradução para o português de Amador Cisneiros. São Paulo: Edipro, 

1996. p. 27. Livro I, XXV. 
10

 AQUINO, Santo Tomás de. Suma Teológica. Primeira parte, vol. II, questão XVCI, artigo IV. 2. ed. Tradução 

de Alexandre Corrêa. Organização e direção de Rovílio Costa e Luis Alberto de Boni. Porto Alegre: Coedição 

Escola superior de teologia de São Lourenço de Brindes; Universidade de Caxias do Sul e Livraria Sulina 

Editora, 1980. p. 863-864. 
11

 RANELLETTI, Oreste. Istituzioni di diritto pubblico. 7. ed. Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 

1940. p. 2-5; DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 11. 
12

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 12. 
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modelo ideal, assim como, mais tarde, no século XVI, Thomas Morus (em “Utopia”) e 

Tommaso Campanella (em “A cidade do Sol”) descrevem uma sociedade ideal, com uma 

submissão do indivíduo exclusivamente fundada na vontade e na razão. 

 O contratualismo é proposto e sistematizado, por Thomas Hobbes, no 

século XVII, principalmente nos escritos do “Leviatã”, publicado em 1651, em que o autor 

trata do homem, da sociedade e do Estado. De acordo com Hobbes, o homem vive, 

primeiramente, em um “estado de natureza”, em alusão aos momentos mais primitivos da 

história, em que o homem age livremente, sem qualquer controle por leis ou instituições. 

Nesta sociedade primitiva, predomina, no ser humano, o egoísmo, a luxúria, a insaciedade, 

que levariam a uma inevitável “guerra de todos contra todos”. Observa-se, no próprio texto do 

Leviatã: 

Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem 

sem um poder comum, capaz de manter a todos em respeito, eles se 

encontram naquela condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de 

todos os homens contra todos os homens.
13

 

 

 Para Hobbes, esse estado de desconfiança, do homem como lobo do 

próprio homem, em que todos vivem temerosos com relação à ação dos demais, leva os 

homens a agirem impulsivamente, até como reflexo do instinto de sobrevivência. Como forma 

de evitar o perecimento da sociedade, em função deste permanente estado de degradação, 

guiado pela razão, o homem celebra um contrato, uma mútua transferência de direitos. Em 

decorrência deste pacto, deste contrato, torna-se possível a vida em sociedade, e, para que seja 

cumprido, há a necessidade da existência de um poder que limite, condicione e obrigue o agir 

humano. Tal poder é o poder estatal: o Leviatã, um gigantesco homem artificial, criado pelo 

homem natural, para sua proteção, defesa e conservação.
14

 

 Para que a vida em sociedade seja mantida e organizada a um fim, que 

não o perecimento dessa mesma sociedade, Hobbes formulou duas leis fundamentais de 

ordem natural, que, segundo o autor, estariam na base da vida em sociedade. O primeiro 

preceito ou regra geral da razão, de que todo homem deve se esforçar pela paz, na medida em 

que tenha esperança de consegui-la, e, se não conseguir, deve utilizar e aproveitar todas as 

vantagens advindas da guerra. A segunda regra, que deriva da primeira, é a de que um 

homem, concorde, conjuntamente com os outros, e na medida em que considere necessário 

para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar a seu direito e a todas as coisas, 
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 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Tradução de João 

Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 2004. p. 109. 
14
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contentando-se, em relação aos outros homens, com a mesma liberdade que aos outros 

homens permite em relação a si mesmo. No pensamento hobbesiano, enquanto cada homem 

detiver o direito seu direito de fazer tudo o quanto queira, a condição de guerra será constante 

para todos. O autor arremata as regras com uma lei que declara ser a lei de todos os homens: 

quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris, ou, basicamente, faça aos outros o que queres que te 

façam a ti.
15

 

 O Barão de Montesquieu, também tratou sobre o homem num estado de 

natureza, em que todos seriam atemorizados e em constante sensação de inferioridade. Neste 

estado primitivo descrito por Montesquieu, dificilmente haveria a guerra, pois, tendo em conta 

esse sentimento de inferioridade, ninguém procuraria atacar ninguém, e a paz reinaria. Para 

Montesquieu, a ideia de dominação e guerra de Hobbes não seria razoável, pois seria muito 

complexa para a época do aparecimento da sociedade.
16

 

 Existiriam também, segundo Montesquieu, leis naturais que levariam o 

homem a escolher a vida em sociedade: o desejo de paz; as necessidades básicas de 

sobrevivência, como a procura de alimentos; a atração entre os seres de sexo oposto e o desejo 

de viver em sociedade, dada a consciência que os homens têm de sua condição e de seu estado 

quando não inseridos na vida em comum. “Sem um governo nenhuma sociedade poderia 

subsistir”, arremata o autor, a respeito da vida em comum.
17

 

 Rousseau, em 1762, notadamente em sua obra mais afamada, “Do 

Contrato Social”, retoma a linha filosófica de Hobbes, mas com a distinção de que, no 

homem, ao contrário do que pregava o autor inglês, predominaria a bondade, ao invés do 

constante estado de guerra. As ideias de Rousseau tiveram impacto direto sobre a Revolução 

Francesa e, depois disto, sobre todos os outros movimentos de luta por direitos naturais da 

pessoa. O fundamento da sociedade seria a vontade, não a natureza humana. A ordem social 

seria um direito sagrado e encontraria sua razão na vontade que o homem tem de associar-se, 

e, que este direito é proveniente das convenções, não da natureza. 

 No próprio corpo de Do Contrato Social, Rousseau demarca a força e a 

liberdade como instrumentos fundamentais de conservação da sociedade. 

[...] encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de tôda a fôrça 

comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual, cada um, unindo-

se a todos, não obedeça, portanto, senão a si mesmo, e permaneça tão livre 
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 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Tradução de João 
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Apresentação de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 13-14. 
17

 Ibid. p. 15-17. 



24 
 

quanto anteriormente [...] Tal é o problema fundamental que cuja solução é 

dada pelo Contrato Social.
18

 

 

 A associação dos indivíduos, de acordo com a doutrina contratualista, 

tem sempre uma vontade própria, que é a vontade geral, que não representa a simples soma 

das vontades individuais, mas uma síntese da vontade de todos, sempre voltada à utilidade 

pública. O problema da liberdade e da igualdade diante do pacto seria resolvido, uma vez que, 

diferentes em força ou poder material, os homens se igualariam pela convenção. 

A sociedade é composta pelo homem. Os homens possuem 

características que os identificam e que os distinguem. O conjunto dos fatores que os 

distinguem resulta na individualidade, peculiar a cada indivíduo dentro de uma sociedade, 

traduzindo-se numa diversidade de existências. Todos os homens existem, e, este fato 

representa uma igualdade. Mas todos os homens existem de maneiras diferentes, cada qual 

com a sua natureza própria. O homem tem sua natureza assim como tem sua casa de 

nascimento: cada qual tem a sua, mas não a mesma para todos.
19

 

É importante se ter em mente que a vida social só é possível quando as 

relações sociais entre as pessoas sejam, pelo menos em certo grau, ordenadas. Certa ordem é 

necessária.
20

 Do contrário, restaria o caos. Sujeitar-se-devem, pois, os indivíduos, a certo grau 

de coação, com o risco de, em assim não sendo, a desordem colocar em risco até mesmo a 

existência individual e principalmente a da comunidade. 

Aristóteles, em “Política” a respeito do homem e da sociedade, afirmava: 

Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se 

forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são 

praticadas com vistas ao que lhes parece um bem; se todas as comunidades 

visam a algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e que 

inclui todas as outras tem mais que todas este objetivo e visa ao mais 

importante de todos os bens; ela se chama cidade e é a comunidade 

política.
21

 

 

Sérgio Resende de Barros, sobre a sociedade, assevera: 

Revelada como “união de famílias” causada em si mesma pela própria 

natureza humana, a sociedade aparece sob os auspícios da ideologia do dado, 

que toma o produto já acabado, como um dado da natureza, ignorando o 

processo que o produziu. (...) É algo dado, seja pela natureza das coisas, seja 
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 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social e outros escritos. Introdução e tradução de Rolando Roque da 

Silva. São Paulo: Cultrix, [19--]. p. 30. 
19

 BERGER, Gastón. Introducción psicológica e filosófica a los problemas del federalismo. p. 16. Em 

Federalismo y federalismo europeo. Colecion de ciências sociales, nº 41. Madrid: Tecnos, 1965. 
20

 BEATTIE, John. Introdução à antropologia social. Tradução de Heloísa Rodrigues Fernandes. 2. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977. p. 167. 
21

 ARISTÓTELES. Política. Tradução, introdução e notas de Mário da Gama Kury. 3. ed. Brasília: UNB, 1997. 

p. 13. 



25 
 

pela sabedoria ou bondade de um criador. Entretanto, na realidade 

existencial das coisas, nada se dá assim: como algo que simplesmente existe 

e aparece criado. Todos os feitos são efeitos do processo que o produziu. 

Existência é movimento. A existência das coisas surge e depende do 

movimento do mundo, cujo transcurso é a história, nome com que também 

se designa o relato do transcurso.
22

 

 

Neste contexto, surge, como fonte de organização e ordenação das 

relações sociais, o Direito e o Estado. O fato de existir socialmente impõe a necessidade de 

organização, e, com isso, fundamentalmente com o escopo de instituir uma ordem, surge a 

ordem jurídica e a ordem estatal.
23

 Aliás, a noção de sociedade mesma, implica na noção de 

Direito, na medida em que não se pode conceber um agrupamento humano onde não existam 

direitos e deveres.
24

 

Além da característica essencial da sociabilidade, a criatividade e a 

inteligência são, igualmente, atributos fundamentais da personalidade humana.  O homem 

conserva sua existência, entre outros motivos, porque vive em sociedade e porque alcança, 

através da inteligência, feitos e realizações que não só determinam seu progresso, mas 

também livram a espécie do perecimento. Mesmo nos momentos e lugares mais adversos à 

conservação, meios e fins foram achados e criados para a preservação e para a 

autopreservação. 

Ser eminentemente necessitoso
25

, o homem criou e recriou por variadas 

necessidades.  Necessidade de sobrevivência, necessidade de transformação, necessidade de 

comunicação, necessidade de melhora das condições de vida, necessidade de organização, 

necessidade de necessitar. 

No existir humano, foram diversas as criações e as invenções, cada uma 

por uma diferente necessidade. Para transformar o meio, foi criado o fogo. Para a necessidade 

de transportar-se e transportar, foi criada a roda. Para os mais diversos fins, se descobriu a 

eletricidade. Pela necessidade de melhor sobreviver no meio, proteger e proteger-se, melhorar 

processos variados de produção, foram criadas diversas ferramentas, imprescindíveis ao 
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progresso e para a manutenção da vida humana. Para suprir a necessidade de comunicação, 

foi criada a linguagem
26

. 

A comunidade humana, como destaca Sérgio Resende de Barros, é fruto 

de “necessidades que exigiram a união dos indivíduos como condição indispensável para 

superá-las”. A necessidade de viver em grupo é essencial. A necessidade da comunidade é 

geral e primariamente fundamental. A comunidade humana não se constitui apenas pela 

justaposição de indivíduos, mas apresenta caracteres que a fazem racional e logicamente 

necessária. O ser humano se impõe, historicamente, pela mais-valia social que lhe é 

inerente.
27

 

Sem esse valor essencial, a comunidade humana não prosperaria. Como 

bem assevera Sérgio Resende de Barros, “A essência humana não teria existência histórica”. 

Desta forma, a comunidade humana é condição indispensável lógica e histórica ao 

desenvolvimento da espécie humana.
28

 Por ser necessidade, a comunidade gera um dever: o 

primeiro dever de todos; o próprio dever comunitário. 

Desde a associação primitiva nas hordas, em que o nomadismo era 

essencial à sobrevivência, e posteriormente com a sedentarização causada pelo 

desenvolvimento da agricultura
29

, a criatividade torna-se característica essencial da 

humanidade. Evoluindo a aldeia para cidade, passando pelo feudalismo, e, com a globalização 

dos feudos e comunas sob a monarquia absoluta, sobrevindo o Estado, caracterizado por sua 

soberania.
30
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Criação ou invenção da humanidade, igualmente, o Estado é uma das 

mais importantes criaturas
31

, um dos mais relevantes inventos, a mais sólida das instituições 

humanas. O Estado se apresenta como necessidade inventada e invenção necessária. 

Em “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado”, 

Friedrich Engels afirmava: 

Faltava apenas uma coisa: uma instituição que não só assegurasse as novas 

riquezas individuais contra as tradições comunistas da constituição gentílica; 

que não só consagrasse a propriedade privada, antes tão pouco estimada, e 

fizesse dessa consagração santificadora o objetivo mais elevado da 

comunidade humana, mas também imprimisse o selo geral do 

reconhecimento da sociedade às novas formas de aquisição da propriedade, 

que se desenvolviam umas sobre as outras – a acumulação, portanto, cada 

vez mais acelerada das riquezas: uma instituição que, em uma palavra, não 

só perpetuasse a nascente divisão da sociedade em classes, mas também o 

direito de a classe possuidora explorar a não possuidora e o domínio da 

primeira sobre a segunda. E essa instituição nasceu. Inventou-se o Estado.
32

 

 

O Estado moderno, assim como atualmente é entendido, dotado de 

caracteres que o evidenciam, teu seu aparecimento em momento determinado, não tendo 

marcado presença em eras primitivas. A comunidade de cidadãos relaciona-se em uma relação 

de identificação com o Estado. A situação do indivíduo dentro do direito público e perante o 

Estado, não está condicionada pura e simplesmente ao pertencer e ao alocar-se em um 

território, mas também pelo feito e pela busca, do homem, em ser parte e formar uma 

comunidade de cidadãos, caracterizada pela proteção e o respeito mútuos.
33
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A ideia de Estado, entre os estudiosos, era considerada, da época de 

Rousseau até o final do século XIX, idêntica à ideia de sociedade. A doutrina francesa de 

então, encarava-os como dois objetos de estudo idênticos. E realmente não faltaram autores 

que identificavam a sociedade como sendo o próprio Estado, e vice-versa.
34

 

O Estado, como sociedade política, é também fenômeno humano 

permanente e universal, ou, por outro entendimento, é espécie de sociedade politica. Diante da 

diversidade de sociedades políticas existentes ou já existentes, impende distinguir o Estado, 

uma vez que não se justifica confundir as formas primitivas de sociedades políticas com as 

formas desenvolvidas que mais tarde surgem. O Estado é figura peculiar e seu estudo 

necessita de demarcação, não podendo ser confundido com figuras semelhantes, mesmo que 

extremamente parecidas.
35

 

O Estado é concebido como um produto da razão, ou como racionalidade 

humana. O Estado é a única sociedade na qual o homem poderá ter uma vida conforme à 

razão, uma vida conforme à sua natureza.
36

 

Como ensina Sérgio Resende de Barros, o termo Estado, utilizado para 

abranger as formas primitivas de sociedades políticas, perde toda a determinação do conceito. 

Pode até se utilizar o termo para descrever um Estado antigo ou Estado medieval, mas por 

retrospecção.
37
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1.1.2. Estado: noções e acepções, elementos, desenvolvimento 

histórico, formas e tipos de Estado 

 

Todo estudo sobre o direito do Estado e o direito constitucional, deve ter 

como pressuposto lógico, a noção de Estado. Não há como adentrar ao estudo do direito do 

Estado sem esbarrar na pergunta que diz respeito ao que se tem como ideia de Estado. Quais 

são as ideias a respeito da noção de Estado? Como questionado por Carré e Malberg: “O que é 

o Estado, em concreto? O que é o Estado, em abstrato?”
38

 O que é o Estado, enfim? 

O direito do Estado diz respeito ao direito aplicável a todas as relações 

humanas e sociais nas quais o Estado esteja envolvido
39

. Ao estudar o direito do Estado, 

percebe-se que as respostas às questões a respeito do Estado, não apenas oferecem rumos à 

ciência política ou jurídica, mas irradiam-se diretamente sobre a sociedade. 

Como nota Thomas Fleiner-Gerster, se perguntado sobre o porquê de 

pagar corretamente seus impostos e acatar as regras e normas do Estado, o cidadão comum 

certamente responderá que é preciso pagá-los, que todos pagam, pois, caso contrário, o Estado 

poderá exigir à força. Mas de onde surge tal poder? (O de poder arrecadar impostos, mesmo 

que à força. O de impor regras que deverão ser acatadas. Enfim, de onde e como surge o 

poder estatal?).
40

  

A resposta para estas indagações serão, provavelmente, as que tenham o 

sentido de justificar, de alguma forma, o poderio estatal, seja pela justificativa de que o 

próprio povo assim o quis ou que o poder instituído assim o determinou.
41

 Responder no 

sentido de que o governo tem esse direito uma vez que sempre houve um governo é um erro. 

Nem sempre houve um governo estabelecido, e se houve, não possuiu estatalidade. O governo 

se estabelece em um determinado momento, após uma decisão de um grupo ou de uma 

comunidade, após uma revolução, após uma guerra, por anexação, por decisão de um povo.
42

 

Mas em que momento, exatamente, isto é, sobre o que repousa então o 

estabelecimento de um governo ou a decisão que o institui? A resposta a tal pergunta é uma 

das mais controvertidas e incertas na ciência do Estado. Alguns dirão que a força partidária 

extraída de um grupo dá o direito à instituição de um poder; outros dirão que o povo, dotado 
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do poder de autodeterminação, institui tal poder, fazendo-o valer por uma decisão da maioria. 

Na época da monarquia, seria afirmado que o rei tinha o direito de governar porque essa era a 

vontade de Deus. Ainda há os que negarão todo o direito de existência do Estado, sustentando 

ser o poder do Estado um mau em si, devendo ser abolido.
43

 

Observa-se que o domínio do Estado já foi justificado por vários 

enfoques: teológico, filosófico e antropológico. O que importa é saber como se estabeleceu 

realmente a dominação do Estado, para poder dizer, se ela é uma consequência de 

comportamentos individuais e sociais, se contradiz a natureza humana, se conduz o homem a 

uma existência mais valiosa.
44

 

A justificação da dominação do Estado é ponto de discussão desde os 

tempos antigos, e, quase todas as culturas, as ocidentais e as orientais, têm uma ideia mais ou 

menos formada sobre a origem de sua comunidade estatal.
45

 

Outro aspecto importante para o estudo do Estado diz respeito a elaborar 

ou encontrar um conceito preciso e pleno de Estado, que satisfaça todas as correntes 

doutrinárias. Ente complexo que é, o Estado gera, nos estudos que o circundam, diversas 

abordagens e perspectivas que culminam com a produção de diversos conceitos, dependendo 

do enfoque. A própria natureza variável quanto ao tipo ou forma de Estado resulta num 

número extenso de proposições conceituais. 

É secular, nas ciências sociais e no Direito, a busca pelo estabelecimento 

de conceitos. Os filósofos, os sociólogos, os cientistas políticos e os juristas deparam-se, no 

estudar, com diversas formulações e elaborações a respeito de determinado instituto, objeto 

ou assunto. 

 No Direito, a procura, o estabelecimento e a aceitação de determinado 

conceito é demasiadamente complexa, e, faz surgir no jurista e no estudante de Direito, 

dúvidas e proposições que parecem se confundir e até contradizer umas às outras. 

 Com magnífica propriedade, Tercio Sampaio Ferraz Júnior, registra: 

Os juristas sempre cuidam de compreender o direito como um fenômeno 

universal. Nesse sentido, são inúmeras as definições que postulam esse 

alcance. Não é o caso de reproduzir-se numa série, certamente inacabada, os 

textos que ensaiam esse objetivo. Não só juristas, mas também filósofos e 

cientistas sociais mostram ou mostraram preocupações semelhantes. Há algo 

de humano, mas sobretudo de cultural nessa busca. A possibilidade de se 

fornecer a essência do fenômeno confere segurança ao estudo e à ação. Uma 
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complexidade não reduzida a aspectos uniformes e nucleares gera angústia, 

parece subtrair-nos o domínio sobre o objeto. Quem não sabe por onde 

começar sente-se impotente e, ou não começa, ou começa sem convicção.
46

 

 

O problema do conceito de Estado aflige os mais diversos campos do 

conhecimento humano e gera as mais variadas controvérsias e exortações por juristas, 

sociólogos, filósofos, cientistas políticos e etc. Surge, no contexto de determinação da noção 

da figura estatal, várias concepções. Aqui, pois, são expostas algumas das diversas noções 

sobre o assunto. 

As concepções contratualistas, enraizadas no período medieval e 

desenvolvidas nos séculos VVII e XVIII, procuraram explicar a acepção de Estado por um 

pacto firmado entre os indivíduos para erigir um poder comum e assim viver e sobreviver em 

sociedade, sendo produto deste acordo, o Estado, corpo moral e coletivo.
47

 

As concepções organicistas situam-se na consideração do Estado como 

unidade espiritual e a sua equiparação a um organismo natural. O Estado, para esta doutrina, 

seria um princípio vital, uma integração ou união de vontades, um corpo vivo, que se 

desenvolve perfeitamente como este.
48

 

Numa concepção marxista, o Estado surge sem substância própria 

perante a economia, como consequência de uma sociedade de classes e a máquina de domínio 

de uma classe sobre outras.
49

 

Para a escola realista francesa, o Estado é um fato, puramente. O fato de 

haver indivíduos mais poderosos que outros e que querem impor aos outros a sua vontade. 

Assim, quando há diferenciação entre indivíduos entre os “fortes e os fracos”, faz-se um 

Estado.
50

 

De acordo com Rudolf Smend, o Estado seria uma associação voluntária 

real, compreendida por um processo de integração. Seria uma realização cultural, um conjunto 

de relações objetivas.
51

 

Para a escola de Viena, o Estado aparece identificado com o próprio 

Direito, como ordem jurídica relativamente centralizada. Constitui, pois, uma ordem 

normativa de comportamentos humanos.
52
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O Estado, na definição de Balladore Pallieri, apresenta-se como: 

O Estado é o ordenamento que tem por fim específico e essencial o 

regramento global das relações sociais entre os membros de uma população, 

situada sobre um dado território.
53

 

 

Interessante o apontado por David Easton, que afirmou ter ciência de 

cento e quarenta e cinco definições de Estado. Tal fato retrata que poucas vezes os homens 

discordaram sobre um termo de forma tão acentuada.
54

 

Giorgio Del Vecchio atribui conceituação jurídica ao Estado, definindo-o 

como “a unidade de um sistema jurídico que tem em si próprio o centro autônomo, e que por 

isso é dotado da suprema qualidade de pessoa (em sentido jurídico)”.
55

 

Segundo Lawrence Krader, o Estado é uma forma não-primitiva de 

governo. As agências do governo estatal são explícitas, complexas e formais, o que não ocorre 

nas formas primárias de organização.
56

 

Dalmo de Abreu Dallari conceitua Estado como a “ordem jurídica 

soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território”. 

Dallari aponta que neste conceito “se acham presentes todos os elementos que compõem os 

Estados” uma vez que a “noção de poder estaria implícita na de soberania, que, no entanto, é 

referida com característica própria da ordem jurídica. A politicidade do Estado é afirmada na 

referência expressa ao bem comum, com a vinculação deste a um certo povo” e por fim, a 

“territorialidade, limitadora da ação jurídica e política do Estado”.
57

 

 Sérgio Resende de Barros sintetiza a noção de Estado, sob uma acepção 

histórica: 

A estabilização territorial catalisou as condições e causas do surgimento de 

uma sociedade política cuja nota característica é a constituição do governo 

com um aparato de coartação dos indivíduos, apoiado na milícia, montado 

sobre uma base social estabilizada cada vez menos geneticamente e mais 

territorialmente. A essa sociedade geral, estável em um território, sob a 

coartação de uma elite política sobre a base social que nele se fixou como 

população, é o que hoje – ainda que o definam por termos variantes mas 

afins destes – a maioria dos estudiosos chama Estado.
58
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Deve-se considerar, não obstante as peculiaridades de cada acepção, que, 

falar em Estado equivale a falar em comunidade e em poder organizados.
59

 

É interessante expor, igualmente, a respeito do termo “Estado”. A 

importância da história da terminologia da palavra Estado liga-se à importância que a própria 

Ciência do Estado tem para a análise do Estado. É direta a correlação entre a palavra e o 

sentido que a mesma expressa. A palavra traça, com frequência, o caminho que a ciência irá 

seguir.
60

 

Pela etimologia do termo, tem-se que “Estado” derivada do latim status, 

representa estar firme (estado, posição, ordem, condição).
61

 

Entre os gregos, para denominar o que se entendia por Estado, empregou-

se o termo ‘πόλιξ’ (Pólis), que, na verdade, tomava o sentido de Cidade, e, por isso mesmo, a 

Ciência do Estado, na Grécia Antiga, construiu-se sobre o Estado-Cidade ou sobre a Cidade-

Estado, não havendo, na época, a noção ou compreensão do Estado como elemento dotado de 

vasta extensão territorial.
62

 Falava-se sobre o Estado, ou sobre os Estados, apenas como um 

conjunto de habitantes, não se fazendo referência à relação destes com o território e o Estado 

propriamente dito. 

Entre os romanos, a terminologia política sobre o Estado, não era muito 

diferente. O Estado correspondia à civitas, a comunidade de cidadãos ou a res publica, a coisa 

comum ao povo todo, que correspondia precisamente à expressão τò κoιυòυ, no grego, 

significando a totalidade de um povo. A capacidade plena de exercício da cidadania, 

entretanto, só era concedida a poucos. Como a base do sistema romano girava em torno da 

cidade principal, o civis romanus era, exclusivamente, o cidadão de Roma, onde se levantou, 

exatamente, o maior e mais poderoso Estado territorial da antiguidade. Na Roma antiga, 

chega-se a uma noção do poderio estatal, pela terminologia, pois se identifica o poder de 

mando, próprio do governo. A res publica converte-se em poder do imperium. O elemento 

essencial do poder do Estado romano passava a ser o império, e não os cidadãos. Convertia-

se, portanto, o res populis em res imperantis.
63

 

 Nos domínios germânicos, em oposição à antiga concepção de Estado e 

à maneira de designá-lo, na Idade Média, tem-se nota do uso dos termos “land, terra, terrae” 

em referência, principalmente, ao elemento territorial como sendo o principal na configuração 
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do Estado. Assim, eram considerados de maior importância histórica, os feitos relacionados 

ao Estado dotado de grande extensão territorial. O poder político, entre os germanos, era 

derivado da propriedade territorial.
64

 

Tal terminologia, não traduz fielmente o significado de Estado, sendo, 

igualmente, deficiente em determinados aspectos
65

. Entretanto, a utilização do termo não se 

perdeu totalmente na Alemanha. Oficialmente se usa a expressão Landesgesetzen, 

cientificamente, utiliza-se Landesstaatrecht, para expressar o Direito de cada Estado em 

particular, e, para nomear Câmaras, mantêm-se a expressão Landtag, que remonta ao antigo 

Estado territorial.
66

 

Era latente a necessidade de empregar-se um termo que compreendesse a 

formação total do Estado, isto é, determinasse a significação do fenômeno como um todo. Tal 

desiderato foi atendido na Itália. Para a pluralidade de Estados italianos, as expressões 

‘regno’, ‘império’, ‘terra’ e ‘città’, não bastavam para determinar o real sentido e o 

verdadeiro caráter dos Estados de Florência, Veneza e Gênova, por exemplo.
67

 

É quando então começa a ser utilizado o termo ‘stato’, unido ao nome de 

uma cidade, para designá-la (como exemplo: Stato de Firenze).  

Atribui-se ao florentino Nicolau Maquiavel, a introdução, na literatura, 

do termo Estado. Em “O Príncipe”, de 1513, o autor escreveu: “Todos os Estados, todos os 

domínios que tiveram e têm império sobre os homens, foram e são ou repúblicas ou 

principados”.
68

 

No decorrer dos séculos seguintes (XVI e XVII), o uso da palavra Estado 

ganha espaço também nas linguagens francesa e alemã. Na França, Jean-Bodin a emprega 

pela primeira vez em 1576, em “Six Livres de la République”, para indicar formas peculiares 

de Estados associados à República.
69

 Loyseau, em 1608, utiliza-a com no mesmo sentido que 

a atribuiu Maquiavel, em “Traité des Seigneuries”. O próprio Shakespeare, na Inglaterra, 
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frequentemente, fazia uso da expressão state, no sentido técnico de Estado. Na Alemanha, o 

significado de status manteve-se vacilante por muito tempo. 

 Para que se forme uma ideia ou um conceito de determinado objeto, é 

necessário ter em conta o processo histórico que o produziu ou o originou. A investigação 

histórica do objeto estudado permite apontar as circunstâncias e condições que o cercaram, 

nos vários momentos de sua existência (até mesmo de seu nascimento), possibilitando, com 

isso, uma maior e mais clara compreensão do que se estuda. Com o Estado não é diferente. 

Aliás, é importantíssima a investigação histórica a seu respeito. Dentre as pesquisas, desde as 

que procuram analisar as sociedades mais primitivas, procurando algum sinal de organização 

ou instituição estatal, até os estudos que buscam identificar o exato surgimento das várias 

formas pelas quais se manifestou o Estado, é possível encontrar elementos que propiciam um 

maior entendimento a respeito do tema. 

 Surge, neste contexto, pois, uma das mais importantes questões que 

afligem a ciência política e a ciência do Direito: determinar ou apontar um momento em que 

se concretiza a existência do que se entende por Estado. Obviamente, tal constatação 

dependerá da ideia que se tem e do que se entende por Estado, isto é, o modelo de Estado a 

que se faz referência, se é que há mais de um modelo. 

 O estudo da origem do Estado implica indagações que abrangem a época 

de seu aparecimento e os motivos que determinaram seu aparecimento. A resposta a estas 

indagações dependerá, mormente, da noção de Estado em questão
70

. Diversas as premissas e 

ideias básicas adotadas, diferentes as conclusões. 

 Para uma parte dos estudiosos, o Estado acompanha a humanidade desde 

o princípio de sua existência. Desde que o homem vive sobre a Terra e acha-se integrado 

numa organização social, dotada de poder e com autoridade para determinar o comportamento 

do grupo. Portanto, nessa linha teórica, o Estado sempre existiu, variando apenas suas formas 

e características.
71
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De acordo com Lawrence Krader, “o Estado não é um monstro, nem é o 

instrumento perfeito para a obtenção dos desejos humanos”. É, ao invés disso, a evolução de 

simples começos a estruturas sociais cada vez mais complicadas e formais, nas quais, povos 

simples, formados por famílias ou grupos de famílias, agruparam-se segundo uma ordem 

consanguínea da sociedade, em que o parentesco é o laço dominante entre os componentes da 

tribo.
72

 

Numerosos autores entendem que o Estado sempre existiu, isto é, o 

Estado existiu enquanto existiu também a sociedade, uma vez que, o homem, em toda sua 

história sempre viveu integrado numa organização social, dotada de poder e com autoridade 

para determinar o comportamento de todo o grupo. Entre os defensores desta teoria, estão 

Eduard Meyer, historiador das sociedades antigas, e Wilhelm Koppers, etnólogo, ambos 

afirmando que o Estado é um elemento universal na organização da sociedade humana ao 

longo dos tempos
73

.  

 Há autores que admitem que a sociedade humana existiu sem o Estado 

durante um certo período. Por diversos motivos, formou-se o Estado para atender às 

necessidades ou conveniências dos grupos sociais, diferentes conforme as diferenças entre 

esses grupos. Portanto, variaram as aparições conforme a variação dos locais e dos povos 

envolvidos.
74

 

 Georg Jellinek, mesmo advertindo sobre a obscuridade da investigação a 

respeito da origem das primeiras sociedades politicamente organizadas, proclamava que, a 

forma desenvolvida de comunidades com um caráter de associações supremas e complexas 

que hoje se tem como Estado inicia com o assentamento do homem em um determinado 

território (fim da vida nômade e o começo da vida sedentária). Da agricultura e do uso da 

terra adveio a divisão da terra. A necessidade premente de determinar o que era da 

comunidade e o que era do indivíduo fez com que surgissem os dominantes (que 

estabeleciam) e os dominados (que acatavam)
75

. Nessas comunidades, as famílias e a 

comunidade já estabeleciam e faziam respeitar algumas normas estabelecidas. A formação de 

associações primitivas já possuía certo regramento. Por outro lado, Karl Schmidt e Giorgio 
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Balladore Pallieri situam-se entre os autores que têm o entendimento de só admitir como 

Estado uma sociedade política dotada de certas características muito bem definidas.
76

 

 O Estado, conhecido como é nos dias de hoje, de tipo europeu 

ocidental, comumente definido e caracterizado pela presença dos elementos ou condições de 

existência (povo, território e poder político), é apenas um dos tipos possíveis de Estado. É o 

Estado nacional soberano que, nascido na Europa, se espalhou recentemente por todo o 

mundo.
77

 Na contemporaneidade, a forma europeia de Estado determina a estrutura da 

sociedade de Estados na ordem internacional. A comunidade internacional é composta de uma 

maioria de Estados que apresentam o modelo do moderno Estado europeu.
78

 

Para que se tenha caracterizado o modelo de Estado moderno, há 

necessidade de se pesquisar sua origem, atentando para fatores de ordem histórica, política, 

jurídica e antropológica. Assim, deve-se levar em conta a necessidade, na sociedade humana, 

de organização política; necessidade de situar, no tempo e no espaço, o Estado propriamente 

dito entre as organizações políticas historicamente conhecidas e suas transformações 

constantes.
79

 

Entre as sociedades políticas que precederam o Estado, ou, sociedades 

políticas pré-estatais mais conhecidas estão: a família patriarcal, o clã e a tribo, a gens 

romana, a fratria grega, a gentilidade ibérica e o senhorio feudal. As sociedades mais simples 

poderiam apresentar sinais de organização e instituição de poder, mas, peculiares em relação 

aos elementos estaduais, surgidos posteriormente.
80
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A formação do Estado, ou, as formações dos Estados, ocorreram por 

diversas formas, pacíficas e violentas, por desenvolvimento interno, por acordo, por 

conquista, por migração, aglutinação, laços de sangue ou laços econômicos, evoluindo para 

formas cada vez mais complexas.
81

 A origem do Estado diz respeito também, pois, às 

maneiras de formação do Estado (forma originária e forma derivada). A formação originária 

do Estado pode ser explicada por teorias que afirmam uma formação natural
82

 do Estado, e 

não puramente por um ato voluntário do homem, como afirmam as teorias que defendem a 

formação contratual dos Estados.
83

 

A criação derivada dos Estados dá-se pela formação a partir de Estados 

já existentes pelo fracionamento (quando a parte de um Estado se desmembra e passa a 

constituir um novo Estado, como no exemplo das colônias que se desvinculam da metrópole) 

ou pela união de Estados (quando da adoção de uma Constituição comum, desaparecendo 

como entes independentes, os Estados que aderiram à União. Neste caso, dois ou mais 

Estados unem-se para constituir um novo Estado. Tem sido comum através da formação de 

Federações, preferindo-se assim, pois, não obstante o fato de constituir um poder central 

único, preservam-se as autonomias e culturas locais).
84

 

Não há que se olvidar, das chamadas formas atípicas de formação de 

Estados, como, por exemplo, a criação dos Estados alemães no século XX
85

, a Cidade do 

Vaticano e o Estado de Israel. 
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Sobre a formação dos Estados federais, como bem resumido por Irineia 

Maria Braz Pereira Senise: 

A doutrina aponta como tradicionais modalidades de criação de estados 

federados o desmembramento; a fusão – que recebe também a 

denominação de incorporação entre si -; a elevação de Território federal à 

condição de estado federado; a subdivisão, ou cisão ou, ainda, 

seccionamento; a aquisição onerosa, a anexação e, finalmente, a 

admissão.
86

 

O aparecimento de novos Estados suscita dúvidas que atingem também a 

ordem jurídica internacional e o direito internacional. A criação de um novo Estado tem um 

momento determinado? Isto é, a partir de que momento se considera existente um Estado? O 

reconhecimento do novo Estado pelos demais Estados é imprescindível para ser definida a 

criação ou bastaria apenas a autossuficiência e a viabilidade própria?
87

 

Embora cada forma ou tipo de Estado já conhecido na história tenha, 

cada um, suas próprias características e peculiaridades que os diferenciam entre si, há um 

quadro comum de caracteres presentes nestes Estados. Fazem parte desta gama de traços 

comuns: a complexidade de organização e atuação, pela centralização do poder, multiplicação 

e articulação de funções, diferenciação de órgãos e serviços, prestações e imposições; a 

institucionalização, que consiste na dissociação entre a chefia, a autoridade política, o poder; a 

coercibilidade, que é o monopólio legítimo da força física; a autonomia das ações e 

organizações estatais; e da continuidade no tempo e do espaço da organização estatal, a que 

Jorge Miranda atribui a denominação de “sedentariedade”.
88

 

O Estado não pode ser resumido numa fórmula única, acabada. Está em 

contínua mudança através dos processos históricos que o caracterizaram, o caracterizam e o 

caracterizarão. O Estado desenvolveu-se, nas diferentes partes do mundo, por diversas formas, 

na antiguidade oriental e ocidental.
89

 

No Oriente Médio, o tipo de Estado apresenta características próprias, 

tais como a teocracia (poder político derivado do poder religioso), a monarquia, ordem 

hierárquica desigual na sociedade, larga extensão territorial e reduzidas garantias ao 

indivíduo.
90
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Na Grécia antiga, na Pólis, se apresentavam características como a 

prevalência do fator pessoal, pouca extensão territorial, deficiência ou inexistência da 

liberdade fora do Estado e diferentes formas de governo, marcadas, principalmente, pela 

conhecida democracia grega.
91

 

Na Roma antiga, o agrupamento das famílias e das gentes, com base 

municipal, o desenvolvimento do poder político como supremo e uno, a separação do poder 

público da esfera privada, acesso aos cidadãos às funções públicas, a expansão da soberania e 

da cidadania no território, a difusão do cristianismo.
92

 

Na Idade Média europeia, ainda não se delineia o Estado moderno, mas, 

no final deste período histórico despontava o feudalismo, que se traduzia na hierarquia da 

titularidade e exercício do poder político, numa cadeia de soberanos e vassalos, ligados por 

contratos e convenções.
93

 

No decorrer da idade medieval, terminado o regime patriarcal típico da 

Idade Antiga, surgiu um regime de fragmentação da propriedade territorial em forma de 

feudo, o feudalismo. Os feudos constituíam unidades econômicas sociais e políticas dotadas 

de relativa autonomia e eram governados por seus donos, os senhores feudais, que mantinham 

relações de hierarquia típicas da nobreza (rei, duques, marqueses, conde). Cada um com seu 

domínio sobre o que lhe pertencia e o que lhe cabia. Tal domínio territorial implicava no 

domínio político. Como bem retrata Sérgio Resende de Barros: “O dono da terra, com base no 

direito da terra, governava o que se passava na terra. Era um domínio político-territorial, 

vinculando o poder à terra”.
94

 

No fim da Idade Média, o rei, apoiado pela burguesia, deu um contorno 

mais definido ao poder, consolidando um governo geral sobre os feudos. Torna-se o senhor 

dos senhores, o monarca. Sérgio Resende de Barros elucida: “É governo solutus a legibus [...] 

Duques, marqueses, condes, bispos, abades continuam donos de suas terras. Mas, acima deles 

e sobre eles, agora o rei chefia a nação”. O rei impunha sua própria força por meio a 

utilização de armas, dando origem a um poder absoluto, soberano. Continua Resende de 

Barros, a esse respeito: “É a soberania, que define o Estado. À sociedade política por ela 
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estabilizada, vale dizer, à sociedade política estável sob o poder soberano de um príncipe, 

Maquiavel chamou Estado, empregando nesse sentido especial [...]”.
95

 

Sérgio Resende de Barros, sobre o surgimento do Estado, bem acentua: 

Dessa maneira, o Estado caracterizado pela soberania surgiu na passagem da 

era medieval para a moderna. Nasceu como Estado (sociedade estabilizada 

pela soberania) nacional (tendo por base geopolítica a nação) monárquico 

(tendo por forma de governo a monarquia) e absoluto (tendo por regime 

político o absolutismo). A transição do feudal ao nacional definiu 

historicamente o Estado pela soberania. Se doutrinariamente também for 

definido pela soberania, será forçoso reconhecer que, assim definido, o 

Estado surgiu apenas no início da Idade Moderna. Não foi propriamente o 

Estado moderno que então surgiu, mas o próprio Estado. Antes, não houve 

propriamente Estado. Na Idade Média, a sociedade política constituiu-se de 

feudos definidos pelo domínio político-territorial. Na Idade Antiga, de pólis 

(a civitas romana): uma cidade e suas terras, definida pela autarquia 

econômica e política, ou seja, pela capacidade de auto-manter-se e auto-

governar-se, tal como explicou Aristóteles no início de suas considerações 

sobre a "Política". Por conseguinte, na história da civilização, a sociedade 

humana, depois que se tornou sedentária, teve três bases geopolíticas 

sucessivamente – a pólis, o feudo, a nação – constituídas e definidas 

respectivamente pela autarquia dos cidadãos, pelo domínio do senhor feudal 

e pela soberania do governante. Já na história prévia à civilização, dita pré-

história, a sociedade humana se constituiu de tribos, comunidades raciais 

errantes, não sedentárias, sem apropriação da terra e, portanto, sem base 

geopolítica fixa. Eram sociedades fixadas não pelo solo, mas definidas e 

caracterizadas pela consagüinidade, sendo orientadas pelo conselho dos mais 

velhos e regidas por um rei, que não era absoluto, mas escolhido ou aceito 

segundo uma lei natural, a saber: por sua maior sabedoria, vivência, 

experiência de vida.
96

 

    

Surge, o Estado moderno de tipo europeu, em várias partes da Europa, 

com as peculiaridades próprias de cada caso. Na Península Ibérica, ao fim do século XV, no 

momento em que as lutas da reconquista cristã favoreceram a unidade no comando político no 

interior dos reinos que se formavam. Na Sicília e na Inglaterra, devido ao regime burocrático-

militar imposto pelos normandos. Na França, de forma lenta, ao longo dos séculos XIV e XV, 

pela reunião à Coroa de terras e direitos de grandes feudatários.
97

 

O processo de criação dos Estados europeus culmina nos Tratados de 

Westfália, de 1648, que colocaram fim à Guerra dos Trinta anos, selaram a ruptura religiosa 
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com o fim da supremacia política do Papa e da divisão da Europa em diversos Estados 

independentes.
98

 

Como condições gerais de desenvolvimento do Estado europeu, figuram: 

o renascimento; o espírito científico; o processo técnico e o aproveitamento da natureza; a 

decadência da nobreza e da aristocracia rural e a ascensão da burguesia; a cultura e o 

progresso material; os descobrimentos marítimos e a expansão colonial.
99

 

O Estado moderno de tipo europeu apresenta características próprias, 

como a de que é Estado nacional, pois tende a corresponder a uma nação ou comunidade 

histórica de cultura, deixando o fator de unificação de ser a religião, etnia, ocupação; a 

secularização ou laicidade, que retiram a religião da base do poder político; a soberania, como 

poder supremo, que dá capacidade ao Estado para vencer as resistências e estabelecer sua 

independência; os Estados modernos trazem as virtudes de extensão próprias dos Impérios e 

reúnem também as qualidades das Cidades-Estados, que envolvem seus habitantes em uma 

identidade comum.
100

 

O Estado absoluto despontava como o principal modelo de Estado 

existente na configuração do Estado moderno. Havia a máxima concentração do poder no rei, 

sendo que, a vontade do rei era a lei; as regras jurídicas eram exíguas, vagas e quase todas não 

escritas. O critério principal do agir do Estado era sua conveniência, o bem político, não a 

justiça ou legalidade.
101

 

O Estado constitucional, representativo ou de Direito, surge com as 

manifestações e os movimentos sociais e políticos inspirados nas ideias do individualismo e 

do iluminismo. A Revolução Francesa, que durou de 1789 a 1799; a Revolução Industrial, na 

Inglaterra, e, os Estados Unidos, com a elaboração da Constituição de 1787.
102

  

Desenvolveu-se, ao longo da Idade Contemporânea, uma relativização da 

soberania, iniciada na Inglaterra, no fim do século XVII, com a Revolução Gloriosa, 

resultando num regime político de limitação do poder e a contenção das prerrogativas do 

governante. Um século depois, deu-se, como descrito por Sérgio Resende de Barros, a 

“racionalização e radicalização da divisão em separação de poderes e do rol em declaração de 
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direitos e, enfim, pela inserção de ambas na constituição escrita, no processo histórico da 

Revolução Francesa e nos Estados Unidos”.
103

 

A Constituição, objetivo alcançado pelos ideais libertários, chegou como 

a solução para os problemas da liberdade e do arbítrio do poder estatal, mas tal crença logo se 

“revelou ilusão do idealismo revolucionário da primeira hora liberal”, como ensina Sérgio 

Resende de Barros, que, ainda sobre o assunto, esclarece: 

Eis como a soberania sofreu a sua primeira relativização na medida em que o 

Estado se libertou do absolutismo e o Estado Liberal de Direito se constituiu 

por escrito, exceto na Inglaterra, onde nasceu dos usos e costumes 

constitucionais. Esse processo de relativização da soberania prosseguiu no 

curso da evolução do estado liberal para o Estado Social de Direito, cuja 

plenitude jurídica é o Estado Democrático de Direito, a ser alcançado com a 

terceira geração de direitos, os direitos de solidariedade, que surgem e urgem 

no rumo de um estado de direito pleno, em que os direitos humanos sejam 

direitos de todos baseados em deveres de todos e não apenas do Estado. A 

Constituição brasileira de 1988, em seu artigo inaugural, afirma que a 

República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de 

Direito. Mas, embora tenha sido escrita pelo Constituinte com o verbo no 

indicativo presente, essa afirmação não é uma realidade presente. É um 

desejo do povo brasileiro, que ainda está por ser satisfeito. A verdade é que, 

no mundo dos fatos jurídicos, no processo da história do Direito, o Estado 

Democrático de Direito somente se realizará no Brasil, como em qualquer 

país, quando – não só os direitos políticos – mas todos os direitos 

fundamentais, inclusive os políticos, estiverem convertidos em direitos 

humanos difusos, integrais, recíprocos, solidários: verdadeiros direitos de 

todos que, por serem apoiados nos deveres de todos que lhes sejam 

correspondentes, possam assim, quanto à titularidade, sujeitar todos os 

indivíduos da espécie humana e, quanto ao objeto, apreender todos os 

valores da dignidade humana.
104

 

O Estado constitucional surge como Estado liberal, baseado na ideia de 

liberdade, empenhado em limitar o poder político pela divisão e pela redução das funções 

estatais. O Estado constitucional do século XIX tinha cunho eminentemente burguês, 

identificado com os valores da burguesia.
105

 

Estado constitucional caracteriza-se, primordialmente, por estar 

assentado em uma Constituição. O Estado constitucional transformou-se, ao longo do tempo, 

da mesma maneira que se transformou o constitucionalismo. Ora limitador, ora individualista, 

ora social, ora programático. 

No século XX, os eventos políticos e o aumento de ideologias aparecem 

no cenário estatal. O Estado liberal passa a ser Estado social. O Estado passa a ser 
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intervencionista, social, em oposição ao laissez faire liberal; o aparecimento e 

desaparecimento de regimes autoritários; a emancipação dos povos coloniais; a organização 

da comunidade internacional e a proteção internacional dos direitos do homem; os direitos e 

garantias individuais. 

Desenvolve-se, neste contexto, com a expansão máxima do Estado, a 

comunidade internacional, através de agrupamentos de Estados com funções específicas. As 

organizações internacionais.
106

 

O Estado social surge como um alargamento dos ideais do Estado liberal, 

primando pela liberdade e igualdade. Baseia-se na articulação de direitos, liberdades e 

garantias, e, principalmente de direitos sociais, reforçando os mecanismos de garantia da 

Constituição.
107

 

Os Estados marxista-leninista e fascista aparecem, respectivamente, na 

Revolução Russa de 1917, na União Soviética, e na Itália, no regime instaurado de 1922 a 

1943 pelo partido fascista.
108

 

É interessante destacar, nos ensinamentos de Pierre Rosanvallon, que o 

Estado de tipo ocidental, alicerça-se de forma peculiar, e, para evidenciar-se como tal, passou 

por três momentos políticos e jurídicos bem específicos e decisivos: o de laicização da 

política, que caracteriza o Estado como forma política original, inédita na sociedade até então; 

o momento liberal, que consistiu na clarificação da natureza jurídica do Estado; e o momento 

democrático, que legitima a representação da sociedade civil no controle do poder.
109

 

 O Estado contemporâneo se caracteriza pela ampliação do âmbito de 

atuação estatal, como decorrência de novas situações e novas exigências da vida social. Há a 

presença do Estado quase que em todos os setores da vida social. Assim, identifica-se certa 

onipresença da figura estatal nas relações sociais.
110

 

Nos tempos atuais, na linha de raciocínio desenvolvida por Roger-Gérard 

Schwartzenberg, em sua obra “O Estado Espetáculo”, que embora tenha sido escrita na 

década de 70 do século XX, já preconizava uma característica bem reluzente e clara na 

configuração estatal contemporânea: a de que o poder político estatal encontra-se, de certa 

forma, personificado em seus dirigentes. Há um culto, tanto por parte da sociedade, quanto 
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por parte do próprio líder (o que resulta até em um narcisismo) ao seu modo de gerir e se 

comportar publicamente. 

Era comum, há pouco associar a imagem dos EUA à política de 

dominação e arrogância do Ex-Presidente George W. Bush; comum associar a imagem do 

Estado “camarada” brasileiro à imagem do Ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva; comum 

associar, nos dias de hoje, a imagem da austeridade do Estado alemão à de sua gestora, 

Angela Merkel. Cuba, de Fidel. Do Estado dominante e dominado norte-coreano de Kim 

Jong-Un. 

Nas palavras do próprio Scwartzenberg: 

A política, outrora, era ideias. Hoje, é pessoas. Ou melhor, personagens. Pois 

cada dirigente parece escolher um emprego e desempenhar um papel. Como 

num espetáculo. Doravante, o próprio Estado se transforma em uma empresa 

de espetáculos, em “produtor” de espetáculos. A política se faz, agora, 

“encenação”. Agora, todo dirigente se exibe e se dá “ares” de vedete. Por aí 

vai Fiel a sua etimologia. “Pessoa” não é uma palavra derivada do latim 

persona, que significa máscara de teatro? Antigamente, o poder era uma 

abstração. Um conceito frio em impessoal, para uso de legistas severos, 

decididos a conhecer apenas as instituições e os códigos. Antigamente, o 

poder era quase anônimo. Assim começou a democracia. Após a luta contra 

a monarquia, e mais tarde contra a ditadura. Em suma, contra a autoridade 

pessoal. Atualmente, o poder tem uma fisionomia: a do dirigente que o 

exerce. De abstrata, a arte política se fez figurativa. O poder, então, se 

humaniza, se anima e adquire vida. Personaliza-se.
111

 

 

Descritas e relacionados alguns dos principais caracteres julgados 

imprescindíveis a uma noção satisfatória do Estado. É importante, de outra monta, que se 

comente, mesmo que não profundamente, sobre os elementos que o compõem. 

O território revela-se indispensável ao Estado. É referência à 

comunidade, como sede material do poder e área de segurança dos indivíduos. Nele se fixa o 

povo, agregando-se e desagregando-se elementos diversos. Há a identidade do povo, podendo 

até surgir o nome do Estado.
112

 O território é um elemento que além de demarcar o espaço 

físico do Estado, contribui para a consolidação de sua unidade. Uma comunidade não é apta a 

formar um Estado sem possuir um solo, um locus, uma superfície sobre a qual possa afirmar-

se como dona de si mesma e independente. 

A soberania é característica determinante do Estado. O termo “soberania” 

advém do latim super omnia ou de superanus, ou ainda supremitas (caráter dos domínios que 
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não dependem senão de Deus), sendo referido, corriqueiramente, ao poder do Estado.
113

 Não 

de maneira inovadora, Jean Bodin esclareceu e solidificou o conceito de soberania, sendo seu 

conceito situado na fundamentação do poder do rei, na França, no momento da libertação dos 

vínculos feudais e da centralização.
114

 

A soberania recebeu diferentes definições. Já houve autores que 

observavam na soberania apenas a reunião de alguns direitos ou poderes. À soberania 

atribuiu-se definição de ser ela um conjunto de direitos necessários à existência do Estado. 

Como bem destacou José Alfredo de Oliveira Baracho, Austin e Cornewal Lewis definiram-

na como o poder de restringir os outros membros do corpo social a se conformar com a 

vontade soberana. Jellinek a define como a qualidade do Estado em virtude da qual ele não 

pode ser obrigado juridicamente, a não ser por sua própria vontade. Haenel esclarece que a 

soberania consiste no direito de determinar sua competência de forma livre. Borel a define 

como a qualidade que tem o Estado de possuir o poder absoluto e supremo.
115

 

A noção de soberania tem se constituído e se transformado lentamente ao 

longo da história. Primeiramente, como um direito do soberano, direito ilimitado e criador de 

outros direitos. A passagem da soberania relativa no feudalismo, no século XVII, à soberania 

absoluta
116

 bem caracteriza as primeiras impressões sobre a soberania como um conceito 

moderno. Com as revoluções democráticas, o poder soberano passa a ser reivindicado ao 

povo. 

O Estado moderno é marcado pela soberania. A soberania surge, 

marcando a sociedade política, na passagem da forma de governo medieval (poliárquica) para 

a moderna (monárquica). Dessa transformação, advém a formação da ‘potestas a legibus 

soluta’, que conforma o poder de um soberano a resolver conflitos e se afirmar sobre o 

sistema feudal. Os termos absoluto, Estado, soberania, rei e súdito, todos entrelaçam-se na 

origem do Estado Moderno.
117

 

Sobre todo o Estado encontra-se um determinado número de homens. O 

número pode ser grande ou pequeno, mas para que figure um elemento do Estado, deve 
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formar um corpo político autônomo bem definido, distinto dos grupos estatais vizinhos. O 

povo é, pois, o conjunto de homens, a população que são a substância humana do Estado.
118

 

A denominação do Estado, isto é, a atribuição de um nome a determinado 

Estado, é um dos sinais de consciência da formação de uma comunidade, separando os 

cidadãos a ela pertencentes e os estrangeiros.
119

 

Sobre o Estado e sua relação com o elemento humano, Georges Burdeau 

afirma ser aquele a base de um poder desencarnado, “mas ao mesmo tempo provedor do 

poder dos homens que governam em seu nome”. É um Jano que, por uma face serena, reflete 

o reinado do direito e da força, por outra, atormentada, é marcada por paixões que animam a 

vida política.
120

 

De acordo com Aderson de Menezes, “A população é o elemento vivo do 

Estado, que o dinamiza e o movimenta”. É composta pelos habitantes do Estado.  

A doutrina costuma distinguir os vocábulos ‘população’ (como o mero 

aglomerado de homens, referindo-se ao aspecto numérico), ‘nação’ (refere-se a uma unidade 

de cultura, costumes, caracteres que definem a identidade de uma comunidade) e ‘povo’ 

(referindo-se aos cidadãos que participam ativamente da vida política do Estado).
121

 

Há divergência quanto a um possível quarto elemento: a finalidade. Hans 

Kelsen e Constantino Mortati se opõem à ocupação, pela teoria do Estado, da finalidade, 

enquanto Alexandre Gropalli e Georg Jellinek a aceitam como elemento constitutivo do 

Estado. A finalidade representa o fim supremo de qualquer Estado e determinam sua estrutura 

fundamental.
122

 

Outro aspecto que deve ser considerado quando da análise do Estado, é o 

que diz respeito à divisão e controle do Poder. As tentativas de esquematizar a diversidade 

dos sistemas de controle de poder podem ser resumidas a uma distinção de controles verticais 

e horizontais. O controle horizontal se dá no âmbito interno do poder. O controle vertical tem 

seu protótipo no Estado quanto à sua estrutura no sistema federal
123

, que é abordado no 

capítulo seguinte. 
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Trata-se, pois, do modo como se divide ou sistematiza o poder, evitando, 

assim, a concentração e o excesso de dirigismo centralizado nas mãos de determinado sujeito 

ou órgão. A separação ou divisão do poder tem como objetivo criar um sistema controlado de 

exercício de poder, através de uma repartição e coordenação ordenada das competências 

estatais.
124

 

Há uma imagem política dos poderes, em que se reparte a substância do 

Estado, apesar de se afirmar que a soberania é incindível. A repartição dos poderes e os 

poderes mesmos, em si considerados, representariam, pois, divisão necessária de algo 

teoricamente indivisível. O Estado se desdobra em funções complementares; a soberania se 

apresenta e se diferencia, conforme a área de atuação. Mostra-se necessária, pois, a 

necessidade de distribuição das tarefas governamentais.
125

 

Desde a Antiguidade, até os dias contemporâneos, o motivo da separação 

política dos poderes é o mesmo: se dá para enfraquecer governo, estabelecer um governo 

moderado, evitando, com isso, o aparecimento e o fortalecimento de regimes autoritários.
126

 O 

equilíbrio, na construção da separação dos poderes pode ser visto também como uma 

resultante da exigência que se faz de os poderes agirem para alcançarem seus próprios 

objetivos e fins,
127

 sem a invasão de atribuições e ações de uns nos outros. 

Sobre a teoria da separação dos poderes, encontram-se referências no 

próprio Heródoto
128

, mas, com mais nitidez, vê-se que, já nos escritos de Aristóteles, 

distinguiam-se três âmbitos de funções do Estado: as tarefas de um poder “deliberativo e 

decisório”; as funções de decisão e injunção, atribuídas aos magistrados; e a jurisdição.
129

 Em 

Platão, e mais tarde em Políbio, o programa de controle e moderação do poder teria uma 

referência organizativa mais forte, já com alguma alusão a um balanço, um equilíbrio no 

exercício do poder. Cícero também propugnava uma forma equilibrada e moderada de 
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exercício do poder. Maquiavel já falava em uma vigilância entre o príncipe, os nobres e o 

povo. Mas, foi com John Locke, Henry Bolingbroke, Charles Louis de Secondat (Barão de 

Montesquieu) e David Hume que a separação e divisão no Poder ganhou mais campo. 

A ideia do equilíbrio foi largamente divulgada desde o século XVI, e no 

século XVIII tornou-se um conceito da moda. De acordo com a mecânica celeste de Isaac 

Newton, os sistemas solares gravitavam num equilíbrio de forças; na filosofia moral, 

Shaftesbury operou com o equilíbrio dos afetos; na economia, já lidava-se com a ideia de um 

equilíbrio de mercado; na política europeia surgia o princípio do equilíbrio europeu. Na 

política interna dos Estados, surgiu um contrabalanço organizativo e funcional dos poderes e a 

ideia de um equilíbrio interno do parlamento através de um livre debate de opiniões.
130

 

Na Inglaterra, especificamente, na Revolução Gloriosa em 1688, Jaime II 

foi expulso do trono, principalmente por sua interferência no âmbito legislativo e ter tentado 

anular as leis do direito da igreja oficial inglesa, através de um poder que julgava deter.  Após 

a revolução, o parlamento estabeleceu as condições de retorno ao trono de Guilherme III e 

Maria Orange. Já entendia-se entre os ingleses que um rei não poderia ultrapassar as barreiras 

do poder de execução não poderia suspender ou desrespeitar as leis. Locke também já 

desconfiava do Poder Legislativo, pregando a separação entre Executivo e Legislativo. 

Bolingbroke e Hume também já pregavam um freio e controle dos poderes, mediante um 

equilíbrio de forças, e, assim, se asseguraria um governo liberal. 
131

 

O Barão de Montesquieu adquiriu na Inglaterra o seu modelo de divisão 

dos poderes. A liberdade só é garantida sob um governo moderado. A pluralidade de Poderes 

manteria sob controle a tendência natural do homem para abusar do poder. Em “Do Espírito 

das leis”, Montesquieu afirma que o equilíbrio dos poderes se daria tecnicamente com a 

colocação do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário nas mãos de órgãos distintos.
132

 

Sérgio Resende de Barros acentua: 

A separação de poderes, além de dar estruturação racional ao Estado, era 

uma forma natural de distribuição, controle e limitação do poder político, 

surgida espontaneamente no desenvolvimento do constitucionalismo inglês, 

sendo depois teorizada por Montesquieu e implementada pela prática norte-

americana. Dotada dos freios e contrapesos (checks and balances) entre os 

poderes separados, foi produto do empirismo inglês, do racionalismo francês 

e do pragmatismo norte-americano. Os direitos fundamentais, porque não 

decorriam da outorga do rei, mas da tradição do reino ou da natureza do 
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homem, podiam ser opostos ao rei, impondo-se ao Estado o dever de 

reconhecê-los e assegurá-los por uma declaração de direitos devidamente 

escrita, à qual se somaram outros instrumentos de garantia ao longo do 

constitucionalismo contemporâneo.
133

 

 

Benjamin Constant, em seus escritos, pregava um modelo de separação, 

que abrangia o Executivo e a previsão de um poder imperial, chamado de neutro ou 

moderador. 

Nos sistemas democráticos ocidentais, a divisão dos poderes é 

considerada um princípio fundamental, mas não é concretizada de acordo com seu modelo 

ideal. O que se vê normalmente é a não intromissão nas atribuições dos magistrados, todavia, 

de resto, há constantes abusos e desvios de atuação de poderes fora do âmbito normal de suas 

competências.
134

 

Num governo em que se consagre a forma parlamentar, o Poder 

Executivo não se vê, de modo algum, livre de intervenções do Poder Legislativo. A invasão 

de um poder em outro se dá também nos casos em que, por exemplo, um poder realiza 

atribuições de outros, como, por exemplo, quando o Executivo cria direito
135

 constantemente 

através de medidas provisórias. O próprio Poder Judiciário cria direito. 

Na separação dos poderes, passou a ser evidente que o Poder Executivo 

destacava-se dos demais, desequilibrando ou ferindo, de certa maneira, o equilíbrio dos 

checks and balances, que, em tese, deveria evitar o sobressair de qualquer dos poderes. O 

equilíbrio da separação de poderes torna-se, pois, em alguns Estados, diante da supremacia 

decorrente até mesmo e principalmente de fatores históricos, inócua.
136

 

No Brasil, o destaque do Poder Executivo é percebido sem dificuldades, 

uma vez que este amplia cada vez mais sua esfera de atuação, principalmente no que diz 

respeito a edições típicas do Legislativo, especificamente, o aumento do número de medidas 

provisórias.
137
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Nota-se no constitucionalismo brasileiro, também, a atuação do Poder 

Judiciário em atribuições tipicamente legislativas. A atuação do Supremo Tribunal Federal, 

quando da edição de súmulas vinculantes, constitui um modo peculiar de legislar. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 2º que: “São 

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”
138

. A independência e a harmonia na atuação dos Poderes é constitucionalmente 

assegurada, porém, não obstante, a prática demonstra a considerável transposição da atuação 

de um dos poderes nas atribuições do outro, o que resulta num perfil distinto da doutrina 

clássica da separação dos poderes. 

 

 

1.1.3. O Estado brasileiro 

 

 

Com a estagnação da Europa entre os séculos XIII e XV e a expansão 

marítima, os países europeus iniciaram uma exploração geográfica com o intuito de aumentar 

suas bases geográficas. Portugal, sendo um reino unificado e não envolvido em grandes 

guerras, e, com um grande interesse da maioria da população portuguesa, desenvolvia 

expedições destinadas a desbravar as chamadas “regiões ignotas”, que intrigavam e até 

iludiam os europeus.
139

 

Os portugueses, além da curiosidade que movia a exploração de regiões 

desconhecidas no globo terrestre, tinham concreto desenvolvimento das técnicas de 

navegação e das “técnicas de marear”. Entre as porções de território africanas e as ilhas 

descobertas, não se sabe se por acaso ou não, o Brasil foi avistado pelos portugueses, pela 

primeira vez, no dia 21 de abril de 1500,  pela caravela de um fidalgo de pouco mais de trinta 

anos, Pedro Álvares Cabral, que, um dia depois, ancorou no litoral da Bahia, em Porto 

Seguro.
140

 Obviamente, as expressões “descobrimento” ou “nascimento” do Brasil, tão 

propaladas, se prestam a engano, uma vez que as terras brasileiras já eram habitadas pelas 

populações indígenas.
141
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Quando da chegada dos europeus, havia na terra que viria a ser o Brasil, 

uma população ameríndia distribuída ao longo da costa e na bacia dos Rios Paraná-Paraguai, 

constituída, principalmente, por tupis-guaranis e tapuias. Estas populações sobreviviam da 

caça, da pesca, agricultura e coleta de frutas, e, segundo Boris Fausto, não destruíam a 

natureza de forma abrasiva não porque tinham consciência ou preocupação com o meio 

ambiente, mas porque o alcance limitado de suas atividades e o desenvolvimento rudimentar 

das ferramentas não permitia uma exploração contundente e agressiva do meio-ambiente.
142

 

A organização destas sociedades primitivas se dava ainda com base nas 

tradições indígenas, em que um chefe comandava as relações sociais entre os demais 

membros das tribos. O Rei Dom Manuel, primeiramente, chamou as terras de Vera Cruz, 

depois de Santa Cruz. O nome Brasil, viria a começar a ser empregado por volta de 1503, em 

alusão a uma das riquezas da terra descoberta: uma madeira vermelha, que era usada, 

inclusive, como corante; o pau cor de brasa; o pau-brasil.
143

 

A Coroa portuguesa criou a convicção de que era necessário colonizar a 

nova terra. A expedição de Martim Afonso de Sousa, entre 1530 e 1533, representou um 

momento de transição entre o período de exploração e o de colonização. O Rei Dom João III 

decidiu então, dividir o território da colônia em 15 quinhões, por uma série de linhas paralelas 

à Linha do Equador, que iam do litoral ao Meridiano de Tordesilhas, sendo tais porções 

entregues aos capitães-donatários. Tratavam-se das “capitanias hereditárias”, que eram 

constituídas pela pequena nobreza, burocratas e comerciantes ligados à Coroa.
144

 Nesse 

sistema, além de reservar a si a manutenção e vigilância das capitanias, o rei manteve o 

monopólio das drogas e especiarias, assim como a percepção de uma parte dos tributos, e o 

direito de aplicar a justiça. Tal o início de organização no Brasil. 

As capitanias, que eram concessões ao domínio privado, com Marquês de 

Pombal, entre 1752 e 1754, passaram ao domínio público do reino de Portugal.
145

 

Em decorrência de situações peculiares na Europa e em relação aos 

domínios de Portugal como a crise nos negócios da Índia, sugeridos pela expressão “fumos da 

Índia”, Dom João III decidiu estabelecer um governo geral, nomeando e enviando Tomé de 

Sousa, para ser o primeiro Governador geral.
146

 A instituição de um governo geral era, pois, 
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um dos primeiros esforços de centralização administrativa nas terras brasileiras. A distância 

entre as capitanias era grande, e os governadores tinham ação limitada.
147

 

O Estado português, no Brasil, nesta época, aparecia com o papel 

fundamental de garantir a soberania sobre a colônia, dotá-la de uma administração, 

desenvolver uma política de ocupação e povoamento, resolver problemas básicos, 

estabelecendo, para isso, um relacionamento entre metrópole e colônia.
148

 

Por ser colônia, o Brasil então era conformado de acordo com o Estado 

português, que era, à época da colonização, absolutista. Todos os poderes eram concentrados 

nas mãos do Rei. O poder do Rei era supremo e incondicional. A montagem da colônia exigia 

uma adaptação dos administradores aos anseios da metrópole.
149

 

Na administração da colônia, entre os órgãos, encontravam-se os 

governadores das capitanias, e, acima deles, o Governador geral. A sede do governo geral era 

a Bahia até o ano de 1763, a partir do qual foi transferida para o Rio de Janeiro. O título 

outorgado ao Governador geral era o de “Vice-Rei e Capitão-General do Mar e Terra do 

Estado do Brasil”. Os vice-reis tinham amplas atribuições e representavam o monarca 

português na Colônia.
150

 Os demais órgãos podiam ser divididos em três setores: o Militar, o 

da Justiça e o da Fazenda. Havia também, um órgão de poder constituído pelos membros da 

sociedade: as Câmaras Municipais, compostas por membros natos (não eleitos) e 

representantes eleitos. Nota-se que nos primeiros tempos, essas câmaras tinham poderes 

concretos, como é o caso de São Luís, Rio de Janeiro e São Paulo, chegando até mesmo a 

sobrepor-se aos governos de capitanias. Entretanto, posteriormente, a tendência centralista 

diminuiu os poderes das câmaras e aumentou os dos representantes da coroa.
151

 

O Estado permeava-se pela sociedade e a sociedade pelo Estado. Os 

interesses particulares penetravam na atuação estatal, predominada então pelos anseios da 

Coroa e da solidariedade familiar. O governo pautava-se não pela impessoalidade e respeito à 

lei, mas segundo critérios de lealdade. O teor da expressão atribuída a João Figueiredo “para 

os amigos tudo, para os inimigos a lei” mostra que há um padrão de desvio de comportamento 

público de longa data no Brasil.
152

 

Nas últimas décadas do século XVIII, o mundo ocidental passou por uma 

série de transformações, impulsionadas pelo pensamento ilustrado e pelo liberalismo. O 
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antigo regime, marcado pelo período monárquico absolutista, entrou em crise. Com isso, 

entrou em crise também, o sistema colonial. Em 1776, as colônias inglesas da América do 

Norte proclamaram sua independência. A Revolução Francesa de 1789 pôs fim ao antigo 

regime na França. Ao mesmo tempo, na Inglaterra ocorria a Revolução Industrial.
153

 

Portugal, em meados do século XVIII, era um país atrasado em relação 

às outras potências estrangeiras. Dependia da Inglaterra e recebia proteção diante da França e 

da Espanha. O reino português, inclusive com o reinado de Dona Maria I, tentou adaptar-se 

aos novos tempos e salvar o comércio mercantilista. Já surgiam, no Brasil, movimentos de 

revolta regional como a Inconfidência Mineira (1789), a Conjuração dos Alfaiates (1798) e a 

Revolução em Pernambuco (1817).
154

 

Não se sabe ao certo quando nasceu uma consciência brasileira, mas a 

intenção de separação da coroa portuguesa mostrou-se ao longo dos anos por diversos 

episódios. Alguns com propósitos igualitários de reforma social, como a Guerra dos 

Mascates, as rebeliões na região de Minas Gerais. Os rebeldes mais se afirmavam 

regionalmente do que nacionalmente.
155

 

A independência em relação à metrópole resultaria não de uma revolução 

pontual, de forma abrupta, mas de um longo processo de mudanças e de uma continuidade, a 

partir do período colonial. Neste processo, ocorreram episódios como a vinda da família real 

para o Brasil, em 1808, e a abertura dos portos do Brasil às “nações amigas”.
156

 

A presença da família real fez com que, por algum tempo, a colônia se 

vestisse de metrópole. Dom João colocou tropas apara guarnecer as principais cidades, o peso 

dos impostos aumentou, e, com isso, também aumentavam as insatisfações e anseios por 

igualdade de direitos e por independência.
157

  

Vários fatores desencadearam a independência: as ideias propagadas por 

diversos movimentos ao redor do mundo; a insatisfação no Brasil demonstrada pelos 

movimentos regionais; a revolução que se deflagrou em Portugal em 1820; o retorno do Rei à 

metrópole, em 1821; o dia do “fico” em que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil; o impasse 

existente entre Dom Pedro, o Príncipe Regente, e a Metrópole, com a revogação, por esta, de 
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decretos e regras expedidas por aquele. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proferiu o 

“Grito do Ipiranga”, formalizando a independência no Brasil.
158

 

Nos primeiros anos após a independência, a discussão centralizou-se na 

aprovação e adoção de uma Constituição. A Constituinte começou então a se reunir em maio 

de 1823, no Rio de Janeiro. Dom Pedro, ainda apoiado no poder monárquico, dizia que juraria 

a Constituição se ela o prestigiasse. Os impasses entre Dom Pedro e os constituintes 

aumentou e a constituinte foi dissolvida, com o apoio dos militares. Elaborou-se, então, um 

projeto de Constituição, aprovado em 25 de março de 1824.
159

 

A Constituição vigorou até o fim do Império, com algumas modificações. 

Definiu um governo hereditário, monárquico e constitucional. O Poder Legislativo foi 

dividido em Câmara e Senado. O voto era indireto e censitário. O país foi dividido em 

províncias cujos presidentes seriam nomeados pelo imperador. Instituiu-se um Conselho de 

Estado e um Poder Moderador, que seria exercido pelo imperador.
160

 

O período regencial, de 1831 a 1840 foi marcado pela importância de 

alguns pontos como a unidade territorial do Brasil, o centro do debate político que se situava 

na centralização e descentralização. A monarquia centralista, entretanto, firmou-se ainda mais 

naquele período.
161

 

Em 1834, um Ato Adicional estabeleceu que o Poder Moderador não 

poderia ser exercido em período de regência, suprimindo o Conselho de Estado. Os 

presidentes de província continuaram a ser designados pelo governo central, mas foram 

criadas assembleias provinciais, em substituição aos conselhos gerais. O conservadorismo 

prevaleceu durante o período e o reforço da autoridade central se demonstrava.
162

 

Em junho de 1840, Dom Pedro II, ainda com 14 anos de idade, assume o 

trono do Brasil dando início ao segundo reinado. O Conselho de Estado foi reestabelecido, e, 

com a reforma da Guarda Nacional, o processo de centralização completou-se.
163

 

As relações do Brasil com os outros países da América Latina era 

resumida por uma preocupação com a Argentina, temendo pela inquietação da Província do 

Rio Grande do Sul; de interesse no Uruguai, inclusive financeiro e, com o Paraguai, 
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deflagrou-se uma Guerra, a Guerra do Paraguai, que deixou este último perdedor e quase 

arrasado.
164

 

Na década de 1870, iniciou-se uma crise do Segundo Reinado, dentre 

eles, o movimento republicano. O republicanismo no Brasil desenvolveu-se dos fins do século 

XVIII, até que, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a 

república, declarando o fim do período monárquico.
165

 

O empenho dos militares e a própria saúde do Imperador Pedro II, dentre 

outros fatores, contribuíram para a queda da monarquia. A primeira constituição republicana 

inspirou-se no modelo norte-americano, onde se estabeleceu a Federação e a autonomia dos 

estados-membros, que agora possuiriam diversas competências e atribuições.
166

 

A República do Rio Grande do Sul era uma das regiões instáveis no país. 

Em Santa Catarina, surgiu o Partido Federalista, com o líder Silveira Martins. O partido 

defendia a revogação da Constituição estadual e a instauração de um governo parlamentar.
167

 

O Estado brasileiro passou por diversas transformações, com o advento 

da Constituição republicana de 1891. A República era nova na prática constitucional 

brasileira. 

Entre revoluções e movimentos, inclusive com a reforma constitucional 

dos anos de 1925 e 1926, o país desenvolveu-se no plano histórico, e, o Estado mostrou-se 

presente cada vez mais. As relações do Estado com a economia e com os cidadãos 

consolidaram-se. 

Com a Revolução de 1930, o Estado transformou-se, com a subida de 

Getúlio Vargas ao poder, naquele ano, permanecendo até o ano de 1945. O Estado agora 

assumia a figura do ditador, que permaneceu como chefe de um governo provisório.
168

 

O governo Vargas era determinantemente centralizador. Já em 1930, ele 

assumiu o Poder Executivo e dissolveu o Poder Legislativo, os legislativos estaduais e 

municipais. Todos os antigos governadores foram demitidos, com exceção do novo 

Governador eleito de Minas Gerais, sendo nomeados, no lugar dos governadores depostos, 

interventores federais. Elaborou-se até um Código dos interventores, que estabelecia normas 

de subordinação destes ao poder central, limitando a área de atuação nos estados.
169

 A 
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centralização no Estado brasileiro igualava-se em substância à forma de exercício de poder do 

Estado Unitário. 

Revoluções contra o Governo Federal apareceram nos estados, como a de 

São Paulo, em 1932.
170

 

O governo provisório, pelos movimentos constitucionalistas, resolveu 

constitucionalizar o país, realizando eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 

maio de 1933. Em 14 de julho de 1934 foi promulgada novaa Constituição, inspirada na 

Constituição alemã de Weimar. Naquele mesmo ano, pelo voto indireto da Assembleia 

Nacional, foi eleito Getúlio como Presidente.
171

 

O Estado buscava orientação democrática e enfim, com a Constituição de 

1934, parecia que iria viver sob um regime democrático. Todavia, pouco mais de três anos 

depois de promulgada a Constituição de 1934, o golpe do Estado Novo acabou com as 

esperanças democráticas.
172

 

Após diversos movimentos e tentativas de golpes, com Getúlio 

mantendo-se no poder, foi outorgada a Carta de 1937, com conteúdo eminentemente 

centralizador. O Estado brasileiro tomava, agora, um caráter centralizador e de concentração 

de poder.
173

 

Com a deposição de Getúlio, o Estado brasileiro respirou novamente ares 

democráticos, sendo declarado o fim do Estado Novo, o que culminou com a promulgação da 

Constituição de 1946. O poder foi transitoriamente entregue ao presidente do Supremo 

Tribunal Federal, José Linhares.
174

 

O Brasil foi definido como uma República Federativa, fixando-se 

atribuições à União, estados e municípios. O Estado agora, ao invés de central, era federal, 

com a disposição de competências e atribuições na Constituição. 

Em 1964, estoura um novo golpe militar, que aparentemente tentava 

restaurar a democracia verdadeira, e livrar o país da corrupção, mas, através dos atos 

institucionais, o Estado brasileiro ganhou contornos autoritários, ficando marcado pela 

violência da ditadura militar. Não houve domínio de nenhum partido, mas o Estado estava 

acima de tudo. O Estado autoritário colocou fim ao populismo. O regime não correspondeu a 
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um simples domínio da classe dominante, mas participou ativamente da política econômica.
175

 

A Constituição de 1967 e a Emenda nº 1 de 1969 afirmaram ainda mais o teor autoritário e 

centralizador do Estado sob o regime militar. 

Com vários movimentos de cunho democrático, a democracia, 

institucionalizou-se no Estado do Brasil com a Constituição Federal de 1988 (a que doravante 

se fará referência também com a sigla “CF-88”). Os fundamentos consagrados na CF-88 

demarcam um Estado democrático de Direito, em que impera, pelo menos em tese, a lei, os 

valores democráticos, e outros princípios consagrados na ordem constitucional. 

O Estado brasileiro, depois da Constituição cidadã de 1988, é marcado 

pelo emprego da democracia como instrumento consolidador do poder das elites e não como 

fim alcançado. A eficiência do processo eleitoral não pode colocar uma veste fantasiosa de 

democracia sobre o corpo político brasileiro, que ainda sofre com a corrupção, um mal secular 

nas terras nacionais. 

A forma republicana está consolidada, mas há a necessidade de 

aprimoramento do aparelho estatal, principalmente no que diz respeito ao respeito aos 

princípios da eficiência e da moralidade, tão inobservados e esquecidos no funcionamento das 

instituições que fazem parte do Estado. 
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1.2 DO ESTADO FEDERAL 

 

 

1.2.1. O Estado federal e o federalismo 

 

 

A ideia federal é apontada nas sociedades políticas já na Antiguidade, 

mas, o Estado federal, organizado pelo modelo federativo, de acordo com a maioria da 

doutrina, só surge com a Constituição dos EUA de 1787
176

, embora esta, em seu texto, não 

contenha os termos ‘federal’ ou ‘federação’
177

.  

Na doutrina, chega-se a aduzir que a ideia federal tem suas raízes na 

Bíblia, quando, com propósitos teológicos, se definiu um pacto entre os homens e Deus, o que 

de forma reflexa, estruturou a ideia de relações baseadas num pacto entre as famílias em um 

corpo social e político.
178

 

O federalismo tem relação com o próprio homem, individualmente 

considerado, podendo servir como solução à própria natureza humana nas diversas existências 

dos seres humanos. Os homens apresentam, todos e cada um deles, individualidades distintas, 

e, para coexistirem, há de se respeitar a liberdade de cada indivíduo exercer e desenvolver sua 

personalidade. O federalismo pode oferecer solução para este problema: conservar a liberdade 

individual e garantir a coexistência, garantindo a não imposição de um molde único a 

todos.
179

 Como bem assinala Gilberto Bercovici, o objetivo do federalismo é a “unidade, 

respeitando e assimilando a pluralidade”.
180

 Prega-se, inclusive, que o princípio federativo, 

como princípio de organização política, apresenta certa generalidade, certa universalidade, 

podendo aplicar-se a chefes de família, comunas, cantões, províncias ou estados. Teria, 

segundo Michel Mouskhély, “aplicação universal”.
181

 

Inobstante a ideia de federalismo poder encontrar raízes na história 

antiga, é oportuno anotar que, por mais que se busquem resquícios de federalismo em tempos 
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antigos, a história do Estado federal, como instituição política bem definida e concreta, 

organizada pelo modelo federal, isto é, o federalismo no Estado, institucionalizado, aparece 

somente nos Estados Unidos da América (a que doravante se fará referência também com a 

forma abreviada “EUA”), com a federação dos estados, com a Constituição de 1787.
182

 

Rosah Russomano afirma que o federalismo encontra base na própria 

natureza humana, que é “impregnada pela diversidade que caracteriza os indivíduos”. As 

soluções oferecidas pelo federalismo reconhecem as diferenças de cada um e une a todos 

mediante um vínculo de respeito recíproco.
183

 

A ideia que dominou as mais antigas organizações políticas é a de um 

governo geral, único, com autoridade exclusiva sobre o todo. Tal forma de governo molda um 

Estado unitário ou Estado simples.
184

 O federalismo aparece como alternativa à concentração 

de poder. 

Pierre Duclos, analisando o federalismo, afirma que não se trata apenas 

de uma receita política ou jurídica, constitutiva do melhor tipo de Estado; não se trata de uma 

forma milagrosa de organização estatal, mas de um “princípio geral de organização social, 

expressão de certa tendência cultural, de um estilo de vida”.
185

 

O vocábulo ‘federação’, derivado do latim ‘foedus’ (pacto, aliança)
186

; 

‘foederatio’ de ‘foederare’ (unir, legar por aliança), segundo De Plácido e Silva, “é 

empregado na técnica do direito público, como a união indissoluvelmente instituída por 

Estados independentes ou da mesma nacionalidade para a formação de uma só entidade 

soberana”.
187

 

De acordo com Denis de Rougemont, “Federalismo é a política que 

consiste em buscar na União, a garantia das autonomias ou, é a política das autonomias que 

buscam sua garantia na União”.
188

 

Esta ligação entre Estados é o que se chama de Estado do tipo Federal, ou 

forma federativa de Estado, ou Estado federal.  
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Segundo Sérgio Resende de Barros: 

O estado federal (como os Estados Unidos, o Brasil, a Suíça, a Alemanha e 

outros) é um estado soberano constituído de estados federados (estados-

membros) dotados, não de soberania, mas apenas de autonomia, os quais têm 

poder constituinte próprio, decorrente do poder constituinte originário que 

fez a federação. Desse modo, no estado federal, além da constituição federal, 

também existem as constituições estaduais. Já o estado unitário não se 

constitui de estados-membros: é um estado só, uno, ainda que se possa 

subdividir em regiões (como a Itália), ou em províncias (como o Brasil na 

época do Império), ou em departamentos (como a França). Pelo que, no 

estado unitário, apenas há uma constituição: a constituição nacional.
189

 

 

Renato Paes de Barros traz algumas conceituações oferecidas, para 

depois estabelecer um conceito de sua autoria: aduz que para Ch. Durand, o Estado federal 

seria a união de três caracteres imprescindíveis, a saber, a descentralização, tal 

descentralização deveria se dar por uma constituição, e, o gozo de competências exclusivas 

pelas unidades inferiores; que Guido Lucatello afirmava ser Estado federal o que a 

organização central se superpõe, sempre e necessariamente, às outras; que Mouskheli defende 

que o Estado federal se caracteriza por uma descentralização especial e em seu mais elevado 

grau, que se compõe de entidades-membros, dominadas por ele, mas que possuem autonomia 

constitucional e participam da vontade federal. Paes de Barros define o Estado federal como 

“a união indissolúvel de coletividades constitucionalmente autônomas, que participam da 

formação da vontade dum poder a elas superior, cuja autoridade se exerce em todo o 

território”.
190

 

O Estado federal, segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, é um 

“Estado descentralizado por via de constituição rígida, em que os Estados federados são 

collectividades administrativas e constitucionalmente autônomas, e participam sempre, com 

maior ou menor extensão, nas deliberações da União”.
191

 

O Estado federal é uma reunião de Estados, ou, como dizem os alemães, 

um Staatenstaat (Estado de Estados). O governo é duplo: um geral e outro local. Assim, se 

tem duas legislações, duas ordens fiscais, sobre um mesmo território e sobre os mesmos 

cidadãos.
192

 O regime federativo clássico, pois, caracteriza-se por um dualismo constituído 
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pela União soberana e por Estados autônomos.
193

 A federação compreende uma união 

permanente de Estados soberanos, que dá origem a um Estado distinto das partes que o 

compõem, adotando uma constituição comum, conservando apenas algumas prerrogativas da 

soberania interna.
194

 

De acordo com Louis Le Fur, o Estado federal é um Estado que reúne em 

si próprio o duplo caráter de Estado e federação de coletividades públicas de natureza 

particular, participando, estas, como unidades autônomas e partes de um todo; participando da 

“própria substância” da soberania federal. Seriam distintas de outras coletividades não 

soberanas, tomando parte na vontade do Estado.
195

 

A denominação ‘Estado federal’ é também empregada em contraposição 

e para distinguir-se da confederação, e, como nota Juan Fernando Badía, surgiu na literatura 

alemã, com um conteúdo próprio e destinado a se referir às novas formas de organização 

representadas pelos EUA, pela Suíça, e pela Alemanha.
196

 

Tem-se nota de que na antiguidade, existiram organizações políticas que 

tiveram caráter de alianças ou ligas temporárias, porém, não constituíram, nenhuma delas, 

propriamente, uma união federativa. Amaro Cavalcanti aponta a existência, na Grécia antiga, 

da ‘Amphyctionia’, composta de doze povoações gregas, que apresentava caracteres próprios 

das confederações.
197

 Associações deste tipo ocorreram na antiguidade, mas não passaram de 

ligas temporárias, não oferecendo base para a caracterização de uma forma federativa de 

Estado.
198

 

O caso suíço também é apontado, pelo desenvolvimento histórico, que 

remonta à união dos Cantões de Urí, Uterwalden e Schwytz, no ano de 1291, ligaram-se, a 

princípio, somente para sustentar sua independência contra o Príncipe Alberto, arquiduque da 

Áustria. Posteriormente, com mais adesões, e com a sujeição à França, foi proclamada a 

República Helvética, pela Constituição de 1798. Adotou-se um pacto federativo no Congresso 
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de Viena que declarava a união de 22 Cantões para a manutenção da liberdade, independência 

e segurança contra força estrangeira. Muito embora as constituições e a própria denominação 

“Confederação Helvética” denote que a Suíça se tratava de confederação, “a União 

estabelecida passou a ser um verdadeiro Estado-federal”.
199

 

O Estado federal, como conceito e forma de organização política, surge, 

historicamente, com a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787.
200

 

Na América do Norte, durante o período colonial, no século XVI, 

imperava o sistema das “Cartas escritas” (instrumentos onde se encontravam estatuídos os 

limites, as competências e formas de governo). Sujeitadas à metrópole, as colônias faziam-se 

independentes em matérias de sua competência, possuindo normas paralelas ao “Common 

Law”.
201

 

Imbuída em arrecadar recursos financeiros para o suprimento das 

necessidades que se agravavam com as guerras em que estava envolvido, o reino da Inglaterra 

começou a aplicar às terras colonizadas leis de comércio.
202

 

A insatisfação das colônias com a aplicação de leis ao comércio e com a 

cobrança de impostos, já apareceu instantaneamente, quando o Procurador do Rei, em 

Masachussets, James Otis, abandonou seu posto em sinal de protesto contra as medidas 

adotadas.
203

 

Nos meados do ano de 1774, no mês de junho, reunidas no primeiro 

Congresso Continental, realizado na Filadélfia, as Colônias tentaram uma harmonização, 

encabeçada por parte das assembleias de Massachussets e da Virgínia. Na Declaração que 

resultou de tal reunião, já apareciam sinais do que viria depois: a independência.
204

 

A Confederação surgiu como plano de governo para as terras 

emancipadas da América do Norte. O texto adotado em 9 de julho de 1778, que previa os 

“Artigos de Confederação”, criou uma liga de colônias que já mostravam independência e 

autossuficiência.  Mas, com o tempo, a forma de confederação tornou-se insuficiente, 

principalmente no que dizia respeito à matéria financeira. Na frase de James Warren, 
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percebia-se a insuficiência do modelo vigente: “A Confederação não passa de uma sombra 

sem substância, e o Congresso de um corpo fútil”.
205

 

Por proposta da Colônia da Virgínia e de Maryland, organizou-se uma 

reunião das treze antigas colônias inglesas na América do Norte, que autorizava a revisão dos 

artigos de confederação.
206

 

Reuniram-se, pois, os delegados, na Filadélfia, em 25 de maio de 1787. 

Em um árduo trabalho travado por discussões e embates entre os pequenos e grandes 

componentes, prevaleceu, por fim, a ideia da unidade, da qual era arauto George 

Washington.
207

 

O projeto de constituição foi enviado ao Congresso, e, em 28 de 

setembro de 1787, foi transmitido às legislaturas estaduais para a votação e discussão nas 

convenções.
208

 

A opinião pública estava dividida a respeito da Constituição. 

Destacaram-se, neste contexto, as ideias de Hamilton, Jay e Madison, que, através de artigos 

publicados sob a autoria do pseudônimo ‘Publius’, principalmente no Estado de New York, 

constituíram verdadeira exegese da Constituição, e, mais tarde foram incorporados a obra 

única com o título original de “The Federalist or The New Constitution”.
209

 José Luiz de 

Anhaia Mello bem expressou o sentido da obra de Hamilton, Jay e Madison, ao intitulá-la 

como “a Bíblia do federalismo”. Aliás, sobre os artigos publicados, é importante que se faça 

uma breve alusão aos principais pontos neles contidos. 

Em “O Federalista”, a defesa da adoção de uma Constituição, de um 

governo único sob o sistema federal, já trazia exortações que procuravam afirmar a unidade 

dentro de um país composto por ex-colônias independentes: 

Tenho observado a miúde e com prazer, que a América independente não se 

compõe de territórios separados entre si e distantes uns dos outros, mas sim 

que é um país unido, fértil, e vasto foi o patrimônio dos filhos ocidentais da 

liberdade. [...] Com igual prazer tenho visto também que a Providência 

dignou-se conceder a êste povo unido, esta Pátria individida – um povo que 

descende dos mesmos antepassados, fala o mesmo idioma, professa a mesma 

religião, apegado aos mesmos princípios de govêrno, muito semelhante em 

seus modos e costumes, e que unindo sua prudência, suas armas e seus 

esforços, lutando junto durante uma longa e sangrenta guerra, estabeleceu 

nobremente a liberdade comum e a independência. [...] Êste país e êste povo 

parecem feitos um para o outro, como se o designio da Providência fôsse 
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como que uma herança tão apropriada e útil a uma agrupação de irmãos, 

unidos uns aos outros pelos laços mais estreitos, não se dividindo nunca em 

um sem número de entidades soberanas, insociáveis, invejosas e estranhas 

entre si. Esta classe de sentimentos predominou até agora entre nós em tôdas 

as classes e em todos os grupos de homens. Para todo fato de caráter geral 

temos sido unanimemente um mesmo povo; cada cidadão tem gozado, em 

todas as partes, dos mesmos direitos, dos mesmos privilégios e da mesma 

proteção nacionais. Como nação, fizemos a paz e a guerra; como nação, 

vencemos a nossos inimigos comuns; como nação, celebramos alianças e 

fizemos tratados, e entramos em diversos pactos e convenções com Estados 

estrangeiros. Um firme sentido do valor e dos benefícios da União induziu o 

povo, desde os primeiros momentos, a instituir um govêrno federal para 

defende-la e perpetuá-la.
210

 

 

John Jay pregava a adoção da união para prover a segurança do próprio 

povo, que poderia ser ameaçada por armas e influências estrangeiras e por questões 

domésticas. De acordo com Jay, a América desunida era propensa a sofrer com guerras que a 

América unida, sendo a União o melhor meio de conservar o povo em paz entre si e perante 

outras nações.
211

 

Observa-se a preocupação dos defensores da implantação do sistema 

federal principalmente no que diz respeito à segurança. A segurança não poderia ser 

conseguida sem governo, e, um só governo seria mais competente para resolver os assuntos a 

ela relacionados.
212

 

Dentre os escritos elaborados por Jay, este, com muita clareza 

argumentava a favor da adoção de um governo federal: 

Um só govêrno pode reunir e utilizar o talento e a experiência dos homens 

mais capazes, qualquer que seja o lugar da União em que se encontrem. Pode 

ser guiado por um princípio político uniforme. Pode harmonizar, assimilar e 

proteger as distintas partes e seus membros, estendendo a cada um os 

benefícios de sua previsão e precauções. Na formação dos tratados, atenderá 

aos interêsses do conjunto, sem descuidar os especiais de cada parte 

enquanto se relacionam com o todo. Pode destinar os recursos e o poder de 

tudo para defender a qualquer das partes, e conseguir isto de forma mais 

fácil e expedita do que poderiam fazê-lo os governos dos Estados ou 

confederações separadas, por falta de ação conjunta e unidade de sistema. 

Pode sujeitar o exército a uma só disciplina e consolidá-lo em um só corpo, 

por assim decidí-lo, ao subordinar seus oficiais exclusivamente ao Primeiro 

Magistrado, fazendo-o assim mais poderoso que se dividido em treze, ou em 

três ou quatro organizações distintas.
213
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A União seria importante uma vez que a debilidade e as divisões internas 

constituiriam um atrativo aos perigos externos. Os resquícios do período colonial, que 

terminou com a então recente independência das colônias americanas, resultava na defesa de 

mecanismos de proteção do país como um todo.
214

 

Os autores alertavam sobre os perigos externos e sobre perigos ainda 

maiores: os internos. As dissensões entre os estados e os tumultos domésticos já eram 

encarados como graves riscos à vida de uma nação.
215

 

Como causas de conflitos internos entre os estados não unidos sob a 

forma federativa, e, por isso mesmo, como motivos para que se a fizesse, eram apontadas: as 

disputas por território, a competição econômica, a divisão da dívida pública da União, 

alianças desvinculadas dos estados-membros com outras nações, isto é, a probabilidade de 

alianças incompatíveis entre os diferentes estados.
216

 

Destacava Hamilton que a consequência da desunião entre os estados 

confederados traria efeitos drásticos que poderiam levá-los até ao próprio perecimento. O 

constante estado de perigo e tensão impediria o progresso do país, os estados mais populosos 

invadiriam os menos sem dificuldades, as guerras seriam frequentes e assolariam a nação.
217

 

Hamilton aduzia, ainda, que em um país ameaçado mais pelo risco de 

guerras internas que ameaças provindas de nações estrangeiras, o contínuo estado de ameaça 

obrigaria o governo a estar sempre preparado militarmente, e, a permanente necessidade dos 

serviços militares aumentaria a importância do soldado e reduziria a do cidadão.
218

 

Formulando comparações, Hamilton argumentava: 

Se tivermos a prudência de conservar a união, é possível que gozemos 

durante séculos de vantagens semelhantes às de uma situação insular. A 

Europa está muito distante de nós. As mais próximas de suas colônias 

provavelmente seguirão tendo uma fôrça o bastante desproporcionada para 

nos evitar o temor de qualquer perigo. Nesta situação, não são indispensáveis 

para nossa segurança grandes organizações militares. Todavia, se nos 

desunirmos e as partes integrantes permanecerem separadas, ou, o que é 

mais provável, se reunirem em duas ou três confederações, nos 

encontraríamos, em um breve período de tempo, no mesmo transe que as 

potências continentais da Europa – nossas liberdades seriam vítimas dos 

instrumentos necessários para defender-nos contra a ambição e a inveja de 

cada qual.
219
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A União firme e estável seria de importância inestimável para a paz e a 

liberdade dos estados, como barreira para as facções domésticas e as insurreições. Já se 

atribuía enorme valor à utilidade da união entre estados para conservar a tranquilidade interna 

no país.
220

 

Hamilton, sobre a adoção da Constituição e a união entre os Estados, 

defendia: 

A Constituição proposta, longe de significar a abolição dos governos dos 

Estados, converte-os em partes constituintes da soberania nacional, 

permitindo-lhes estar representados diretamente no Senado, e deixa-os de 

posse de certas partes exclusivas e importantíssimas do poder soberano. Isto 

corresponde por completo com a noção de govêrno federal, e com tôdas as 

denotações racionais dêsses têrmos.
221

 

 

Da união também adviriam vantagens para o comércio e para a economia 

da nação. Os defensores da implantação da união entre os estados atrelavam sempre a 

prosperidade da nação ao sucesso do comércio e da economia, e, para uma maior 

prosperidade, unir-se era a melhor forma de sustentar uma condição econômica forte e leal 

para com todos os estados-membros.
222

 

A divisão do país em treze soberanias isoladas (soberanias das 13 ex-

colônias) dificultaria a administração do tesouro nacional, tanto no que diz respeito à 

uniformidade das fontes de renda financeira quanto no que toca à distribuição dos recursos 

aos membros do poder público.
223

 

Madison declarava: 

Temos visto a necessidade da União como baluarte contra o perigo 

estrangeiro, como elemento conservador da paz interna, como custódia do 

comércio e de outros interesses comuns, como o único substituto dessas 

organizações militares que têm destruído as liberdades do Velho Mundo e 

como o melhor antídoto para os males de espírito de partido que feriu de 

morte a outros governos populares e dos quais se tem manifestado sintomas 

alarmantes no nosso.
224

 

 

Já se retratava o delicado relacionamento entre as partes governantes em 

uma união de estados, aduzindo-se que a busca pelo poder fazia com que as medidas 

acordadas pela confederação não poderiam ser executadas sem a intervenção das 
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administrações dos Estados, e, portanto, seriam executadas com restrições.
225

 Por isso, a 

necessidade da adoção de uma União através de uma Constituição. 

As competências legislativas também foi um problema suscitado durante 

as argumentações da adoção da Constituição norte-americana. A execução das leis de âmbito 

nacional dependeriam da colaboração dos governos locais, e, no caso de oposição aos 

mandamentos legais provenientes da União, um governo geral disporia de mais artifícios e 

instrumentos para debelar as insurreições locais e fazer cumprir as leis por ele instituídas.
226

 

Contra o argumento de que um governo geral dominaria em demasia os 

anseios locais, Hamilton afirmava ser mais fácil aos estados-membros interferirem na esfera 

das autoridades nacionais do que estas na daqueles. Os governadores gozariam de maior 

prestígio com relação aos governantes nacionais. De acordo com Hamilton, haveria uma 

característica da natureza humana, que implicaria no “princípio de que um homem quer mais 

à sua família que seus vizinhos, mais a seus vizinhos que à toda a comunidade, o povo de 

cada Estado se inclinaria a sentir maior parcialidade a favor do govêrno local que do govêrno 

da União”.
227

 

A incumbência dos governos estaduais possuiria, de acordo com 

Hamilton, vantagem importantíssima que os diferenciariam e os fortaleceriam em relação ao 

governo geral: a administração ordinária da justiça criminal e civil. De acordo com as próprias 

palavras do autor: 

Esta é, entre tôdas, a fonte mais poderosa e mais universal de submissão e 

obediência, e a que mais se capta a estas. Em sua qualidade de guardiã 

visível e imediata da propriedade e a vida, que põe contínua e claramente aos 

olhos do público seus benefícios e seus terrores e regula todos os cidadãos 

pessoais e familiares que afetam mais de perto a sensibilidade individual, é 

esta circunstância a que contribui mais que qualquer outra para imprimir no 

ânimo do povo afeto, estima e respeito para o govêrno.
228

 

 

Como defeitos do modelo de confederação então adotado pelas ex-

colônias independentes, eram apontados: a ausência total de sanção para o cumprimento das 

leis, o sistema de contribuições dos estados ao erário comum, a falta de um poder regulador 

do comércio, a distribuição do sufrágio entre os estados, a falta de um Poder Judiciário e de 

um  tribunal supremo para decidir as questões e para os tratados dos estados unidos disporem 
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de força executiva.
229

 

Hamilton elencava como principais propósitos da União, a defesa comum 

de seus membros, a conservação da paz pública, tanto contra as convulsões internas, como 

contra os ataques externos e a regulamentação do comércio com outras nações e entre os 

estados.
230

 

A preservação do país era tema frequente nos artigos de “O Federalista”. 

A União seria a maior interessada em preservar a integridade do país, e, neste contexto, já se 

mostravam indícios do que representaria um direito de intervenção nos estados-membros. 

Indagava Hamilton: 

Quem mais a propósito para tomar as medidas convenientes a favor da 

segurança pública, que o corpo a que se acha confiada a proteção desta? 

Qual, como centro de informação que será, compreenderá melhor a extensão 

e a urgência dos perigos que nos ameaçam? Quem, como representante do 

TODO, terá maior interêsse em salvaguardar a tôdas as partes? Quem, graças 

à responsabilidade que é consequência do dever que lhe se assinala, 

perceberá mais sensatamente a necessidade dos passos apropriados, e quem, 

pela extensão de sua autoridade através dos Estados, é o único que pode 

estabelecer a harmonia e a coordenação nos planos e medidas com que se há 

de garantir a segurança pública? Não é claramente incongruente o pôr em 

mãos do govêrno federal o cuidado da defesa geral, e deixar aos governos 

dos Estados os poderes executivos mediante os quais ela não será provida?
231

 

 

O emprego da força através da milícia era outro ponto apresentado pelos 

autores de “O Federalista”. Hamilton afirmava que não se poderia negar a possibilidade do 

surgimento de circunstâncias que fizessem necessário o emprego da força pelo governo 

federal, conforme a gravidade. Dizia o autor “que as perturbações e insurreições são, por 

desgraça, enfermidades tão naturais no corpo político como os tumores e as erupções no corpo 

humano”.
232

 O poder de regulamentar a guarda nacional e a chamá-la ao serviço em épocas de 

insurreição ou invasão seriam consequências naturais da obrigação de dirigir a defesa comum 

e de velar pela paz interna do país.
233

 

Para manter os serviços públicos essenciais, o funcionamento do exército 

e a ordem, os recursos financeiros faziam-se indispensáveis. Hamilton, engajado em justificar 

a taxação por parte da União, defendia amplos e ilimitados poderes de cobrança de taxas e 

impostos pela União. Afirmava: “Como as receitas do erário são a máquina essencial que 

procura os meios para satisfazer as exigências nacionais, o poder de obter ditas receitas com 
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tôda amplitude deve ser necessariamente concomitante do de socorrer as referidas 

exigências”.
234

 

Reunido o Congresso Nacional em 30 de março de 1789, sob a 

presidência de George Washington, já na qualidade de primeiro Presidente dos Estados 

Unidos da América, teve início, efetivamente, a primeira federação de estados no cenário 

histórico mundial.
235

 

Nota-se, na gênese da forma de Estado federal que, Estados simples, 

independentes, por diversos motivos, podem ligar-se entre si, sem perder a personalidade 

jurídica, estipulando cláusulas de cuja aceitação conjunta resulte uma nova entidade 

governamental com direitos independentes, resulte, enfim, num novo Estado.
236

 

A ligação entre os Estados, não é uma fusão completa, que faz 

desaparecer a autonomia e existência dos entes que a formaram. Da associação origina-se uma 

dualidade de esferas governamentais, que coexistem no mesmo território e desenvolvem suas 

relações entre si.
237

 Estas ligações ou uniões entre Estados podem configurar dois tipos 

diferentes de organização: a confederação e a federação. 

Quando Estados soberanos ligam-se, com o objetivo de defesa de 

território, com “um fim de ordem pública”, ou para a gestão de interesses comuns, 

conservando, porem, cada um dos entes componentes do todo, sua inteira soberania, a união é 

uma Confederação
238

, consubstanciada em um pacto ou tratado. 

Sobre a federação, Amaro Cavalcanti é preciso: 

Quando, porém, os Estados soberanos, que se ligam, querem dar-se uma 

coesão e homogeneidade, renunciando em favor do poder federal a maior ou 

melhor parte das suas prerrogativas, a união, ora instituída, é uma federação 

ou Estado-federal. Este pressupõe, não, um simples pacto, mas uma 

constituição federal, com um governo, dotado de todos os poderes, 

legislativo, executivo e judiciario, cuja acção estende-se, em maior ou menor 

escala, sobre os próprios negócios e interesses de cada um dos Estados 

federados.
239

 

 

A confederação origina-se e subsiste em função de um pacto de Estados 

independentes, que, conservando a sua soberania, somente reconhecem e concedem ao poder 

central, os poderes firmados no pacto. A federação é instituída definitivamente e subsiste em 
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virtude de uma Constituição Federal, que, como lei fundamental da nação, fixa os direitos e 

competências dos Estados componentes.
240

 

O Estado federal, além do caractere essencial da soberania, reconhece a 

subsistência de seus membros-componentes e a participação destes em menor ou maior 

escala, no exercício das atribuições soberanas. Não é, pois, Estado de um lado e Federação de 

outro, é a unificação indissolúvel dos caracteres essenciais de cada um eles.
241

 

A soberania, atributo do poder do Estado federal, pertence 

exclusivamente à União. A soberania é indivisível porque, como adverte Le Fur, é inseparável 

do Estado, que é uno. A unidade é característica do poder supremo.
242

  

De acordo com Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, “A soberania 

pertence ao Estado federal, que realmente é o verdadeiro Estado”.
243

 

A manifestação da soberania do Estado como poder pertencente à União 

ou ao governo federal desdobra-se, na prática, no poder exclusivo da União em determinar 

suas competências e atribuições; o fato de que a lei estadual, quando invadir competência ou 

contrariar a lei federal, deve ser anulada; nos conflitos entre os estados e a União, deve 

prevalecer sempre o poder federal.
244

 

Diversas são as teorias a respeito da soberania no Estado federal: Waitz 

divide a soberania, falando em uma co-soberania entre a União e os estados; Borel sustenta 

que a soberania é elemento essencial do Estado e que só é soberana a União (o Estado 

federal), não sendo, os estados-membros, detentores de soberania; Le Fur doutrina que o 

Estado federal é caracterizado por estados que participam substancialmente da soberania; 

Laband atribui ao Estado federal duas ordens jurídicas superpostas: a ordem federal, soberana 

e as demais, autônomas.
245

 

Os Estados federais, como anota Amaro Cavalcanti, subsistem porque 

foram instituídos não em virtude de pactos ou tratados, mas por leis fundamentais, as 

constituições federais, votadas e aceitas expressamente pelos representantes do povo.
246
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Ainda que os estados-membros não possuam soberania, não constituem 

simples províncias, sem poder algum. É da própria natureza da união federativa a divisão e a 

repartição de atribuições políticas e judiciais entre o poder federal e os poderes locais.
247

 

Amaro Cavalcanti distinguiu a substância da soberania (única e 

indivisível) e pertencente apenas à União, e o exercício da soberania, que poderia ser dividido 

e compartilhado com os estados-membros.
248

 

A organização do Estado federal caracteriza-se pela soberania que tem a 

União e pela autonomia dos estados-membros, como entidades componentes, sendo que, as 

competências de cada um são estabelecidas na Constituição, que articula e atribui 

prerrogativas e direitos.
249

 

A sistemática federativa pressupõe que os estados-membros pertencentes 

a uma federação não podem arraigar-se de prerrogativas não estabelecidas na Constituição 

Federal. Assim não podem declarar nula ou inexequível lei ou ato do poder federal; não se 

lhes assistem o direito de secessão; não é permitida a guerra entre Estados; os Estados devem 

cumprir as leis federais e fazê-las cumprir.
250

 Para condutas estaduais que atentem contra tais 

prescrições, neste contexto, aparece a intervenção da União nos estados. 

No Estado federal, verifica-se, como elementos dos estados, a autonomia 

constitucional e a participação na formação da vontade nacional. Autonomia constitucional é 

a faculdade de se organizar de acordo com sua própria Constituição estadual. A participação 

na formação da vontade nacional se através da Câmara dos estados, Senado ou Conselho de 

estados.
251

 

Entre os elementos do Estado federal, além dos tradicionais soberania, 

povo e território, deve haver mais: a existência de dois ou mais estados-membros que 

compõem um todo, a União; os Estados componentes devem formar entre si uma corporação 

que lhes conceda participação direta na soberania.
252

 

A Constituição, pois, no Estado federal, tem fundamental importância, 

uma vez que é nela que está estabelecida a regulamentação minuciosa de competências, com 

uniformidade entre os estados-membros. Os estados-membros possuem certo grau de 
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autonomia constitucional, e, assim, são competentes para as matérias determinadas pela 

Constituição.
253

 

A repartição de competências, de acordo com o modelo federal, deve se 

dar e varia de acordo com a Constituição que a determina. Questões de interesse da União, de 

interesse geral, pertencem ao governo federal; questões de interesse local pertencem ao 

estado-membro.
254

 

José Alfredo de Oliveira Baracho inclui, como características comuns à 

estrutura do Estado federal: o princípio federal, que consiste no método de divisão de poderes 

entre os entes componentes, para que haja coordenação e independência; equilibrar a 

pluralidade com a unidade; manutenção da unidade do Estado, sem que a descentralização 

desintegre a União; o Estado soberano é composto de vários Estados; a Constituição é a 

norma principal; os estados podem elaborar e se reger por suas próprias constituições; a 

Constituição reparte as competências.
255

 

No Estado federal, desponta, ao contrário do Estado unitário em que há 

uma centralização do poder e da autoridade, a descentralização. Assim, quando uma só 

autoridade irradia seu poder pela totalidade do território, tem-se um Estado unitário; quando, 

ao contrário, há normas emanadas de diferentes partes do território, tem-se a 

descentralização.
256

 

No Estado federal deve haver a distribuição do poder político entre as 

esferas governamentais (União e estados-membros) que possibilite uma relação de 

coordenação e independência.
257

 

A descentralização política que o federalismo determina, em alguns 

casos, e, principalmente nos modelos federais atuais, não passa de ficção
258

 constitucional. 

Talvez, a descentralização típica que deveria dar tino ao federalismo, seja mais um “espectro” 

que habita os diplomas constitucionais de países cuja tradição é unitária e centralizadora. 

Cândido Motta Filho já notava as tendências das formas federativas, 

anotando as influências das transformações sociais sobre o aumento e a falta de limites ao 

poder federal, soberano e ilimitado frente aos estados-membros. Os efeitos podiam ser 

notados nos Estados Unidos da América; na Argentina, por um aniquilamento das províncias; 
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na Suíça, marcada pela diversidade e pela força do poder federal; no México, em que o poder 

da união procura estar presente em todo país e no Brasil, em que a União sempre promoveu 

seu próprio fortalecimento e expansão. Nas palavras do autor: “Não escapamos, assim, ao 

destino universal do federalismo, com a nossa situação agravada pela origem unitária de nossa 

formação”.
259

  

Carl Schmitt afirmava que a estabelecer a Federação em determinado 

Estado não é apenas celebrar um pacto, mas firmar um pacto constitucional, elaborado sob 

uma Constituição. Trata-se, pois, de um pacto de gênero especial; de gênero constitucional.
260

 

Dentre estas decisões acham-se as decisões sobre o modo de existência do Estado, 

especialmente, o pacto federal, que dá existência à forma de Estado federal. 
261

 

Propugna-se uma desvinculação da teoria do Estado federal da velha 

noção monárquica de soberania.
262

 Realmente, a ideia de soberania presente nas formas 

monárquicas de Estado, não se encaixa nos moldes que, mais recentemente, caracterizam o 

federalismo. Há que se ter em mente a necessidade de traçar uma concepção diferente da 

soberania tal como era entendida no passado, quando do surgimento do Estado de tipo 

europeu. 

Em qualquer que seja a época, o Estado federal sempre foi visto com 

muito entusiasmo pelos estudiosos. José Luiz de Anhaia Mello, com apoio em Burdeau, na 

época da Constituição de 1946, já afirmava ser a forma de Estado federal a que mais 

possibilitaria a realização dos fins do Estado, atendendo às ideias de direito existentes nos 

locais, nas vilas, nos departamentos, nas regiões, nas províncias, nos municípios, pois, na 

repartição dos poderes e competências, procura dar a cada núcleo aquilo que lhe compete. 

Como nota Juan Ferrando Badia, várias são as teorias e de vários autores 

as que tentam explicar, justificar e caracterizar a forma de Estado federal: as que sustentam 

que o Estado é uma única organização e os estados-membros não (Donati, Durand, 

Mouskhely e Kunz); a teoria dominante que reconhecem ser o Estado federal uma ordem 

composta, uma união de Estados (Rossi, Carré de Malberg, Santi Romano, Biscaretti di 

Ruffia e Balladore Pallieri). 
263
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Sanchez Agesta aponta as teorias da origem do Estado federal: a que 

defende os interesses dos estados-membros, afirmando a soberania destes (Calhoun); a que 

prega a soberania apenas da União (Sieber); e, ainda, uma intermediária, que aceita a divisão 

da soberania.
264

 

As que mais ganharam vulto na discussão do federalismo, entretanto, 

foram as teorias que tentaram explicar a natureza jurídica do Estado federal. Sucintamente, as 

seguintes teorias incumbiram-se do desiderato de tratar da natureza jurídica do Estado federal 

são: a teoria da dupla soberania ou da co-soberania (O Federalista e Tocqueville); a teoria que 

nega a realidade jurídica do Estado federal, assimilando-o à confederação (John C. Calhoun e 

Max von Seydel); a teoria que afirma como único Estado, a federação como um todo, 

assimilando-o ao Estado unitário (Ph. Zorn); a teoria que afirma que a Federação é o único 

Estado soberano, mas não nega aos membros o caráter de Estado (Laband); teoria das três 

entidades estatais, que afirma que o Estado federal é uma totalidade que representa a síntese 

orgânica da Federação e dos seus membros (Haenel, Gierke, Nawiasky e Kelsen); e a teoria 

que concebe o Estado federal como uma forma avançada de descentralização.
265

 

José Luiz de Anhaia Mello lembra que Georges Scelle elencou como 

caracteres universais a qualquer tipo de Estado federal, que teria base em duas leis 

fundamentais: a lei de participação ou de colaboração (participação dos membros na vontade 

federal) e lei de autonomia (autonomia que é assegurada a tais membros).
266

 

Segundo os ensinamentos de Carré de Malberg, no Estado federal 

existem ‘potestades’ distintas, pertencentes ao Estado federal e aos estados-membros. Não 

basta, pois, que as coletividades tenham o direito de participar do poder federal, sendo preciso 

que os Estados componentes tenham direitos e poderes originários. Tais direitos são previstos 

numa Constituição,
267

 por isso, a Federação faz-se sobre e sob ela. 

No Estado federal, tanto a soberania e o poder da União quanto a 

liberdade e autonomia de cada estado-membro vai até o ponto em que a Constituição lhe 

estabelece.
268

 

Na formulação e na construção jurídica do Estado federal, a Constituição 

apresenta-se como um de seus principais alicerces, uma vez que dela provém a 
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regulamentação minuciosa da distribuição de competências
269

, tanto as atribuídas à União 

quanto aquelas atribuídas aos estados-membros. 

No Estado federal, há configurada uma duplicidade de entidades: a União 

e os Estados federados: 

Estado Federal é o todo, dotado de personalidade jurídica de Direito Público 

Internacional. A união é a entidade federal formada pela reunião das partes 

componentes, constituindo pessoa jurídica de direito público interno, 

autônoma em relação aos Estados e a que cabe exercer as prerrogativas do 

Estado brasileiro. Os Estados-membros são entidades federativas 

componentes, dotadas de autonomia e também de personalidade jurídica de 

direito público interno.
270

Nesta forma federativa de Estado, há um único 

titular e detentor da soberania (união) e diversos titulares de autonomia 

(Estados-membros e municípios). O Estado Federal, o todo, como pessoa 

reconhecida pelo Direito Internacional, é o único titular da soberania, 

considerada poder supremo na capacidade de autodeterminação. Os Estados 

federados são titulares tão-só de autonomia, compreendida como governo 

próprio dentro do círculo de competências traçadas pela Constituição 

Federal.
271

 

 

 José Alfredo de Oliveira Baracho resume uma estrutura comum ao 

Estado federal, embora considere a existência de peculiaridades próprias nos diferentes 

modelos existentes. Segundo Baracho, no Estado federal há: um princípio federal, que 

consiste no método de dividir os poderes, de modo a estabelecer uma relação de coordenação 

e independência entre os membros da Federação; o equilíbrio da pluralidade com a unidade; 

manutenção da unidade do Estado; o ato que constitui o Estado é político; o Estado soberano 

é composto de vários Estados; não há tratado, mas uma Constituição, que surge como norma 

principal de eficácia e suporte não só para o Estado como um todo, mas para os ordenamentos 

singulares locais; a preeminência da Constituição não tolhe dos entes federados a 

possibilidade de elaboração da própria organização; a Constituição federal ordena uma 

distribuição de competências que determina a relação entre a Federação e os Estados e a 

coordenação e participação nesta distribuição.
272

 

 Na estruturação do Estado federal, o federalismo caracteriza-se como 

uma técnica para dividir, sem romper, a soberania entre os estados-membros; é uma união que 

expressa a vontade de um conjunto de soberanos; é uma forma de participação dos entes da 
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Federação na vontade geral; o Estado federal é o único soberano e nele atuam sessões com 

autoridades próprias.
273

 

 No Estado federal apresentam-se princípios unificadores e tendências 

particularistas. A doutrina tem o hábito de alocar o Estado federal num ponto em que há certo 

hibridismo entre a confederação e o Estado unitário descentralizado. Pressupõe-se também a 

criação de um controle de constitucionalidade exercido por uma Corte ou um tribunal superior 

constitucional, é de grande importância. A Corte suprema ou o tribunal supremo tem a missão 

de manter a supremacia constitucional, para a harmonia no ordenamento jurídico.
274

 

 A Federação, pois, defendida juntamente com a Constituição americana, 

nasce com a Constituição de 1787.
275

 A Federação, assim, constrói-se sob e sobre a 

Constituição. O poder do Estado federal encontra-se juridicamente limitado pela Constituição 

Federal.
276

 

 Como bem asseverado por Augusto Zimmermann, “A Constituição, que 

deve defluir diretamente dos cidadãos e seus grupos regionais, é, pois, o elemento que 

consubstancia o pacto federativo”.
277

 A Constituição condiciona a existência federal, 

declarando a Federação e seus entes. A Constituição organiza o Estado, e, com o Estado de 

forma federal, de maneira mais evidente, uma vez que é nela que se acham as competências e 

atribuições das entidades da Federação. 

 Como característica do Estado federal, pode-se incluir, igualmente, que a 

organização deve ter caráter durável, isto é, com sentido estável, fixo, e, até mesmo podendo 

se dizer, com finalidade perpétua.
278

 A Federação, pois, é uma organização fixa, capaz de 

tomar decisões e executá-las, a despeito de possíveis oposições das partes componentes.
279

 

 O Estado federal, na visão de Oreste Ranelletti só aparece quando se 

ligarem estados-membros, constituindo um novo sujeito de direito público superior: O Estado 

federal. Asseverava, ainda, Ranelletti, que a matéria pertinente ao Estado federal e aos 

estados-membros, seria estabelecida pela Constituição.
 280

 

                                                           
273

 MELLO, José Luiz de Anhaia. O Estado federal e suas novas perspectivas. São Paulo: Max Limonad, 1960. 

p. 55. 
274

 Ibid. p. 33. 
275

 Ibid. p. 26. 
276

 Ibid. p. 47. 
277

 ZIMMERMANN, Augusto. Teoria geral do federalismo democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2005. p. 77.  
278

 MELLO, José Luiz de Anhaia. Op. cit. p. 34. 
279

 Ibid. p. 35. 
280

 RANELLETTI, Oreste. Istituzioni di diritto pubblico. 7. ed. Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 

1940. 



78 
 

 Santi Romano, sobre os caracteres do Estado federal, aduz ser necessário, 

para o Estado federal: como todos os Estados, que tenha um próprio território, povo e 

ordenamento jurídico; independência frente ao Estado federal; há de se ter uma união 

paritária.
281

 Assim, pois, e se as coletividades componentes deste Estado possuírem território, 

povo e ordenamento jurídico próprio, independente e originário, e existindo essas 

coletividades relações recíprocas e iguais, configura-se o Estado federal.
282

 

 O Estado federal, conforme Carré de Malberg, diferencia-se da 

Confederação, uma vez que essa é uma sociedade de Estados interessados na solução conjunta 

de alguns problemas, ao passo que aquela realiza uma unidade estatal, fazendo surgir um 

novo sujeito de direito.
283

 

 A soberania só pertence ao Estado federal como um todo. Os Estados 

pertencentes à Federação detém autonomia, inclusive autonomia para elaborar suas próprias 

constituições, nos limites da Constituição Federal.
284

 

 A autonomia dos Estados caracteriza-se pelo direito a se dotar de uma 

Constituição que respeite os princípios da Constituição Federal; direito do Estado menor fazer 

valer sua vontade na formação do Estado federal.
285

 A autonomia desponta como princípio no 

federalismo. Constitui ela uma pluralidade de ordenamentos e reveste os estados-membros de 

organização própria. É a própria expressão do poder estatal. A autonomia é, pois, uma 

pluralidade de ordenamentos dentro de um sistema federal. A participação dos estados-

membros garante a participação destes na vontade do Estado federal como um todo. A não 

participação dos estados-membros na elaboração das decisões descaracteriza o federalismo e a 

própria Federação.
286

 

 O federalismo e a separação horizontal dos poderes complementam-se na 

estruturação do Estado. Ambos destinam-se a resolver o equilíbrio das forças sociais e a 

divisão funcional da atividade do Estado. O primeiro almeja a participação mais ativa do 
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cidadão, o segundo separa diferentes funções clássicas do poder, para que não pertença a um 

centro apenas.
287

 

 O federalismo é uma técnica de divisão constitucional de poderes entre 

dois ou mais componentes na distribuição das tarefas políticas e administrativas que 

incumbem ao Estado como um todo.
288

 Neste contexto, aparece a repartição de rendas no 

Estado federal. As entidades da Federação devem receber recursos para desempenhar seus 

papeis dentro do sistema federativo.
289

 

 No Estado federal, podem ser apontados caracteres presentes nas relações 

entre os estados-membros entre si e com a União: constituem relacionamentos de ordem de 

direito público interno, de natureza constitucional; tais relações favorecem a liberdade; os 

estados particulares são iguais entre eles têm a mesma importância no conjunto da Federação; 

os Estados têm, cada um, sua própria Constituição, da mesma maneira que o Estado federal 

tem a sua; os estados têm autonomia para redigir as constituições próprias, devendo, contudo, 

respeitar os princípios básicos da Constituição Federal
290

 

 O sistema federativo norte-americano resume-se, principalmente, pela 

presença da existência da união de entidades políticas autônomas; há a divisão dos poderes 

legislativos entre o governo federal e os estados; a supremacia do governo federal, dentro do 

Estado federal.
291

 

 James Bryce já notava, analisando o sistema federal norte-americano, que 

no sistema federal, reconhece-se a indestrutibilidade da União, e, como consequência disto, 

decorre a existência de uma força capaz de manter a ela própria. Tal força, só pertencente ao 

governo federal, seria essencial à preservação e existência dos estados-membros da 

federação.
292

 

 A divisão do poder entre o governo federal e os governos estaduais, 

fixada pela Constituição Federal dá origem ao federalismo dualista ou federalismo dual, 

baseado na existência de dois campos de poder, limitados conforme o estabelecido na 
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Constituição. A Constituição de 1787 consagrou o modelo federal dualista. Os estados 

americanos detinham poderes de limitação do poder do governo federal.
293

 

 O federalismo norte-americano não escapou à tendência do constante 

aumento do poder central. A crise econômica, a guerra e as transformações no estado 

contribuíram para alterações no relacionamento federativo. O berço do Estado federal caiu 

sob a influência do avassalador aumento do poder da União. A divisão em União e estados-

membros tornou-se vaga com o tempo.
294

 O federalismo clássico passou por alterações 

decorrentes de opções adotadas pelo governo americano, principalmente após a doutrina do 

“New Deal” e as exigências do intervencionismo econômico e social. A economia nacional 

foi marcada pelo intenso controle e intervenção do governo federal. As medidas adotadas pelo 

então Presidente Roosevelt regulavam o sistema econômico. O fortalecimento do poder 

federal levou ao abandono da igualdade governamental entre os Estados e a União. Os 

poderes locais, assim, ficaram cada vez mais dependentes da regulamentação e do controle de 

Washington.
295

 

 Esse novo comportamento no Estado federal, o de a União se apoderar 

constante e contundentemente dos negócios das autoridades locais, deu origem ao federalismo 

cooperativo. O Executivo federal, com o apoio do Congresso, passa a intervir em assuntos 

como discriminação racial, educação, luta conta a pobreza, renovação urbana, desemprego, 

assistência social e médica.
296

 

 O federalismo cooperativo assume forma de cooperação horizontal, que 

se estabelece entre os membros da Federação, com a atribuição de competências idênticas. A 

cooperação vertical ocorre entre o poder central e os estados-membros.
297

 

 Mal que aflige a maioria das federações ao redor do mundo é a extrema 

centralização do poder, exercida através do aumento desmedido e descontrolado das 

competências da União.
298

 O centralismo alterou o clássico sistema federal americano. 

 Na Alemanha, onde, em tempos passados as confederações foram muito 

adotadas, consagrou-se um Estado federal, fundado pela Constituição de 1871, com a 

associação de príncipes soberanos das Repúblicas de Lübeck, Brême e Hambourg.
299

 A 
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República Federal alemã constituiu-se num Estado federal, assentado na distribuição de 

competências legislativas, administrativas e judiciais. Diferentemente do modelo americano, 

na Alemanha, a maior parte da legislação dizia respeito à Federação, ao passo que, a 

administração e jurisdição pertenciam quase que exclusivamente aos Länder.
300

 

 Na República de Weimar, os Estados poderiam concluir tratados com 

outros Estados, nos limites de suas competências. Os tribunais e a Corte Suprema de Leipzig 

reivindicaram para si o direito de controlar a constitucionalidade das leis. A revisão do 

federalismo alemão sofreu com tendências de centralização.
301

 

 Com a Lei Fundamental de Bonn, de 1949, deu-se grande importância à 

estrutura federal. Estabeleceu-se um federalismo em que se atribuiu aos Länder competências 

mais importantes e precisas que em Weimar. Entretanto, as estruturas federais evoluíram e o 

sistema primitivo, respeitador dos particularismos locais, partiu para um sistema federal 

unitário, tendente à uniformidade. A Federação absorveu competências dos estados e a 

cooperação ampliou-se.
302

 

 O federalismo na Suíça é analisado pela doutrina através da evolução 

histórica que possibilita estabelecer as características mais importantes da Confederação 

Helvética. Os esforços de comunidades que aspiravam libertar-se de toda sujeição e para fins 

de defesa, resultaram no pacto, de 1291, entre os Cantões de Uri, Schwyz, Obwald e Nidwald, 

confirmado em 1315. Mais cantões se uniram e formaram uma Confederação. Com a 

Constituição francesa do ano III, que visava criar uma República uma e indivisível, 

transformou 19 cantões em circunscrições administrativas. Em 1802, retomou-se a autonomia 

cantonal, e, com novo pacto federal em 1815, a Confederação refez-se.
303

 

 Na Constituição Federal de 1848, surgiu o Estado federal, apesar de 

conservar a palavra ‘confederação’. Foram colocados limites à autonomia cantonal, mas foi 

garantido o direito aos cantões de elaboração de suas próprias constituições. 

 Assim como em outros modelos de federação, o federalismo suíço 

também caminhou para o federalismo cooperativo. O poder federal é encarregado de dirigir a 

política externa, celebrar tratados e acordos com governos estrangeiros. Os cantões detêm 

competência residual.
304
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 No México, o federalismo teve sistemática e gênese centrífuga. A 

unidade que apresentava a Nova Espanha evoluiu para uma espécie de descentralização ao 

outorgar autonomia às províncias. O México apresentou, em sua história, uma maioria de 

constituições que observaram a forma federal de Estado, e, desde 1867, mantém a forma 

federal.
305

 Assim como outros Estados federais, o México apresenta uma centralização que se 

reflete nos tributos da Federação, estados e municípios. A intervenção federal reflete a 

centralização no Estado mexicano. Desde 1917, tem-se nota de inúmeras intervenções 

federais.
306

 

 No Canadá, o federalismo remonta a 1864, com o aparecimento, entre o 

povo canadense, do “princípio federal”, que, entre alguns era entendido como uma divisão 

entre o poder central e o local; outros, o associavam ao balanço entre o Senado e a Câmara. 

Na população do Canadá havia o receio de que o federalismo era a causa da guerra civil que 

afligia os EUA, tornando o modelo federal não tão popular.
307

 O sistema federal canadense 

tem como característica a distribuição entre o governo central e os governos regionais.
308

 

 Diferentemente dos modelos clássicos de federalismo conhecidos no 

ocidente, o modelo federal da antiga Iugoslávia foi alvo de estudo e análise por suas 

peculiaridades. Surgindo do agrupamento de seis repúblicas populares (Sérvia, Croácia, 

Eslovênia, Bósnia, Macedônia e Montenegro), o modelo federal iugoslavo consolidou-se na 

Constituição de 1946. Com a Constituição de 1963, a autonomia dos entes federados foi 

alargada e concretizada baseando-se num federalismo multinacional e cooperativo e no 

socialismo fundado na autogestão.
309

 A Constituição de 1974 manteve os traços anteriores do 

federalismo característico da Federação iugoslava. A Iugoslávia apenas serve como dado 

histórico, uma vez que, todas as Repúblicas federadas se desvencilharam do antigo pacto 

federal e constituem Estados soberanos independentes na ordem internacional. 

 Na antiga União Soviética, o Estado federal também apresentou 

peculiaridades próprias que levaram a uma adoção, por alguns, da denominação de “quase 

federalismo” ou “Estado multinacional”. Apresentavam-se, como caracteres deste tipo de 

federalismo: a liberdade e o direito de secessão, garantido a todos os membros da Federação; 

a igualdade, que mesmo com a desigualdade entre os entes federados, diante do pacto federal, 
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se concretizava com  o tratamento igualitário entre os membros; a presença  de vários degraus 

de ordens.
310

 

 Na África, o federalismo também se perfaz numa abstração nas ordens 

constitucionais dos países africanos. O Senegal, Mali, Sudão, Alto Volta, Nigéria e Daomé 

tentaram implantar uma Federação, mas, logo, separaram-se e a mesma se desfez.
311

 Vários 

outros países do continente africano experimentaram tentativas de implantação do 

federalismo, e, o sistema federal africano apresenta caracteres decorrentes das circunstâncias 

diferenciadas destes países, surgindo dificuldades para a absorção da forma federalista 

institucionalizada.
312

 

 Em outros países da Ásia, como a Índia e a Austrália, na Oceania, o 

federalismo foi aceito, sendo um modelo de grande receptividade ao redor do globo.
313

 

 Na América Latina, o federalismo, como apontado por Karl Lowenstein, 

não se constituiu num federalismo autêntico. Para tal afirmação, Lowenstein salientou que a 

prática constante da intervenção federal transformou o federalismo latino-americano numa 

ficção.
314

 O centralismo se fez e se faz presente nos modelos latino-americanos. 

 Sobre as etapas de um centralismo exaustivo, José Luiz de Anhaia Mello 

bem resume as possíveis etapas do Estado, falando em uma volta à forma unitária: 

Numa primeira etapa o Estado unitário começaria por aliar-se com outros 

Estados tendo em vista a defesa comum; ao depois, se configuraria a 

Confederação dos Estados, com a sobrevivência da soberania para os 

diversos Estados componentes; numa terceira fase concebe-se o Estado 

federal, perdendo as partes componentes a sua soberania, que é substituída 

pela autonomia; nessa oportunidade, o poder central começando a ter um 

desenvolvimento exagerado propiciaria a última etapa, a quarta, a volta ao 

ponto de partida, ao Estado unitário.
315

 

 

 Sobre as formas ou caracteres do federalismo, Dircêo Torrecillas Ramos 

dá conta do ‘federalismo assimétrico’, que essencialmente, fundando-se no conceito de 

simetria como nível de conformidade comum nas relações de cada unidade política dos 

sistemas federais, assinala a assimetria existente nos Estados federais pela disparidade 

estrutural e no relacionamento das unidades federadas com a Federação e entre si.
316
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 Entre os pontos em que a desigualdade recai, Torrecillas Ramos aponta 

as condições e circunstâncias diversas da população, economia, política; o grau de autonomia 

e poderes conferidos e exercidos na prática; a representação nas instituições federais e o grau 

de representação de cada estado-membro; o arranjo de instituições especiais ou processos para 

a conduta das relações entre os entes federados; o grau de uniformidade que existe na 

aplicação de uma declaração de direitos, se houver um para cada estado-membro.
317

 

 Na Constituição Federal brasileira de 1988, Dircêo Torrecillas aponta 

dispositivos que, segundo ele, consagrariam a assimetria, dentre os quais, os artigos 23, 43 e 

151. Como exemplo, o artigo 43 defere à União a faculdade de articular suas ações tendo em 

vista o “desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais”.
318

 

 O federalismo, apesar de descaracterizado em alguns Estados que adotam 

a forma federal, está longe de ser um modelo obsoleto de organização, inapropriado ao mundo 

contemporâneo. No ano de 2008, das 192 nações reconhecidas pelas Nações Unidas, 25 

funcionavam como federações, que continham 2 bilhões de pessoas (40% da população 

mundial e 510 unidades federadas).
319

 Daí a relevância do federalismo ao tema do Estado. 

 

 

1.2.3. O Estado federal brasileiro e o federalismo no Brasil 

 

 

O Estado brasileiro é conformado pelo princípio federativo. Celso 

Ribeiro Bastos bem destaca: “O princípio federativo ao lado do republicano são as duas vigas 

mestras sobre as quais se eleva o travejamento constitucional”.
320

 

A história do Estado federal brasileiro justifica e esclarece bem o modelo 

federal vigente no Brasil. O federalismo brasileiro é peculiar, e, sua análise histórica oferece 

subsídios indispensáveis ao seu entendimento. 

A constituinte de 1823, embora tenha contado com a presença de ideias 

federalistas, foi determinantemente centralizadora, moldando a Constituição Política do 
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Império do Brasil como diploma que declarava a forma unitária de Estado. Foi instituída a 

forma monárquica e o modelo unitário de organização político-administrativa.
321

 

No Império, as províncias constituíam mera descentralização 

administrativa do Estado, não se resguardando qualquer autonomia a elas, no bojo da 

Constituição. O centralismo, derivado do período colonial
322

, no Império era característica 

marcante e essencial à forma unitária existente. O Poder Moderador também se mostrava 

como elemento que reforçava o poder central.
323

 

Diante da excessiva concentração de poder, algumas manifestações e 

movimentos começaram a surgir no cenário nacional, buscando a descentralização. A 

Confederação do Equador, que reunia as Províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte e Ceará, que se reuniram para formar uma República federativa, foi um exemplo dessas 

tentativas, sendo, porém, logo debelada.
324

 

Tentou-se, por meio de reforma à Constituição, a instalação de uma 

monarquia federativa, mas sem sucesso também. O Ato adicional de 12 de agosto de 1834 

trouxe alguma descentralização, dotando as províncias de Poder Legislativo, mas a Lei de 

Interpretação do ato esvaziou as tendências descentralizadoras, reforçando mais uma vez o 

centralismo.
325

 A unidade do governo traduziu verdadeira unidade nacional, que contrariava a 

vocação regional e autonomista das forças locais.
326

 

No Brasil, a Federação não se fez por meio de revolução, nem 

abruptamente, com rompimento da ordem vigente. Foi produto de uma marcha histórica que 

culminou no fim do regime do Império e a implantação de um novo modelo que reforçasse as 

autonomias locais.
327

 A decisão pela descentralização foi tomada, paradoxalmente, pelo 

centro. A descentralização não surgiu de consenso, mas de imposição, o que gerou 

consequências visíveis ao federalismo vigente no país.
328

 

A Federação, no Brasil, concretizou-se com a deflagração da Revolução 

de 1889, que colocou termo ao fim do governo monárquico-hereditário, constitucional e 

representativo. Já no Decreto do governo provisório nº1, de 15 de novembro de 1889, foi 
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proclamada a República Federativa, passando, as províncias, a constituírem Estados-Unidos 

do Brasil. Amaro Cavalcanti dá conta de que o exercício da soberania dos estados, 

proclamado no Decreto nº 1 de 1889, não passou de mero eufemismo, recomendável nas 

circunstâncias de então.
329

 Afirma Cavalcanti, ainda, que não foi conferido aos estados 

qualquer poder ou direito soberano. 

O Decreto já continha prescrições para a adoção da forma federativa, 

prescrevendo atribuições relativas ao governo federal e aos governos dos estados. 

Posteriormente, vários outros decretos foram elaborados a fim de estabelecer o regime 

federativo no Brasil, culminando com o decreto nº 510, promulgado em 22 de junho de 1890, 

que continha o projeto de Constituição. Em 24 de fevereiro de 1891, foi adotada e promulgada 

a Constituição Federal, sendo eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, Marechal 

Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Foi instalado também o órgão supremo do 

Poder Judiciário da República, o Supremo Tribunal Federal.
330

 

 O federalismo no Brasil foi implantado por várias circunstâncias e 

razões. Além do próprio homem e o processo histórico, destaca-se o fator geográfico, o fator 

étnico, o fator social, histórico e o fator cultural. O Brasil é país de dimensões continentais, 

resultando daí uma diversidade de regiões e localidades peculiares. A diversidade étnica é 

fruto da miscigenação das etnias da população brasileira. Após o processo que deflagrou a 

independência, o ideal federalista começou a ser disseminado pelo país.
331

 

 O Estado federal, no Brasil, não originou-se de tratado ou Constituição 

elaborada por Estados independentes. A vontade soberana da nação constituiu-se em união 

perpétua e indissolúvel das antigas províncias, que passaram a se chamar “Estados Unidos do 

Brazil”. O governo revolucionário autenticou a proclamação da República, declarando as 

províncias, agora, estados federados. Os membros da Federação nascida, entretanto, nunca 

tiveram a qualidade de soberanos.
332

  

 O novo regime encontrou dificuldades em sua implantação por diversos 

motivos: a oposição ao próprio regime, antagônico ao regime vigente até 1889; o 

desconhecimento do regime federal; a falta de concessão de poder e direitos aos estados 

federados. Tentou-se, subitamente, não no âmbito histórico mas no âmbito do poder 

institucionalizado, fazer a transformação de um Estado simples, unitário, monárquico, para 
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um Estado federal.
333

 O regime federal foi implantado no Brasil, sem sustentação 

institucional. Por outro lado, o federalismo serviu como forte base para a sustentação da 

República.
334

 

 O novo regime pressupunha uma dualidade de jurisdições: a da União 

(poder federal) e a dos estados (poder estadual). A partilha ou repartição de competências se 

dava pelas disposições da Constituição. Os estados, ademais, tinham o direito de reger-se por 

constituições estaduais próprias, que deveriam ser elaboradas sem extrapolar os limites 

previstos na Constituição Federal.
335

 

 O Estado federal, pelo menos nas previsões constitucionais da primeira 

República, trazia os principais caracteres de uma Federação: a participação dos Estados na 

vontade federal, através do Senado e a autonomia dos estados.
336

 A supremacia da União era 

demonstrada pelo artigo 6º da Constituição de 1891, que conferia à União o poder de intervir 

nos negócios peculiares aos estados, nos casos previstos no aludido dispositivo constitucional. 

 O estado-membro dito soberano, no início da vigência do regime 

federativo no Brasil, era totalmente dependente. O mecanismo da Federação brasileira nunca 

concedeu soberania ou autonomia de forma concreta aos estados.
337

 Os estados estavam 

subordinados ao poder federal.
338

 

 Amaro Cavalcanti anotava que nas relações entre a União federal e os 

estados federados, poderia surgir um mal-estar, suscetível de quebrar a sua unidade, ou 

desfazer sua existência. Os problemas poderiam ocorrer, principalmente, pelo desrespeito à 

Constituição Federal, leis e atos do poder federal pelos estados; pelo predomínio de 

determinados estados com condições econômicas e sociais mais favoráveis, em relação a 

outros e pela exorbitância do poder federal, quando este procurasse absorver as autonomias 

locais.
339

 

 Como bem assevera Fábio Franco Pereira, a autonomia dos Estados na 

Primeira República e o próprio federalismo não se revestiram de concretude nos primeiros 

anos de vigência no Brasil. Para a maioria dos Estados, a autonomia era virtual, sem aplicação 
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prática. A exacerbação das desigualdades regionais e o intervencionismo federal marcaram o 

primeiro período de federalismo no Brasil.
340

 Bem destaca Raymundo Faoro que, para a 

rebeldia dos governadores, a União dispunha do “trunfo máximo da intervenção federal”, 

prevista no discutido artigo 6º da Constituição de 1891, se fazendo, principalmente, nos 

Estados “pequenos”, que não dispunham de condições de reagir à dominação central em pé de 

igualdade.
341

 Servia a intervenção federal para esmagar os inconformismos locais, mudando 

as chefias e quebrando as oligarquias. Forma de entrega dos poderes locais a facções apoiadas 

pelo Governo Federal.
342

 

  A Federação brasileira nasce com a outorga de poucas prerrogativas aos 

estados-membros, não restando dúvidas quanto à diferença bem delineada quanto à federação 

americana, modelo inspirador da Constituição de 1891. Concedeu-se autonomia para os 

estados, mas, alguns, como no caso do Ceará, declararam-se independentes, chegando a ter 

até mesmo um Ministério do Exterior.
343

 A Constituição, com a influência do modelo 

americano, distribuiu atribuições e competências à União e aos estados.
344

 

 O modelo dominante na Constituição de 1891 foi o do federalismo 

dualista, que não contemplava relações de contornos mais fortes entre a União e os estados-

membros. A cada estado cabia providenciar suas necessidades, figurando, já neste contexto, a 
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intervenção federal como prática para se evitar atentado contra a forma republicana 

federativa.
345

 

 Os estados-membros, dentro da Federação brasileira, pela forte 

centralização do poder em torno da União, ficam inteiramente à mercê do poder federal. 

Pode-se afirmar que, com a excessiva detenção de poder pela União, há um falseamento do 

princípio federativo e a desnaturação da ideia federativa na Primeira República.
346

 A 

tendência unitarista, salientando que o federalismo e a centralização surgem como ameaças à 

manutenção e continuidade do Estado. 

 No Brasil, com a incorporação do modelo federal, o federalismo foi 

distorcido, constituindo-se este como segregador e centrífugo. Apesar de técnica de sistema 

federal, a intervenção federal tornou-se instrumento de intimidação política. A política dos 

governadores transformou-se num fator aglutinador. O federalismo dual, na Primeira 

República, era mais um ideal distante.
347

 

 Nas palavras de Raymundo Faoro: 

Concentrado o poder nos vínculos com o presidente, senhor da intervenção 

federal – a intervenção que conserva e que mata -, o quadro senatorial se 

contrai, numa constelação de chefias sob uma liderança. A dinâmica do 

sistema leva, portanto, a subordinar os estados não poderosos, que 

dependerão, na sustentação dos grupos dominantes, dos que ocupam o centro 

do tabuleiro.
348

 

 

 Cândido Motta Filho bem anotava “E a federação, como um corpo 

informe, era teatro de violências, acentuadas pelos abusos das intervenções federais e das 

declarações de estado de sítio”.
349

 

 A doutrina, maciçamente, sempre se apegou à tese de que os Estados são 

os únicos entes componentes da Federação brasileira. Tal posicionamento encontra supedâneo 

na Constituição de 1891, que em seu artigo 1º, estabelecia
350

: “A Nação brasileira adota como 

forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de 

novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas 
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Províncias, em Estados Unidos do Brasil.”.
351

 O próprio diploma constitucional, entretanto, 

previa, em seu artigo 2º, o Distrito Federal como integrante da Federação: “[...] e o antigo 

Município Neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a Capital da União, 

enquanto não se der execução ao disposto no artigo seguinte”.
352

 

 O governo provisório de Getúlio Vargas inaugurou uma centralização 

mais contundente e a concentração de poder nas mãos de um só comandante. As constituições 

estaduais continuaram vigentes, mas, Vargas nomeou interventores para atuarem nas esferas 

estaduais. 

 Com a Constituição de 1934, se deu fim ao governo provisório, e, o 

federalismo retorna ao cenário político nacional, mas sem as bases anteriores. Deu-se início, 

pois, a um novo modelo de Estado federal, caracterizado pelo federalismo cooperativo.
353

 

 A Constituição de 1934 incluiu expressamente, indo mais adiante e 

prevendo igualmente os territórios como entes da Federação.
354

 Com a inovação da técnica de 

organização, quer na adoção de processos novos, quer na distribuição de competências para os 

estados-membros, surgiram contornos que, apesar de novéis, deram continuidade às 

características de centralização já presentes no Brasil.
355

 

 A Constituição de 1934, como aduz Paes de Barros, apertou mais os 

laços federativos. Houve uma dilatação, através dos artigos 5º e 6º, das competências da 

União, que previam sua competência privativa, de tendência evidentemente centralizadora.
356

 

A União avançou sobre as matérias de competência privativa dos estados.
357
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 A cooperação entre a União e os estados-membros no Brasil, com a 

Constituição de 1934, não definia muito bem a autonomia estadual, concentrando, 

principalmente, as matérias legislativas, nas competências do poder federal.
358

 

 O golpe de 1937 e a outorga da Carta Política daquele ano deram origem 

ao Estado Novo, que centralizava totalmente o poder estatal. O sistema de 1937 pôs fim mais 

uma vez ao modelo federal, concentrando o poder num só comando e dando forma ao 

autoritarismo do governo de Getúlio Vargas.
359

 

                                                                                                                                                                                     
extradição; emigração e imigração, que devera ser regulada e orientada, podendo ser prohibida totalmente, ou em 

razão da procedencia; h) systema de medidas; i) comercio exterior e interestadual, instituições de credito; cambio 

e transferencia de valores para fora do Pais; normas gerais sobre o trabalho, a produção e o consumo, podendo 

estabelecer limitações exigidas pelo bem publico; j) bens do dominio federal, riquezas do subsolo, mineração, 

metalurgia, aguas, energia hydro-elétrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração; k) condições de capacidade 

para o exercício de profissões liberais e technico-scientificas assim como do jornalismo; l) organização, 

instrução, justiça e garantias das forças policiais dos Estados e condições gerais da sua utilização em caso de 

mobilização ou de guerra; m) incorporação dos silvicolas á comunhão nacional. § 1º - Os atos, decisões e 

serviços federais serão executados em todo o Pais por funcionarios da União, ou, em casos especiais, pelos dos 

Estados, mediante acordo com os respectivos Governos. § 2º - Os Estados terão preferência para a concessão 

federal, nos seus territórios, de vias-férreas, de serviços portuarios, de navegação aerea, de telegraphos e de 

outros de utilidade publica, e bem assim para a aquisição dos bens alienaveis da União. Para atender ás suas 

necessidades administrativas, os Estados poderão manter serviços de radio-communicação. § 3º - A competencia 

federal para legislar sobre as materias dos numeros XIV e XIX, letras c e i , in fine , e sobre registros publicos, 

desapropriações, arbitragem comercial, juntas comerciais e respectivos processos; requisições civis e militares, 

radio-communicação, emigração, imigração e caixas economicas; riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, 

aguas, energia hydro-eletrica, florestas, caça e pesca, e a sua exploração não exclui a legislação estadual 

supletiva ou complementar sobre as mesmas materias. As leis estaduais, nestes casos, poderão, atendendo ás 

peculiaridades locais, suprir as lacunas ou deficiencias da legislação federal, sem dispensar as exigencias desta. § 

4º - As linhas telegraphicas das estradas de ferro, destinadas ao serviço do seu trafego, continuarão a ser 

utilizadas no serviço publico em geral, como subsidiárias da rede telegraphica da União, sujeitas, nessa 

utilização, ás condições estabelecidas em lei ordinária. Art. 6º - Compete, tambem, privativamente à União: I - 

decretar impostos: a) sobre a importação de mercadorias de procedencia estrangeira; b) de consumo de quaisquer 

mercadorias, exceto os combustiveis de motor de explosão; c) de renda e proventos de qualquer natureza, 

excetuada a renda cedular de imoveis; d) de transferencia de fundos para o exterior; e) sobre atos emanados do 

seu Governo, negocios da sua economia e instrumentos de contratos ou atos regulados por lei federal; f) nos 

Territorios, ainda, os que a Constituição atribui aos Estados; II - cobrar taxas telegraphiicas, postais e de outros 

serviços federais; de entrada, saida e estadia de navios e aeronaves, sendo livre o comercio de cabotagem ás 

mercadorias nacionais, e ás estrangeiras que ja tenham pago imposto de importação”. 
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 Com o fim do governo Vargas e a instauração da Assembleia constituinte 

em 1945 e a consequente promulgação da Constituição de 1946, volveu-se, novamente, o país 

ao modelo federal, com inspiração na Constituição de 1934. Fez-se presente, no diploma 

constitucional de 46, mais uma vez, a excessiva concentração de atribuições legislativas para 

o poder federal, restringindo a autonomia dos estados-membros.
360

 

 Com novo golpe em 1964, o federalismo no Brasil tornou-se mais 

desprestigiado ainda. O centralismo foi a base do governo militar instaurado. A Federação não 

obteve, naquele período, qualquer apoio governamental. A própria nomenclatura adotada 

“Constituição brasileira”, na nova Constituição de 1967, indicava o caráter centralista do 

Estado comandado pelos militares.
361

 

 A Constituição de 1967 inflou mais uma vez o centralismo que marcava 

a prática constitucional brasileira, aumentando as competências da União e comprimindo 

                                                                                                                                                                                     
cabotagem, só permitida esta, quanto a mercadorias, aos navios nacionais; XIII - alfândegas e entrepostos; a 

polícia marítima, a portuária e a das vias fluviais; XIV - os bens do domínio federal, minas, metalurgia, energia 

hidráulica, águas, florestas, caça e pesca e sua exploração; XV - a unificação e estandardização dos 

estabelecimentos e instalações elétricas, bem como as medidas de segurança a serem adotadas nas indústrias de 

produção de energia elétrica, o regime das linhas para correntes de alta tensão, quando as mesmas transponham 

os limites de um Estado; XVI - o direito civil, o direito comercial, o direito aéreo, o direito operário, o direito 

penal e o direito processual; XVII - o regime de seguros e sua fiscalização; XVIII - o regime dos teatros e 

cinematógrafos; XIX - as cooperativas e instituições destinadas a recolher e a empregar a economia popular; XX 

- direito de autor; imprensa; direito de associação, de reunião, de ir e vir; as questões de estado civil, inclusive o 

registro civil e as mudanças de nome; XXI - os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, 

marcas e outras designações de mercadorias; XXII - divisão judiciária do Distrito Federal e dos Territórios; 

XXIII - matéria eleitoral da União, dos Estados e dos Municípios; XXIV - diretrizes de educação nacional; XXV 

- anistia; XXVI - organização, instrução, justiça e garantia das forças policiais dos Estados e sua utilização como 

reserva do Exército; XXVII - normas fundamentais da defesa e proteção da saúde, especialmente da saúde da 

criança. [...] Art. 20 - É da competência privativa da União: I - decretar impostos: a) sobre a importação de 

mercadorias de procedência estrangeira; b) de consume de quaisquer mercadorias; c) de renda e proventos de 

qualquer natureza; d) de transferência de fundos para o exterior; e) sobre atos emanados do seu governo, 

negócios da sua economia e instrumentos ou contratos regulados por lei federal; f) nos Territórios, os que a 

Constituição atribui aos Estados; II - cobrar taxas telegráficas, postais e de outros serviços federais; de entrada, 

saída e estadia de navios e aeronaves, sendo livre o comércio de cabotagem às mercadorias nacionais e às 

estrangeiras que já tenham pago imposto de importação”. 
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ainda mais a autonomia estadual.
362

 O Ato Institucional nº 5, de 1968, e a Emenda 

Constitucional nº 1, de 1969, deram mais força ao centralismo.
363

 

 As competências e a autonomia dos estados-membros eram tão escassas 

que a doutrina de Alfredo Buzaid denominou o modelo de federalismo vigente de 

“federalismo de integração”, sendo o fortalecimento da União inevitável para preservar a 

ordem, a paz, o desenvolvimento e a segurança nacional. A teoria do federalismo de 

integração, como salienta Fábio Franco Pereira, constituiu mais um eufemismo para camuflar 

a ausência de federalismo que dominava o regime militar.
364

 

 Os movimentos democráticos que deram fim ao regime militar e 

culminaram com a promulgação da Constituição Federal de 1988, afirmaram a importância do 
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federalismo para a concretização da democracia. O Estado de modelo federal, pois, aparece 

como um dos caracteres determinantes da nova ordem constitucional. 

 A Constituição de 1988 estabelece a Federação como forma de Estado a 

organizar o poder político no Brasil. A Constituição da República Federativa do Brasil afirma, 

em sua primeira parte: “A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal...”.
365

 

 Na estrutura e no funcionamento do Estado federal, o estado-membro 

tem poder de auto-organização e autonomia. O Estado Federal distingue-se das outras formas 

de organização do Estado na medida em que as matérias sujeitas à legislação dos estados-

membros são mais numerosas e significativas.
366

 

 A autonomia é dita pela doutrina como a característica por excelência do 

estado-membro de um Estado Federal.
367

 Raul Machado Horta, explica que a “autonomia do 

Estado-membro constitui elemento essencial à configuração do Estado Federal.”.
368

 O 

posicionamento do estado-membro no Estado federal é essencial para o estudo do 

federalismo. No contexto da descentralização, autonomia, discriminação de competências, os 

estados aparecem como peça fundamental no modelo federal. Como instrumento decisivo no 

Estado federal, aparece, igualmente, a intervenção federal, que traduz uma dita superioridade 

da União sobre os estados-membros.
369

 Segundo Celso Ribeiro Bastos, no Brasil, a “a 

autonomia estadual é uma irrisão” e “vários fatos têm demonstrado que um estado-membro 

não tem condições de sobreviver financeiramente se lhe faltar o apoio do governo federal”. 

 O texto constitucional de 1988 incluiu, como entes da Federação, os 

municípios. Tal é a redação do já citado artigo 1º. O município também é parte da Federação 

brasileira. O federalismo conformado pela CF-88 molda uma gama tripla de entidades 

componentes da Federação, o que resulta num federalismo peculiar, composto por três ordens 

de poder; um “federalismo trino”, na expressão de Sérgio Resende de Barros.
370

 

 O Distrito Federal constitui-se por uma organização dotada de 

características da municipalidade; circunscrição política de um gênero singular. Por outro 
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lado, o Distrito Federal é um semi-estado, um quase estado; que não dispões de uma 

Constituição como os outros estados-membros, mas se atribui igual participação no governo 

da nação.
371

 

 O Distrito Federal é um território neutro, subordinado ao poder federal, 

encontrando-se fora da ação dos Estados. O Distrito Federal assume importância no estudo do 

federalismo, principalmente no modelo federal brasileiro, que o tem como ente federado. 

 O território federal será assunto abordado mais adiante, quando do estudo 

da possibilidade de intervenção federal nos municípios.
372

 

 Os entes da Federação constituem os sujeitos das relações federativas 

presentes no modelo federal. Nossa federação se formou do centro para a periferia. Não havia 

partes soberanas que futuramente poderiam reivindicar o retorno ao status quo ante. Como 

acentua Francisco Moreira Bilac Pinto Filho “Havia sim, divisões administrativas de um vasto 

império que os republicanos decidiram dividir para desenvolver”.
373

 Isto demonstra um sinal 

da centralização excessiva: a centralização econômica pela União, que detém o poderio 

financeiro e leva ao enfraquecimento dos estados-membros e dos municípios, uma vez que 

estes, além de não terem recursos para desenvolverem sua autonomia de forma sólida, ficam 

cada vez mais dependentes do poder federal.
374

 

 A deficiente distribuição de rendas tributárias, a existência de poderosos 

órgãos de centralização econômica e financeira como o Banco do Brasil, Previdência social, a 

organização irregular e viciada do crédito, nos bancos, são fatores que contribuem para a 

centralização econômica.
375

 

 A centralização e hipertrofia do poder federal não é um dado exclusivo 

da Federação brasileira. É também presente em todas as Federações de outros países. O 

federalismo dual clássico, surgido nos EUA, em que os estados-membros têm autêntica 

participação na vida política da nação e no poder federal, resta desfigurado, na maior parte 

dos sistemas federativos, em decorrência do agigantamento da União. 

No regime federativo, há estruturada, de forma nítida, pelo menos 

teoricamente, uma dupla organização ou uma clivagem dualista entre as ordens políticas: a da 
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União e a das entidades federadas. Cada uma delas deve possuir uma órbita própria de ação 

para atender as finalidades públicas diversas em vista.
376

 

No Estado federal, o papel do Poder Legislativo assume importância e 

particularidade especial, já que, pela distribuição de competências e atribuições, não há só 

uma fonte legislativa legítima. A Constituição Federal, num Estado federal, estabelece estas 

distribuições. No sistema constitucional brasileiro, o direito de legislar pertence aos estados-

membros na medida em que não seja de competência da União. Há delegações legislativas da 

União aos estados, que constituem verdadeiras concessões; há a atribuição de funções 

legislativas aos estados para a complementação das leis federais; há ainda a delegação de 

funções subsidiárias especiais para a execução de leis federais pelos estados.
377

 

O fato de o poder federal ter a prerrogativa de, a seu bel-prazer, emendar 

a Constituição Federal, constitui indício da perquirição da verdadeira existência do 

federalismo no Brasil. Nos EUA, por exemplo, há a necessidade, para emendar a 

Constituição, da participação de dois terços das assembleias estaduais. No Brasil, apesar de o 

Senado ser o órgão de representação estadual na elaboração legislativa e constitucional, aduz-

se que jamais cumpriu tal função, propriamente.
378

 O sistema eleitoral prende os senadores 

aos partidos e faz com que eles atuem tão partidariamente quanto os deputados que 

representam o povo.
379

 

Segundo Gilberto Bercovici, a Constituição de 1988 institui 

expressamente o federalismo cooperativo, elencando matérias de competência comum entre a 

União, estados, Distrito Federal e municípios. O federalismo cooperativo se justificaria uma 

vez que, no Estado intervencionista, voltado para a implementação de políticas públicas, o 

tratamento desatas implementações deve ser feito em escala nacional.
380

 

Diversos dispositivos da Constituição de 1988 reforçam a forma 

federativa de Estado. 
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A nomenclatura adotada “Constituição da República Federativa do 

Brasil”, demonstra, de início, a importância do federalismo para a ordem constitucional 

brasileira. 

No título I, no artigo 1º, estabelece que a República Federativa do Brasil 

é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, deixando 

clara a adoção do modelo federal.
381

 

O §4º do artigo 60 da CF-88 elenca como cláusula pétrea a forma 

federativa de Estado, deixando claro que não poderá haver qualquer emenda mesmo que 

tendente a abolir a forma de Estado federal.
382

 

A CF-88, apesar de ter inspiração democrática, não alterou a herança 

centralizadora das constituições anteriores. A quantidade de competências atribuídas à União 

demonstra um esvaziamento da autonomia dos estados-membros e o prestígio desmedido do 

poder federal. Os artigos 21, 22, 23, 24 e 153 demonstram a continuidade do centralismo que 

habitou a história constitucional.
383

 

O sistema de repartição das competências na CF-88 é um sistema 

complexo em que convivem competências privativas, repartidas horizontalmente; 
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competências concorrentes, repartidas verticalmente, abrindo-se espaço também para a 

participação das ordens parciais na ordem central.
384

 

Como nada constitui unanimidade, o federalismo, no Brasil, recebe 

constantes críticas. Ives Gandra Martins critica constantemente a estrutura federativa do país, 

apontando-a como fonte de gastos públicos desnecessários. Fernando Henrique Cardoso, 

Bresser Pereira e Aspásia Camargo também figuram entre os que criticam o Estado federal. 

Tem-se nota, no país, pois, considerável corrente antifederativa.
385

 

O Estado federal brasileiro não representa a síntese mais fiel do modelo 

clássico surgido nos EUA, nem traz exemplo de modelo a ser seguido, entretanto, a crítica 

que se faz à realidade federativa brasileira não é suficiente para que se tente expurgá-lo do 

sistema constitucional. A Federação é necessária para a governabilidade e para a manutenção 

da democracia no Brasil, todavia, a versão brasileira deve ser reformulada, permitindo, enfim 

e, sobretudo, uma descentralização concreta do poder.
386

  

Nas palavras precisas de Cândido Motta Filho: 

Estamos agora diante de uma máquina federal poderosa e extensa, que se faz 

sentir por toda parte. Foi construída aos poucos, na cumplicidade das 

prepotências políticas e depois, ao chegar aos nossos dias, se distendeu como 

uma rede espessa e fechada que cobre todo o território nacional.
387

 

 

A aparência pálida do federalismo no Brasil mostra-se, principalmente, 

pela falta de real autonomia das unidades federadas, especialmente, dos estados-membros. O 

esvaziamento das competências legislativas, a dependência financeira da União e o robusto 

rol de competências e atribuições do poder federal fazem do Estado federal brasileiro uma 

quase ficção na prática, embora tenha, na teoria constitucional, defesa quase incontestada. 

Conforme acentua Francisco Bilac “se nos afastarmos um pouco dos 

aspectos formais constitucionais, perceberemos que, no pragmatismo das situações, a 

prevalência da União Federal é manifesta”.
388

 

Em que pese a realidade política e governamental, a Federação ainda 

parece ser o melhor modelo de divisão vertical do poder para o Estado brasileiro, tão marcado 

pelo regionalismo cultural. 
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Como bem assevera Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

[...] é preciso sempre lembrar que os Estados constituem no Brasil um dos 

poucos corpos intermediários que aliviam dos indivíduos o peso opressivo 

do Poder central, um dos raros contrapesos ao poder imperial da capital. Já o 

pressentiram os pais de nossa Federação e isso continua plenamente 

verdadeiro [...] Vale, assim, lutar pela preservação da Federação como 

garantia da liberdade política de todos os brasileiros.
389
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2.1. DA INTERVENÇÃO FEDERAL NOS ENTES FEDERADOS 

 

 

2.1.1. Generalidades, conceitos e características 

 

 

 Etimologicamente, ‘intervenção’ deriva do latim ‘interventĭo’; ‘ōnis’ 

(abono, fiança, garantia) com o radical de ‘interventum’, de ‘intervenīre’ (estar entre, 

sobrevir, assistir; entremeter-se, ingerir-se, intervir, meter-se de permeio, embaraçar-se, 

impedir). É o ato de intervir. A ingerência de um indivíduo ou instituição em negócios de 

outrem, como intercessor, mediador etc.
390

 

 Em sentido jurídico, o termo ‘intervenção’ se faz presente em diversos 

ramos do Direito, com diferentes acepções, variantes segundo o segmento jurídico específico. 

 Em direito processual, por exemplo, dá-se quando um terceiro, não 

presente como parte desde o início de uma causa, nela ingressa ou intromete-se para fazer 

valer direito seu ou de alguma das partes envolvidas
391

. Ocorre quando alguém ingressa, como 

parte ou coadjuvante da parte, em processo pendente entre outras partes.
392

A ‘intervenção de 

terceiros’, como é chamada no direito processual civil, é disciplinada no capítulo VI, do título 

II do Código de Processo Civil. 

 No direito comercial, trata-se do ato pelo qual um terceiro, estranho à 

obrigação cambial, para honrar qualquer dos coobrigados que não cumpriu o pagamento, 

comparece e resgata o título de crédito, evitando, assim, a retirada de eventual protesto contra 

aceitante e coobrigados. Ocorre, igualmente, quando na falta ou na recusa de aceite, terceiro 

interveniente ou interventor assume o compromisso da obrigação, vinculando-se, através de 

seu aceite, à obrigação cambial.
393

 

 No direito administrativo, há intervenção do Estado na propriedade 

privada e no domínio econômico. Para uso e gozo dos bens e riquezas privados, o poder 

público impõe limites e normas, como, por exemplo, o uso da propriedade com atendimento a 

sua função social. Quando desrespeitadas essas normas e transpostos estes limites; quando o 
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interesse público exigir, a administração intervém, através de atos de império, que buscam 

satisfazer as exigências coletivas e reprimir a conduta antissocial da iniciativa particular.
394

 

 No direito internacional público, intervenção entende-se a ação pela qual 

um Estado procura constranger ou auxiliar outro Estado independente, à sua requisição ou 

não, a adotar certa conduta, a cumprir ou não alguma determinação
395

, ou para auxílio em 

situações adversas. Normalmente as recomendações de intervenção ou ingerência de Estados 

independentes em outros, fazem-se por meio de resoluções de entidades internacionais, como 

a Organização das Nações Unidas (ONU). Revela-se, pois, como interferência, de uma 

soberania em outra. 

 Em doutrinas políticas, jurídicas e econômicas, a pregação da excessiva e 

desmedida intervenção estatal (domínio do Estado nas relações com os particulares e 

cidadãos, e, destaque-se, distinta do objeto central desta dissertação: a intervenção federal nos 

estados, ferramenta de correção e equilíbrio do sistema federal) caracterizou, ao longo da 

história, o intervencionismo estatal. Tanto em sentido político, já referido quando abordado o 

sentido de intervenção em direito internacional público, e já observada inúmeras vezes no 

cenário mundial, como em sentido econômico, referente à atuação do Estado na economia. 

 O intervencionismo econômico designa as doutrinas que defendem a 

intervenção do Estado na economia dentro de um sistema baseado na liberdade econômica, 

especialmente, dentro do capitalismo.
396

 A intervenção de cunho econômico é a atuação 

estatal, através de medidas e ações governamentais, que visam controlar e regulamentar a 

atividade econômica da iniciativa privada, tendo como justificativa o interesse público. A 

expressão ‘intervencionismo’, no plano econômico, como nota Eros Roberto Grau, refere-se 

ao exercício manifesto de autoridade política, que age ‘no’ e ‘sobre’ o processo econômico, 

por uma estreita correlação com o plano político.
397

 

 O intervencionismo é traduzido pela intromissão e ingerência do Estado 

nos domínios públicos e privados, em variados negócios e assuntos. Exemplificativamente, a 

regulação econômica e a legislação em matérias específicas de caráter essencialmente 

privado, caracterizam o intervencionismo. 

 O advento do intervencionismo se deu no âmbito das revoluções 

operadas na superestrutura político-jurídica pelo liberalismo conjugadas com as revoluções 

industriais na infraestrutura econômico-social. Dessa conjugação, resultou o capitalismo 
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selvagem, gerador da “Questão Social” (termo com que a encíclica "Rerum Novarum" 

designa a convulsão social desencadeada nas cidades industriais do Ocidente, a partir de 

meados do século XIX).
398

 

Como maneiras de resolver os problemas advindos da questão social no 

liberalismo, duas linhas de solução se desenvolveram: a radical e a moderada. Na doutrina 

radical, predominada pelo socialismo, comunismo, anarquismo, enfim, pelo radicalismo 

crescente, surgiu o “Manifesto Comunista” de Marx e Engels, em 1848. Na moderada, as 

tendências reformadoras do liberalismo, contrária à exploração dos operários, dentre as quais 

a doutrina social da Igreja, inaugurada em 1891, com a encíclica Rerum Novarum, já 

aludida.
399

 

A linha moderada, oposta e em contradição com a linha radical, era 

conclusiva no sentido de que a causa da questão social não era a propriedade privada, mas o 

descontrole dos instrumentos de trabalho e dos meios de produção. Nas palavras de Sérgio 

Resende de Barros, “Por isso, a solução não era coletivizar a propriedade, mas controlar a 

ordem econômica, para assegurar – muito além de uma liberdade individual meramente 

formal – a igualdade social efetiva, material.”
400

  

Sérgio Resende de Barros elucida, ainda: 

Em ambas as linhas doutrinárias, o Estado foi chamado a intervir na ordem 

econômica e social, ou para substituir a ordem capitalista pela socialista, ou 

para moderar o capitalismo. Repele-se o ideal do laissez faire, laissez passer, 

que le monde va de lui même, com o qual o liberalismo repelira o 

absolutismo. No Brasil, a primeira constituição a cuidar da intervenção do 

Estado na ordem econômica e social foi a de 1934.
401

 

 

 O desenvolvimento do intervencionismo implicou numa “nova 

funcionalidade para a legislação”. A função legislativa intervencionista social resultou na 

elaboração, coetânea e conjunta aos códigos, da legislação social, que procurava, através de 

previsões especiais, equiparar as condições das partes mais fracas às mais fortes da sociedade. 

Sérgio Resende de Barros ensina que “por ela se abriram legalmente as portas para o 

intervencionismo social, que não raro degenera para intervencionismo estatal despido de 

função social que o justifique”.
402
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 Com tais movimentos, a própria estrutura e forma do Estado 

transformou-se. Passou o Estado de liberal para social, de absenteísta para intervencionista, 

especificamente, de Estado de direito para Estado social de direito.
403

 

 O Estado só intervinha com fundamentação legal, na forma de direito, 

sendo que, o poder interventor era o Poder Executivo, e, pela dificuldade e morosidade do 

Poder Legislativo em legislar, o Executivo assume também a função legislativa, legislando 

por meio de decretos, leis delegadas, medidas provisórias e instrumentos hábeis a satisfazer 

sua necessidade voraz de controle e poder.
404

 Feita uma breve abordagem a respeito do 

intervencionismo (objeto estranho à matéria principal, mas importante em um contexto geral), 

passa-se agora à exposição da intervenção federal, objeto principal do estudo. 

 No direito público interno, notadamente em direito constitucional, 

define-se como a intromissão, constitucionalmente autorizada, da União na administração do 

governo dos estados federados
405

 e nos municípios, e, dos estados federados nos municípios, 

observadas as hipóteses presentes do texto constitucional. 

 O Estado federal, diga-se mais uma vez, repousa sobre um delicado 

equilíbrio de forças. Sua saúde depende do funcionamento equilibrado das relações entre os 

entes federados entre si e com a União. De um lado, forças centrípetas reforçam os vínculos 

associativos, fazendo prevalecer a vontade do todo (União) sobre as partes (estados-

membros); de outro lado, atuam forças centrífugas, de tendência desagregadora, que procuram 

sobrepor a conveniência das unidades federadas ao interesse coletivo.
406

 

 Para a manutenção desse equilíbrio, a técnica constitucional desenvolveu 

diferentes mecanismos, que vão desde a solução das dissenções internas - as quais se 

traduzem, como regra, em conflitos de competência por um tribunal federal - podendo chegar 

até à última ratio do sistema, consistente na intervenção do governo federal nos entes 

federados, objetivando a preservação da União.
407

 

 Ao se afigurar uma situação anômala nos estados que comprometa as 

relações próprias do sistema federal, encontra a União, no instituto da intervenção, o remédio 
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específico para conjurá-la, fazendo íntegros os princípios cardeais que balizam tanto a 

autonomia dos Estados
408

 como a soberania da União. 

 Os estados componentes da Federação são dotados de autonomia, 

entretanto, não podem infringir a homogeneidade típica do Estado federal, globalmente 

considerado. Se um estado fizer “vacilar a estrutura estatal”, se lesar “a harmonia básica do 

sistema” e se exorbitar suas atribuições, deve desencadear-se a intervenção federal. Do 

contrário, se não houvesse medida hábil para equilibrar o pacto federativo, os estados-

membros poderiam deturpar as linhas de organização e distorcer as linhas mestras do 

conjunto.
409

  

 As definições e noções a respeito da intervenção federal são inúmeras. 

Os conceitos a ela atribuídos procuram defini-la como instrumento de equilíbrio e correção do 

funcionamento federativo. Expõe-se, pois, nesta parte do estudo, a conceituação e definição 

de intervenção federal, recorrendo, para tal, às principais lições da doutrina. 

 Há a definição de que intervenção federal é medida política (com 

contornos jurídicos bem definidos) de afastamento limitado (específico e temporário) da 

autonomia do ente federado que a sofre (Estado, Distrito Federal ou Município), com 

ingerência do ente que a promove (União ou Estado) na esfera de competências daquele, 

apenas para corrigir o problema e preservar a existência e o funcionamento da própria 

Federação.
410

 

 De acordo com Francisco M. Bilac Pinto Filho, é mecanismo 

constitucional de intromissão do governo federal em assuntos dos estados-membros para que 

se evite, principalmente, conturbações à ordem instaurada. Ela é a supressão, ainda que 

temporária, da autonomia estadual, para se alcançar um “bem superior”, que se traduz na 

indissolubilidade e na integridade da Federação.
411

 

 A intervenção federal constitui, para Márcia Pelegrini, uma peça decisiva 

no funcionamento do regime federativo. É o instrumento pelo qual se revela a superioridade 

política e jurídica da União sobre os estados-membros.
412

 

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho doutrina a respeito: 
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Como ordem de unificação, o ordenamento federal não pode dispensar um 

mecanismo destinado a salvaguardar o todo contra a desagregação. Esse 

instrumento é a intervenção federal. Esta consiste em assumir a União, por 

delegado seu, temporária e excepcionalmente, o desempenho de 

competência pertencente a Estado-Membro. É uma invasão da esfera de 

competências pertencente e reservada aos Estados-Membros para assegurar 

o grau de unidade e de uniformidade indispensável à sobrevivência da 

Federação. [...] A intervenção, por ser contrária à autonomia dos Estados-

Membros, só pode fundar-se em fato de gravidade indisfarçável. Assim, o 

constituinte cuidou de estabelecer o elenco taxativo dos problemas que são 

suficientemente perigosos para o todo, a ponto de ensejar essa 

intervenção.
413

 

  

 A intervenção federal, de acordo com Pinto Ferreira, é peça decisiva no 

funcionamento do regime federativo. É o instrumento pelo qual se revela a superioridade 

política e jurídica da União sobre os estados-Membros.
414

 

 De acordo com José Afonso da Silva: 

 Intervenção é antítese da autonomia. Por ela afasta-se momentaneamente a 

atuação autônoma do Estado, Distrito Federal ou Município que a tenha 

sofrido. Uma vez que a Constituição assegura a essas entidades a autonomia 

como princípio básico da forma de Estado adotada, decorre daí que a 

intervenção é medida excepcional, e só há de ocorrer nos casos nela 

taxativamente estabelecidos e indicados como exceção ao princípio da não 

intervenção, conforme o art. 34: “A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para [...]”, e o art. 35: “O Estado não intervirá em 

seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território 

Federal, exceto quando: [...], arrolando-se em seguida os casos em que é 

facultada a intervenção, estritamente considerados.
415

 

 

João Barbalho Uchôa Cavalcanti, a respeito da importância da 

intervenção federal já ensinava que “a intervenção é a sanção do princípio federativo. Sem ela 

a União seria um nome vão. E as garantias e vantagens que a federação deve proporcionar aos 

Estados e ao povo se reproduziriam em uma simples miragem”.
416

 

Pontes de Miranda, com o brilhantismo que lhe era inerente, arrematava: 

“intervenção é ato político que consiste na incursão da entidade interventora nos negócios da 

entidade que a suporta. Constitui o ‘punctum dolens’ do Estado Federal, onde se entrecruzam 

as tendências utilitaristas e as tendências desagregantes.”
417
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José Cretella Júnior, a respeito, ensinava ser a intervenção um direito 

subjetivo público, e, ao mesmo tempo, poder-dever reservado ao centro, nas Federações, de 

tomar as medidas necessárias para integrar, na União, política e administrativamente, os 

órgãos estaduais, sempre que qualquer anomalia, nestes, possa ameaçar ou perturbar, em 

concreto, o sistema constitucional da União ou causar o mau funcionamento do estado-

membro, nos casos taxativamente enumerados na Constituição Federal. De acordo com 

Cretella, a finalidade do instituto da intervenção é precisamente a de manter íntegra a 

Federação, afastado qualquer ato ou fato, que ameace ou tente quebrar, em concreto, os laços 

de indissolubilidade que integram o conjunto.
418

 

Pinto Ferreira definiu-a como o conjunto de medidas que permite à União 

obrigar os estados-membros ao cumprimento de seus deveres. Um instrumento pelo qual se 

afirmam as prerrogativas de defesa da União e sua nítida superioridade jurídica sobre os 

governos estaduais.
419

 Ferreira também elenca conceitos atribuídos à intervenção federal, 

elaborados por outros autores, dentre os quais, o de Theodor Maunz, que, estudando a nova 

ordem constitucional alemã de Bonn de 1949, definiu intervenção como “a coação federal 

(Bundeszwang) é a execução para forçar a cumprir os deveres federais”; Georg Diller, que a 

descreve como forma de o governo federal, em caso de descumprimento de deveres 

declarados na Constituição, tomar medidas necessárias, com o consentimento do Conselho 

Federal, para levar um estado-membro ao cumprimento de seus deveres; Anschuetz, que 

conceitua-a como o “conjunto de disposições que permitem à União obrigar os Estados-

membros ao cumprimento de seus deveres”.
420

 Ainda no mesmo contexto, Pinto Ferreira não 

julga adequada a sugestão de Kelsen de que haveria uma nivelação política entre o governo 

federal e os governos estaduais, baseando-se no próprio instituto da intervenção federal, que 

demonstra a supremacia do poder da União sobre as entidades que a compõem.
421

 

Alexandre de Moraes elucubra, em relação à intervenção federal: 

Após a análise das normas que regem o Estado Federal, percebe-se que a 

regra é a autonomia dos entes federativos (União/Estados/Distrito Federal e 

Municípios), caracterizada pela tríplice capacidade de auto-organização e 

normatização, autogoverno e auto-administração. Excepcionalmente, porém, 

será admitido o afastamento desta autonomia política, com a finalidade de 

preservação da existência e unidade da própria Federação, através da 

intervenção.
422
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 De acordo com Uadi Lamêgo Bulos, a intervenção federal objetiva 

proteger a estrutura federativa contra os abusos e os atos de prepotência das ordenações 

estaduais. A intervenção visa à unidade e a preservação da soberania da União. Funcionaria a 

intervenção, para o autor, como uma “camisa de força”, que, suprime, por determinado tempo, 

o exercício da autonomia conferida aos estados-membros, colimando-se, com a medida, 

preservar o equilíbrio federativo contra situações críticas que coloquem em risco a existência 

do Estado federal.
423

 

 Pedro Calmon definiu a intervenção, quando do estudo do instituto sob a 

vigência da Constituição de 1934, não como “um direito da União”, mas como “um dever de 

correção e assistencia que a onéra, como um permanente imperativo de sua justiça ou de sua 

força.”
424

 Para Calmon, “a intervenção federal é um corretivo: a autonomia estadual, 

necessariamente limitada pelos princípios constitucionais; a nação íntegra e forte, para 

realizar os seus objetivos de ordem e equilíbrio, de civilização e justiça”.
425

 

 Segundo Fávila Ribeiro, através do instituto da intervenção federal, o 

governo federal obtém o constante respeito aos postulados reputados como essenciais à 

unidade nacional.
426

 

 Segundo Paulino Jacques, a intervenção federal seria o “sistema nervoso 

do regime federal, por que a intervenção rompe, embora transitoriamente, com a autonomia 

do Estado-membro que a sofre”.
427

 

 O mecanismo da intervenção federal é um instrumento de defesa e não 

apenas de detrimento da autonomia local. A União deve garantir que os estados-membros 

gozem do exercício livre de suas instituições, que se materializa, em ocasiões anormais, pela 

intervenção federal.
428

 

 O argentino Juan A. Gonzales Calderón, em análise da intervenção 

federal no direito constitucional da Argentina, e, deixando lição de extrema importância e de 

corriqueira referência doutrinária, divide a intervenção federal em duas variedades típicas: 

uma reconstrutiva e outra executiva. A primeira se destinaria aos casos mais graves, como o 

da subversão da forma republicana de governo em uma das províncias, seria a mais grave e 
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extraordinária medida que poderia o governo federal tomar, devendo, por isso, ser motivada 

por circunstâncias excepcionais. A intervenção executiva teria lugar quando ocorressem 

outras circunstancias que autorizassem a intervenção, como, por exemplo, a invasão 

estrangeira, sedição ou invasão de outra província.
429

 

 Pinto Ferreira, acolhendo a proposição distintiva de Calderón, cita, como 

exemplo da intervenção reconstitutiva, a intervenção para restabelecer a forma republicana, 

quando subvertida; como exemplo da intervenção executiva, cita a intervenção com o fim de 

repor as autoridades locais, depostas por um movimento revolucionário.
430

 

 Para Jorge Carpizo, a intervenção federal seria o procedimento através do 

qual o governo federal trata de restabelecer a ordem jurídica violada em uma entidade 

federativa nos casos e pressupostos estabelecidos pela Lei Fundamental do Estado.
431

 

 Hans Kelsen já demonstrava interesse em formas de o poder federal 

exercer controle sobre os poderes locais na forma de Estado federal. A execução federal seria 

uma destas “armas” de controle do poder federal. O controle seria exercido por uma Corte 

Constitucional.
432

 

 Pertencia já a Montesquieu a ideia de que a federação deveria ser 

composta de Estados da mesma natureza, principalmente de Estados republicanos. Ainda 

expunha o pensador que, como vantagem de tal regime, no caso de uma revolta de uma 

unidade da federação, poderiam as outras unidades dominá-la. Se abusos se introduzissem 

numa parte, corrigi-la-iam as partes sãs.
433

 Logo, a intervenção federal, longe de ser 

exclusivamente um atentado contra a autonomia local, e, portanto, contra o regime vigente, 

constitui uma das excelências deste.
434

 

 A intervenção federal, segundo Francisco Bilac Pinto Filho, é mecanismo 

constitucional de intromissão da União em assuntos dos estados-membros. Ela é a supressão, 

ainda que temporária, da autonomia estadual, para se alcançar um bem maior ou superior, que 

é a indissolubilidade da federação. Conceitua-a, ainda, como a “intromissão do governo 
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central e assuntos dos estados-membros para que se evite, principalmente, conturbações à 

ordem instaurada”.
435

 

 Celso Ribeiro Bastos retrata que, Vitor Rolf Laube, invocando Roque 

Antonio Carrazza, afirma que a intervenção federal nos estados e no Distrito Federal é medida 

excepcionalíssima, “que há de ser aplicada com mão avara, para que não se vulnere o 

princípio federativo”, apenas quando se configura uma das hipóteses taxativamente 

estabelecidas na CF-88.
436

 

 Wolgran Junqueira Ferreira define a intervenção federal como uma 

garantia mútua; um instrumento de manutenção da integridade nacional e da tranquilidade 

pública, considerada, também, capaz de manter a organização e a estrutura sólida do 

federalismo. Segundo Wolgran, além de ser considerada medida política, a intervenção 

federal, através da fiscalização, mantém a ordem e o equilíbrio das unidades pertencentes à 

federação.
437

 

 Paulo Gustavo Gonet Branco define a intervenção federal como 

“mecanismo drástico e excepcional, destinado a manter a integridade dos princípios basilares 

da Constituição, enumerados taxativamente no art. 34 da CF”.
438

 

 Luís Carlos Hiroki Muta conceitua a intervenção como sendo: 

[...] ato político-administrativo, constitucionalmente previsto e promovido no 

interesse de toda a Federação e da soberania nacional, através da União, 

destinado a preservar ou restabelecer a ordem federativa, ameaçada ou 

atingida por grave violação a dever constitucionalmente imposto aos entes 

políticos, que produz a suspensão, provisória e excepcional, da autonomia 

federativa, respeitado, sob pena de responsabilidade política, civil, criminal e 

administrativa, o limite estritamente necessário à garantia ou ao 

restabelecimento da normalidade federativa.
439
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 André Ramos Tavares assevera que a intervenção federal “surge como a 

punição política mais grave existente nos Estados federais. A intervenção de um ente em 

outro é verdadeira ruptura no sistema brasileiro”.
440

 

 Bem lembra Humberto Peña de Moraes, sobre a natureza jurídica da 

intervenção, afirmando ser um “ato político-administrativo de caráter constitucional”. 

Acrescentaríamos, ao conceito exprimido por Peña, ser a intervenção federal também um ato 

jurídico, pois em alguns casos, denota análise jurídica.
441

 

 Da exposição dos conceitos, extrai-se a formulação de uma noção 

satisfatória da intervenção federal: a intervenção federal é medida político-jurídica, adotada 

excepcionalmente e com base no que uma constituição federal dispõe a respeito, como um 

instrumento de equilíbrio ou reequilíbrio do Estado federal.  

 Importa destacar a respeito da facultatividade ou obrigatoriedade da 

adoção da intervenção federal, em via diversa da das ordens constitucionais anteriores, a 

questão parece ter solução, pelo menos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em 

julgamento, o Pretório Excelso declarou entendimento de que: 

O Presidente da República, nesse particular contexto, ao lançar mão da 

extraordinária prerrogativa que lhe defere a ordem constitucional, age 

mediante estrita avaliação discricionária da situação que se lhe apresenta, 

que se submete ao seu exclusivo juízo político, e que se revela, por isso 

mesmo, insuscetível de subordinação à vontade do Poder Judiciário, ou de 

qualquer outra instituição estatal.
442

 

 

 O raciocínio sobre a obrigatoriedade ou facultatividade da intervenção 

nos moldes da Constituição de 1988 é importante.  

 De antemão, nota-se que realmente, a medida é facultativa. Mesmo nos 

casos de requisição do Poder Judiciário, se julgar a decisão ilegal ou inconstitucional, o 

Presidente pode recusar a medida interventiva. Obviamente, se injustificadamente, poderá 

responder por crime de responsabilidade, mas isto não tolhe o caráter facultativo da medida. 

Mas, na prática, provavelmente as intervenções através de requisição importam em menos 

facultatividade ao Presidente da República. Já as intervenções políticas, denotam maior grau 

de interpretação, logo, de facultatividade. 
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 De arremate, é interessante que se destaque que configurada 

flagrantemente a causa autorizadora, a intervenção deverá ser decretada. Não obstante, tal 

constatação depende de juízos distintos, nos casos de intervenções de decisão estritamente 

política e em casos submetidos a outros poderes (como o judiciário) para decisão. 

 Passando a outro aspecto do estudo e considerando que nada é objeto que 

simplesmente surge sem um processo histórico que o tenha produzido e conformado 

exatamente do jeito que é, ao ingressar no estudo da intervenção federal, é imprescindível 

recorrer a uma digressão histórica, absolutamente necessária para compreender, mais 

apropriadamente, o instituto. A importância deste desvio justifica-se, como bem ensina Sérgio 

Resende de Barros, pelo receio de incorrer na ideologia do dado, que toma o produto já 

acabado, como um dado da natureza, ignorando o processo que o produziu
443

.  

 Assim como o Estado ou o federalismo, a intervenção federal aparece 

num determinado contexto histórico, e a partir do momento em que surge num contexto, 

mostra-se também contexto para outros contextos. 

   Sérgio Resende de Barros argumenta a respeito da análise dos 

processos históricos:     

[...] na realidade existencial das coisas, nada se dá assim: como algo que 

simplesmente existe ou aparece criado. Todos os feitos são efeitos do 

processo que os produziu. Existência é movimento. A existência das 

coisas surge e depende do movimento do mundo, cujo transcurso é a 

história, nome com que também se designa o relato do transcurso.
444

 

 

 

2.1.3. Contexto histórico quando do surgimento da intervenção federal 

 

 

A origem histórica da intervenção federal, assim como hoje ela é 

entendida no seio do sistema federativo, remonta ao direito, à política e à própria história 

norte-americana. 

 Na Constituição dos Estados Unidos da América (que doravante se fará 

referência também pela sigla EUA) de 1787, não foram, nem estão declarados, 

expressamente, os termos intervention ou federal intervention, correspondentes, em 

português, a intervenção e intervenção federal, respectivamente. O que se tem, e diga-se, de 
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maneira genérica, são dispositivos autorizadores da intervenção do governo federal nos 

estados, para os fins ali estabelecidos.  

 Dispõe o artigo 1º, seção 8, da Constituição dos EUA: 

O Congresso terá poder para estabelecer e coletar contribuições, taxas, 

impostos e tributos, para pagar os débitos e prover a defesa e para o bem 

comum dos Estados Unidos; mas todos os tributos, impostos e taxas serão 

uniformes em toda parte dos Estados Unidos; 

[...] 

Para prover a convocação da milícia para executar as leis da União, suprimir 

insurreições e repelir invasões.
445

 

 

 A Constituição americana trata, em outro dispositivo, da possibilidade da 

intromissão do governo federal nos estados federados, numa cláusula de garantia, a chamada 

“clause of guarantee”. A própria palavra deixa claro seu objetivo de garantir a 

indissolubilidade da União e proteger os estados, contra eventuais ameaças que lhe 

sombreiem os horizontes.
446

 

 Tais disposições de garantia encontram-se no artigo 4º, seção 4, da 

Constituição norte-americana: 

Os Estados Unidos deverão garantir, para todo Estado nesta União, uma 

forma republicana de governo, e, deverá proteger cada um contra invasão; e 

na aplicação da Legislatura, ou do Executivo (quando a legislatura não puder 

ser reunida), contra a violência interna.
447

 

    

A intervenção, pois, assim como o próprio modelo de Estado Federal, 

aparece nos Estados Unidos da América, quando da aprovação, pelo Congresso, da então 

denominada “Lei de Hamilton”.
448

 

A chamada “Whisky Insurrection”, aqui traduzida livremente como 

“Insurreição do Uísque”, que se desenvolveu, principalmente no Estado da Pensilvânia, 

apresentou-se como uma distinta e séria ameaça à integridade, e, até mesmo, à existência da 
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jovem república dos EUA. Embora tenha terminado como fiasco, as potencialidades da 

desunião e da destruição existiram concreta e alarmantemente.
449

 

   Os EUA, após a independência, no ano de 1776, eram afetados por 

problemas de falta de recursos e crédito. Medidas que captassem recursos precisavam ser 

tomadas para livrar o país das dívidas e da situação que beirava a catástrofe. Alexander 

Hamilton, à época Secretário do Tesouro, propôs a taxação sobre os importados e sobre 

alguns produtos produzidos no país, dentre os quais os destilados. O Congresso americano 

aprovou a medida elaborada por Hamilton, entretanto, o Poder Legislativo da Pensilvânia, 

aprovou uma resolução, com ampla votação, em oposição ao ato do Congresso, e, além disto, 

seus representantes foram instruídos a votarem contra a medida enquanto representantes da 

soberania popular dos estados-membros.
450

 

 O Estado da Pensilvânia possuía, à época, uma população bastante 

heterogênea. Imigrantes e descendentes da Grã-Bretanha, principalmente da Escócia e da 

Irlanda compunham uma grande parte da população.  

 Além das tradições mais comuns, como a produção de grãos e de 

bebidas destiladas, os agora cidadãos do Estado americano manifestaram também a herança 

de desgosto ou preconceito contra taxas, impostos, contribuições e tributos.
451

 A taxação e o 

pagamento de tributos tiveram, sempre, alta impopularidade e evidentes contornos de não 

aceitação dos próprios cidadãos americanos e descendentes de americanos com relação à sua 

cobrança no Estado da Pensilvânia.
452

 Ademais, o povo do Estado da Pensilvânia foi sempre 

contrário à ideia de um governo federal, desde a elaboração da Constituição norte-americana, 

em 1787. 
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 A Lei de Hamilton entrou em vigor na primavera de 1791, com a 

imposição do governo federal, imbuído no objetivo de angariar fundos para sua manutenção e 

sobrevivência.  

 Localizado em regiões montanhosas, o Estado da Pensilvânia, apesar da 

vantagem estratégica em caso de guerra, apresentava extremas dificuldades no que diz 

respeito à logística, transporte e circulação dos bens produzidos. Havia considerável 

dificuldade em transportar os bens produzidos, o que diminuía a concorrência com os 

mercados do leste do país, que tinham muito mais facilidade em transportar e inserir seus 

produtos no mercado. Nem todos os produtos poderiam ser transportados pelos cavalos que 

transitavam nas montanhas. O transporte de grandes quantidades de grãos, por exemplo, 

tornava-se impossível em razão dos obstáculos existentes. O transporte de garrafas de 

destilados, de menor tamanho e maior portabilidade, era um dos únicos possíveis diante de 

tamanha adversidade geográfica. 

 No final do século XVII, (e diga-se, também nos dias de hoje), o uísque 

era uma bebida largamente consumida, tanto nos EUA como em outros tantos países do 

mundo. Era uma espécie de costume ditado pela “etiqueta” dos lares norte-americanos, servi-

lo às visitas. Na Pensilvânia, quase todos os cultivadores do solo e fazendeiros cultivavam os 

grãos destinados à produção da bebida; alguns a produziam, e, outros, faziam ambas as 

tarefas. Relata-se que, nos tempos da insurreição, na região da Pensilvânia, havia uma 

destilaria para cada seis fazendas, em média.
453

A taxa criada por Hamilton abrangia tanto o 

produto final (destilado) quanto os grãos destinados à sua produção. O valor era de quatro 

centavos de dólar a cada galão
454

 de destilado. 

 A medida adotada por Hamilton, na Pensilvânia, pela ampla recusa dos 

cidadãos produtores e fazendeiros em pagar os tributos, tornou-se letra morta. Homens de 

origens diferentes invocavam vários motivos para recusar o pagamento dos tributos. Dentre 

estes motivos, com a influência da Revolução Francesa no continente europeu, utilizava-se, 

até mesmo, a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” de 1789. 
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 Os produtores locais embaraçavam o cumprimento da lei da tributação, 

alegando, entre outros motivos, o fato de a destilação ser doméstica, sem nenhum indício de 

produção industrial, não podendo ser objeto de tributo; que a taxação era injusta, uma vez que 

o custo de produção era relativamente alto se comparado ao custo de produção dos produtos 

do leste do país, levando em conta as maiores dificuldades de logística enfrentadas pelos 

estados do oeste.
455

 

 Diversas resoluções adotadas pelo povo, em assembleias realizadas no 

estado, decidiam pelo boicote ao pagamento das taxas impostas pelo governo federal, 

enquanto este, cada vez mais, aumentava seus esforços na tentativa de submeter os produtores 

às medidas. 

 As oposições não se bastaram em simples boicotes, mas trasmudaram-

se em violência contra os coletores e comissários do governo encarregados de recolher os 

tributos. É interessante anotar, inclusive, um episódio que retrata bem a situação: um oficial 

de Washington foi bizarramente humilhado quando, apanhado por alguns homens que, num 

local ermo próximo a Pigeon Creek (Angra do Pombo), cortaram seu cabelo, o pintaram com 

piche e em seguida grudaram penas sobre seu corpo, expulsando-o, em seguida, sem qualquer 

meio de transporte. A humilhação e a rejeição eram tamanhas, que os inspetores e coletores 

frequentemente renunciavam ao cargo.
456

 

 Sociedades secretas com ideais de oposição às imposições de tributação 

do governo federal surgiram neste contexto. Algumas delas, inclusive com poderio militar. 

Um dos locais, que depois foi tido como o centro de reuniões dos insurgentes, ficava na Igreja 

Presbiteriana de Mingo. 

 O clima de desconfiança era o que predominava entre os cidadãos e os 

próprios agentes oficiais do governo. 
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 Entre as sombras de manifestações, a maioria delas, anônimas, surge a 

figura de “Tom the Tinker” (a que traduzimos livremente como “Tom, o reparador”),
457

 que 

ameaçava os produtores e fazendeiros locais que cumpriam com as imposições do governo 

federal. 

 A oposição tornava-se cada vez mais contundente, na medida em que se 

intensificavam as tentativas do governo federal em regularizar e fazer cumprir a arrecadação 

dos impostos. Procedimentos específicos foram adotados contra os fazendeiros que 

recalcitravam em se recusavam a registrar suas destilarias para a taxação, mas as reações 

aumentavam.
458

  

 Algumas das investidas contra o governo federal ficaram marcadas por 

serem intensamente violentas. No dia 17 de julho de 1794, a casa do General Neville um 

importante inspetor encarregado de cobranças no oeste da Pensilvânia, foi atacada, sendo 

queimada em seguida, em resposta a uma tentativa de imposição das medidas de taxação a um 

camponês.
459

 

 Na insurreição, entre os insurgentes, uns despontaram mais que outros, 

sendo por isso, considerados como os chamados “cabeças” ou líderes, dentre os quais, o que 

mais se destacava era David Bradford, qualificado por sua oratória, mas não possuidor de 

maiores capacidades que o habilitavam liderar os insurgentes.
460
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 Vários episódios destoantes em meio aos boicotes e hostilidades 

desenrolaram-se, dando à insurreição um nível de gravidade (considerando-se o pacto federal) 

temível. Em campos abertos como o de Bradock, e em locais como The Parkinson’s 

Ferry
461

(Balsa de Parkinson), organizavam-se encontros e reuniões públicas para discutir e 

reforçar a oposição à taxação, e ao domínio do governo federal,
462

 que mobilizavam 

considerável parte da população, e já causavam certo incômodo. 

 O governo federal, localizado em Washington, reconheceu o perigo e o 

encarou, organizando e colocando no campo de batalha um grande exército, gastando, para 

isso, quase um milhão de dólares. A ação não foi tomada por mero pânico repentino por parte 

do Presidente. Durante três anos, ele tentou apreciar e resolver as diferenças sem recorrer à 

força, mas, diante dos fatos de que a crise que se apresentava era de grandes proporções, foi 

compelido a tomar atitudes consideradas mais severas e drásticas.
463

 

 Os rumores e as notícias da resistência atravessavam as montanhas e 

chegavam a diversas partes do país, e, já começavam a causar sérias preocupações no então 

Presidente George Washigton, tanto que, após o encontro de Parkinson’s Ferry, Washington 

ordenou, de maneira pacífica, a dispersão dos insurgentes, porém, convocou, para que 

ficassem de prontidão, tropas militares, que perfaziam um total de 12.950 soldados.
464

 

 Com as tropas preparadas, o governo federal, em mais uma tentativa, 

enviou comissários para que, de maneira pacífica, convencessem os rebeldes a pagar os 

tributos. Foram proclamados termos para que os impostos fossem pagos, mas, muitos ainda 

opuseram-se.
465

 

 David Bradford, sabendo da disposição das tropas organizadas do 

governo federal, conclamava o povo a se unir, afirmando ser possível derrotá-las. Bradford, 
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além de taxar o poder federal como tirano e opressivo, enfim, e como já esperado, defendeu a 

criação de um Estado independente. Entretanto, neste momento, já não falava e pensava pela 

maioria. Uma grande parte dos insurgentes, já dispersa, não mais apoiava a insurreição.
466

 

 Em mais um dos encontros, realizado em Brownsville, havia, entre os 

reunidos, os que apoiavam, os que não apoiavam e os que antes apoiavam, mas, não mais o 

faziam. Os comissários do governo propunham o fim da resistência. Os insurgentes 

manifestavam-se contrariamente. Propôs-se então uma votação,
467

 que teve um resultado 

surpreendente, até mesmo para os contrários à resistência: 34 votos a favor do fim da 

resistência contra 33 a favor da continuação da resistência.
468

 

 Os delegados representantes até declararam o fim da resistência, 

resolvendo submeter-se às leis do governo existente, todavia, nenhuma ação efetiva, que 

tivesse o fito de regularizar o pagamento dos tributos, foi tomada.
469

 

 Uma votação popular (agora com a participação direta da população) 

ainda seria feita, com um resultado amplamente favorável à continuação da resistência. 

Menos de um quarto dos cidadãos votou pela submissão, entretanto, acredita-se que a maioria 

dos favoráveis não tenha votado.
470

 O comitê de comissários retornou então ao leste, 

informando o fracasso, e que, a lei provavelmente não seria cumprida, diante da significante 

votação contrária à submissão. 

 O exército do governo federal, há tempos de prontidão, teve seus 

números aumentados para 15.000 (quinze mil) homens e a marcha para as montanhas foi 

finalmente ordenada. Seria dividido em duas frentes ou asas: uma composta de tropas do leste 

da Pensilvânia e Nova Jersey, que iria para as estradas do leste do estado e Glade; e, a outra, 

composta de tropas de Maryland e Virgínia, que partiria para o oeste do Estado.
471

 

 Percebendo o poderio militar do governo federal, os cidadãos 

insurgentes até enviaram comissários para solicitar, pacificamente, o fim do avanço das 
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tropas, porém, o exército continuou a avançar, até finalmente chegar e ocupar os condados 

rebeldes. 

 Nos condados e nas cidades já não eram mais encontrados os 

insurgentes. Não houve resistência. Com Hamilton no comando, alguns procedimentos 

judiciais foram adotados, mas todos os condenados foram em seguida perdoados pelo 

Presidente George Washington. Provas contra os insurgentes eram dificilmente obtidas, em 

razão de não haver delatores entre os cidadãos. Os principais e mais fervorosos opositores 

sumiram e mudaram-se.
472

 

  Diante da normalidade estabelecida, o exército deixou um contingente 

de 1.500 (mil e quinhentos) homens durante mais nove meses, para eventuais novas 

manifestações e revoltas, mas, novas ações não foram necessárias e, em 1795, as tropas 

deixaram definitivamente o estado da Pensilvânia.
473

  

 A insurreição foi um bravo desafio e um ataque contra o governo federal. 

O desmantelamento da revolta deu grande prestígio à jovem república e força para o governo, 

mostrando que havia sim poder para lidar com dissensos internos na Federação.
474

 O governo 

era dotado de força suficiente para desmantelar a oposição à sua autoridade. Enfatizou-se que 

o governo americano não se tratava apenas de um compacto de estados unidos apenas por 

conveniência, mas uma união soberana, que não seria dissolvida pela vontade qualquer de 

quem quer que fosse. Com o fim da insurgência, fixou-se entre os cidadãos a ideia de que, os 

Estados Unidos da América eram uma nação una e indissolúvel.
475

 

   O Poder Legislativo federal americano, aprovou, em seguida, no ano 

1792, com fulcro no artigo I, secção 8, item 15, da Constituição, uma outra lei que permitia a 

convocação, pelo Presidente, da milícia, em caso de revolta ou rebelião de um estado-membro 

contra o governo federal, ou, no caso de uma desordem dentro do próprio Estado, este 

recorrer ao governo federal para sanar ou normalizar a situação. 
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2.1.4. A evolução histórica da intervenção federal no direito brasileiro 

 

 

 O estudo da evolução histórica da intervenção federal no Brasil se faz, 

nesta parte da pesquisa, com a exposição e análise das constituições brasileiras, desde a do 

Império até a Emenda nº 1, de 1969. A pesquisa se desenvolve com a relação dos textos 

constitucionais que trataram da intervenção federal, em conjunto com as lições da doutrina 

coetânea a cada constituição. 

 A Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, 

originou-se do movimento de independência que marcava a história da então colônia do Reino 

de Portugal. Marcantemente, declarou ser o Império do Brasil, a associação política de todos 

os cidadãos brasileiros, que formava uma nação livre e independente que não admitia, com 

qualquer outra nação, laço de federação ou união, que se opusesse à sua independência.
476

 

 O território foi dividido em províncias (o que antes era capitania 

transmudou-se em Província), que eram subordinadas ao poder central, tendo seu presidente e 

chefe de polícia escolhido e nomeado pelo Imperador.
477

 

 O país tinha um governo monárquico hereditário. O poder foi repartido 

com inspiração na formulação quadripartida de Benjamin Constant (Poder Legislativo, Poder 

Judiciário, Poder Executivo e Poder Moderador).
478

 

 O Poder Moderador, exercido pelo Imperador, era considerado a chave 

da organização política, sendo este o chefe supremo da nação, com atribuições que lhe 

permitiam governar por todas as formas e sobre todos os poderes. Bem relata, José Afonso da 

Silva, a amplitude do poder do Imperador: 

Este poder [lembra Oliveira Vianna] não se limita a agir através desses 

órgãos locais: opulenta-se com atribuições, que lhe dão meios de influir 

sobre os próprios órgãos da autonomia local. Ele pode anular as eleições de 

vereadores municipais e juízes de paz. Ele pode reintegrar o funcionário 

público municipal demitido pela Câmara. Ele pode suspender mesmo a 

resolução das Assembleias provinciais.
479

 

 

 A Constituição do Império, não tinha influência nem fazia qualquer 

menção à forma de Estado federal, tendo como marca o exercício e o domínio preponderante 

do governo central, do Imperador. 

                                                           
476

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 75. 
477

 Id. 
478

 Ibid. p. 75. 
479

Ibid. p. 76. 



122 
 

 José Maria Correa de Sá e Benevides resumiu as características do Brasil 

de então “O Brazil é um Estado soberano, homogeneo e unitario”.
480

 

 De acordo com Pontes de Miranda, na Constituição do Império, em que o 

Estado tinha forma unitária, se havia intervenção, era supérflua. Lembra o autor, que as 

assembleias legislativas deliberavam como o Parlamento, mas dizia o artigo 20 da Lei de 12 

de agosto de 1834:  

O presidente da Província enviará à Assembléia e Governo gerais cópias 

autênticas de todos os atos legislativos provinciais que tiverem sido 

promulgados, a fim de se examinar se ofendem à Constituição, os impostos 

gerais, os direitos de outras Províncias ou tratados, casos únicos em que o 

Poder Legislativo geral os poderá revogar.
481

  

 

 A expressão “revogar” dava a entender que se tratava de delegação, 

porém, o Poder Legislativo geral não os revogava, decretava-lhes a nulidade, cassava-os.
482

 

 Na Constituição de 1824, alguns dispositivos demarcavam o amplíssimo 

poder do Imperador, que caracterizava a forma centralizada de governo.
483

 

 O domínio do Imperador era claro sobre os conselhos provinciais, tanto 

que até os Vice-Presidentes eram também nomeados por ele, podendo ser livremente 

removidos quando fosse entendido como ao bom serviço do Estado.
 484

 Em seu título 8º, nas 

denominadas Disposições Geraes e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos, a Constituição 

do Império previa, no artigo 173, que “A Assembléa Geral no principio das suas Sessões 
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examinará, se a Constituição Politica do Estado tem sido exatamente observada, para prover, como fôr 

justo”. 

 João Barbalho Uchôa Cavalcanti esclarecendo e propondo a existência de 

uma forma inicial de intervenção presente já no Brasil-Império: 

Ainda no Império - quando vista das exigências da aspiração federalista, se 

deu, ou se pretendeu dar, às províncias, com o Ato adicional, o direito de 

gerirem por mandatários seus, certa ordem de negócios imediatamente 

relativos a seus peculiares interesses – essa tal ou qual autonomia local foi 

regulada de modo que aos órgãos do poder central ficou reservada a função 

interventora, para os casos de ofensa de uma província aos direitos de outra, 

aos tratados com nações estrangeiras, aos impostos gerais e à Constituição. 

Seriam suspensas e revogadas as leis provinciais que assim exorbitassem. 

(Lei de 12 de agosto de 1834, art. 16, 20 e 24, § 3º. Esta foi em nosso direito 

público constitucional, pode-se dizer, a primeira manifestação do poder de 

intervenção, que surgiu desde quando o governo geral teve de achar-se em 

presença de governos locais ou provinciais com uma certa, se bem que 

incompleta autonomia; intervenção indispensável, embora pela nímia 

extensão que então e depois se lhe deu, viesse a tornar-se vexatória e 

atrofiadora. Dela, estabelecida em justos limites, não poderia prescindir a 

república federativa brasileira, como não prescindiram as dos Estados 

Unidos do Norte, da Suíça, do México, da República Argentina, etc. O 

decreto n. I de 15 de novembro de 1889, proclamando entre nós a nova 

forma de governo (arts. 1º a 3º), estabeleceu aquela providência salutar ao 

povo e aos estados em casos de excepcional gravidade, de modo a assegurar 

o livre exercício dos direitos dos cidadãos e a livre ação das autoridades 

locais (art. 6º)
485

, não sendo reconhecido governo algum que nos Estados se 

estabelecesse contrário à forma republicana (art. 7º). E este decreto, com 

muita precisão e acerto, inculca nas palavras – “assegurar o livre exercício 

dos direitos dos cidadãos e a livre ação das autoridades locais” – o fim 

primordial e supremo da intervenção. É com este mesmo propósito que 

vêmo-la estatuída no art. 6º da Constituição.
486

 

 

 O significado do termo intervenção pode até ser interpretado de forma a 

abranger as mais primitivas e iniciais formas de exercício de um poder central na esfera de 

atuação típica de um poder regional. Entretanto, a intervenção federal, objeto deste estudo, tal 

como é entendida na vigente Constituição Federal de 1988, surge juntamente com a forma de 

Estado federal, implantada no Brasil pela Constituição de 1891. 
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 O entendimento mais disseminado e aceito é o de que intervenção existe, 

tão só, no Estado Federal, nas federações, sendo o instituto estranho aos Estados Unitários e 

às monarquias absolutas.
487

 

 José Cretella Júnior anota que “não há o instituto da intervenção nos 

regimes monárquicos. Intervenção Federal também não existe no Brasil Unitário. Só nas 

Federações”.
488

 

 Propriamente, ao imiscuir-se na atuação das províncias, o governo central 

não intervinha, mas sim exercitava seu poder. O poder imperial não havia que se enquadrar 

em hipóteses constitucionalmente estabelecidas ou respeitar requisitos para ser exercido 

diretamente nas províncias. Bastava o imperador exercer tal poder através de atos que 

poderiam ter abrangência nacional ou regional, local, pontual. 

 A concessão às províncias de certa autonomia para gerirem seus negócios 

foi regulada pelo poder central, que estava autorizado a intervir nos casos de uma província 

ofender os direitos da outra, de tratados com nação estrangeira.
489

 

 Tem-se nota de que, quando sob o regime unitário, o Império brasileiro 

exercia seu domínio escolhendo os presidentes das províncias (Maranhão, em 1838; Rio 

Grande do Sul, em 1848 e em Pernambuco, em 1848), e, frequentemente enviava presidentes 

de província, com missões especiais, a fim de pacificarem ou repor em ordem em outras 

províncias. 

 Como aduzido por Sérgio Resende de Barros, “nenhum termo nasce 

antes do conceito que exprime, antes do fato que designa, ainda que a forma vocabular usada 

possa ter existido antes”. Ainda, segundo Resende de Barros “não é a linguagem que 

determina a realidade, mas a realidade que determina a linguagem”.
490

 Não tratava-se, pois, de 

intervenção, medida excepcional na forma federal de Estado, mas de simples e total exercício 

de poder. 

 Não está se negando, aqui, absolutamente, a ocorrência de formas 

primitivas ou não previstas constitucionalmente de intervenção. Ao pesquisar a história do 

Brasil, enxerga-se a presença de diversas interferências e intervenções do governo central, 

podendo-se falar em um sinal embrionário do instituto e sua posterior utilização (afinal, o 

                                                           
487

 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à constituição brasileira de 1988. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense 

universitária, 1991.  p. 2066. 
488

 Ibid. p. 2065. 
489

 RUSSOMANO, Rosah. O princípio do federalismo na constituição brasileira. Rio de Janeiro/São Paulo: 

Livraria Freitas Bastos, 1965. p. 129. 
490

 BARROS, Sérgio Resende de. Contribuição dialética para o constitucionalismo. Campinas: Millenium, 

2008. p. 36. 



125 
 

próprio federalismo brasileiro sofria e sofre com o excessivo centralismo), mas, não se pode 

falar em intervenção federal antes do advento do federalismo, por mera retrospecção. De 

outro modo, poderia se incorrer no erro e no mal-entendido de, na expressão precisa de Sérgio 

Resende de Barros, “ver o passado com os olhos do presente”.
491

 

 Houve, no Brasil-Império, a disseminação de ideais e lutas contra os 

mecanismos centralizadores e sufocadores das autonomias regionais. A impotência dos 

poderes locais, sedimentada durante o período colonial e reforçada pelo atuar do período 

imperial, deram origem a movimentos descentralizadores.
492

 

 Neste ínterim, com os movimentos e disseminações de ideias 

descentralizadoras, surgiram as primeiras manifestações que pregavam o federalismo. Em 

grande parte do período imperial, rebeliões como as “Balaiadas”, as “Cabanadas”, as 

“Sabinadas” e a “República do Piratini”, tentou-se implantar uma monarquia federalista, 

chegando-se a uma razoável descentralização com o Ato Adicional de 1834, que depois 

perdeu força com a Lei de Interpretação de 1840.
493

 

 O republicanismo, já tendo aparecido na Inconfidência Mineira, na 

Revolução Pernambucana de 1817, mesmo que timidamente, em 1823 na constituinte e em 

1831, desenvolveu-se com a República de Piratini e consolidou-se de 1870 a 1889.
494

 

 Em 1889, as manifestações e lutas pela descentralização ganharam força 

e finalmente alcançaram um resultado. O federalismo surge como princípio estrutural do 

Estado brasileiro e a democracia, como um regime político que melhor asseguraria os direitos 

dos cidadãos.
495

 Pelo Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República 

Federativa do Brasil. 

 No bojo do Decreto nº 1, já havia autorização para a intervenção da 

União nos estados recém-criados, e se daria quando a ordem pública fosse perturbada e 

faltassem ao governo local meios eficazes para reprimir as desordens para, com o apoio de 

força, assegurar o livre exercício dos direitos dos cidadãos e a livre ação das autoridades 

constituídas.
496
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 Apesar da conquista dos movimentos pela descentralização, as velhas 

ideias e velhos costumes governamentais perduraram. O poder foi exercido quase que da 

mesma forma, porém, agora, disfarçado com roupagens diferentes.
497

 

 Os republicanos assumiram o Poder e instalaram o governo provisório, 

sob a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca. Adotado o federalismo, as províncias 

aderiram sem muita resistência e constituíram os Estados Unidos do Brasil.
498

 

 O governo provisório organizou o regime elaborando um Projeto de 

Constituição (publicado no Decreto nº 510, de 22 de junho de 1890), sendo em seguida, eleita 

a Assembleia-Geral Constituinte, presidida por Prudente de Moraes. Em três meses de 

trabalhos e com poucas alterações no projeto oriundo do Poder Executivo, ficou aprovada a 

nova Constituição republicana. 

 Promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, a Constituição estabeleceu 

como forma de governo a “República Federativa”, constituída pela união perpétua e 

indissolúvel das suas antigas províncias. Cada uma das províncias constituía agora um estado. 

Adotou-se o presidencialismo e a doutrina tripartida de Montesquieu (Poder Legislativo, 

Poder Executivo e Poder Judiciário, independentes e harmônicos entre si). Previu-se, 

igualmente, a autonomia dos estados e municípios.
499

 

 Nota José Afonso da Silva que a Constituição era um formoso arcabouço 

formal, apontando as reflexões de Amaro Cavalcânti, e, afirma ser a Constituição de 1891, “o 

texto da Constituição norte-americana completado com algumas disposições das 

Constituições suíça e argentina”. Faltava ao texto, vinculação com a realidade do país. Não 

apresentou, por isso, eficácia social. Não regeu os fatos que previra. Não foi cumprida.
500

 

 O primeiro período republicano do país foi marcado por constantes 

conflitos. Eleito Marechal Deodoro da Fonseca, a oposição, de Prudente de Moraes, tentou 

por diversas formas, a derrubada do Presidente, apoiado pelo Legislativo, em projetos como o 

de estabelecimento de crimes de responsabilidade. Deodoro, em represália, dissolveu o 

Congresso em 3 de novembro de 1891, para, no final do mesmo mês, renunciar.
501

 

 Floriano Peixoto assumiu e revelou-se no poder. Antes era o 

consolidador da República, mas, no poder, começou por derrubar os governadores dos 
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Estados. Apesar de revoltas como a da Armada, Floriano entregou o poder somente a 

Prudente de Moraes, para o quadriênio de 1894/1898.
502

 

 O sistema constitucional limitava, de certa forma, o poder federal e 

afirmava os poderes locais. O governo federal não conseguiria sobreviver se não se escorasse 

nos poderes estaduais. Campos Sales, então, construiu a política dos governadores, que 

dominou a primeira República.
503

 Ainda baseado no coronelismo, advindo desde o período 

colonial, o poder político no Brasil era um na constituição formal, e outro na realidade política 

do país. 

 O instituto da intervenção federal aparece, pela primeira vez, como 

instrumento do Estado federal, juntamente com o próprio modelo de Estado Federal 

implantado no Brasil, na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de 

fevereiro de 1891, que, em seu artigo 6º,estabelecia: 

O Governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos Estados, 

salvo:
504

 

1º) para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; 

2º) para manter a forma republicana federativa; 

3º) para restabelecer a ordem e a tranquilidade nos Estados, à requisição dos 

respectivos Governos; 

4º) para assegurar a execução das leis e sentenças federais. 

A redação do artigo, por si só, já foi motivo de crítica. Aurelino Leal 

mostrava desaprovação ao texto constitucional, argumentando que, o dispositivo autorizava a 

intervenção em “negócios peculiares aos estados”, mas, na verdade, tratavam-se, 

exemplificativamente, as hipóteses de repelir invasão estrangeira, manter a forma republicana 

federativa e assegurar a execução de leis e sentenças federais, de “negócios peculiares à 

União”.
505

 

 Do texto, especificamente dos termos “não poderá intervir”, se destaca a 

regra da não intervenção, e, em seguida, admitindo-se a intervenção, como exceção, ao prever 
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o dispositivo constitucional o termo “salvo
506

:” Já se afirmava na doutrina
507

 a regra da não 

intervenção. Abster-se era a regra; intervir, a exceção.
508

 

 Estatuiu-se, já na primeira constituição com previsão do modelo de 

Estado Federal, que a intervenção federal configuraria sempre uma ação excepcional. A regra, 

portanto, seria a União abster-se da intromissão nos negócios e assuntos de competência dos 

estados, e, como exceção, restaria intervir, nos casos previstos na Constituição. 

 Amaro Cavalcanti propugnava que os casos previstos taxativamente no 

artigo 6º não seriam os únicos motivos justificadores de eventual intervenção da União nos 

estados. Segundo Cavalcanti, o dispositivo previa as hipóteses de intervenção nos negócios 

peculiares aos estados; quando o negócio fosse peculiar à União, esta poderia também intervir 

nos estados. Como exemplos, citava: a invasão de competência legislativa da União por 

estado; a celebração de tratados com nações estrangeiras; e o estado que afrontasse, em 

legislação local, os preceitos federais relativos aos direitos e liberdades individuais.
509

 

Outra questão de importância considerável e tratativa volumosa por parte 

da doutrina da época era a da obrigatoriedade ou facultatividade da intervenção federal. 

Indagavam-se os doutrinadores: A União, intervindo nos Estados, nos termos da Constituição 

Federal, desempenha uma obrigação ou exerce uma faculdade?
510

. A intervenção federal, 

quando configurada uma das hipóteses ou causas autorizadoras, era obrigatória ou 

facultativa? Poderia a União abster-se de intervir nos estados quando caracterizada alguma 

das hipóteses autorizadoras? 

 Carlos Maximiliano Pereira dos Santos defendia a obrigatoriedade da 

intervenção. Dizia-a obrigatória, no caso da verificação inequívoca de algum dos casos do 

artigo 6º da Constituição, pois, segundo ele, os agentes dos poderes públicos, como tais, não 

possuíam direitos, apenas deveres. Mas, fazia o autor, a ressalva em caso de dúvida sobre a 
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configuração de alguma das hipóteses, isto é, não restando clara a causa autorizadora, não 

poderia haver intervenção.
511

 

 Rui Barbosa, em análise da intervenção federal ocorrida na Bahia, no ano 

de 1920, advogava ser facultativa a intervenção. Rui, atendo-se ao sentido gramatical das 

expressões constantes do artigo 6º, argumentava que a adoção de “poderá intervir” ao invés de 

“intervirá”, deixava clara a facultatividade da intervenção federal.
512

 

 Epitácio Pessoa, Presidente da República à época, em três de maio de 

1920, replicou Rui Barbosa, acastelando a obrigatoriedade da intervenção federal. Em uma 

interpretação que tratava da intervenção de maneira sistêmica, comparando-a a outros 

dispositivos da Constituição, como a obrigatoriedade de agir da polícia militar e a 

inviolabilidade do domicílio, Pessoa concluiu que, a intervenção federal, apesar de ser 

exceção a uma regra proibitiva (a de não intervir), encerrava também um dever.
513

 

 Certificava Epitácio Pessoa: 

[...] Quando a Constituição diz que o governo federal não poderá intervir em 

negócios peculiares aos Estados, salvo nos casos que em seguida enumera, 

não quer dizer que nestes casos o governo pode intervir ou não. O critério 

gramatical aí é inseguro e falho, porque esta construção se emprega num e 

noutro sentido. Por isto, para bem compreender o texto é indispensável 

inquirir do seu espírito, do objetivo que tem em vista, do pensamento do seu 

autor. Não pode haver, por exemplo, quem, de ânimo desapaixonado, 

sustente que o governo federal tem, não o dever, mas a faculdade de intervir 

num Estado, invadido por um exército estrangeiro (art. 6º, nº 1) ou de onde 

se tenha abolido a forma republicana federativa e proclamado o regime 

monárquico.
514

 

   

 Ernesto Leme certificava não haver total oposição entre as teses de Rui 

Barbosa e Epitácio Pessoa (de facultatividade e obrigatoriedade, respectivamente), alegando 

não passar a discussão de questão de forma, uma vez que, Rui, ao abordá-la como facultativa, 

queria tão somente não automatizá-la, e isso não confrontava a obrigatoriedade, defendida por 

Pessoa. Propugnava, Leme, a esse respeito: 

Em cada caso que surge, examina ele a procedência do direito de intervir, em 

face da Constituição. Essa a faculdade que lhe assiste. Verificado que os 

fatos ocorrentes se enquadram nas exceções abertas no art. 6º, a sua ação 

interventora decorre como obrigação imprescritível.
515 
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Outro dos pontos de discussão exsurgidos do dispositivo consistia em 

interpretar a expressão “Governo Federal”. Para delimitar a competência, a execução e 

estabelecer o próprio sentido da locução, a doutrina debruçou-se em tentar esboçar o 

significado de ‘Governo Federal’. De fato, o que se haveria de entender por Governo 

Federal? A Constituição referia-se à União? Com o silêncio da Constituição a respeito do 

procedimento, qual dos poderes da União seria competente para decretar a intervenção? 

João Barbalho Uchôa Cavalcanti defendia que, pela expressão, havia de 

entender-se como a “União”, todos os “poderes da União”.
516

 

Carlos Maximiliano adotava também tal posição, recordando, ainda que 

num Congresso Jurídico no Rio de Janeiro no ano de 1908, consagrou-se a proposição de 

Coelho Rodrigues, que consignava que “a expressão usada pelo legislador constituinte não 

significa apenas Poder Executivo, como se pensou a princípio; abrange todos os órgãos da 

soberania nacional, agindo, cada qual, na esfera das respectivas atribuições”.
517

 

Aurelino Leal esclarecia que a realização (execução) da intervenção, 

sempre caberia ao Poder Executivo, devido à sua própria natureza (uma vez que o Poder 

Executivo dispunha dos meios para fazê-lo), mesmo que, nem sempre a ele coubesse resolvê-

la.
518

 Leal alertava, ademais, sobre a atuação do Poder Judiciário em casos de natureza 

estritamente política, propugnando a não interferência do judiciário em assuntos de tal 

monta.
519

 

Pela própria leitura do texto constitucional, observava-se a feição 

corretiva do instituto da intervenção federal. O governo federal poderia imiscuir-se nos 

negócios dos estados de maneira bastante definida e delimitada. Não poderia dizer respeito, a 

intervenção federal, pelo menos teoricamente, apenas a medida destinada a dominar 

completamente ou extinguir a própria existência da unidade federada. Pelo contrário, já a se 

entendia como um instrumento necessário à preservação da unidade. Entretanto, pela 

justificativa de preservar a unidade, continuou a ser o governo demasiadamente centralizado. 
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Da análise das hipóteses autorizadoras da intervenção federal na 

Constituição de 1891, observa-se um texto enxuto, porém extremamente passível de 

alargamento através da interpretação, o que, exatamente por tal motivo, ensejou diversos e 

calorosos debates hermenêuticos. 

A primeira hipótese autorizava a intervenção para “repelir invasão 

estrangeira, ou de um estado em outro”. Em face até de seu caráter de maior urgência, 

competia sua decisão e decretação ao Poder Executivo, não somente por este dispor de meios 

materiais capazes de repelir efetivamente as invasões, mas também pelo fato de a própria 

Constituição conter providências neste sentido, em seu artigo 48, nos parágrafos 3º, 4º, 7º, 8º e 

15º.520 Nesta hipótese, o Poder Legislativo tinha papel auxiliar, uma vez que, após 

empreendida a medida interventiva pelo Presidente da República, deveriam ser tomadas 

providências normativas de apoio, como, por exemplo, a liberação de recursos orçamentários 

necessários à execução.
521

 

Não era necessário qualquer tipo de requisição do Estado invadido. A 

responsabilidade do governo federal pela preservação do estado invadido interessava não só 

ao próprio estado, mas também à sobrevivência da Federação como um todo.
522

 

De outra monta, também já se propugnava
523

 na doutrina que não era 

necessária a invasão estrangeira in concreto, bastando, para a adoção da medida interventiva, 

a ameaça iminente da invasão estrangeira. O objetivo da intervenção, neste caso, não seria, 

pois, repelir, propriamente, a invasão, mas evitá-la.
524

 

A segunda hipótese autorizadora tratava da intervenção federal para 

manter a forma republicana federativa. O problema da determinação do significado de 

expressões se estendia também a ela. Do que se tratava manter a forma republicana?  
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Aurelino Leal esclarecia que por “manter uma forma” deveria entender-

se “garantir-lhe o exercício e assegurar-lhe a prática”.
525

 

João Barbalho Uchôa Cavalcanti, buscando arrimo em Madison, 

destacava que “o governo republicano é aquele em que todos os poderes procedem direta ou 

indiretamente do povo, cujos administradores não gozam senão de poder temporário, a 

arbítrio do povo ou enquanto bem procederem”.
526

 

Segundo posição amplamente adotada pela doutrina da época, a 

competência para a adoção, nesta hipótese, da medida de intervenção, pertencia ao Poder 

Legislativo, pois, a amplitude da significação dos termos do artigo poderia dar ao Poder 

Executivo o pretexto necessário para intervir como e quando quisesse, sem respeitar, 

efetivamente, as hipóteses constitucionais. Entretanto, em casos extremos, poderia o Poder 

Executivo providenciar os atos necessários ao reestabelecimento da normalidade. Não 

obstante, não foram poucos os abusos cometidos pelas autoridades políticas em nome da 

hipótese em questão. Sua interpretação vasta e complexa e a forma vaga como era tido, fez do 

dispositivo em questão, ferramenta chave para a intromissão constante do governo federal nos 

governos locais, sem necessidade.
527

 

A maioria das ocorrências que poderiam enquadrar-se na hipótese em 

questão dizia respeito ao embaraço ao exercício de um dos poderes por algum dos demais, 

assim como a negativa de um determinado representante eleito em deixar o cargo ao fim do 

mandato. Afrontando tal dispositivo, surgiam, corriqueiramente, na vigência da Constituição 

de 1891, os casos de dualidade de governadores ou de assembleias.
528

 

A terceira hipótese autorizadora previa a intervenção “para restabelecer 

a ordem e a tranquilidade nos estados, à requisição dos respectivos governos”. 

Esta hipótese, como se nota do texto, era desencadeada por provocação 

do governo local interessado.
529

 Não tão límpida era a identificação da competência local para 

a requisição, e, logo, tal dúvida tornou-se motivo de discussão entre os doutrinadores.
530
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Outro problema que se apresentava na análise interpretativa, era a 

eventual inércia dos poderes do estado afligido pela desordem em requisitar a intervenção. 

Neste caso, deveria a União intervir mesmo sem a requisição do governo local, para evitar 

uma maior degradação do funcionamento e da própria estrutura do estado envolvido?  

João Barbalho Uchôa Cavalcanti defendia a intervenção da União, 

mesmo que o estado envolvido não a requisitasse, quando a ordem do estado estivesse tão 

comprometida que fizesse com que o caos instalado beirasse a anarquia. Não haveria, para 

ele, razão para que a União assistisse a queda do estado sem tomar providências.
531

 

A quarta e última hipótese autorizadora, presente na Constituição de 

1891, permitia a intervenção federal para “assegurar a execução das leis e das sentenças 

federais”.
532

 

João Barbalho Uchôa Cavalcanti assegurava que o direito do governo 

federal em executar leis e sentenças federais decorria da própria natureza do funcionamento 

federal.
533

 

Aurelino Leal, atentando para o sentido do vocábulo sentença, afirmava 

ser sentença, recorrendo a Garsonnet, “quaisquer pronunciações da autoridade judiciária”.
534

 

Entendia-se que, ressalvada e respeitada a autonomia dos estados, a 

observância das leis e sentenças federais constituía fundamento jurídico sobre o qual 

repousava a solidariedade das pessoas políticas unidas por laços federativos, e, havendo o 

desacatamento a tal comportamento, nasceria um verdadeiro atentado ao vínculo 

federativo.
535
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Havia dúvida sobre a competência para decidir e decretar a intervenção 

federal em caso de inexecução de lei ou sentença de origem federal. João Barbalho Uchôa 

Cavalcanti defendia a adoção da medida pelo Poder Executivo, já que era seu dever executar e 

fazer executar as leis, conforme a própria Constituição dispunha em seu artigo 48, nº 1
536

. 

Carlos Maximiliano entendia ser, do Poder Judiciário, a competência para tal modalidade da 

medida interventiva, alertando os juízes para agirem de modo a primeiro requisitar forças 

estaduais, para, em sendo negado o auxílio, recorrer ao poder federal.
537

 

Figura que chamava a atenção dos estudiosos de então, era a do 

interventor. Apesar do silêncio da Constituição, indagavam-se, principalmente os 

doutrinadores, se haveria o direito ou o poder, por parte da União, de nomear ou encarregar 

pessoa específica para executar a medida de intervenção federal. 

Aurelino Leal acolhia a tese que defendia a nomeação do interventor, em 

razão de existirem, segundo o doutrinador, poderes implícitos decorrentes da própria prática 

constitucional brasileira.
538

 Fazendo alusão à rotina argentina (a de que, mesmo que não 

explicitamente escrito na Constituição, a jurisprudência política admitiu a entidade do 

interventor como legítima), o autor apregoava a adoção do interventor no Brasil, advertindo 

sobre sua necessidade.
539

 

Carlos Maximiliano, igualmente, propugnava pela admissão do 

interventor ao sistema constitucional brasileiro, apadrinhando a tese de que a intervenção 

federal poderia ser executada tanto pelo Presidente da República quanto por meio de agente 

delegado, conforme as circunstâncias exigissem.
540
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Algumas exortações ainda giraram em torno das atribuições do 

interventor: se ele deveria ser civil ou militar, mas, enfim, prevaleceu o entendimento da 

adoção da figura durante a República Velha. Exemplificativamente, em intervenções 

decretadas pelo Presidente da República nos anos de 1914, no Estado do Ceará (primeira 

nomeação de interventor na história do país); em 1917, no Mato Grosso e em 1923, no Estado 

do Rio de Janeiro, foram baixadas instruções, pelos Ministros Herculano de Freitas e Carlos 

Maximiliano no sentido de estabelecer a competência e as atribuições dos interventores.
541

 

 Tem-se nota que, na opinião de alguns dos parlamentares da época, o 

assunto da intervenção federal, considerado como um dos cernes do novo modelo de Estado 

(Estado Federal), embora tenha sido debatido, não recebeu dos pares a devida atenção. Meira 

de Vasconcellos, em discurso, retratava a carência de maior empenho no tratamento da 

intervenção federal: 

O coração, órgão essencial à vida republicana-federativa, mereceu dos 

constituintes menos cuidados do que os demais órgãos: o estomago, com a 

discriminação de rendas; os pulmões, com o Poder Legislativo; o cérebro, 

com o Poder Executivo, etc. mereceram grandes debates e aprofundado 

estudo, ao mesmo tempo que se deixava sem o elemento histórico, para uma 

interpretação autêntica, o art. 5º do projeto, hoje art. 6º da Constituição.
542

 

 

 Carlos Maximiliano acentuava que tinha ficado abandonado um 

problema de grande valia: a intervenção federal nos estados, esclarecendo ser quase nulo o 

material fornecido por documentos da época.
543

 

 Como um disparate à nova forma de governo e à implantação do sistema 

federal, os governantes locais, ciosos pelo apoio do governo federal, e, por isso, ociosos com 

as aspirações de autonomia local, aceitavam, sem oposição, as ingerências do governo federal 

quando em benefício de seus partidos. 

 Contra tal prática, que provinha dos péssimos costumes públicos e das 

tradições do Império Unitário, tentou-se a profilaxia inadequada: regulamentar o artigo 6º. 

Como asseverou Agenor de Roure, “O remédio agravaria a doença. O pretenso antisséptico 

era cultura de micróbios intervencionistas”.
544
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Durante a vigência da Constituição de 1891, várias tentativas de 

regulamentação, através de projetos de lei infraconstitucional, ocorreram, por iniciativas, 

tanto dos membros do Poder Legislativo como do Poder Executivo.
545

 Entretanto, tais 

tentativas não lograram êxito, e, o instituto da intervenção federal permaneceu somente 

disposto na Constituição, sem qualquer forma de explicitação ou regulamentação 

infraconstitucional. 

 As tentativas de regulamentação do artigo 6º não lograram êxito durante 

o governo de Prudente de Moraes
546

, e, sucedendo-lhe no poder o Senador Campos Salles
547

, 

ferrenho adversário da regulamentação, o assunto não mais foi tratado no Congresso 

brasileiro.
548

 

 A ideia de regulamentar, em lei ordinária, assunto de tal importância, não 

tomou mais o interesse da maioria dos parlamentares de então. Campos Salles conseguiu 
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convencer a maioria dos parlamentares sobre a intangibilidade do artigo 6º, por, como ele 

mesmo lembrava, estar ali o coração do regime federativo.
549

 

 O problema da intervenção federal abrangia tanto a força e unidade da 

União, quanto a autonomia dos estados-membros, partes do Estado federal. Carlos 

Maximiliano, a esse respeito, propugnava em sua doutrina: “A história de um povo sem 

autonomias locais não será mais do que uma alternativa de convulsões e desfalecimentos [...] 

Sem liberdades provinciais e comunais, a República não é mais que um título sem o livro”.
550

 

 Ernesto Leme asseverava ser “da própria natureza do regime federativo a 

coexistência da soberania nacional e da autonomia estadual”.
551

 

A crítica dominava quando o assunto era intervenção federal. Não faltou 

ataque ao dispositivo que autorizava a União intervir nos estados. Retratou, Correa de Araújo, 

o pensamento dos que refletiam sobre o instituto: 

Cada um dos casos das nossas intervenções fornece cópia exatíssima do 

quanto o artigo 6º é sofismável. É a matéria plástica, por excelência, das 

pretensões menos dignas da política, argila com que se constroem ídolos de 

uma democracia fementida, de uma federação imaginária.
552

 

 

Em cerca de trinta e cinco anos de vigência do instituto, aconteceram 

várias intervenções federais nos estados no Brasil. A hipótese mais utilizada como supedâneo 

para o governo federal intervir era a manutenção da forma republicana federativa ou o 

restabelecimento da ordem ou da tranquilidade nos estados.
553

 

A intromissão e o domínio do governo federal nos estados eram 

evidentes e excessivos. Quando não formalmente, utilizando a figura da intervenção, o 

governo utilizava-se de meios informais e, diga-se, camuflados, como por exemplo, apoiar 

correligionários políticos e exercer pressão sobre adversários, para aumentar a dominação 

sobre as administrações estaduais.
554
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A forma escabrosa com que era usado um de seus instrumentos mais 

importantes revelou a verdadeira face do federalismo implantado então recentemente no 

Brasil: uma desastrada, porém que disfarçou muito bem o centralismo, tentativa de 

implantação de um sistema criado conforme as necessidades e circunstâncias de outro país (no 

caso dos EUA, pela formação da Federação por agregação de ex-colônias independentes), em 

um país em que a centralização ainda era, e continuou sendo, a característica mais evidente do 

governo. 

Os abusos cometidos com a etiqueta da intervenção federal durante a 

vigência do artigo 6º da Constituição de 1891
555

 culminaram com a alteração do dispositivo 

na reforma ocorrida entre os anos de 1925 e 1926, com o objetivo de explicitar e clarear as 

hipóteses e competências que dela tratavam.
556

 

Pinto Ferreira anota que a intervenção foi mesmo uma das chagas da 

Primeira República brasileira, aduzindo que a quase totalidade dos presidentes de então 

intervinham indevidamente nos estados. Consigna, entretanto, a distinção de Campos Sales na 

presidência, que, contrariando a prática dominante, se recusou a utilizar a intervenção federal 

e o estado de sítio sem necessidade.
557

 

O Estado do Mato Grosso figurou na história da intervenção federal no 

período republicano, no ano de 1906, quando rebentou uma revolução no estado, dando 

margem para que o presidente (governador) estadual, Antônio Paes de Barros, requisitasse o 

auxílio das forças federais. O Presidente da República, Rodrigues Alves, enviou o auxílio, 

mas, antes da chegada, Paes de Barros foi assassinado. Alves então submeteu a matéria ao 

Congresso, que decidiu pela não intervenção.
558

 

Caso interessante de intervenção federal ocorreu no Estado da Bahia, 

precisamente no mês de fevereiro do ano de 1920, quando a Presidência da República era 

ocupada por Epitácio Pessoa. Após eleições, em que grupos adversários atribuíram a si a 

vitória, intensas batalhas e lutas políticas travaram-se no território baiano. Bandos armados e 

chefes locais causaram grave subversão da ordem e ameaçaram concretamente o poder 
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estabelecido. Os poderes locais, através do Governador de Estado
559

 e do Presidente do 

Supremo Tribunal de Justiça do Estado
560

, pediram auxílio à União. O Presidente da 

República relutou em determinar a intervenção por desconhecer a situação e não saber até que 

ponto interferiria na vida política normal do estado, entretanto, com o avanço do movimento 

contra um governo que julgava legítimo, decretou a intervenção, avisando os poderes locais e 

nomeando como interventor o comandante da região militar da Bahia.
561

 

No ano de 1920, também foi decretada a intervenção federal no Estado 

do Espírito Santo, a fim de manter a ordem pública, pelo Decreto nº 14.191/1920, de 27 de 

maio daquele ano.
562

 

Interessante e oportuno transcrever a mensagem do Presidente ao 

Comandante, mostrando-se extremamente cioso da situação: 

Atendendo à requisição do Governador, resolvi intervir nesse Estado, a fim 

de restabelecer a ordem e tranqüilidade. Para este fim, deve V. Ex.ª pôr em 

ação a força federal do seu comando, de acordo com as instruções do Sr. 

Ministro da Guerra. No desempenho desta missão procederá com inteira 

autonomia e exclusiva responsabilidade, recebendo ordens apenas do 

governo federal, o que não exclui entendimento com as autoridades do 

Estado para melhor esclarecimento de sua ação [...] Deve, pois, V Ex.ª 

esgotar em qualquer emergência os meios suasórios, regular-se sempre pela 

mais rigorosa imparcialidade e justiça e não esquecer jamais que são 

brasileiros os que tem diante de si.
563
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comprovado patriotismo de V. Ex.ª e baseado no art. 6º, n. 3, da Constituição da República, venho solicitar o 

auxílio federal para o fim de restabelecer a ordem e tranqüilidade nos pontos acima referidos. Esta medida será 

de maior eficiência, pois creio que a certeza de que a força federal vai auxiliar o governo estadual na manutenção 

da ordem pública, na defesa da vida, liberdade e propriedade das populações brasileiras ameaçadas de assalto 

violento de calvinoteiros, explorados pelas paixões sediciosas, logo bastará para restabelecer plenamente a 

tranqüilidade em todo o Estado”. 
560
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Fez-se jurisprudência digna de nota na época, tratando de assuntos 

ligados à intervenção.
564

 

A Constituição da Primeira República foi reformada nos anos de 1925 e 

1926. Das alterações do texto, a do instituto da intervenção federal resultou um texto mais 

amplo e com previsões mais especificadas.
565

 

Da mudança advieram mais prerrogativas e causas de embasamento para 

a intervenção da União nos estados, resultando assim, num maior enforcamento da autonomia 

destes. Como notou Pedro Calmon, apesar da ampliação do número de hipóteses 

autorizadoras, o artigo restou mais claro, com certa delimitação interpretativa. Ademais, 

colocou-se um ponto final à interminável discussão que atormentava a doutrina, sobre a 

competência para execução medida interventiva.
566
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Por outro lado, a reforma contribuiu para dividir a intervenção em duas 

fases: a de deliberação e a de execução. Atribuiu a deliberação sobre a adoção da medida aos 

três poderes, mas, a execução, era de competência exclusiva do Presidente da República, do 

Poder Executivo, portanto.
567

 

A respeito da possibilidade de recurso contra a medida e a discussão 

sobre seu cabimento, o reformador constitucional não poderia ser mais claro do que foi, ao 

afastar, em seu artigo 60, parágrafo 5º, qualquer possibilidade de discussão judicial da medida 

de intervenção.
568

 

 A reforma constitucional pouco fez efeito. O novo texto teve vigência 

apenas no período de 1926 a 1930, não sendo testado com suas novas emanações pela prática 

jurisprudencial constitucional do Brasil neste interregno. 

 A Revolução de 1930 colocou abaixo a Primeira República. Getúlio 

Vargas, subindo ao poder como líder da Revolução, inclinou-se para a questão social e criou o 

Ministério do Trabalho. Por outro lado, Getúlio interveio nos estados, liquidando com a 

política dos governadores e acabando com o coronelismo. Após Vargas instituir a justiça 

eleitoral, marcar eleições para a Assembleia Constituinte e debelar a Revolução 

constitucionalista em São Paulo de 1932, foi organizada a constituinte que daria origem à 

nova Constituição, promulgada em 16 de junho de 1934.
569

 

 O movimento de 1930, com o Decreto nº 19.398, de 11 de novembro 

daquele ano, cassou a autonomia dos estados-membros, pela instituição do governo 

provisório. A autonomia dos estados-membros foi suprimida, com nomeações de 

interventores federais nas ordens estaduais. Posteriormente, com o Decreto nº 20.348, de 

1931, instituiu os “Conselhos Consultivos” nos estados, que de certa forma continha a 

autoridade do interventor federal.
570

 

 A escolha dos interventores foi feita com base na preferência de Getúlio 

Vargas. Seu genro, por exemplo, Amaral Peixoto, foi nomeado interventor no Estado do Rio 
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de Janeiro, o militar Cordeiro de Farias foi nomeado para o Estado do Rio Grande do Sul, 

entre outros.
571

 

 Como bem apontado por Pontes de Miranda, havia diferença marcante 

entre os interventores provisórios ou emergenciais de 1930-1934 e, posteriormente, em 1937-

1947, com a intervenção federal, propriamente dita. Os interventores nomeados pelo governo 

provisório na Revolução de 1930 e sob o regime de 1937 a 1947 eram como governadores 

estaduais, embora suas nomeações fossem provenientes do governo federal. A intervenção 

federal propriamente dita, dizia respeito a um interventor como poderes federais, nos casos 

em que a Constituição previsse brechas aos poderes dos estados-membros.
572

 

 A Constituição de 1934 manteve o conteúdo base da anterior, e, 

ampliando os poderes da União, aumentou os poderes do Executivo; rompeu com o 

bicameralismo, transformando o Senado em órgão de colaboração da Câmara; dentre outras 

inovações. 

 Na Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, o dispositivo 

que tratava da intervenção federal passou a ser previsto com um texto semelhante ao da 

reforma de 1926, deixando especificadas as hipóteses de intervenção e o procedimento.573 
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 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, a respeito do texto 

constitucional que tratava da intervenção federal, alinhavava, oportunamente: “As 

Constituições dos Estados Unidos da América, art. IV, seção 4, e da República Argentina, art. 

6º, serviram de fonte ao texto de 1891. O de 1925-1926 foi mais prolixo. O de 1934 

condensou-o, emendou-o”.
574

 Definia o autor, ser a intervenção federal “a incursão na esfera 

dos negócios do Estado-membro, a passagem da linha discriminadora das competências.”.
575

 

 Apesar de já discutida quando da vigência da Constituição anterior, 

Pontes de Miranda inclinava-se no sentido de que a intervenção federal era facultativa, assim 

como todo ato político.
576

 

 A Constituição de 1934 pôs termo à discussão e à controvérsia que 

giravam em torno da expressão “Governo Federal” presente na Constituição de 1891 e na 

reforma de 1925-1926. Havia considerável questionamento e intenso embate a respeito do que 

queria se dizer com “governo federal”. As discussões travadas na época traziam como 

principais questões, as que suscitavam: governo federal referia-se somente ao Poder 

Executivo? Estariam os Poderes Judiciário e Legislativo contemplados na significação da 

expressão?
577

 No novo texto, empregou-se, ao invés de “Governo Federal”, a palavra 

“União”. Pontes de Miranda atestava não haver mais motivos para as fáceis tiradas oratórias 

em torno do que se entenderia pela expressão “Governo Federal”.
578

 

 Não houve, contudo, alteração substancial do instituto da intervenção 

federal na Carta de 1934. A essência foi mantida. Tanto as hipóteses que a autorizavam 

quanto as normas de competência e procedimento, tiveram mudança apenas superficial e 

estética, não alterando os principais pontos relacionados à intervenção.
579

 

                                                                                                                                                                                     
representantes dos Poderes estaduais eletivos podem solicitar intervenção somente quando o Tribunal Superior 

de Justiça Eleitoral lhes atestar a legitimidade, ouvindo este, quando for o caso, o Tribunal inferior que houver 

julgado definitivamente as eleições”. 
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 Manteve-se, igualmente, a norma da não intervenção. A intervenção 

federal, pois, continuou a constituir exceção. 

 Não eram novidades as hipóteses autorizadoras da intervenção federal 

para “manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de um estado-membro 

em outro e para pôr termo à guerra civil”. Tais hipóteses já constavam de textos 

constitucionais anteriores. 

 Por “integridade nacional” entendia-se o todo; a unidade; a identidade do 

corpo nacional, em todas as suas dimensões, quer geográficas, quer sociais
580

. A figura total 

do Estado. 

 A referência a “guerra civil” não se tratava apenas de guerras 

interestaduais, mas as que afligissem todo o povo do território nacional. Seria caracterizada 

como guerra civil, segundo Pontes de Miranda, a luta armada que o Estado-membro não 

pudesse debelar; a duração dos distúrbios bélicos, ainda que descontínuos no tempo.
581

 

 No caso de intervenção “para garantir o livre exercício de qualquer dos 

Poderes públicos estaduais” só se a permitia, na vigência do texto de 1934, por solicitação 

dos Poderes Legislativo e Executivo locais, e, sendo encarregado o Presidente da República 

em executar a medida, deveria submeter seu ato à aprovação imediata do Poder Legislativo 

federal.
582

 

 A então novel Constituição, ao invés de estabelecer, no próprio corpo do 

artigo, as hipóteses autorizadoras que ensejavam a intervenção federal nos estados, fez 

referência a outro dispositivo, o artigo 7º, que cuidava da competência dos estados. No 

diploma constitucional de 1934, os princípios que deveriam ser observados sob pena de 

intervenção não foram mais relacionados num rol no mesmo dispositivo.
583

 

                                                                                                                                                                                     
de 1934 menciona um, que não podia estar na Constituição anterior: o da letra h (‘representação das 

profissões’). 
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 Tais princípios já marcavam presença na trajetória constitucional 

brasileira
584

. Não havia sedimentação total de seus significados e abrangências, entretanto, 

não havia nada de estranho aos textos constitucionais. Única exceção era a alínea h, que fazia 

referência à representação das profissões. 

 Segundo Pontes de Miranda, a inserção deste caso na Constituição de 

1934, deixava clara a intenção do constituinte em abarcar um sistema misto, heterogêneo, de 

cunho corporativista, fruto das influências corporativistas que se irradiaram sobre a 

elaboração do novo texto constitucional.
585

 Pontes propugnava a não exclusão de outros 

princípios constitucionais constantes do rol do artigo 7º, mas, não poderiam ser utilizados, 

para intervir a União nos estados, outros princípios que não os especificados.
586

 

 A segunda parte do artigo referia-se à intervenção federal para 

“assegurar a execução das leis federais”, que não fazia nenhuma inovação, pois já 

consignado o conteúdo nas Constituições anteriores. 

 Importante destacar, como já notava o eminente Pontes de Miranda, que 

enquanto a primeira parte do dispositivo se refere à observância, termo de evidente 

generalidade, maior que a contida em execução, na segunda parte. O simples fato de não ter, a 

Constituição estadual e as leis estaduais, observado, in abstrato, já seria suficiente, segundo 

Pontes, para que se decretasse a intervenção federal.
587

 

 A hipótese autorizadora constante do inciso VI, referente à intervenção 

para “reorganizar as finanças do estado-membro que, sem motivo de força maior, suspender, 

por mais de dois anos consecutivos, o serviço da sua dívida fundada”, advinha da reforma 
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constitucional de 1925-1926, que o previa juntamente com o caso da execução das leis e das 

sentenças federais.
588

 

 Havia, na época, desde a elaboração da Constituição de 1891, em função 

do próprio silêncio constitucional, dúvidas a respeito das competências de deliberação e 

execução da medida de intervenção federal. A reforma constituinte de 1925-1926 preocupou-

se em resolver tal questão, oferecendo dispositivos que tratavam das competências. A 

Constituição de 1934 foi ainda mais clara, tratando, em seu artigo 12 e seus parágrafos, sobre 

o procedimento da intervenção federal.
589

 

 Como Pontes de Miranda afirmava: “Olhemos o art. 12 e dêle tiremos o 

que êle nos dá e, se bem que não seja perfeito, quási tudo que lhe pedirmos lá encontraremos 

e só dêle nos devemos valer, porque é estrita a interpretação de normas de tal natureza”.
590

 

 A deliberação sobre a intervenção federal cabia ao Poder Legislativo 

(Câmara e Senado Federal) para assegurar a observância dos princípios constitucionais 

referidos no art. 7º, I, podendo a Câmara eleger o interventor ou autorizar o Presidente da 

República nomeá-lo, ou no caso da ocorrência do artigo 12, inciso VI (para reorganizar as 

finanças do estado-membro). A lei promulgada que tratasse do ato interventivo deveria ser 

publicada pelo Presidente da República e por ele cumprida, sob pena de cometer crime de 

responsabilidade. Antes de executada, porém, a lei seria apreciada pela Corte Suprema, que 

decidiria sobre sua constitucionalidade.
591

 

 Ao Presidente da República, cabia a deliberação nos casos dos incisos I 

(para garantir a integridade nacional) e II (para repelir invasão estrangeira) e no caso do inciso 

IV, quando solicitada pelos Poderes Legislativo ou Executivo locais. O ato era dependente de 

aprovação pelo Poder Legislativo.
592

 

 À Suprema Corte ou ao Tribunal Supremo de Justiça Eleitoral cabia 

deliberar sobre a intervenção federal nos casos do artigo 12, inciso VII (para a execução de 

ordens e decisões dos juízes e tribunais federais) e do inciso IV, quando para garantir o livre 

exercício do Poder Judiciário local. O Presidente da República deveria executar a medida, 

sem qualquer juízo ou deliberação a respeito.
593
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 Cabia, ao Senado Federal e ao Presidente da República no caso do artigo 

12, inciso III (para pôr termo à guerra civil). Aquele a autorizando e este a executando.
594

 

 Interessante a menção expressa no § 3º do artigo 12, de exemplos de 

impedimento do livre exercício dos poderes estaduais, bem comuns na época: o obstáculo à 

execução das leis e decretos do Poder Legislativo e as decisões e ordens de juízes e tribunais, 

e, a falta injustificada de pagamento, por mais de três meses, no mesmo exercício financeiro, 

dos vencimentos de qualquer membro do Poder Judiciário.
595

 

 A disposição do § 4º restringia a intervenção que tivesse por fim evitar 

que se aplicasse lei estadual contrária aos princípios elencados no artigo 7º da Constituição, 

apenas a produzir a suspensão de tal lei.
596

 Procurou-se, desta forma, evitar abusos registrados 

ao longo das intervenções decididas sob a égide da Constituição de 1891, nas quais 

governadores eram sumaria e definitivamente afastados dos cargos.
597

 

 A execução da medida interventiva cabia, exclusivamente, ao Presidente 

da República, quer as que ele mesmo decretasse, quer as que outro poder o fizesse, devendo, 

no ato, fixar o prazo e o objeto estabelecendo os termos da execução e nomeando o 

interventor, se necessário.
598

 

 A Constituição de 1934 colocou fim à polêmica relativa à intervenção 

nos municípios, admitindo-a no artigo 13, § 4º, apenas para reorganizar as finanças locais, 

quando se verificasse impontualidade nos serviços de empréstimos garantidos pelo estado ou 

falta de pagamento de dívida fundada por dois anos consecutivos.
599

 

 Tem-se nota de intervenções federais, no ano de 1936, no Estado do 

Maranhão, e, no Estado do Mato Grosso, no ano de 1937.
600

 

 O regime instaurado pela Constituição de 1934 durou apenas três anos, 

tendo sido esmagado pelo golpe de Estado de 1937, e, por isso, não muito foi testado, na 

prática, o instituto da intervenção federal por ela previsto. Com a ditadura de Getúlio Vargas, 

a autonomia dos entes federados foi gravemente suprimida, decretando-se novamente 
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intervenções em todos os estados, com exceção de Minas Gerais, que só ocorreu 

posteriormente, no ano de 1945, no processo de redemocratização do país.
601

 

 O país já era influenciado pelas ideologias do pós-guerra de 1918. Surge 

a Ação Integralista, com o líder Plínio Salgado, o Partido Comunista reorganizou-se, com o 

líder Luís Carlos Prestes. Getúlio Vargas, no poder, eleito para o quadriênio constitucional, à 

maneira de Marechal Deodoro da Fonseca, dissolveu a Câmara e o Senado, revogando a 

Constituição de 1934 e outorgando a Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937.
602

 

 Foi implantado o Estado Novo, com a promessa de realização de 

plebiscito para aprová-lo, mas, tal nunca foi feito. Simplesmente foi instituída a ditadura.
603

 

 A Carta de 1937 fortaleceu o Poder Executivo, atribuindo-lhe uma 

intervenção mais direta e efetiva na elaboração das normas, reduziu o papel do parlamento 

nacional, colocou o Estado à frente da política econômica. Não teve, porém, aplicação 

regular, permanecendo letra morta muitos dos seus dispositivos. O poder era concentrado nas 

mãos do Presidente da República, que decretava leis, emendava a Constituição a seu 

arbítrio.
604

 

 Na Carta de 1937, a intervenção federal passou a ser prevista de maneira 

destoante das anteriores e das que seriam elaboradas posteriormente.
605

 Dos textos 

constitucionais tratantes do instituto da intervenção federal, o que mais se distanciou dos 

textos elaborados até então, e nas Constituições posteriores, foi o da Constituição de 1937. 

 A expressão “Governo Federal” voltou ao texto, sendo preterida a 

expressão “União”, utilizada após a reforma de 1925-1926 e na Constituição de 1934. 

Todavia, a dúvida que atormentara a doutrina em 1891, a respeito do que se deveria entender 
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por “Governo Federal”, isto é, determinar qual poder era competente para decretar a 

intervenção federal, não retornou aos debates doutrinários, uma vez que o parágrafo único do 

artigo 9º apontava o poder competente em cada hipótese autorizadora.
606

 

 A Constituição de 1937, apesar de colocar tantas vezes de lado o 

princípio da independência e separação dos poderes, que, não foi um de seus ideais 

inspiradores, na parte da intervenção federal, partilhou, com nitidez, a competência para sua 

decretação, com a preocupação de separar e fazer independentes os poderes interventivos.
607

 

 A Carta não conservou o mandamento negativo da “não intervenção”. O 

artigo 9º, em contramão aos textos de 1891, 1925-1926 e 1934 e à semelhança dos textos 

norte-americano e argentino, estabeleceu a forma positiva: “O Governo federal intervirá nos 

Estados...”.
608

 Foi consagrada, pela primeira e única vez, a forma positiva. 

 A Constituição de influência polaca inovou, também, no que dizia 

respeito à figura do interventor, tornando obrigatória sua presença no processo de intervenção. 

O que antes era temido e, depois, facultativo, em 1937 passou a ser obrigatório.
609

 

 A intervenção do governo federal se fazia presente em outro dispositivo, 

mas, tratava-se de hipótese distinta. A figura do interventor prevista em tal dispositivo 

também tratava-se de figura peculiar, diferente do interventor mencionado no artigo 9º.
610

 O 

interventor do artigo 176 era inconfundível com o do artigo 9º. O interventor, neste caso, era 

autoridade local.
 611

 

 O mandato dos governadores dos estados-membros ao tempo da 

promulgação da Constituição (10 de novembro de 1937), quando confirmado pelo Presidente 

da República, o que só podia acontecer dentro de trinta dias da data da Constituição, se 

entendia prorrogado para o primeiro período do governo a ser fixado nas Constituições 

estaduais. Não sendo confirmado o mandato, o Presidente da República decretaria a 
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intervenção federal nos estados-membros sem governador firmado, tendo duração até a posse 

dos governadores eleitos.
612

 

 Continuando com a análise do artigo 9º, o dispositivo constitucional não 

fez referência a “negócios peculiares aos estados-membros”, como os artigos que tratavam da 

intervenção federal em todos os textos constitucionais desde 1891, falando apenas em 

“intervir nos estados”. Notava Pontes de Miranda que a mudança não teve consequências, 

pois intervir no estado era intervir nos seus negócios peculiares, nos seus negócios 

domésticos, utilizando a expressão norte-americana.
613

 

 Algumas hipóteses que autorizavam a intervenção federal apresentaram 

mudanças de ordem meramente redacional. Foi o caso das letras: “a” (que autorizava a 

intervenção federal para impedir invasão iminente de um país estrangeiro no território 

nacional, ou de um estado em outro, bem como para repelir uma ou outra invasão); “c” (para 

administrar o estado, quando, por qualquer motivo, um dos seus poderes estivesse impedido 

de funcionar) e “d” (para reorganizar as finanças do estado que suspendesse, por mais de dois 

anos consecutivos, o serviço de sua dívida fundada, ou que, passado um ano do vencimento, 

não houvesse resgatado empréstimo contraído com a União). 

 A letra “b” elencou como hipótese de intervenção, a necessária para 

“restabelecer a ordem gravemente alterada”, nos casos em que o estado-membro não 

quisesse ou não pudesse fazê-lo. O texto derivava do de 1934 (para pôr termo a guerra civil), 

mas, ordem gravemente alterada pressupunha situação menos grave que guerra civil. 

 Também era hipótese que autorizava a intervenção federal, constante na 

letra “e”, do artigo 9º, a que se daria para assegurar a execução dos então elencados como 

princípios constitucionais: da forma republicana e representativa de governo; do governo 

presidencial e dos direitos e garantias assegurados na Constituição. 

 O que se viu foi um verdadeiro enxugamento dos princípios que, uma vez 

violados pelos estados-membros, autorizariam a intervenção federal. Na reforma de 1925-

1926, constavam do rol, doze princípios; na Constituição de 1934, eram oito; agora, na 

Constituição de 1937, passaram a ser apenas três. 

 Na letra “f”, era colocada como causa de intervenção, a que se desse para 

assegurar a execução das leis e sentenças federais. Desprezando a explicitude de 1934, a Carta 

de 1937 voltou a utilizar a expressão de 1891.  
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 Pontes de Miranda afirmava que não tinha se restringido a decretação de 

intervenção a casos de inexecução de “sentença” em sentido estrito. A solução era de 

interpretação e a mesma de 1891 e 1925-1926: quaisquer decisões, emanadas da Justiça 

Federal, que precisassem ser executadas, gozavam da mesma garantia, e a violação do dever 

dos estados-membros, a respeito de qualquer delas, suscitava, suficientemente, a intervenção 

federal.
614

 

 No que tocava à competência para a decretação da intervenção federal, a 

Constituição de 1937 obedeceu a sistema extremamente simples, que separava claramente os 

poderes responsáveis por cada caso.
615

 

 O parágrafo único estabelecia ser competência do Presidente da 

República decretar a intervenção nos casos das letras “a”, “b” e “c”. Que competia à Câmara 

dos Deputados, no caso das letras “d” e “e”. E, finalmente, ao Presidente da República, 

mediante requisição do Supremo Tribunal Federal, no caso da letra “f”. 

 O texto do artigo que autorizava o Presidente da República a intervir nos 

estados-membros refletia bem a própria Carta de 1937: a predominância das prerrogativas e 

poderes do Poder Executivo. 

 A própria exposição e justificativa do Ministro Francisco Campos: 

O art. 9º, conferindo ao Presidente da República a atribuição de decretar a 

intervenção nos Estados, não divergiu do sentido do novo regime em relação 

à função presidencial. O Presidente da República é o centro da nova 

organização estatal. Nele se concentram as atribuições atinentes à garantia da 

unidade nacional, da segurança do Estado e da estabilidade da ordem social. 

Em tais circunstâncias, deve caber logicamente ao Chefe da Nação julgar da 

oportunidade de intervenção nos Estados. Essa intervenção é no mesmo art. 

9º limitada a certos casos e não pode ser, portanto, matéria de decisão 

arbitrária do Presidente. Como se vê, não há na intervenção, prevista no art. 

9º, diminuição ou ameaça à autonomia constitucionalmente assegurada às 

unidades federativas. (“Os problemas do Brasil e as Grandes Soluções do 

Novo Regime”, entrevista ao Jornal do Commercio, 16 de janeiro de 

1938).
616

 

 

 Foram decretadas, do que constam de dados oficiais, intervenções 

federais no Distrito Federal e no Estado do Rio de Janeiro.
617

 

 Com o fim do Estado Novo, o país, mesmo que por um período breve, 

tentou redemocratizar-se. Com o fim da II Guerra Mundial, os movimentos no sentido da 
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redemocratização começaram a ganhar vulto no Brasil.
618

 O país tomou um fôlego 

democrático com a elaboração da Constituição de 18 de setembro de 1946, que tentou 

restaurar a autonomia dos estados, estabelecendo que estes seriam regidos pelas leis e 

constituições que adotassem.
619

 

 A Constituição declarava, como entidades da Federação: a União, os 

estados-membros, o Distrito Federal, os territórios e os municípios.
620

 

 A tentativa de reconstrução da autonomia dos estados-membros causava 

efeito diretamente sobre o regime da intervenção federal. 

 Na Constituição de 1946, a intervenção federal passou a ser prevista 

como fora antes da Carta de 1937, seguindo o padrão de clareza e especificidade das hipóteses 

autorizadoras de intervenção federal e o procedimento em cada caso.
621

 

 A intervenção, na Constituição de 1946 era, por parte de alguns dos 

estudiosos, encarada como exercício do poder de decretar ou de executar medida de proteção 

da estrutura do Estado, da Constituição.
622

 

 Pontes de Miranda expunha que a União só interviria em negócios 

privados (domestic affairs) dos estados-membros, nos casos explícitos do artigo 7º, que eram, 

quase todos, “crimes estaduais”, como a guerra injusta já é crime dos Estados no domínio do 

direito das gentes.
623

 Entretanto, Pontes defendia a ideia de que as causas de intervenção, não 

configuravam, necessariamente, um conflito entre estados-membros e União. O conflito, 

segundo ele, estaria excluído até pela forma de Estado Federal.
624

 Ainda, o distinto jurista 

afirmava a possibilidade de decretação de intervenção federal no Distrito Federal e nos 

territórios, apesar de o texto constitucional só mencionar expressamente os estados.
625

 

 A União só tinha o direito de intervir, nas espécies que a Constituição 

apontava, com o que se limitava a autonomia dos estados-membros; e o dever de intervir, pois 

tais casos elencados na Constituição constituiriam irregularidades graves. Mas, não seria de se 
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exigir a intervenção. Era caso de querer e poder, o que não afastava eventual responsabilidade 

do Presidente da República que a negasse quando visivelmente necessária.
626

 

 Sobre o texto, dirimidas as dúvidas sobre expressões como “Governo 

Federal” já na Constituição de 1934, a novel Constituição de 1946 foi minuciosamente clara. 

 O texto de 1946 retomou as antigas disposições das constituições de 1891 

e 1934, e declarou, como regra (no sentido de mandamento), a não intervenção, sendo 

admitida, excepcionalmente, a intervenção federal, nos casos especificados.
627

 

 A respeito da já existente discussão sobre a facultatividade ou 

obrigatoriedade da medida de intervenção, Pontes de Miranda prestigiava a posição de que as 

constituições de 1934 e 1946, não estabeleciam nada de taxativo em ser obrigatória ou 

facultativa a intervenção, apenas deixavam à mercê da já conhecida discricionariedade. 

Entretanto, em ocorrendo seus pressupostos ou hipóteses autorizadoras, o dever de 

intervenção aparecia, pois do contrário, haveria conluio com a irregularidade e risco à 

integridade do Estado.
628

 

 A Constituição, como se nota  na análise dos dispositivos concernentes à 

intervenção federal, separou, com precisão, as competências para a deliberação sobre a 

adoção da medida. Presidente da República, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal 

tiveram suas funções claramente estabelecidas.
629

 

 Pontes de Miranda criticava a taxatividade arbitrariamente atribuída, 

segundo ele, por Herculano de Freitas e João Barbalho Uchôa Cavalcanti, aos princípios 

constitucionais que, uma vez ofendidos, ensejariam a intervenção federal. O autor afirmava 

que, a par dos elencados, existiriam outros princípios constitucionais tão importantes quanto 

aqueles enumerados no artigo 7º.
630

 

 A intervenção não deveria sufocar a autonomia dos estados-membros, até 

para evitar abusos por parte do governo central, mas seria de sua própria finalidade, assegurar 

a unidade nacional. As intervenções deveriam ser feitas para que não se deixasse cair em 

anarquia a vida dos estados-membros internamente ou entre si.
631

 

 Dentre as hipóteses autorizadoras da intervenção federal, a primeira 

constante do dispositivo constitucional, seguindo os textos anteriores, previa a intervenção 
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federal para “manter a integridade nacional”, entendendo-se esta como o todo nacional, a 

identidade do corpo nacional, em todos os aspectos (geográfico, social, etc.).
632

 O ato 

interventivo deveria ser decretado pelo Presidente da República, que submeteria o ato, 

sempre, à aprovação do Congresso Nacional, conforme artigos 9º e 10.
633

 

 A intervenção para “repelir invasão estrangeira ou de um estado da 

Federação em outro” se dava quando da usurpação das linhas territoriais, sendo a 

competência para decretá-la do Presidente da República, e, este não o fazendo quando 

necessário, cometia crime de responsabilidade.
634

 Não havia, ademais, segundo a doutrina, 

necessidade de requisição ou solicitação do estado-membro afligido.
635

 

 Eram considerados como invasão do território nacional, os atos dos 

habitantes ou poderes locais que importassem na submissão à lei ou à autoridade de Estado 

estrangeiro, ou à lei criada pelo Estado mesmo, desligado da União. O exercício de jurisdição 

contrária ao Brasil ou a Estado, município, Distrito Federal ou território.
636

 

 A intervenção para “pôr termo a guerra civil”, também presente em 

textos anteriores, diferentemente da imediatamente anterior (1937), voltou a prever como 

hipótese autorizadora de intervenção federal a que se embasasse em finalizar a situação de 

guerra civil. A apreciação era exclusiva do Presidente da República, sem necessidade de 

deliberação prévia de qualquer outro poder, estando sujeito, conforme o erro, a crime de 

responsabilidade. Ao Congresso Nacional cabia aprovar ou reprovar e suspender o ato de 

intervenção.
637

 Do estado ou dos estados-membros envolvidos não havia necessidade de 

solicitação de intervenção, podendo, e, devendo, conforme o caso, a União, intervir.
638

  

 A intervenção para “garantir o livre exercício dos poderes estaduais”, 

ocorreria caso um dos poderes estaduais fosse cerceado, impedido ou dificultado. Nesta 

modalidade, a intervenção só se permitiria por solicitação do Poder Legislativo ou Executivo 

local, ou do Supremo Tribunal Federal (quando o poder cerceado, impedido ou que tivesse 

seu funcionamento dificultado fosse o Poder Judiciário), submetendo-se o ato do Presidente 

da República à aprovação do Congresso Nacional.
639
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 Na intervenção para “assegurar a execução de ordem ou decisão 

judiciária”
640

, o Presidente da República deveria decretá-la com a requisição do Poder 

Judiciário, pela necessidade de assegurar a ordem pública, a justiça. Nos casos em que não era 

transposta a linha do exercício da jurisdição de competência estadual, a intervenção federal 

não se fazia necessária, mas, existiriam casos em que se fazia indispensável a medida 

interventiva para o restabelecimento da ordem jurídica e desimpedir a execução das ordens e 

decisões judiciais federais.
641

 

 Quanto à hipótese autorizadora de intervenção federal para “reorganizar 

as finanças do Estado que, sem motivo de força maior, suspendesse, por mais de dois anos 

consecutivos, o serviço da sua dívida externa fundada”, deveriam ser observados, para que a 

medida fosse tomada, dois requisitos: a) ter o estado-membro suspendido o serviço de sua 

dívida externa fundada, não sendo preciso a sua suspensão total (capital e juros), mas sendo 

suficiente ter entrado em acordo com os credores para a suspensão por dois anos ou mais b) 

ter, a suspensão, durado dois anos.
642

 

 Quanto ao inciso VII, que autorizava a intervenção federal para assegurar 

a observância dos princípios da “forma republicana representativa”; da “independência e 

harmonia dos poderes”;  “temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à 

das funções federais correspondentes”; “proibição da reeleição de governadores e prefeitos, 

para o período imediato”; “autonomia municipal”; “prestação de contas da Administração” e 

das “garantias do Poder Judiciário”. 

 Apareceu na doutrina, para se referir a tais princípios, a denominação 

“princípios constitucionais sensíveis”. A autoria da nomenclatura é de Pontes de Miranda. 

 A intervenção federal seria justificada quando se deixasse de respeitar 

um destes princípios, tanto em textos constitucionais (nas constituições dos  

estados), como em leis, ou em atos dos poderes, Executivo, Legislativo ou Judiciário, 

estaduais.
643

 

 A forma republicana representativa foi elencada como um dos princípios 

presentes no rol que autorizava a intervenção federal. Com o predomínio de ideais 
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democráticos, a Constituição de 1946 adotou, não com muita novidade, a republicanicidade e 

a representatividade.
644

  

 A independência e harmonia dos poderes também era princípio que 

deveria ser respeitado na feitura das constituições estaduais, nas leis e nos atos dos poderes 

dos estados-membros. Disposição da constituição estadual que elencasse invasão de 

competências de um poder no outro, atribuição indevida de competências de um poder para 

outro, ensejariam a intervenção federal. Como exemplo de atentado à tal princípio, Pontes de 

Miranda apontava a suposta atribuição, ao Poder Judiciário, de julgar os atos dos membros da 

assembleia legislativa, ou da câmara municipal, por infração do decôro parlamentar (art. 48, § 

2º).
645

 

 A temporariedade das funções eletivas dizia respeito somente a funções 

que dependessem de eleição, excluindo-se os juízes e funcionários públicos. Não só a 

temporariedade era exigida, como também o acatamento do período máximo de exercício do 

cargo fixado pela Constituição Federal.
646

 A proibição da reeleição de governadores e 

prefeitos também era preceito que deveria ser seguido pelos estados.
647

 

 A autonomia dos municípios também foi elencada como princípio a ser 

respeitado sob o risco de, em seu desacatamento, decretar-se a intervenção federal. A sanção 

(intervenção federal) prevista pela Constituição funcionava como forma de garantir certa 

autonomia dos municípios.
648

 

 Ao estatuir como princípio a prestação de contas da Administração, a 

Constituição de 1946 tornou dever inafastável do funcionalismo público a fiscalização dos 

recursos financeiros, através de tomadas de contas e da prestação de contas dos recursos dos 

estados-membros e dos municípios. 

 As “garantias do Poder Judiciário”, estabelecidas constitucionalmente 

como princípio a ser respeitado pelos estados sob pena de intervenção federal, estendiam-se 

também aos membro do Ministério Público e tratavam-se, inicialmente, de garantias inerentes 

ao exercício da magistratura, princípios gerais de direito administrativo, entre outras.
649

 

 Na Constituição de 1946, não foi incluída no rol dos princípios sensíveis 

a reformabilidade democrática da Constituição estadual, como havia-se feito nos textos da 
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reforma de 1925-1926 e em 1934. Os estados poderiam fazer a reforma da Constituição 

através de ato do governador, não somente e necessariamente pelo Poder Legislativo.
650

 

 Sobre a competência e o procedimento do ato interventivo, a 

Constituição de 1946 seguiu a clareza dos textos anteriores e deixou bem esmiuçados os 

mandamentos que regravam os aspectos formais da intervenção federal. As enormes 

discussões que existiam à época da Constituição de 1891 começaram a ter fim a partir da 

reforma de 1925-1926, e, as Constituições posteriores conservaram a clareza textual quanto 

aos poderes competentes e o proceder da medida interventiva. 

 Sucintamente, a Constituição de 1946 estabelecia que: no caso dos 

incisos I, II e III, cabia ao Presidente da República a decretação da execução da medida 

interventiva, sem necessidade de qualquer provocação;  no inciso IV, após requisição do 

Supremo Tribunal Federal, se o Poder Judiciário for o coacto, após solicitação dos poderes 

Executivo ou Legislativo impedidos, cabe ao Presidente a decretação e execução; no caso do 

inciso V, ao Presidente também cabe o decreto e a execução após requisição do Supremo 

Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral; no caso dos incisos VI e VII, a 

intervenção se dá por lei federal, necessariamente, com exame prévio que trata o artigo 8º, 

parágrafo único. Ao Congresso Nacional não cabia aprovar a medida interventiva quando 

proveniente de requisição do Supremo Tribunal Federal, no caso dos incisos IV e V, e, nos 

casos do artigo 9º, § 1º, I e II, in fine.
651

 

 Em se tratando de intervenção por ato arguido de inconstitucionalidade, 

deveria ser ouvido o Supremo Tribunal Federal, através do Procurador-Geral da República, 

como forma de reforçar a autonomia dos estados-membros, retirando do Congresso Nacional 

a vigilância da vida constitucional do país.
652

 

 Os decretos ou as leis de intervenção, conforme disposição dos artigos 11 

e 12, deveriam conter a amplitude, a duração e as normas executivas da intervenção, sendo 

que, em faltando-lhes tais elementos, poderia ser declarado inconstitucional.
653

 

 O interventor, em 1946, após a dúvida quanto à sua adoção nas primeiras 

constituições e sua obrigatoriedade na Constituição de 1937, era nomeado com atribuições 
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determinadas conforme a necessidade. A amplitude e as disposições do ato interventivo eram 

a lei do interventor, que por ela agia.
654

 

 A intervenção federal não afastava necessariamente as autoridades locais 

de forma definitiva, e, se tal ocorresse, retornariam às atividades normais quando cessados os 

motivos da intervenção. Inobstante o afastamento fosse possível, tal não se deu, em nenhuma 

ocorrência, durante o período de vigência da Constituição de 1946.
655

 

 Restabelecida a normalidade e cumpridos os termos fixados no ato ou lei 

que a decretaram, cessava a intervenção federal.
656

 

 A verdade é que, com a Constituição republicana de 1946, o federalismo 

cooperativo já se manifestava no Brasil, revelando um claro e massivo domínio da União 

sobre as unidades federadas, principalmente no que diz respeito aos aspectos econômicos e 

financeiros, o que tornava impraticável e ilusória, qualquer tentativa de rebelião ou 

insurreição dos estados contra a União.
657

 

 A vigência da Constituição de 1946 foi marcada por constante 

instabilidade institucional e política. Vários subiram ao poder. Getúlio Vargas suicidou-se. A 

incerteza caracterizou os quase vinte anos de vigência, sucedendo-se, sob sua égide, 

constantes crises políticas.
658

 

 Houve, durante o regime de 1946, um único caso de intervenção federal, 

que se deu no Estado de Alagoas, com a ameaça que se tinha do comprometimento da ordem, 

e, curiosamente, o Governador não foi afastado, sendo nomeado um interventor para 

colaboração.
659

 

 Com a fragilidade do Governo, e, ao tempo em que governava João 

Goulart, estoura o golpe militar de 1964, encabeçado por um Comando Militar 

Revolucionário, que, de início, expediu ato institucional, elegendo-se, como Presidente, 

Humberto de Alencar Castello Branco.
660

 

 Com a Revolução de 1964, mais uma vez dominou a centralização e 

houve um sufocamento da autonomia dos estados e municípios.  
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 O Ato Institucional nº. 1, de 9 de abril de 1964, o primeiro documento 

jurídico emanado da junta militar que assumiu o controle do país, nada dispôs sobre a 

intervenção federal. Entretanto, no ano seguinte, no dia 27 de outubro, o Ato Institucional nº. 

2 ampliou, de sobremaneira, os poderes do governo federal no que dizia respeito à 

intervenção federal.
661

 

 Com a redação do Ato Institucional nº. 1 foram decretadas intervenções 

federais nos estados de Goiás e Alagoas, sendo elaborados também decretos que 

especificavam ou prorrogavam tais intervenções.
662

 

 Com base em atos institucionais, o governo militar dominou o país, e, 

finalmente, elaborou nova constituição, a “Constituição do Brasil”, que entrou em vigor no 

dia 15 de março de 1967.
663

 

 A Constituição de 1967 referendou legalidade à Revolução.
664

 Foi 

influenciada pela Carta Política de 1937, cujas características básicas assimilou, 

principalmente, no que diz respeito ao fortalecimento do Poder Executivo. 

 A discriminação das entidades rígidas de direito constitucional foi 

mantida na Constituição de 1967 em União, estados-membros, Distrito Federal, territórios e 

municípios.
665

 

 Na Constituição de 1967, a intervenção federal passou a ser prevista, 

mais uma vez, de forma ampla e bem especificada.
666
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 A doutrina entendia a medida interventiva, assim como o estado de sítio e 

em outras medidas, como necessárias à proteção da estrutura do Estado e da Constituição. A 

redação em 1967 continuou a abrigar a norma da não intervenção, mantendo, assim, a forma 

de 1891, 1934 e 1946. A regra, portanto, era a normalidade da vida no Estado Federal, era a 

não intervenção, constituindo, a intervenção, gritante excepcionalidade.
667

 

 As causas que autorizavam a intervenção federal nos estados 

permaneceram quase intactas, se comparadas com a Constituição de 1946. 

 A intervenção federal não se confundia com a requisição de polícia. 

Nesta, havia simples requisição de força, não se tratando de intervenção na esfera dos 

negócios particulares.
668

 

 A “manutenção da integridade nacional”, presente como hipótese 

autorizadora desde a Constituição de 1891, continuava enunciada no texto constitucional, 

objetivando preservar a unidade e a integridade do Estado Federal.
669

 

 Manteve-se também, a intervenção para os casos de “invasão de país 

estrangeiro no território nacional ou de estado-membro em outro”. Se um Estado estrangeiro 

invadisse o território nacional, ou se declarava guerra, ou intervenção sem guerra. Se um 

estado-membro invadisse outro, também era caso típico de intervenção federal.
670

 

 Outra hipótese presente da Constituição de 1967 tratava da intervenção 

para “pôr termo a grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção”.  Não mais 

contemplou as expressões dos textos anteriores (1891 – ordem e tranquilidade nos estados-

membros; 1925-1926; 1934 e 1946 – guerra civil e ordem gravemente alterada em 1937). 

Pontes de Miranda atestava que não era qualquer perturbação da ordem necessariamente uma 

guerra civil, por isso, a adoção do novo texto era oportuna.
671
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 A hipótese do inciso IV (livre exercício dos poderes estaduais) não 

versava sobre nenhuma novidade, devendo a União intervir sempre que um dos poderes do 

estado-membro estivesse cerceado, impedido ou dificultado de funcionar.
672

 

 Havia, igualmente, no inciso V, a previsão de intervenção para 

“reorganizar as finanças do Estado-membro que suspendesse o pagamento de sua divida 

fundada, por mais de dois anos consecutivos, salvo por motivo de força maior” ou que 

“deixasse de entregar aos Municípios as cotas tributárias a eles destinadas; ou que adotasse 

medidas ou executasse planos econômicos ou financeiros que contrariem as diretrizes 

estabelecidas pela União através de lei”. 

  No primeiro caso, a União interviria caso o estado-membro deixasse de 

pagar, durante dois anos consecutivos, qualquer dívida fundada, sendo esta a que resultasse da 

vinculação da entidade estatal, regularmente inscrita nos livros da Fazenda. A atuação central 

perduraria pelo tempo necessário para reorganizar as finanças do estado. 

 Nota-se, que a Carta de 1967, inovou nesta parte, dispondo, no inciso V, 

alínea “c”, sobre hipótese que autorizava a intervenção federal para reorganizar as finanças do 

Estado que adotasse medidas ou executasse planos econômicos ou financeiros que 

contrariassem diretrizes estabelecidas em lei federal.
673

 

 Na Constituição de 1967, somente o Presidente da República poderia 

executar o ato interventivo, de acordo com os pressupostos apontados no artigo 11, § 1º, não 

havendo plena discricionariedade, pelo menos em tese.
674

 O decreto deveria ser submetido à 

apreciação do Congresso Nacional, mesmo que fosse necessária a convocação do mesmo, 

podendo, contudo, excepcionalmente, o ato produzir efeitos na forma do artigo 11, § 2º. 

 Os princípios que já faziam parte das hipóteses autorizadoras da 

intervenção federal das constituições anteriores, uns de ordem política, outros de ordem 

judicial, foram conservados, mas, a intervenção não foi facilitada.  

De forma quase que idêntica à Constituição de 1946, apenas com 

alteração de ordem, foram enumerados os seguintes princípios que tratavam da forma 

republicana representativa; temporariedade dos mandatos eletivos, limitada a duração destes à 

dos mandatos federais correspondentes; proibição de reeleição de governadores e de prefeitos 
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para o período imediato; independência e harmonia dos poderes; garantias do Poder 

Judiciário; autonomia municipal e da prestação de contas da Administração.
675

 

 A Constituição de 1967, apesar de provir de ideais que fortaleciam o 

governo federal, manteve os contornos básicos do instituto da intervenção federal previstos na 

constituição anterior, e, de forma paradoxal, preservou e até ampliou alguns requisitos 

necessários à adoção da medida.
676

 

 Na Constituição de 1967, a intervenção era, sempre, ato do Presidente da 

República.
677

 No caso do inciso I (para manter a integridade nacional), o Presidente a 

decretava, devendo este submeter o ato, em regra, à aprovação do Congresso Nacional; no 

caso do inciso II (invasão estrangeira ou de um estado-membro em outro), o mesmo 

procedimento, e, sendo necessária e não adotada a medida, o Presidente incorria em crime de 

responsabilidade (não havia, neste caso, a necessidade de requisição por parte do estado 

invadido); no caso do inciso III (grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção), 

também cabia ao Presidente o decreto, não havendo necessidade de aprovação anterior pelo 

Poder Legislativo ou Judiciário, porém, o ato deveria ser aprovado posteriormente pelo 

Congresso Nacional, sendo que, em praticando o ato sem necessidade, cometeria crime de 

responsabilidade. 

 No caso do inciso IV (livre exercício dos poderes estaduais), o ato 

competia ao Presidente da República, e deveria ser submetido à aprovação pelo Congresso, 

mas, neste caso, havia necessidade de solicitação, quando esta fosse possível, do Poder 

Legislativo, Poder Executivo ou pelo Supremo Tribunal Federal (no caso do poder coacto ser 

o Judiciário).
678

 

 No caso de reorganização das finanças de estado-membro que incorresse 

em uma das hipóteses do artigo 10, inciso V, o ato interventivo, outrora efetivado apenas com 

lei do Congresso, na Constituição de 1967 cabia sua decretação ao Presidente da República.
679

 

 Se se tratasse de intervenção federal por contrariedade ou violação a um 

dos princípios sensíveis elencados (art. 10, VII) ou descumprimento de lei federal (art. 10, VI, 
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1ª parte), havia a necessidade de deferimento à representação feita pelo Procurador-Geral da 

República, dispensada a aprovação pelo Congresso Nacional.
680

 

 O texto constitucional estabeleceu, como hipótese que autorizava a 

intervenção, no inciso VI, a para “prover à execução de lei federal, ordem ou decisão 

judiciária”. Neste caso, o Poder Judiciário requisitava a intervenção e o Presidente da 

República a decretava. Segundo a doutrina de Pontes de Miranda, não havia a necessidade de 

a decisão ter passado em julgado para que se desse a intervenção.
681

 Haveria, pois, 

intervenção, sempre que se impedisse a eficácia de sentença, decisão ou ordem. 

 No artigo 11, § 1º, alínea “c”, estabelecia a exigência de que a 

intervenção federal a ser decretada pelo Presidente dependia do provimento, pelo Supremo 

Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, nos casos do item VII, 

assim como no do item VI, ambos do art. 10, quando se tratasse de execução de lei federal.
682

 

 Segundo Pontes de Miranda, tal disposição abriu portas para frequentes 

intervenções, uma vez que, toda vez que o Ministério Público tomava conhecimento de 

inexecução de lei federal, deveria representar.
683

 Quando necessária provocação para a 

decretação da medida interventiva e o Presidente o fizesse sem cumprir tal exigência, o ato 

era inconstitucional. O Congresso Nacional deveria suspender ou desaprovar a intervenção. 

Tratava-se, na opinião de Pontes de Miranda, de ato jurídico nulo. 

 A apreciação da constitucionalidade das leis e atos do poder público 

alcançou grau bem avançado no período. Por exemplo, criou-se a ação de representação ao 

Supremo Tribunal federal, conforme lei nº 2.271, de 22 de julho de 1954, a que se seguiu a lei 

nº 4.337, de 10 de junho de 1964, e da posterior previsão constitucional em 1967, no artigo 

119, inciso I, alínea “l”.
684

 

 A criação da ação de representação, a par de outros objetivos a que se 

propunha, visava preservar e fazer respeitados os princípios constitucionais sensíveis, cuja 

infração poderia ensejar a intervenção federal. Foi estabelecida a possibilidade de ação, cujos 
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pressupostos eram os mesmos que a intervenção federal por inobservância de princípios 

constitucionais federais. 

 Ao Procurador-Geral da República, cabia, ao ter conhecimento de atos 

dos poderes estaduais que infringissem qualquer dos princípios sensíveis, estatuídos no artigo 

10, inciso VII, promover, perante o Supremo Tribunal Federal, e de acordo com os ditames da 

Lei nº 4.337
685

 de 1964, arguir a inconstitucionalidade de tais atos.
686

  

 O Supremo Tribunal Federal, apreciando a representação, decidindo pela 

inconstitucionalidade, por seu presidente, comunicaria os órgãos estaduais interessados e 

publicaria o acórdão, levando-o ao conhecimento do Presidente da República, como 

requisição.
687

 

 A ação de representação destinava-se a integrar ou preestabelecer o 

elemento integrativo da decretação de intervenção, que se dava sempre por lei especial. A 

ação também tinha o escopo de defender o cidadão, contra atos dos poderes públicos locais 

conflitantes com a Constituição Federal, mas não havia sua previsão contra atos dos poderes 

federais. 
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 Sob a égide da Constituição de 1967, o decreto interventivo igualmente 

deveria se restringir ao restabelecimento da normalidade, devendo por isso, ter amplitude, 

duração e respeitar os pressupostos necessários à adoção do ato.
688

 

 Muito debatida nas ordens constitucionais anteriores, a figura do 

interventor novamente aparecia prevista nos dispositivos que tratavam da intervenção federal, 

notadamente, o inciso II do artigo 12 da Carta de 1967, previa a nomeação do interventor. 

Apesar da expressa disposição permissiva, a nomeação de interventor não era obrigatória.
689

 

 Novidade da Constituição de 1967 foi a explicitação, no § 2º do artigo 

11, do Presidente da República não poder tomar medidas, na intervenção, nos casos dos 

incisos VI e VII, do artigo 10, além do necessário à normalização da vida no estado-

membro.
690

 

 No cenário político do país, as crises não cessaram. O Ato Institucional 

nº 5, de 13 de dezembro de 1968, rompeu com a ordem constitucional do país. A disciplina da 

intervenção federal, na Carta de 1967, teve duração extremamente curta, uma vez que foi 

superada pelo Ato Institucional nº 5, que previa a possibilidade de intervenção com uma 

generalidade ampla que poderia dar azo a diversas interpretações.
691

 

 Durante a vigência do Ato Institucional nº 5, a autorização para 

intervenção da União diretamente nos municípios e sem as limitações constitucionais, 

ocasionou uma série de intervenções federais nas esferas administrativas políticas municipais. 

Foram nada menos que 39 Decretos declarando a intervenção federal em municípios 

localizados em diversos Estados brasileiros. O Decreto nº 71.683, de 11 de janeiro de 1973 

suspendeu todas as intervenções federais decretadas com base no artigo 3º do quinto ato 

institucional.
692

 

 A respeito da intervenção federal, elaborou-se disposição no Ato 

Institucional nº 7, de 26 de fevereiro de 1969, declarando-se, no §1º do artigo 7º do referido 

ato que: “Nos Municípios em que se vagarem os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, em 

virtude de renúncia, morte, perda ou extinção do mandato dos respectivos titulares, será 
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decretada, pelo Presidente da República, a intervenção federal.”
693

 Com o Decreto nº 73.878, 

de 29 de março de 1974, suspenderam-se as intervenções decretadas com base nas disposições 

do Ato Institucional nº 7.
694

 

 No cenário político brasileiro, o Presidente de então, Marechal Arthur da 

Costa e Silva foi impedido de governar pelo Ato Institucional nº 12, de 31 de agosto de 1969, 

atribuindo o exercício do Poder Executivo aos Ministros da Marinha de Guerra, Exército e 

Aeronáutica Militar, que terminaram o preparo de novo texto constitucional, promulgado em 

17 de outubro de 1969 sob a roupagem de Emenda Constitucional nº 1.
695

 

 A emenda entrou em vigor em 30 de outubro de 1969 e foi tratada pela 

doutrina, pelas alterações impactantes (inclusive com a mudança do nome, que a partir de 

então seria Constituição da República Federativa do Brasil), não como simples emenda, mas 

como nova constituição.
696

 

 Ao Ato Institucional nº 5, seguiu-se a Emenda Constitucional nº 1 de 

1969, sendo aquele revogado quase dez anos mais tarde, através da Emenda Constitucional nº 

11, de 13 de outubro de 1978, que entrou em vigor no ano seguinte.
697

 

 Com o fim do Ato Institucional nº 5,
698

 e a nova redação dada pela 

Emenda de 1969, o instituto da intervenção federal passou a ser previsto, novamente, 

esmiuçado e especificado.
699
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 Apesar de novo, o texto que tratava da intervenção federal em 1969, 

conservou as bases construídas nas constituições anteriores e na imediatamente anterior, a 

Constituição de 1967. 

 A expressão “União” e o mandamento da não intervenção continuaram 

previstos no dispositivo constitucional, sem alterações substanciais ou interpretativas. 

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, sobre a intervenção federal, entendia-a, 

com as alterações de 69, como instituto destinado a assegurar a permanência do Estado 

federal contra tendências desagregadoras e como forma de defender os direitos individuais. 

De acordo com o autor, a União assumiria o exercício de competência pertencente a estado-

membro por tempo determinado e em caráter excepcional.
700

 

 Da mesma maneira, as hipóteses autorizadoras da intervenção federal não 

foram alteradas substancialmente.  

 O inciso I a autorizava para a manutenção da integridade nacional, como 

já previsto em vários outros textos anteriores.  

 O inciso II permitia a intervenção em caso de invasão estrangeira ou de 

um estado da Federação em outro.  

 O inciso III continuou a prever as hipóteses autorizadoras em caso de 

perturbação da ordem ou a ameaça de sua irrupção ou à corrupção no poder público estadual. 

Agora, no texto de 1969, entretanto, bastava a “perturbação da ordem” e não mais a “grave 

perturbação da ordem”, como previa o texto anterior. A Emenda nº 1 inovou radicalmente, no 

que diz respeito à autorização da intervenção em caso de corrupção no poder público estadual, 

porém, para sua ocorrência, os meios normais de solução deveriam ter se mostrado 

ineficazes.
701

A segunda parte do inciso III consagrou, de forma inovadora, a possibilidade de 

                                                                                                                                                                                     
matéria, ressalvado o disposto na alínea c dêste parágrafo; c) do provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de 
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impedimento legal”. 
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intervenção em caso de corrupção do Poder Público Estadual. Tal hipótese importava em 

alto grau de subjetividade.
702

 

 O inciso IV consagrava a já conhecida hipótese permissiva para 

assegurar o livre exercício de qualquer dos poderes estaduais.
703

  

 O inciso V previa a intervenção para reorganizar as finanças de estado 

que suspendesse o pagamento de dívida fundada, durante dois anos consecutivos, salvo em 

caso de força maior; ou que deixasse de entregar aos municípios as quotas tributárias a eles 

destinadas ou que adotasse medidas ou executasse planos econômicos ou financeiros que 

contrariassem as diretrizes estabelecidas em lei federal.
704

 

 O inciso VI previu também a intervenção federal para prover a execução 

de lei federal, ordem ou decisão judiciária. Não se tratava, pois, de novidade nos quadros das 

causas autorizadoras. 

 No inciso VII, a previsão de causa de intervenção em casos de afronta 

aos princípios previstos se fez presente novamente no texto de 1969, ao se exigir a 

observância dos seguintes princípios: forma republicana representativa; temporariedade dos 

mandatos eletivos cuja duração não excederá a dos mandatos federais correspondentes; 

independência e harmonia dos poderes; garantias do Poder Judiciário; autonomia municipal; 

prestação de contas da administração; e proibição ao deputado estadual da prática de ato ou do 

exercício de cargo, função ou emprego mencionados nos itens I e II, do artigo 34, da 

Constituição, salvo a função de Secretário de Estado. 

 Com relação ao texto original de 1967, a emenda constitucional de 1969 

não mais contemplou a hipótese de intervenção federal para assegurar a observância do 

princípio da proibição de reeleição de governadores e de prefeitos para o período imediato 

(subsequente). 

 A emenda, outrossim, trouxe em seu rol, a novel alínea “g”, que 

estendeu, em sua organização, aos deputados estaduais, as proibições postas aos deputados 

federais, constantes em seu artigo 34, itens I e II.
705 A própria alínea “g”, entretanto, trazia, 

como exceção, a possibilidade de assumir e exercer a função de Secretário de Estado.
706 
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 A decretação da intervenção federal continuou, na Emenda 

Constitucional nº 1, sendo ato de competência do Presidente da República. Decretava-a, o 

chefe do Executivo federal, de forma discricionária, com algumas ressalvas, entretanto, nos 

casos dependentes de solicitação, quando a intervenção fosse motivada pela coação ou 

impedimento do Legislativo ou Executivo estadual. De forma diferente também, a decretação 

da intervenção era vinculada à requisição do Supremo Tribunal Federal, quando o poder 

coacto fosse o Judiciário.
707

 

 O artigo 12 da Emenda Constitucional nº 1, estabelecia que o ato de 

intervenção era ato complexo, devendo ser submetido a apreciação do Congresso Nacional, 

no prazo de cinco dias.
708

 O mesmo dispositivo também estabelecia, como requisitos 

necessários à validade do ato, que se especificasse a amplitude, prazo e condições de 

execução da intervenção federal. 

 A figura do interventor também apareceu no texto da emenda de 1969. O 

Presidente da República, julgando necessário, no ato de intervenção, nomearia o 

interventor.
709

 

 A intervenção federal era entendida, no contexto de 1969, como um ato 

de extrema importância nas relações políticas do país. O § 1º do artigo 12, deixava isso mais 

claro ao estabelecer a convocação do Congresso Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, caso 

este não estivesse funcionando, para apreciar o ato do Presidente da República.
710

 

 O §2º do artigo 12, previa a dispensa de apreciação do decreto de 

intervenção pelo Congresso Nacional, caso este produzisse efeitos capazes de suspender a 

execução do ato que ensejou a medida interventiva.
711

 

 Finalmente, o §3º do artigo 12 declarava que com a cessação dos motivos 

da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos voltariam ao exercício, salvo por 

                                                                                                                                                                                     
aceitar ou exercer cargo, função ou emprêgo remunerado nas entidades constantes da alínea anterior; II - desde a 

posse: a) ser proprietários ou diretores de emprêsa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica 

de direito público, ou nela exercer função remunerada;b) ocupar cargo, função ou emprêgo, de que sejam 

demissíveis ad nutum, nas entidades referidas na alínea a do item I; c) exercer outro cargo eletivo federal, 

estadual ou municipal; e d) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a 

alínea a do item I.” 
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impedimento legal. A intervenção não era ato permanente, bastando o reestabelecimento da 

normalidade para a volta ao exercício das autoridades afastadas de seus cargos.
712

 

 Ao longo da vigência da Constituição de 1967 e da Emenda 

Constitucional nº 1 de 1969, a intervenção federal nos estados, em sua forma direta, jamais foi 

utilizada. A escolha dos governadores dos estados, pelo chefe do Executivo federal, nas 

eleições de 1970, 1974 e 1978, exemplifica a desnecessidade do uso da intervenção federal, 

uma vez que demonstram o domínio do poder do governo federal.
713

 

 Foram decretadas várias intervenções federais em municípios. 

 Já se notava o fenômeno da crescente centralização em países que 

adotavam o sistema federal. Os estados-membros e municípios tornavam-se cada vez mais 

dependentes da União (para empréstimos, investimentos, auxílios financeiros), o que 

determinava o aparecimento de meios de coerção muito mais eficazes e simples de serem 

executados do que a intervenção federal.
714

 

 A Constituição foi emendada por vinte e seis emendas, sendo a última, 

mais considerada como ato político, por ser responsável pela convocação da Assembleia 

Nacional Constituinte, que daria origem à nova Constituição de 1988.
715

 

 A manifestação democrática no período foi intensa. A partir da eleição 

dos governadores em 1982, o movimento intensificou-se ainda mais em 1984, pelo 

movimento da eleição direta do Presidente da República.
716

 

 Com a promessa da construção de uma nova república e a derrota da 

ditadura que governou o país por vinte anos, Tancredo Neves foi eleito em 15 de janeiro de 

1985, porém, não chegando a ser empossado, em função de seu falecimento.
717

 

 Após a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, e, após longo 

período de debates e discussões, foi promulgada, em 5 de outubro de 1988, a Constituição da 

República Federativa do Brasil.
718

 

 O texto teve inspiração democrática, sendo chamado por Ulysses 

Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, de Constituição Cidadã. 
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 Na Constituição de 1988, a intervenção federal é tratada com uma 

redação clara e precisa, que esmiúça e especifica bem as hipóteses de intervenção federal e o 

procedimento a ser adotado em cada caso.
719

 

 A exposição do texto da CF-88 é aqui feita com base na doutrina que 

estuda o tema da intervenção federal, bem como do auxílio dos métodos de interpretação, 

tradicionais da ciência jurídica e específicos do direito constitucional. Antes, porém, de 

adentrar às hipóteses autorizadoras e seu procedimento, necessária se faz uma digressão 

explicativa, notadamente, uma alusão e uma referência aos métodos de interpretação da 

Ciência jurídica, notadamente, o direito constitucional. 

As hipóteses permissivas ou autorizadoras da intervenção federal nos 

estados, embora a matéria como um todo seja tratada em dispositivo único (artigo 34 da CF), 

ramificam-se em incisos e alíneas, cada qual tratando de matéria específica. 

Há certa disparidade na tratativa do tema de intervenção federal nos 

estados, conforme as causas que a autorizam, fazendo com que alguns dispositivos tenham 

mais sedimentação prática, mas que, outros, ainda flutuem num mar de indagações e falta de 

interpretação consolidada. 

Nesta parte do estudo são expostas as hipóteses de intervenção federal na 

CF-88, com a análise dos ensinamentos da doutrina. Através da análise dos dispositivos 
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constitucionais que concernem à intervenção federal, são expostos os pontos principais de 

cada um deles, tentando-se, desta forma, sistematizar o tratamento do tema, e, desta forma, 

contribuir para sua sedimentação doutrinária.  

A exibição do tema tem foco, pois, principalmente, na abordagem das 

hipóteses constitucionais que autorizam a intervenção federal na Constituição Federal de 

1988. Aqui são chamadas de ‘hipóteses ou causas autorizativas’ ou ‘hipóteses ou causas 

autorizadoras’ da intervenção federal, encontrando-se, todas, relacionadas no rol do já 

mencionado artigo 34 da Constituição Federal de 1988.
720

 

Coetaneamente ao estudo das hipóteses autorizativas, e, em sequência, 

por razões práticas e didáticas, são retratados os procedimentos de intervenção específicos 

para cada uma das hipóteses, buscando, com isso, proporcionar uma abordagem material e 

procedimental da temática envolvida. 

Nota-se, preliminarmente, quando da pesquisa direcionada às hipóteses 

autorizadoras, que algumas delas denotam maiores indagações, por conterem expressões 

polissêmicas, já intituladas ‘conceitos jurídicos indeterminados’, ‘conceitos jurídicos 

abertos’, ‘conceitos jurídicos vagos’, etc. Apesar de considerável contestação
721

, os conceitos 
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jurídicos indeterminados habitam tanto o sistema jurídico infraconstitucional como a própria 

Constituição Federal, fazendo surgir, no intérprete, dúvidas quase intermináveis. 

A que recorrer ou como proceder quando, por exemplo, uma provisão é 

ambígua? Quando as palavras ou os termos lidos literalmente, trazem mais de um significado? 

Ou quando a ambiguidade persiste, mesmo após um processo de consideração das intenções, 

propósitos e entendimentos daqueles que adotaram o texto como ele é?
722

 

Inevitavelmente, o estudioso das normas constitucionais, depara-se, 

quando da leitura destes dispositivos, com questões diversas: Do que se trata ‘integridade 

nacional’ (art. 34, inc. I)? Como, e, que meios utilizar para mantê-la? O que é ‘grave 

comprometimento da ordem pública’ (art. 34, inc. III)? De que maneira pôr termo a esse 

grave comprometimento? Como assegurar, através da intervenção federal, a observância dos 

princípios constitucionais da forma republicana, do sistema representativo, do regime 

democrático, dos direitos da pessoa humana, da autonomia municipal? Como delimitar a 

abrangência de tais princípios e como sopesar suas observâncias? 

Tem-se em mente, quando do estudo da interpretação jurídica e jurídico-

constitucional, que, os conceitos indeterminados não são totalmente indetermináveis. A 

característica de estar indeterminado, não implica em ser eternamente indeterminado. 

Na ciência jurídica, a interpretação e a tentativa de estabelecimento e 

sedimentação dos objetos estudados, extravasa a barreira da mera satisfação científica e 

adentra aos domínios do interesse público, já que as matérias tratadas na constituição, por 

exemplo, afetam diretamente a relação Estado/cidadão. 

No caso do tema aqui estudado, a busca pela identificação de uma ideia 

segura ou satisfatória do que sejam alguns dos conceitos indeterminados relacionados às 

hipóteses autorizativas da intervenção federal, não se traduz apenas em anseio teórico de 

pesquisa, mas reflete uma necessidade premente de uma maior sedimentação teórica nos 

estudos referentes ao Estado federal. 

Num tema de importância fundamental para a configuração do próprio 

Estado federal, como é a intervenção federal, há de se tentar, com determinação, determinar o 

                                                                                                                                                                                     
porque não há uma relação de necessidade entre a palavra e aquilo que ela designa, uma e outro seriam dotados 

de fluidez. O equívoco está em tomarmos os conceitos jurídicos tipológicos (fattispecie) como conceitos – 

equívoco que procuro corrigir, convencido, agora, de que são noções. É correta, pois, a afirmação de que aos 

conceitos, sempre precisos – caso contrário não seriam conceitos -, podem corresponder, embora isso não ocorra 

necessariamente, termos (= palavras) precisos. No que tange às noções, tanto elas quanto seus termos são 

fluidos. Mas não porque as palavras sejam consequências das coisas, porém porque a linguagem jurídica é 

ambígua e imprecisa, fluida, e as noções são históricas e temporais.” 
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que por ora é indeterminado. 

Tercio Sampaio Ferraz Junior, a esse respeito, aduz: 

Diz-se, assim, que o conceito indeterminado sempre admite uma 

determinação, isto é, conceitos indeterminados são, presumidamente, 

determináveis, o que acontece por um processo de refinamento 

progressivo de seu sentido. No campo jurídico, conceitos 

indeterminados admitem uma generalização pela constituição de 

standarts. A indeterminação está na extensão imprecisa de seu campo 

de referência objetiva, ou seja, quais os objetos abarcados (denotados) 

pelo conceito. O conceito é indeterminado se não é possível, de 

antemão, precisar tais objetos. A determinação é o processo pelo qual 

esse campo é delimitado. São conceitos indeterminados, nesse sentido, 

repouso noturno, perigo iminente etc.
723

 

 

Desta margem interpretativa ou incerteza conceitual, exsurge outro ponto 

que desperta interesse: o fato de a doutrina especializada ser unívoca
724

 no sentido de que o 

conjunto dos motivos autorizadores da intervenção federal constitui um rol taxativo. Aliás, a 

jurisprudência confirma: 

Taxatividade das hipóteses constitucionais de intervenção federal: STF – “O 

tratamento restritivo, constitucionalmente dispensado ao mecanismo da 

intervenção federal, impõe que não se ampliem as hipóteses de sua 

incidência, cabendo ao intérprete identificar, no rol exaustivo do art. 34 da 

Carta Política, os casos únicos que legitimam, em nosso sistema jurídico, a 

decretação da intervenção federal nos Estados-membros” (STF – 

Intervenção Federal nº 591-9/BA – Rel. Ministro-Presidente Celso de Mello, 

Diário da Justiça, Seção I, 16 set. 1998, p. 42).
725

 

 

José Cretella Júnior ressaltava que, constituindo exceções, os casos de 

intervenção federal não são suscetíveis de qualquer tipo de interpretação ampliativa, uma vez 

que a autonomia do estado-membro é da própria essência da Federação, motivo por que a 

enumeração constitucional das hipóteses excepcionais é taxativa, não exemplificativa.
726

 

Dita taxatividade implica no fato de que a intervenção só pode ser 

adotada nas hipóteses previstas no artigo 34, resultando, assim, na proibição da adoção da 

intervenção federal quando não embasada, exclusivamente, nos incisos que expressamente a 

autorizam. 

Em sentido léxico ordinário, a palavra ‘taxativo’ é um adjetivo que tem o 
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significado ‘daquilo que taxa, limita ou regulamenta, com base em lei ou decreto; limitativo, 

restritivo’; em outra acepção, significa aquilo ‘que não dá margem a objeção ou resposta’.
727

 

De Plácido e Silva, define a expressão taxativamente: 

De taxativo, de taxar, assim se diz para tudo que é determinado de modo 

expresso ou de modo restrito, para que não se permita qualquer ampliação, 

ou generalidade. Taxar é fixar e impor limites. Taxativo é fixado, é limitado 

e restrito. O sentido de taxativamente opõe-se ao de exemplificativamente, 

em que os casos apontados vêm como exemplos, ou como explicações. E 

podem ser ampliados. O taxativamente, pois, ao contrário, traz o sentido de 

especificadamente, pelo que, o que se mostra taxativo é reduzido ao 

expresso, ao limitado na indicação, não permitindo qualquer interpretação 

extensiva, oriunda do análogo, ou do semelhante. Em Direito, o que se 

estabelece, ou se institui de modo taxativo, ou taxativamente, é expresso, é 

limitado, é restrito ao que está enunciado ou estabelecido.
728

 

 

O rol é taxativo se considerado em si com relação a outras causas que 

não aquelas ali previstas, isto é, é taxativo no sentido de não poder haver intervenção federal 

sem que ela esteja embasada em uma das hipóteses expressamente previstas no artigo 34. 

Todavia, diante das já enunciadas expressões polissêmicas como: ‘grave comprometimento da 

ordem pública’, ‘integridade nacional’ e ‘direitos da pessoa humana’ urge indagar a certeza 

sobre esta taxatividade. Considerando a multiplicidade de interpretações possíveis a respeito 

de tais termos, há uma taxatividade real ou apenas aparente? 

 Para tentar solucionar o problema do sentido destas expressões 

polissêmicas e com isso ter substrato para repensar essa taxatividade, recorrer-se-á aos 

métodos interpretativos da ciência jurídica e próprios do Direito Constitucional. De acordo 

com Luís Roberto Barroso, “Toda norma jurídica, e, ipso facto, toda norma constitucional, 

precisa ser interpretada. Interpretam-se todas as leis, sejam claras ou obscuras.”
729

 Não se 

procura aqui, interpretar, propriamente a Constituição, mas, valendo-se dos métodos de 

interpretação, tanto os tradicionais, aplicáveis ao direito, como outros distintos e mais 

modernos, aplicáveis e provenientes unicamente do direito constitucional, tenta-se esboçar 

uma exposição satisfatória a respeito da abrangência do instituto da intervenção em cada 

hipótese autorizadora. 

 A interpretação constitucional serve-se de alguns princípios próprios e 

apresenta especificidades e complexidades que lhe são inerentes, todavia, não desaparecem os 
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traços e ditames que guiam a interpretação geral do direito, que são sim compartilhados pela 

hermenêutica constitucional.
730

 

 Segundo Paulo Bonavides, “A interpretação da Constituição é parte 

extremamente importante do direito constitucional”.
731

 A interpretação constitucional 

contribui, inclusive, para suprir a necessidade de adequação da Constituição ao dinâmico 

meio social e evitar reformas que devem obedecer a ritos formais. Assim, a interpretação 

constitui, além de meio de esclarecer o sentido da norma constitucional, instrumento hábil a 

fazer com que a ordem constitucional não reste petrificada, inócua. 

 Não é correto afirmar que se deve postular uma técnica interpretativa 

exclusiva para as leis constitucionais, nem excluir do âmbito constitucional os meios 

interpretativos clássicos, válidos para todos os ramos do direito, entretanto, não se pode 

reduzir a técnica interpretativa constitucional a uma mecânica silogística, que não respeite a 

peculiaridade da norma constitucional.
732

 

 Os métodos clássicos de interpretação remontam a Savigny, fundador da 

Escola Histórica do Direito, e que, em seu “Sistema”, de 1840, distinguiu, em terminologia 

moderna, os métodos gramatical, sistemático e histórico, surgindo, posteriormente, o método 

teleológico.
733

 

 Pela interpretação gramatical, tem-se que a interpretação jurídica deve 

partir do texto da norma, da revelação do conteúdo semântico, da obtenção do significado das 

palavras. Também dita como textual, literal, filológica, verbal ou semântica, pela 

interpretação gramatical, o intérprete atribui significados aos enunciados linguísticos do texto 

constitucional.
734

 A interpretação gramatical é o momento inicial do processo 

interpretativo.
735

 Vezes há em que o sentido da norma parece mais claro, e, vezes há em que 

parece mais obscuro. A adoção do método gramatical não pode ser mesquinha a ponto de 

flexibilizar demasiadamente o sentido literal dos termos analisados, nem pode ser cega a 

ponto de, a pretexto de interpretar literalmente, incorrer em resultados vazios de conteúdo.
736
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 Na técnica constitucional, há de se empregar certa razoabilidade no trato 

do sentido das palavras contidas no texto constitucional. Há recomendações, inclusive, que 

determinam o intérprete a aproximar o máximo possível o significado do texto ao significado 

comum das palavras; o significado conhecido pelo povo, destinatário da constituição.
737

 

Porém, em constituições analíticas, extensas, repletas de termos polissêmicos
738

, há de se 

tomar certo cuidado ao aproximar tais termos de sentidos comuns, uma vez que para obter seu 

exato alcance, há de se recorrer, sem escapatória, à tecnicidade própria da hermenêutica 

jurídica constitucional. 

 A mesma linguagem que confere abertura ao intérprete deve figurar 

como limite à sua atividade interpretativa.
739

 Há de se salientar que todas as palavras da 

Constituição têm uma função e um sentido próprios. Afora erros de forma, os termos da 

Constituição integram-na propositadamente. Foi intenção do constituinte abarcar as 

expressões dela constantes.
740

 

 Outro método que se reveste de considerável importância, é o histórico. 

A interpretação histórica é a busca do sentido da lei através dos precedentes legislativos, dos 

trabalhos preparatórios
741

 e das ideias presentes quando da elaboração do documento legal. A 

procura pela vontade do legislador, pela investigação histórica, pode incluir não só a 

revelação de suas intenções quando da edição da norma como também a especulação sobre 

qual seria sua vontade se ele estivesse ciente dos fatos e ideias vindouras.
742

 

 Há de se ter, entretanto, assim como na utilização dos vários métodos 

interpretativos, certa ponderação no emprego do método histórico. Carlos Maximiliano já 

ponderava a respeito: 
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Relativamente ao elemento histórico propriamente dito, há dois extremos 

perigosos: o excessivo apreço e o completo repúdio. [...] Além do elemento 

histórico propriamente dito, constituído pelo Direito anterior, do qual o 

vigente é apenas um desdobramento, existe, sob a mesma denominação 

geral, outro fator de exegese, que os autores designam com as expressões – 

Materiais Legislativos ou Trabalhos Preparatórios. [...] Os materiais 

legislativos têm alguma utilidade para a hermenêutica; embora não devam 

ser colocados na primeira linha.
743

 

  

 Destacados nomes da doutrina
744

 e a própria jurisprudência
745

, alertam e 

advertem, tanto em sentido favorável como relativamente contrário, sobre a utilização da 

interpretação histórica na hermenêutica constitucional. 

 Não obstante, na interpretação constitucional, o elemento histórico 

desempenha papel importantíssimo. Fórmulas e institutos aparentemente incompreensíveis 

encontram explicitação na identificação de sua causa histórica.
746

 O que se interpreta na 

                                                           
743

 DOS SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira. Hermenêutica e aplicação do direito. 8. ed. São Paulo: Livraria 

Freitas Bastos, 1965. p. 152-153. 
744

 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 132-

133. Geraldo Ataliba atesta: “[...] o jurista sabe que a eventual intenção do legislador nada vale (ou não vale 

nada) para a interpretação jurídica. A Constituição não é o que os constituintes quiseram fazer; é muito mais do 

que isso; é o que eles fizeram. O jurista trabalha com o direito positivo (posto). A lei é mais sábia que o 

legislador. [...] Os juristas não perdem mais tempo em expor os argumentos tendentes a expressar o postulado 

hermenêutico elementar segundo o qual o desejo do legislador, sua vontade e seus processos subjetivos 

motivacionais não têm valor para a exegese jurídica.” 
745

 Ibid. p. 133. Barroso aponta passagem constante de voto do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de 

Mello, no RTJ, 134:963, 1990, p. 998-9, Embgs. Na ADIn 27-DF, rel. Min. Aldir Passarinho: “Não me parece, 

por isso mesmo, Sr. Presidente, deva conferir-se um valor subordinante, no processo de interpretação da Lei 

Fundamental, quer aos trabalhos parlamentares, quer à vontade e à intenção originárias do legislador 

constituinte. [...] o originalismo contudo – enquanto designação doutrinária desse método de interpretação – 

possui um peso específico, porém relativo, [...] na exata medida em que os seus postulados não condicionam e 

nem vinculam o intérprete na definição e na fixação do alcance do sentido normativo das regras constitucionais. 

[...] Os condicionamentos hermenêuticos impostos pela exacerbação da vontade do legislador constituinte, e da 

intenção que o animava em determinado momento histórico, reduziriam, de modo extremamente inconveniente, 

a interpretação constitucional, a uma ‘dimensão voluntarista’ (J.J. Gomes Canotilho), que se revela de todo 

incompatível com o verdadeiro significado da Constituição[...]”. Em contrapartida, nota também o autor, a 

invocação da interpretação histórica em acórdão que suspendeu lei federal que previa a instituição de 

contribuição previdenciária sobre proventos de inatividade e pensões de servidores públicos: “O argumento 

histórico, no processo de interpretação constitucional, não se reveste de caráter absoluto. Qualifica-se, no 

entanto, como expressivo elemento de útil indagação das circunstâncias que motivaram a elaboração de 

determinada norma inscrita na Constituição, permitindo o conhecimento das razões que levaram o constituinte a 

acolher ou a rejeitar as propostas que lhe foram submetidas. O registro histórico dos debates parlamentares, em 

torno da proposta que resultou na Emenda Constitucional n. 20/98 (PEC n. 33/95), revela-se extremamente 

importante na constatação de que a única base constitucional que poderia viabilizar a cobrança, relativamente 

aos inativos e aos pensionistas da União, da contribuição de seguridade social foi conscientemente excluída do 

texto, por iniciativa dos próprios líderes dos Partidos políticos [...] O destaque supressivo, patrocinado por estes 

Líderes partidários, excluiu, do Substitutivo aprovado pelo Senado Federal (PEC n. 33/95), a cláusula destinada 

a introduzir, no texto da Constituição, a necessária previsão de cobrança, aos pensionistas e aos servidores 

inativos, da contribuição de seguridade social”. (DJU, 12 abr. 2002, p. 51, ADIn-MC 2.010-DF, STF, rel. Mi. 

Celso de Mello. No mesmo sentido do citado leading case, sempre fazendo referência à interpretação histórica, 

confiram-se DJU, 12 nov. 1999, ADIn-MC 2.087-AM, STF, rel. Min. Sepúlveda Pertence; DJU, 26 jun. 2000, 

ADIn 2.188-RJ, STF, rel. Min. Néri da Silveira; DJU, 9 jun. 2000, p. 22, ADIn-MC 2.176-RJ, STF, rel. Min. 

Sepúlveda Pertence.  
746

 Id. 



179 
 

norma não é apenas seu conteúdo pronto, mas todo substrato de valores históricos, políticos e 

ideológicos que estão no processo de produção da constituição. 

 Há, como na adoção de todos os métodos interpretativos, em si 

considerados e entre si relacionados, certo limite, certa ponderação, ambos necessários para 

evitar o apego exagerado a certa linha interpretativa, que, pode sim, prejudicar, através da 

análise demasiadamente tendenciosa, a compreensão de determinada matéria. 

 A esse respeito, Luís Roberto Barroso destaca: 

Há consenso entre a generalidade dos autores de que a interpretação, a 

despeito da pluralidade de elementos que devem ser tomados em 

consideração, é una. Nenhum método deve ser absolutizado: os diferentes 

meios empregados ajudam-se uns aos outros, combinando-se e 

controlando-se reciprocamente. A interpretação se faz a partir do texto da 

norma (interpretação gramatical), de sua conexão (interpretação 

sistemática), de sua finalidade (interpretação teleológica) e de seu 

processo de criação (interpretação histórica). Em palavras de Raúl 

Canosa Usera, a transcendental missão do intérprete consiste em ordenar 

a pluralidade de elementos que se acham à sua disposição.
747

 

 

 Pelo subjetivismo, que procura identificar a vontade do legislador, a men 

legislatoris, buscar-se-á o anseio dos constituintes quando da elaboração da Constituição 

Federal de 1988, mormente no que diz respeito às pretensões e ideias a respeito do 

federalismo e da intervenção federal nos estados, utilizando-se, para tal, de textos e fontes 

históricas do momento da elaboração da atual constituição e da herança histórica de outras 

constituições. 

 Através do objetivismo, que se fixa na revelação da mens legis, isto é, a 

vontade objetiva e autônoma da lei, irá se buscar extrair o anseio da lei não pura e 

simplesmente como objeto pronto, texto acabado, mas levando-se em conta o seu processo 

histórico de produção, que, envolve, necessariamente, a atuação das aspirações humanas. 

 Considera-se, pois, como fundamentais no processo de interpretação 

deste estudo, não apenas a vontade objetiva manifestada através do texto e contexto da 

disposição legal, como propugnou Konrad Hesse,
748

 mas também a ideia subjetiva dos 

membros que participaram do processo constituinte. 

 Quanto à origem, a interpretação desmembra-se em legislativa, 

administrativa, judiciária, doutrinária e autêntica. 

 A interpretação legislativa, diz respeito às situações de âmbito 

legislativo, como na estruturação do Poder Legislativo, de seus órgãos e comissões; na 
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observância do processo legislativo, aí incluídas a adequação de cada espécie normativa e os 

procedimentos para sua edição; a apreciação de vetos do Poder Executivo. A interpretação 

constitucional que se faz nas casas do Congresso Nacional, nas assembleias legislativas e 

câmaras municipais é indispensável para a realização dos fins constitucionais no feitio das 

leis.
749

 

 A interpretação constitucional administrativa é a levada a cabo pelo 

Poder Executivo, notadamente para pautar a própria conduta, devendo, em todo caso, venerar 

os princípios constitucionais, contendo-se dentro dos limites que lhe são impostos. O 

Executivo tem o poder de divergir, em certos casos, da apreciação do Poder Legislativo, 

aplicando, a seu alvitre, a norma constitucional que julgar adequada e necessária.
750

 É o caso, 

por exemplo, dos incisos I a III do artigo 34, em que o chefe do Executivo julga a necessidade 

de intervenção federal com um juízo político. 

 A interpretação constitucional judicial se dá em casos de aplicação direta 

de preceitos constitucionais, pela verificação da compatibilidade de uma norma em face da 

Constituição, sendo final e vinculante para outros poderes. Não estranhamente, em alguns 

casos a interpretação judicial sobrepõe-se à interpretação legislativa, como na declaração de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
751

 

 A atividade interpretativa realizada pelos doutrinadores e jurisconsultos 

quando do estudo e análise dos textos constitucionais, é a chamada interpretação doutrinária. 

É produto do trabalho intelectual dos diversos estudiosos do direito. Valiosíssimas são as 

contribuições desta técnica para o estudo dos dispositivos aqui analisados. Inúmeros são os 

jurisconsultos que contribuíram para a formação das ideias básicas e para o aprimoramento do 

instituto da intervenção federal, nas constituições passadas e na atual.
752

 

 A interpretação autêntica é a interpretação que emana do próprio autor 

do diploma em questão. Quando o constituinte dita regras sobre a aplicação e interpretação 

das normas da própria Constituição, tem-se a interpretação autêntica. 

 Quanto ao alcance, os métodos de interpretação dividem-se em 

declarativo, restritivo e extensivo. Já asseverava o norte-americano Joseph Story, que na 

constituição, “as palavras devem ser tomadas em seu senso natural e óbvio, não num senso 
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desarrazoadamente restrito ou alargado”.
753

 Recorre-se à interpretação extensiva quando a 

fórmula positiva é demasiado estreita, contendo expressões que necessitam de uma 

interpretação ampliativa (minus dixit quam voluit – disse menos do que pretendeu exprimir). 

A exegese restritiva é quando a fórmula positiva amplia em excesso, em linguagem imprecisa, 

fazendo compreender do texto mais do que se quis ali declarar (potius dixit quam voluit). A 

interpretação declarativa procura interpretar a norma sem alargar seu sentido ou restringi-lo, 

buscando interpretá-la de acordo com seu exato sentido.
754

 

 Na interpretação da constituição, também há de se levar em conta, o fator 

político, essencial e fundamental na hermenêutica constitucional. A interpretação estritamente 

jurídica das normas constitucionais pode levar a um resultado vazio de efeito social, quando 

não procurado o sentido político dos dispositivos constitucionais.
755

 

 A interpretação da constituição já se fazia presente na história dos EUA, 

quando Joseph Story expôs algumas regras de interpretação que extraiu da própria 

Constituição de 1787.
756

 

 No século XX, o método integrativo ou científico-social de interpretação 

da constituição, desenvolvido por juristas alemães, encabeçados por Rudolf Smend, que 

tentando superar os métodos exegéticos tradicionais, propugnava uma visão de conjunto da 

constituição; uma crítica ao conteúdo da constituição, apreciada globalmente; amoldamento 

da constituição à realidade social.
757

 

 O método de concretização surge baseado em três caracteres 

fundamentais: a norma que se vai concretizar, a compreensão prévia do intérprete sobre a 

constituição e o problema concreto a resolver.
758

 

 O método tópico de interpretação constitucional inaugurou posição 

renovadora na hermenêutica jurídica e jurídico-constitucional. Theodor Viehweg é apontado 

como um dos responsáveis pela recolocação em pauta do método tópico no campo jurídico. 
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Pela tópica, pensa-se o problema, em contraste com o método sistemático. Representa um 

marco de renovação das correntes interpretativas das normas constitucionais.
759

 

 O método racionalista de concretização procura deixar estruturada uma 

hermenêutica que permita explicar a constituição, sem que se perca sua eficácia, consideradas 

as constituições formal e material.
760

 

 O método concretista de inspiração tópica de Friedrich Müller baseia-se 

na tópica, com algumas modificações, concentrando-se em estruturar e racionalizar o processo 

de concretização da norma, de modo que a interpretação como um todo possa ter forma, sem 

desintegrar-se com uma tópica excessiva. Pela análise da abrangência da norma, chega-se a 

uma interpretação que compreende um raio de incidência mais alargado.
761

 

 A metódica estruturante é entendida, no âmbito dos métodos de 

interpretação constitucional, como a que propugna que além dos métodos tradicionais 

distinguidos e apontados por Savigny, devendo ser acrescidos elementos adicionais, tendo 

como base a análise estrutural do processo de concretização das normas constitucionais.
762

 

 O método concretista da constituição aberta, teorizado também na 

Alemanha por Peter Häberle, propugna uma interpretação democrática, não somente restrita 

aos hermeneutas, mas pelos cidadãos também. Constitui-se, pois, um alargamento dos 

intérpretes da constituição e própria interpretação como um processo aberto e público. 

Häberle distingue a interpretação em sentido estrito (que usa os métodos tradicionais) e lato 

(que oferece um terreno disposto à renovação – pelo cidadão – destinatário da norma 

constitucional).
763

 

 O método de interpretação conforme a constituição constitui princípio 

consagrado em várias ordens constitucionais, decorrente da natureza rígida das constituições e 

do caráter de unidade da ordem jurídica com um todo. É um princípio mais de interpretação 

da lei infraconstitucional conforme a constituição. Emana do seu conteúdo, a proposição de 

que nenhuma lei será declarada inconstitucional se houver possibilidade de adequar sua 

incidência (através da interpretação) aos valores da constituição. Tem pertinência, mormente, 

no que diz respeito ao controle de constitucionalidade.
764

 

 Virgílio Afonso da Silva afirma que: 
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Uma das certezas mais difundidas no direito constitucional brasileiro atual 

está ligada à forma de interpretação da constituição. Nesse campo há uma 

divisão facilmente perceptível entre o arcaico e o moderno. Arcaico é crer 

que a interpretação constitucional deve ser feita segundo os cânones 

sistematizados por Savigny ainda na metade do século XIX. Moderno é 

condenar os métodos tradicionais e dizer que eles, por terem caráter 

exclusivamente privatista, não são as ferramentas adequadas para a 

interpretação da constituição. Ser moderno é, em suma, falar em métodos e 

princípios de interpretação exclusivamente constitucional.
765

 

 

 A ponderação, descrita como técnica de decisão própria para os casos 

difíceis (hard cases, em inglês), em relação às quais o raciocínio tradicional da subsunção 

(aplicação da norma ao caso concreto através do silogismo jurídico) não é adequado. No caso 

da subsunção, há a concomitância de premissas maiores, traduzida na colisão de normas 

igualmente válidas e importantes. No direito constitucional, existem situações nas quais 

princípios ou normas entram em colisão no que diz respeito aos seus valores e emanações. Por 

isso, deve-se adotar técnica interpretativa distinta da tradicional subsunção.
766

 

 Na interpretação constitucional, há ainda que se mencionar  a técnica de 

interpretação que envolve a proporcionalidade
767

, que se baseia essencialmente numa relação 

de meio e fim, avaliando os efeitos daquele e considerando a objetividade deste. A 

proporcionalidade aufere importância, principalmente, na aplicação de direitos fundamentais. 

O alicerce da proporcionalidade é a pertinência (se determinada medida é o meio certo para 

levar a cabo um fim baseado no interesse público), a necessidade (não havendo a medida de 

exceder os limites indispensáveis à conservação do fim legítimo) e a proporcionalidade 

(propriamente dita – que recai sobre os meios mais adequados, levando em conta os interesses 

gerais em jogo).
768

 A proporcionalidade reveste-se de suma importância e deve ser observada 

no processo interpretativo, principalmente quando da adoção de medidas extremas, como é o 

caso da intervenção federal no Estado-membro. 

 A proporcionalidade, segundo Virgílio Afonso da Silva,  

[...] é uma regra de interpretação e aplicação do direito - no que diz respeito 

ao objeto do presente estudo, de interpretação e aplicação dos direitos 

fundamentais -, empregada especialmente nos casos em que um ato estatal, 

destinado a promover a realização de um direito fundamental ou de um 

interesse coletivo, implica a restrição de outro ou outros direitos 
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fundamentais. O objetivo da aplicação da regra da proporcionalidade, como 

o próprio nome indica, é fazer com que nenhuma restrição a direitos 

fundamentais tome dimensões desproporcionais. É, para usar uma expressão 

consagrada, uma restrição às restrições. Para alcançar esse objetivo, o ato 

estatal deve passar pelos exames da adequação, da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito. Esses três exames são, por isso, 

considerados como sub-regras da regra da proporcionalidade.
769

 

 

 Como exemplo de caso que necessita de técnica de interpretação distinta 

dos métodos tradicionais, tome-se um caso envolvendo o objeto deste estudo, a intervenção 

federal: diante da ofensa e desacatamento do princípio da dignidade humana, previsto no 

artigo 34, inciso VII, alínea b, por parte de estado-membro da Federação, deve-se decretar a 

intervenção federal e atender ao princípio aludido, ou, em nome da não intervenção que 

emana do princípio federativo, deve-se conservar a autonomia da unidade federada? 

Evidentemente, em casos como este, há o confronto de razões, interesses e valores albergados 

por normas constitucionais. O propósito da ponderação é resolvê-los da maneira menos 

drástica para o sistema como um todo, adotando, no caso em tela, a melhor solução.
770

 

 Gilmar Ferreira Mendes afirma que, no processo de intervenção federal 

nos estados e no Distrito Federal, verifica-se um conflito entre a União (que visa garantir a 

eficácia dos princípios constitucionais da CF-88) e a posição dos estados e do Distrito Federal 

(que visam assegurar sua autonomia), sendo que, a primeira baliza interpretativa, é o próprio 

mandamento da não intervenção, consagrado constitucionalmente. Mendes propugna, em 

seguida, a análise da “legitimidade da intervenção federal a partir de sua conformidade ao 

princípio constitucional da proporcionalidade”.
771

 

 Em caso que dizia respeito a um pedido de intervenção federal, solicitado 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o pagamento de precatórios 

alimentícios, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (a que se fará, doravante, 

referência também pela forma abreviada “STF”) no mês de fevereiro do ano de 2003, o 

Ministro Gilmar Mendes, aplicando a proporcionalidade ao caso, em síntese, concluiu que a 

medida interventiva da União no estado não era proporcional.  Inicialmente, propugnou que a 

adequação da medida de intervenção era, no mínimo, duvidosa, para depois afirmar a medida 

inadequada, uma vez que o eventual interventor estaria sujeito às mesmas limitações a que 

está sujeita a Administração Pública do Estado, não podendo ele desrespeitar os limites 
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previstos então pelo art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (a que 

também se fará referência, doravante, pela forma abreviada “ADCT”). Aduziu ainda no 

contexto da adequação que a intervenção no caso não conseguiu passar do exame da 

adequação, bastando para demonstrar a ausência de proporcionalidade. Sobre a necessidade 

da medida, também o Ministro julgou como desnecessária, uma vez que a substituição do 

Governador do Estado por interventor não teria efeitos práticos. Sobre a proporcionalidade em 

sentido estrito, afirma o Ministro que também não atende a tal premissa, uma vez que a 

proporção entre o objetivo a ser alcançado e as consequências da medida seriam 

desproporcionais.
772

 

 O Ministro Marco Aurélio Mello, de forma precisa e sucinta, propugna: 

“O instituto da intervenção exige que se sopesem valores”.
773

 

Há assim, de se recorrer a métodos de interpretação da hermenêutica 

clássica e constitucional para uma mais justa compreensão e aplicação da intervenção federal. 

Será utilizado, pois, o auxílio de tais métodos de interpretação para uma tentativa de 

determinação de sentido das expressões contidas nas hipóteses autorizadoras, antes, porém, 

uma análise sobre a natureza do mandamento constitucional da não intervenção. 

 

 

2.1.2. Não intervenção: princípio ou regra? 

 

 

O mandamento da não intervenção da União nos estados federados 

acompanha a história constitucional brasileira pari passu. A referência a tal mandamento se 

faz presente quase em todos os textos constitucionais brasileiros. Desde a implantação do 

sistema federativo em 1891, em todas as constituições brasileiras, com exceção do texto de 

1937, foram empregados termos que indicassem, como norma geral, a não intervenção da 

União nos estados, e, como exceção, a intervenção.
774

 Não sem razão, a história constitucional 

consagrou a forma negativa.  
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A constante desconfiança de eventuais abusos por parte do governo 

federal é bem refletida no emprego constante da norma da não intervenção, entretanto, mesmo 

com a adoção da forma negativa do texto, o que se viu, pelo menos na vigência das primeiras 

constituições, foram atos de intervenção excessivos e desmedidos, não consoantes com a 

norma que deixava clara a não intervenção.  

Embora exista opinião divergente, como a de José Cretella Júnior, que, 

indiferente ao texto que consagra expressamente a norma da não intervenção, aduz que “A 

União não intervirá” equivale a “É vedada a intervenção da União”, certamente, a 

consagração expressa da forma imperativa negativa indica a preocupação do constituinte em 

deixar claramente estabelecido o mandamento constitucional da não intervenção.
775

 

É necessário, por outro lado, até para delimitar o campo de atuação da 

norma constitucional que trata da intervenção federal, para tentar definir sua aplicabilidade, e 

para uma compreensão mais exata do instituto, apontar se o mandamento, se a norma 

constitucional da não intervenção constitui, dentro da sistemática de definição das normas e 

sua divisão em regras e princípios, um ou outro, isto é, se se trata de regra ou de princípio.
 776

 

 Deveras, o intérprete e o estudioso se deparam com a seguinte questão: 

o mandamento da não intervenção, consagrado nos textos constitucionais, trata-se de regra 

ou princípio constitucional? Há, na ordem constitucional brasileira, no que toca ao sistema 

federativo, princípio da não intervenção ou regra da não intervenção? 

Para determinar uma possível satisfatória resposta a tal questão, é 

necessário recorrer aos ensinamentos da teoria geral do direito e da teoria constitucional, para 

esboçar, mesmo que não profundamente, uma noção sobre as regras e os princípios. Recorre-

se, então, a uma breve exposição digressiva sobre princípios e regras, com o objetivo de tentar 

localizar a não intervenção em um deles, e as implicações desta alocação. 
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O conceito de princípio jurídico já ensejou e ainda enseja grandes estudos 

e reflexões no âmbito discursivo da teoria do direito e da teoria constitucional. Inúmeros 

autores tentam estabelecer critérios para defini-los ou demarcá-los, para apontar suas 

características e estabelecer seus efeitos.  

As contribuições são diversas. Atém-se, aqui, a apontar as julgadas 

principais e mais importantes elaborações a respeito da tratativa dos princípios, para não se 

perder em um assunto que parece ser interminável, e, também, como decorrência do escopo 

de traçar uma sequência lógica e didática para o estudo da intervenção federal. 

A importância do estudo e da própria existência da distinção entre regras 

e princípios, recai diretamente sobre o sistema jurídico como um todo, uma vez que, como 

bem apontado por Ruy Samuel Espíndola, um modelo constituído apenas por regras resultaria 

em um sistema de limitada racionalidade prática;
777

 exigiria um legalismo exaustivo, fixando 

as premissas e os resultados das regras sem a coesão de um sistema uniforme; haveria um 

sistema seguro, mas incompleto. De outra monta, um sistema baseado exclusivamente em 

princípios, conduziria à inexatidão e indeterminação das normas. Por isso, a necessidade da 

construção e firmamento de um ordenamento composto de regras e princípios.
778

 

Ruy Samuel Espíndola, a respeito do papel dos princípios dentro do 

sistema jurídico, anota: “Tendo a ideia de sistema jurídico como ordem global [...] podemos 

dizer que os princípios, enquanto normas, desempenham a função de dar fundamento material 

e formal aos subprincípios e demais regras integrantes da sistemática normativa”.
779

 

Sobre os princípios, tanto no direito constitucional como na ciência 

jurídica, faz-se necessário, conforme ressalta Ruy Samuel Espíndola, “conceituá-los, 

classificá-los, defini-los, imiscuí-los em adequada base metodológica, lançando luzes para sua 

correta compreensão, interpretação e aplicação”.
780

 

O conceito de princípio constitucional não pode ser concebido sem que 

se recorra à sua abordagem na ciência do direito. Um princípio constitucional encontra 

também sua força normativa e teórica no direito enquanto ciência e na ordem jurídica.
781

 

Antes da formulação da ideia de princípio no direito constitucional, cumpre ressaltar as 

noções produzidas no âmbito da teoria do direito. 
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O termo princípio, segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, 

do latim ‘principiu’ pode assumir os seguintes significados: momento ou local ou trecho em 

que algo tem origem; causa primária; elemento predominante na constituição de um corpo 

orgânico; preceito, regra, lei; base, germe; fonte ou causa de uma ação; proposição que se põe 

no início de uma dedução e que não é deduzida de nenhuma outra dentro do sistema 

considerado, sendo admitida, provisoriamente, como inquestionável.
782

 

Despontam, nas exortações a respeito, várias ideias sobre princípios. 

Dentre elas, a de que ele derivaria da linguagem da geometria, onde designaria as verdades 

primeiras
783

. A de que seria certa ideia de precedência e procedência, ou seja, a origem de 

algo
784

. 

Cármem Lúcia Antunes Rocha “O Princípio é o verbo [...] No princípio 

repousa a essência de uma ordem, seus parâmetros fundamentais e direcionados do sistema 

normado”.
785

 

A ideia de princípio ou sua conceituação designa a estruturação de um 

sistema de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia mestra, por um pensamento chave, 

por uma baliza normativa, donde todas as demais ideias, pensamentos ou normas derivam, se 

reconduzem ou se subordinam.
786

 

Princípio de direito é o pensamento diretivo que domina e serve de base 

para a formação das mais singulares disposições de direito de uma instituição jurídica, de um 

Código, ou de todo um sistema jurídico positivo.
787

 

Há que se relembrar a valiosa distinção feita com base nas posições de 

Antoine Jeammaud e Jerzy Wróbelwski, que divide os princípios em: princípios gerais de 

direito, que são posições descritivas, utilizados inúmeras vezes pela jurisprudência para 

fundamentar decisões (podendo aí se dizer que aparecem no ordenamento jurídico como 

positivados de inspiração doutrinária) e que poderiam ser valorados segundo a ideia de falso e 

verdadeiro; e princípios positivos do direito, que seriam aqueles presentes no corpo do 

ordenamento jurídico, valorados segundo a vigência, validade e eficácia.
788
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No pensamento jurídico contemporâneo, reconhece-se aos princípios, 

status de norma de direito, de norma jurídica. Os princípios têm positividade, vinculatividade, 

são normas, obrigam ou desobrigam, têm eficácia positiva e negativa.
789

 

Ricardo Guastini aduz que o vocábulo princípio, se refere a normas ou 

disposições legislativas de um alto grau de generalidade; que os juristas utilizam a expressão 

princípio para referir-se a normas providas de um alto grau de indeterminação, e que, para sua 

concretização, requerem interpretação; princípios seriam normas de caráter programático; 

normas cuja posição hierárquica é muito elevada; normas de papel muito importante num 

sistema e normas dirigidas aos órgãos de aplicação.
790

 

Norberto Bobbio, em referência à normatividade dos princípios jurídicos: 

Os princípios gerais, ao meu ver, são apenas normas fundamentais ou 

normas generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. O nome 

“princípios” induz a erro, de tal forma que é a questão entre os juristas saber 

se os princípios gerais são normas. Para mim, não restam dúvidas: os 

princípios gerais são normas como todas as outras. E essa também é a tese 

sustentada pelo estudioso que mais amplamente se ocupou do problema, 

Crisafulli. Para sustentar que os princípios gerais são normas, os argumentos 

são dois, e ambos válidos: em primeiro lugar, se são normas aquelas das 

quais os princípios gerais são extraídos, mediante um procedimento de 

generalização sucessiva, não há motivo para que eles também não sejam 

normas: se abstraio de espécies animais, obtenho sempre animais, e não 

flores ou estrelas. Em segundo lugar, a função pela qual são extraídos e 

usados é igual àquela realizada por todas as normas, ou seja, a função de 

regular um caso. Com que objetivos são extraídos em caso de lacuna? Para 

regular um comportamento não regulado, é claro, mas então servem ao 

mesmo objetivo que servem as normas expressas. E por que não deveriam 

ser normas?
791

 

 

É importante sublinhar a superação da posição que propugnava o caráter 

subsidiário dos princípios, que, para tal pensamento, desempenhavam mera função auxiliar e 

integrativa no direito.
792

 

Segundo José Afonso da Silva: 

A palavra princípio é equívoca. Aparece com sentidos diversos. Apresenta a 

acepção de começo, de início. Norma de princípio (ou disposição de 
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princípio), por exemplo, significa uma norma que contém o início ou 

esquema de um órgão, entidade ou de programa, como são as normas de 

princípio institutivo e as de princípio programático. Não é nesse sentido que 

se acha a expressão princípios fundamentais do Título I da Constituição. 

Princípio aí exprime a noção de “mandamento nuclear de um sistema”.
793

 

  
Celso Antônio Bandeira de Mello é um dos mais invocados autores 

quando da compilação de definição de princípios. Ele define princípio jurídico como: 

[...] mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito 

e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 

por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.
794

 

 

A primeira acentuação distintiva entre princípios e regras, de valor 

teórico reconhecido, foi proposta por Jean Boulanger, e atentou para o predicado de 

generalidade dessas espécies de normas. O autor elucidava que a generalidade dos princípios 

era diferente da das normas. A regra seria geral porque, embora dirigida a um número 

indeterminado de situações, não obstante, seria especial, na medida em que regularia apenas 

tais situações. O princípio, ao contrário, comportaria uma série indefinida de aplicações.
795

 

Ronald Dworkin, em “Taking rights seriously”, estabeleceu mais dois 

critérios de distinção de princípios e regras: a do tudo ou nada e a do peso e importância.
796

 

Para o autor, as regras são aplicáveis por completo ou não são, absolutamente, tratando-se de 

um tudo ou nada. A regra deve ser aplicada integralmente quando a situação autorizar. Já os 

princípios, não se aplicam automaticamente. Ainda segundo Dworkin, os pincípios 

possuiriam a dimensão de peso ou importância que não é própria das regras. Quando de 

conflito entre princípios, deve se levar em conta o peso relativo de cada um. As regras não 

possuem tal dimensão. Não podemos afirmar que uma regra é mais importante que outra 

dentro de um sistema normativo. Quando do confronto entre regras, uma vale, outra não.
797

 

José Joaquim Gomes Canotilho distingue princípios de regras, a partir de 

vários critérios: o grau de abstração (princípios têm grau de abstração elevado e as regras grau 

reduzido); o grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto (os princípios 
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dependem de mediações concretizadoras enquanto as regras são suscetíveis de aplicação 

direta); o caráter de fundamentalidade no sistema de fontes do direito (os princípios são 

normas de natureza fundamental dentro do sistema jurídico); a proximidade da ideia de direito 

(os princípios constituem standarts vinculantes radicados na ideia de justiça ou de direito e as 

regras podem ser normas vinculantes de conteúdo apenas formal); a natureza normogenética 

(os princípios desempenham função normogenética fundamentante, na medida em que são o 

fundamento das regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras 

jurídicas).
798

 

Os princípios, nesta linha, seriam normas jurídicas impositivas de uma 

optimização, compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionamentos 

fáticos e jurídicos; as regras seriam normas que prescreveriam imperativamente uma 

exigência, que é ou não cumprida. Os princípios coexistiriam, as regras antinômicas se 

excluiriam.
799

 

Domenico Farias resume: “Os princípios são a alma e o fundamento de 

outras normas”.
800

 

De acordo com Paulo Bonavides, inspirado em reflexões feitas por F. de 

Castro, Trabucchi e Norberto Bobbio, os princípios cumpririam três funções relevantes na 

ordem jurídica: a fundamentadora (os princípios ostentam eficácia derrogatória e diretiva, e, 

as normas contrapostas aos núcleos de irradiação perderão sua validade); a interpretativa (os 

princípios cumprem o papel de orientarem as soluções jurídicas a serem processadas diante 

dos casos submetidos à apreciação do intérprete, constituindo verdadeiros vetores de sentido 

jurídico às demais normas); e a supletiva (de integração, pela qual os princípios desempenham 

papel de integrar os vazios da ordem jurídica).
801

 

É necessário consignar, que se diferenciam regra e princípio, também 

com base em eventual antinomia entre princípios e entre regras. Conforme propugna Robert 

Alexy, tem-se que, no caso de conflito de regras, a antinomia se resolverá de acordo com os 

ditames do sistema jurídico (critério hierárquico, cronológico, da especialidade) e há exclusão 

da regra preterida. No caso de colisão entre princípios, há incompatibilidade, mas não 
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exclusão. Um princípio prevalece sobre outro, em determinadas circunstâncias, o que não 

quer dizer que haverá, sempre, a supremacia de tal princípio.
802

 

Ressalte-se que há também a disseminação da ideia de que as regras são 

concreções dos princípios; são especificações regulatórias destes; são desdobramentos 

normativos dos mesmos.
803

 

No direito constitucional, a teoria dos princípios ganha mais vulto 

atualmente, não sendo mais possível ter uma completa compreensão do direito constitucional 

e do direito como um todo sem que se recorra ao estudo dos princípios. 

A constituição mesma, segundo a acepção de Canotilho, perfaz-se em um 

sistema interno, assente em princípios estruturantes fundamentais que, por sua vez, assentam 

em subprincípios e regras constitucionais concretizadores desses mesmos princípios. A 

constituição seria, pois, formada por regras e princípios de diferentes graus de 

concretização.
804

 

Os princípios constitucionais se acham no ponto mais alto da escala 

normativa. São normas supremas do ordenamento. Servem como pautas ou critérios para a 

avaliação de todos os conteúdos normativos (constitucionais e infraconstitucionais). São as 

normas das normas. 

Paulo Bonavides, sobre os princípios, afirma: “São qualitativamente a 

viga mestra do sistema, o esteio da legitimidade constitucional, o penhor da 

constitucionalidade das regras de uma constituição”.
805

 

Sampaio Dória, na obra pioneira para seu tempo “Princípios 

Cnstitucionaes”, já definia os princípios constitucionais como normas gerais, distintas da 

regras estritas por ter generalidade que “não se mede a metro, com rigor e precisão”. Os 

princípios, segundo o autor, sumariam outras leis, e poderiam desdobrar-se em corolários 

mais ou menos numerosos.
806

 Dória elencava como princípios constitucionais os de estrutura, 

os de atribuições, e os de liberdade individual. Interessam, a este estudo, os primeiros, que 

dizem respeito à estrutura do Estado, dentre os quais, o princípio federativo. 

Sérgio Resende de Barros aduz: 
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Na atualidade da hermenêutica jurídica, impõe-se discernir as normas em 

princípios e regras. Como diz Eros Grau, as normas compreendem um 

gênero do qual são espécies as regras e os princípios. Os princípios têm 

caráter primário e geral, ao passo que as regras são normas secundárias e 

especiais, que dão concretude aos princípios. Esse discernir não impede 

afirmar que regra e princípio têm em comum o caráter de generalidade. Isso, 

porque a generalidade da regra jurídica é diversa da generalidade de um 

princípio jurídico. Diferem na compreensão e extensão do campo em que 

incidem. Demonstra-o Boulanger observando que a regra é geral porque 

estabelecida para um número indeterminado de atos ou fatos. Não obstante, 

ela é especial na medida em que não regula senão tais atos ou fatos: é 

editada para ser aplicada a uma situação jurídica determinada. Já o princípio, 

ao contrário, é geral porque comporta uma série indefinida de aplicações.
807

 

 

Sérgio Resende de Barros ensina também que a norma-regra aplica-se a 

atos ou fatos determinados a tais atos ou fatos, tendo uma hipótese de incidência determinada 

e fechada, um suporte fático hipotético, como diz o autor, (tatbestand) especialmente 

definido, ainda que geral. “Já a norma-princípio tem incidência indeterminada e aberta: 

aplicando-se a todos os atos e fatos em geral, indefinidamente, no âmbito do Direito no qual 

se insere”.
808

 

Arremata, sobre o tema, Sérgio Resende de Barros: 

Desta forma, pois, dentro do ordenamento jurídico em que operam, os 

princípios são ponderáveis, isto é, possuem uma dimensão que não é própria 

das regras jurídicas: a dimensão do peso. Assim, quando se entrecruzam 

vários princípios, quem há de resolver o conflito deve levar em conta o peso 

relativo de cada um deles. Contudo, as regras não possuem tal dimensão. Se 

duas regras se entrechocam, elas não são ponderáveis, de modo a que 

possam ambas ser aplicadas ao mesmo tempo por ponderações diferentes, 

tendo cada uma o seu peso próprio, de acordo com a historicidade com que 

se inseriram ou a logicidade com que se harmonizam no ordenamento 

jurídico em que habitam. Em suma: dois princípios em conflito podem ser 

ambos válidos ao mesmo tempo segundo pesos próprios e diversos, ao passo 

que, se duas regras entram em conflito, uma delas não é válida. O choque 

entre regras jurídicas resolve-se pela revogação total ou parcial de uma regra 

pela outra, o que se efetiva conforme princípios hermenêuticos vários, tais 

como: lex posterior derogat legi priori (a lei posterior derroga a lei anterior), 

lex specialis derogat legi generali (a lei especial derroga a lei geral) e outros. 

No entanto, o choque entre princípios – sobretudo quando se trata de 

princípios constitucionais – resolve-se pela acomodação entre os princípios 

conflitantes, o que se faz pela aplicação hermenêutica dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, que muitos até entendem ser um 

princípio só, uma vez que a razoabilidade estaria abrangida na 

proporcionalidade. Inseridos na mesma ordem jurídica, os princípios se 

acomodam por ponderação em face dos eventos concretos a que sejam 

aplicáveis, de maneira a proporcionar a normação razoável para o caso 

eventualmente em questão.
809
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A par da questão que define as regras e os princípios e os resultados de 

tal divisão, a doutrina brasileira não adentra, no caso específico da não intervenção, à 

discussão se se trata de regra ou princípio, demarcando, sem justificativa, a não intervenção, 

ora como regra, ora como princípio constitucional. 

José Cretella Júnior afirma: “agora, no art. 34, caput, a Carta Política de 

1988, sob forma negativa - ‘não intervirá’ -, edita regra jurídica constitucional que enumera 

as várias hipóteses de intervenção”.
810

 

Celso Ribeiro Bastos, por sua vez, em sentido diverso, declara: 

A união poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal nos casos dos incs. 

I a VI do art. 34 da Constituição Federal. Não havendo nenhum dos motivos 

dispostos nos referidos incisos, não poderá haver intervenção, ficando 

portanto, aqui estabelecido o princípio da não-intervenção.
811

 

 

Ribeiro Bastos, em outro sentido, anota que “a regra da intervenção é 

excepcionadora do princípio federativo que implica a regra da não-intervenção”.
812

  

Uadi Lammêgo Bulos a define como regra: “Pode-se dizer que a regra é 

a não-intervenção, pois esta é o oposto da autonomia, uma vez que esta última fica surpresa 

por aquela, temporariamente.”.
813

  

José Afonso da Silva entende a não intervenção como princípio:  

Intervenção é antítese da autonomia. Por ela afasta-se momentaneamente a 

atuação autônoma do Estado, Distrito Federal ou Município que a tenha 

sofrido. Uma vez que a Constituição assegura a essas entidades a autonomia 

como princípio básico da forma de Estado adotada, decorre daí que a 

intervenção é medida excepcional e só há de ocorrer nos casos nela 

taxativamente estabelecidos e indicados como exceção ao princípio da não 

intervenção, conforme o artigo 34[...]
814

 

 

Pinto Ferreira estabelece a não intervenção como princípio: “O princípio 

básico é o da não-intervenção”. Apesar de dizer em seguida que a regra é a da não 

intervenção, nota-se o vocábulo foi empregado em seu sentido geral, não no sentido 

estritamente jurídico, querendo significar a regra que se diferencia de princípio.
815

 

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, do STF, em jurisprudência sobre a 

intervenção federal, afirma que: 

                                                           
810

 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à constituição brasileira de 1988. 2. ed. Vol. IV. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1992. p. 2063. Grifo nosso. 
811

 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil. Vol. III. Tomo II. 

São Paulo: Saraiva, 1993. p. 325. 
812

 Ibid. p. 322. 
813

 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição federal anotada. 7. ed. São Paulo: Saraiva: 2007. p. 617. 
814

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 485. 
815

 PINTO FERREIRA, Luiz. Comentários à constituição brasileira de 1988. 2º Vol. São Paulo: Saraiva, 1990. 



195 
 

[...] o regime de intervenção representa excepcional e temporária 

relativização do princípio básico da autonomia dos Estados. A regra, entre 

nós, é a não-intervenção, tal como se extrai com facilidade do disposto no 

caput do art. 34 da Constituição, quando diz que “a União não intervirá nos 

Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...). Com maior rigor, pode-se 

afirmar que o princípio da não-intervenção representa sub-princípio 

concretizador do princípio da autonomia, e este, por sua vez, constitui sub-

princípio concretizador do princípio federativo. O princípio federativo, cabe 

lembrar, constitui não apenas princípio estruturante da organização política e 

territorial do Estado brasileiro, mas também cláusula pétrea da Carta de 

1988.
816

 

 

Não se refuta a ideia de Gilmar Mendes, no sentido de não taxar a não 

intervenção como princípio, mas como um subprincípio concretizador, mas a dúvida surge 

exatamente ao tentar delimitar a ideia de subprincípio. Ideia base é que situa-se entre as regras 

e princípios, mas ter uma noção satisfatória é tarefa não muito fácil. 

A norma constitucional que trata da intervenção federal não se traduz 

num poder ilimitado da União imiscuir-se nos estados. Não há, pois, um direito geral de 

intervenção da União nas unidades federadas. Ao contrário, há sim, de sua parte, um dever, 

esse sim geral, de não intervenção. 

 Afranio de Mello Franco dá conta do que chama de princípio da 

intervenção, afirmando: 

O Princípio da intervenção é precisamente o traço vinculativo entre o Estado 

Federal, órgão central que personifica a nação e as autarquias locais de que 

se compõe: Estados, ou Províncias Federais. Ninguém se pode dizer anti-

intervencionista, desde que seja federalista, porque a intervenção é o único 

meio coercitivo contra os Estados particulares, que atentem contra a União, 

violem os seus deveres federais, ou se tornem presa da anarquia interna.
817

 

 

Como ensinava Aurelino Leal, há casos em que, afetada a vida do 

Estado, graves reflexos podem atuar sobre a União, não sendo possível essa desperceber-se ou 

dar de ombros para a situação de uma unidade que a compõe. Nasce, aí, como decorrência da 

necessidade de manter a unidade, o direito excepcional de intervenção, que é, 

fundamentalmente, um movimento de defesa da União em seu próprio favor, antes que em 

favor do Estado.
818

 

Desta brevíssima exposição da tratativa dos princípios e regras, sua 

                                                           
816

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. IF - 2915/2003 – Sâo Paulo - Disponível no sítio eletrônico do Supremo 

Tribunal Federal: <http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado.>. Acesso em 16 

de abril de 2012. 
817

 LEME, Ernesto. A intervenção federal nos estados. São Paulo: Empresa Gráfica Revista dos Tribunais, 1930. 

p. 23. (Afranio de Mello Franco. Documentos Parlamentares. Intervenção nos Estados – XI – 18-9). 
818

 LEAL, Aurelino. Theoria e prática da constituição federal brasileira. Parte primeira. Rio de Janeiro: F. 

Briguet e Cia. Editores, 1925. p. 60. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado


196 
 

diferenciação, e, especialmente dos princípios constitucionais, supõe-se que, se há certeza em 

delimitar algum princípio que envolva o tema da intervenção federal, a certeza se faz quanto 

ao princípio federativo. A não intervenção da União nos estados, embora concretize e seja 

decorrência direta de tal princípio, não é, por si só, norma de vulto principiológico, conforme 

a sistemática de distinção de princípios e regras mais difundida no sistema brasileiro.
819

 

Do princípio federativo, dentro de uma sistemática de escalonamento de 

normas, decorre outro princípio ou subprincípio imediato: a autonomia dos estados-membros. 

Destes dois mandamentos, tanto com relação ao princípio federativo quanto ao subprincípio 

da autonomia dos estados, decorre a regra da não intervenção. 

A não intervenção não apresenta a fundamentalidade típica dos princípios 

constitucionais. Não se está dizendo que ela não é fundamental (em sentido amplo), mas a não 

intervenção, como se aduz, é decorrência do princípio federativo, este sim, fundamental e 

revestido de caracteres próprios dos princípios, assim como são entendidos no direito 

constitucional brasileiro. 

A não intervenção apresenta-se como informadora das relações 

federativas, estabelecendo que as entidades federadas gozarão de autonomia em suas 

administrações, e, a União, não intervirá nos negócios próprios aos estados. Tal norma, 

porém, advém do próprio conteúdo do princípio federativo, que abarca a repartição de 

competências, a relação entre a soberania da União e a autonomia dos estados e a não 

interferência do governo federal nos governos estaduais. 

A não intervenção não é um padrão de referência que conforma o sistema 

constitucional todo; não delimita a racionalidade sistêmica do ordenamento constitucional
820

; 

não tem grau de generalidade nem de abstração suficientes para ser considerada, por si 

mesma, como princípio. É derivação do princípio federativo, este sim de forma e conteúdo de 

princípio. 

A não intervenção faz-se mais especificação ou explicitação de uma parte 

do conteúdo do princípio federativo e do princípio ou subprincípio da autonomia dos estados, 

este sim, norma-princípio. A autonomia dos estados-membros impõe a regra da não 

intervenção que a Constituição reconhece sob a fórmula “A União não intervirá...”.
821
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Tem-se que os princípios, como sendo normas superiores às regras, 

determinam o sentido e o alcance destas, que não podem contrariá-los, sob pena de colocar 

em risco a globalidade do ordenamento jurídico. De acordo com Carlos Ari Sundfeld, “Deve 

haver coerência entre os princípios e as regras, no sentido que vai daqueles para estas”.
 822

 

Assim, neste contexto, conclui-se que o princípio federativo é a norma hierárquica superior à 

da regra da não intervenção, pois, por seu conteúdo, determina o sentido e o alcance desta, 

que não pode contrariá-lo. 

Na classificação
823

 elaborada por José Joaquim Gomes Canotilho há, 

pois, como princípio político constitucionalmente conformador, isto é, na categoria dos 

princípios constitucionais que explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador 

constituinte, o princípio federativo, que, em nosso ordenamento, está insculpido no artigo 1º 

da Constituição Federal de 1988. 

Canotilho assevera que os princípios são: 

[...] verdadeiras normas, qualitativamente distintas das outras categorias de 

normas, ou seja, das regras jurídicas [...] Os princípios são normas jurídicas 

impositivas de uma optimização, compatíveis com vários graus de 

concretização, consoante os condicionalismos fáticos e jurídicos [...] a 

convivência dos princípios é conflitual, enquanto a convivência das normas é 

antinômica.
824

 

 

Apoiando-se em Canotilho, Ruy Espíndola chega à conclusão: 
 

As regras constitucionais são especificações dos princípios constitucionais. 
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Ou seja: ao lado de outros princípios (menores) de maior densidade 

semântica, elas especificam a esfera normativo-aplicativa dos princípios 

(maiores) de menor densidade. Assim, entende-se a estrutura constitucional 

como um escalonamento normativo-material entre princípios e regras que 

podem mutuamente se especificar e explicar-se, de cima para baixo ou de 

baixo para cima, na seguinte disposição: princípios maiores – princípios 

menores – regras constitucionais.
825

 

 

Sob a perspectiva de algumas das novas proposições para o conteúdo de 

regras e princípios, não se tem conclusão tão diferente. Se é que se tem um satisfatório 

entendimento do proposto por Doworkin, a não intervenção continua sendo regra. Ou há 

intervenção, ou não há, enquadrando-se, pois, no sistema do tudo ou nada. Quanto ao 

sopesamento que se faz para concretizar a medida interventiva, a interpretação e a pesagem 

dos valores se dá no âmbito do princípio federativo e seus desdobramentos, e não de um 

princípio autônomo de não intervenção. Ponderar sobre a não intervenção é dimensionar o 

princípio federativo, que já traz em seu teor a regra da não intervenção. 

No que toca ao proposto por Alexy, o desfecho, nesta linha de raciocínio, 

também não muda. Em caso de conflito de regras, quando há intervenção, o mandamento 

regra da não intervenção já está excluído. Assim, assume, a não intervenção, conteúdo de 

regra. Quanto ao seu entendimento sobre os princípios, tem-se que, no sopesamento que se faz 

para determinar que se decrete ou não a intervenção, há colisão entre dois desdobramentos de 

vulto principiológico do princípio federativo: a soberania e indissolubilidade da união e a 

autonomia dos estados. 

Portanto, a não intervenção mais se faz encaixar na definição de regra, 

figurando como uma especificação do princípio federativo. Melhor, a não intervenção, além 

de especificação, é explicitação do princípio federativo, uma vez que traduz em forma de 

regra o conteúdo parte de princípio que informa a forma do Estado federal. 

A não intervenção deve ser interpretada e aplicada como regra, não como 

princípio. A intervenção federal excepciona a regra da não intervenção, não é, pois, afronta a 

princípio da não intervenção. A normalidade no Estado federal, a regra, é a não intervenção; a 

excepcionalidade, a exceção, a intervenção. 

Mesmo não se considerando a não intervenção como um princípio, de 

sua constante (ao longo da história constitucional) e expressa consagração no texto 

constitucional, advém consequência que se irradia no campo da interpretação. Pela não 

intervenção, é prudente que se tenha, não sempre (como em algumas hipóteses de não 
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observância de princípios sensíveis), mas ao se pensar a decretação de intervenção, uma 

interpretação moderadamente restritiva. Moderadamente porque não se deve interpretá-la 

restritivamente a ponto de transformar o instituto da intervenção em corpo vazio na prática 

constitucional, porém, ao se deparar com uma possível decretação, deve-se sempre ter em 

conta, em primeiro lugar, a regra da não intervenção. 

Um caso em que, por exemplo, não se poderia admitir uma interpretação 

restritiva mesmo para fins de intervenção federal, é o da não observância, por estado-membro, 

do princípio sensível que trata da forma republicana, sistema representativo (alínea “a”) e dos 

direitos da pessoa humana (alínea “b”), do artigo 34, inciso VII, da CF-88. Admitir 

interpretação restritiva para a intervenção federal nestes casos seria menosprezar a forma de 

Estado e desprezar a evolução e garantia dos direitos humanos, razão pela qual, não podem 

tais enunciados, serem objeto de interpretação que restrinja seus conteúdos. 

 

 

2.1.5. Da intervenção federal: hipóteses autorizadoras 

 

 

 A intervenção federal nos estados-membros e no Distrito Federal, na 

ordem constitucional de 1988, é produto da evolução histórica do instituto ao longo das 

constituições brasileiras. 

 Pedro Calmon concedeu à intervenção federal, duas ordens distintas de 

entendimento: destacou a intervenção federal que se realizasse por decisão do governo federal 

(nos casos corretivos) e a que se realizasse por solicitação dos poderes locais (assistência e 

garantia). No primeiro caso a União agiria como Estado protetor; no segundo caso, como 

autoridade para reequilibrar e reparar os desacertos que, de outro jeito, conflagrariam os 

estados-membros em prejuízo próprio e de sua população.
826

 

 A evolução do instituto da intervenção faz com que ele esteja disposto do 

jeito que é atualmente. Algumas generalidades que lhe dizem respeito devem ser 

mencionadas. 

 André Ramos Tavares aponta que a intervenção surge como a punição 

política mais grave nos Estados federais. Ramos Tavares atribui à intervenção o objetivo de 
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manter o pacto federativo, independentemente da pessoa ou pessoas que sejam responsáveis 

pela violação que enseja a medida.
827

 

 José Afonso da Silva, colocando como pressupostos de fundo da 

intervenção, divide os objetivos do ato interventivo em quatro hipóteses: a defesa do Estado 

(incisos I e II do art. 34 – manter a integridade nacional e repelir invasão estrangeira); a 

defesa do princípio federativo (incisos II, III e IV – repelir invasão de uma unidade da 

Federação em outra, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública e garantir o livre 

exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação); a defesa das finanças 

estaduais (inciso V – para reorganizar as finanças do estado que suspender o pagamento da 

dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo por força maior, e, o estado que 

deixar de entregar aos Municípios as receitas tributárias fixadas na Constituição) e a defesa da 

ordem constitucional (inciso VI e VII – para prover a execução de lei federal, ordem ou 

decisão judicial e para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis).
828

 

 Alexandre de Moraes resume a sistemática brasileira adotada no que diz 

respeito ao instituto da intervenção federal. Segundo o autor, para a decretação da intervenção 

federal (direito/dever da União), se faz necessária a presença de adequar-se a situação de fato 

a uma das hipóteses taxativamente descritas na Constituição Federal (artigo 34 da CF-88); a 

regra é a intervenção do ente político mais amplo no imediatamente menos amplo (União nos 

estados e estados nos municípios); e é um ato político de decretação exclusiva do Chefe do 

Poder Executivo Federal, de forma discricionária ou vinculada, dependendo dos requisitos 

estabelecidos constitucionalmente (artigo 36 da CF-88).
829

 

 Herculano de Freitas asseverava que a intervenção federal seria 

legitimada pela necessidade de manutenção da “unidade jurídica e moral da Nação e a sua 

supremacia e da sua Constituição e leis” e para “assegurar aos Estados garantias eficazes da 

sua vida normal no seio da federação”.
830

 

 José Cretella Júnior ressaltou a necessidade de interpretar e delimitar o 

significado do termo “União”, para a designação da autoridade competente para a intervenção 

federal (apenas o Presidente da República; o Presidente da República e o Congresso Nacional; 

apenas o Congresso Nacional). A forma da intervenção federal revelará, em cada caso, se se 
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está diante de ato complexo, emanado de mais de um poder, ou de ato simples, que emana de 

um só poder.
831

 

Kildare Gonçalves Carvalho assinala “A intervenção é cláusula de defesa 

da Federação, objetivando garantir o equilíbrio federativo contra situações que, pela sua 

gravidade, possam comprometer a integridade ou unidade do Estado Federal”.
832

 

Na jurisprudência pátria, o Ministro Celso de Mello afirma:  

O mecanismo de intervenção constitui instrumento essencial à viabilização 

do próprio sistema federativo, e, não obstante o caráter excepcional de sua 

utilização – necessariamente limitada às hipóteses taxativamente definidas 

na Carta Política - mostra-se impregnado de múltiplas funções de ordem 

político-jurídica, destinadas (a) a tornar efetiva a intangibilidade do vínculo 

federativo; (b) a fazer respeitar a integridade territorial das unidades 

federadas; (c) a promover a unidade do Estado Federal e (d) a preservar a 

incolumidade dos princípios fundamentais proclamados pela Constituição da 

República. (STF – Intervenção Federal nº 591-9/BA – Rel. Ministro-

Presidente Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 16 set. 1998, p. 42).
833 

 

 O campo de incidência da intervenção federal, isto é, os poderes que 

podem sofrer o ato interventivo por parte da União, conforme a CF-88, são exatamente os três 

poderes: Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Qualquer órgão do poder 

estadual pode ser atingido pela intervenção federal.
834

 

 O estudo da intervenção federal gera o questionamento de ser medida 

obrigatória ou facultativa. Há direito de intervenção ou há obrigação de intervenção? Celso 

Ribeiro Bastos, a esse respeito, esclarece que tanto é direito como é dever. Lembrando dos 

debates sobre a obrigatoriedade nos tempos de Rui Barbosa e Epitácio Pessoa, ele destaca que 

em direito público considera-se, simultaneamente, os direitos e deveres do estado, uma vez 

que, o exercício destes depende de uma competência instituída, traduzindo-se num autêntico 

direito. O deixar de agir, quando necessário, também constitui infringência dos deveres 

constitucionais.
835

 

 Outra peculiaridade decorrente do sistema constitucional vigente, é que a 

Constituição Federal não pode ser emendada na vigência de intervenção federal. O artigo 60 

da CF-88 estabelece, em seu §1º que: “a Constituição não poderá ser emendada na vigência 
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de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio”.
836

 Esta disposição, que 

remonta à Constituição de 1934, é prática corrente denominada limitação circunstancial ao 

poder de reforma constitucional. Não se poderá, pois, reformar, por meio de emenda, a 

Constituição, na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. A 

previsão da intervenção federal como limite circunstancial à emendar a Constituição, é 

inovação da ordem constitucional de 1988.
837

 

 As limitações circunstanciais pretendem evitar modificações na 

Constituição em certas ocasiões anormais e excepcionais do país, a fim de evitar a 

perturbação da liberdade e independência dos órgãos encarregados de elaborar alterações na 

Constituição.
838

 

 A inclusão de tal circunstância limitadora é severamente criticada pela 

doutrina
839

, uma vez que a decretação de intervenção federal impede a aprovação de emendas 

à Constituição. Talvez, exatamente no fato de a intervenção federal constituir limitação 

circunstancial, resida um dos motivos de a intervenção federal não ser utilizada. 

 Já houve, inclusive, proposta de emenda à Constituição (PEC nº 506 de 

1997), buscando a “supressão da intervenção federal como impedimento circunstancial ao 

processo de emenda à Constituição Federal”
840

, de autoria do Deputado Silvio Pessoa e 

outros. Na proposta, argumentou-se que o acréscimo da intervenção federal ao § 1º do artigo 

60 da CF-88 foi indevido e desnecessário. Segundo o projeto, durante a intervenção federal, 

ao contrário do que acontece nos estados de defesa e de sítio, os direitos e garantias 

individuais são mantidos íntegros, não havendo também, anormalidade institucional que 

justificasse o impedimento ao Congresso. 

 Realmente, a circunstância cria verdadeiro “mecanismo inibitório” à ação 

do Governo Federal em situações críticas vividas pelos estados. O autor da proposta cita caso 

ocorrido no estado de Alagoas em que poderia ter se dado a intervenção federal, mas pela 

necessidade de o Presidente aprovar emendas à Constituição, não se decretou intervenção. 
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 O caso de Alagoas, em que se instaurou grave crise no estado por conta 

de protestos, inclusive da Polícia Militar
841

, que saiu com revólveres às ruas para protestar, 

gerou discussão sobre o emprego da intervenção federal. A intervenção não foi decretada, mas 

gerou dúvida interessante na doutrina de Roberto Baptista Dias da Silva, com a dúvida de que, 

na vigência de intervenção federal, somente estaria proibida a promulgação de emenda 

Constitucional ou até a discussão de emenda? O autor conclui, cm acerto, que a simples 

deliberação estaria proibida, pois se formalmente a Constituição se altera com a promulgação, 

materialmente, a alteração começa na discussão, na deliberação.
842

 

 A limitação trazida é mais um obstáculo à decretação da intervenção 

federal. Não há sentido para que permaneça no texto constitucional tal limitação. 

 Além desta proposta de emenda derivada da Câmara, durante a vigência 

da Constituição de 1988, mais duas propostas, de autoria do Senado, surgiram tratando da 

intervenção federal, ambas, para aumentar as hipóteses autorizadoras. Sobre ambas, serão 

feitos comentários, oportunamente, a seguir, no estudo das hipóteses autorizadoras. 

 Feitas algumas considerações gerais, passa-se agora, à exposição das 

hipóteses autorizadoras da intervenção federal na Constituição Federal de 1988. 

 

 

2.1.5.1 Intervenção para manter a integridade nacional 

 

 

 O primeiro inciso do artigo 34 da CF-88, que trata das hipóteses ou 

causas autorizadoras da intervenção federal nos estados, a autoriza para “manter a integridade 

nacional”. 

 A integridade nacional é assegurada através da indissolubilidade da 

União, no artigo 1º da Constituição Federal de 1988: “A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...].”
843 

 A Constituição declara a União brasileira como indissolúvel, recusando, 

portanto, o direito de separação e secessão a qualquer de seus componentes, por isso, como 
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forma de solucionar toda a ameaça à integridade nacional que decorra de intenção ou desígnio 

separatista, previu a intervenção federal.
844

  

 O Estado federal brasileiro, pois, tem como um de seus principais 

atributos e características, a indissolubilidade. Indissolubilidade é a ‘qualidade do que é 

indissolúvel’. Do que ‘não se pode dissolver, desfazer, desligar; indissolvível, indivisível; que 

não se pode desunir’
845

. 

 A indissolubilidade já era tema presente nas primeiras manifestações do 

constitucionalismo brasileiro. Tecendo sempre valiosíssimos comentários às constituições 

brasileiras, Pontes de Miranda deixa-nos memorável lição, em comentários à Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934: 

As expressões foram discutidas ao longo da Constituição de 1891, de que 

provêm. O que se queria, mediante elas, era proclamar a indissolubilidade, 

em todo o tempo, do laço entre os Estados-membros, que então se 

formavam, com os limites territoriais das antigas Províncias. Valiam como 

um voto solene, uma prévia declaração de não podem as partes, as antigas 

Províncias, dispor dos seus destinos. A indefinida permanência tinha de ser, 

para o constituinte, uma permanência eterna. Perpétua e indissolúvel (união) 

não significava outra coisa. Foi dito que tal afirmação desatendia à 

possibilidade de revolução, de secessões, de recomposição do mundo. É 

certo, e não podia, sem quebra de prestígio moral e jurídico da ideia de 

unidade, ser de outro modo. Não se disse que o Brasil não possa entrar em 

círculos maiores, expandir-se, pelos meios que a evolução dos povos prepara 

e suscita. O que se disse foi que os Estados-membros marcham juntos, 

dentro do tempo: que, para estar um, hão de estar todos; que os atos de 

qualquer deles, que possam importar em ofensa à perpetuidade e 

indissolubilidade do Brasil todo, constituem a violação mais grave do texto 

de 1934, como do texto de 1891 e da velha letra imperial.
846

 

  

 O dispositivo constitucional alinha-se a um dos cernes da forma de 

Estado federal: a ideia que surge como contrária às ideias de integridade e indissolubilidade; a 

ideia da secessão. O artigo 1º supramencionado deixa mandamento claro, ao estabelecer a 

indissolubilidade da União, que a secessão não é admitida na República Federativa do Brasil. 

 A secessão representa uma das (senão a principal) principais ameaças ao 

Estado federal. A saúde da forma federativa depende, mormente, da integridade do corpo da 

união dos entes federados. A secessão é o mais grave achaque que pode acometer o pacto 

federativo. 

                                                           
844

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1990. p. 231. 
845

 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário: Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. p. 1606. 
846

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição da república dos Estados 

Unidos do Brasil. Tomo I. Rio de Janeiro: Guanabara, 1936. p. 169. 



205 
 

 A doutrina norte-americana dos tempos da Constituição de 1787, através 

das manifestações dos partidos democrata (tendo Jefferson e Calhoun à sua frente) e 

republicano (tendo Hamilton, Madison, Jay, Kent, Story e Webster) debateu se era permitido 

aos estados-membros o direito de secessão ou afastamento da União em determinadas 

ocasiões. Os primeiros propugnavam pela permissão aos membros da Federação da 

nulificação de atos e leis do poder federal; os últimos sustentavam não haver direito de 

secessão ou nulificação.
847

 

 Da desarmonia entre o interesse geral da Federação (unidade) e os 

interesses repartidos ou locais dos entes federados (diversidade), exsurgem movimentos 

antinômicos (tanto na união como um todo como nos entes federados descontentes) que 

variam do simples descontentamento até a reivindicação pela separação, pelo desligamento do 

ente da Federação. 

 No relacionamento federativo, obviamente, além da atuação cooperativa 

com a União, cada ente federado atua em função de seus próprios anseios e interesses, 

procurando, cada governante, o melhor proveito e maior benefício de seu estado ou 

município.
848
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 O governo federal, quando do brotamento de divergências com os entes 

federados, age incumbido de sustentar a União; atua para fazer perdurar o pacto federal. A 

desintegração de um dos entes federados é gravíssima. A separação de um dos entes federados 

pode gerar uma reação em cadeia com efeitos extremos, com o desligamento de outros entes 

federados e o esfacelamento da unidade do Estado federal.  

 A secessão de qualquer das unidades federadas, como bem apontado por 

Lewandowski, coloca em xeque a sobrevivência do ente coletivo, porquanto vulnera a própria 

razão de ser da Federação, que é precisamente a conjugação dos recursos pertencentes aos 

associados, sem prejuízo da manutenção de suas particularidades.
849

 

 “Integridade nacional”, elemento constitucional cuja importância de 

estudo é óbvia, trata-se, frise-se, de expressão polissêmica. Realmente, ao analisar a primeira 

hipótese autorizadora da intervenção federal, urge indagar: “O que deve ser entendido por 

manter a ‘integridade nacional’?”.
850

 

 Etimologicamente, a expressão ‘manter’ deriva do latim ‘manutenére’, 

(ter na mão, segurar com a mão). Representa ‘ficar ou ficar (alguém ou algo) em determinada 

posição, estado ou situação; impedir de ou ficar sem deslocar-se, mexer-se; conservar-se’. 

Significa, em uma segunda acepção, ‘fazer perdurar em determinado estado; proteger, 

assegurar, sustentar na posse ou gozo de algo; reter, conservar; permanecer inalterado, 

conservar-se no mesmo estado; cumprir ou observar algo por dever moral ou por obrigação’. 

Também significa ‘Conservar firme, respeitar, defender, sustentar. Fazer sobreviver ou 

sobreviver, dar resistência ou resistir. Zelar por si mesmo, cuidar-se’.
851

 

 “Integridade” deriva do latim integritàs, àtis (qualidade de ser inteiro ou 

estado ou característica daquilo que está inteiro; que não sofreu qualquer diminuição; 

plenitude, inteireza). Outra acepção da palavra, tem o significado de ‘característica ou estado 

daquilo que se apresenta ileso, intato, que não foi atingido ou agredido’.
852

 

 A integridade pressupõe a inteireza do território nacional. Nenhuma de 

suas partes pode ser destacada, sem que se contunda a Federação brasileira. A nenhum estado-

membro ou outro ente federado é permitida a separação da União por meios civis ou 
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militares
853

. Integridade nacional, assim, é a inalterabilidade das partes constitutivas do corpo 

nacional, geográficas, sociais, políticas ou étnicas.
854

 

 O contrário de ‘integração’ é ‘desagregação’, ‘desintegração’, 

‘separação’, ‘secessão’.
855

 Sérgio Resende de Barros, a respeito dos conceitos relacionados a 

objetos opostos, ensina: 

Toda coisa, na natureza como no pensamento, exige a existência do seu 

contrário. É em função do que não é. Um objeto não se define senão em 

função do que é distinto dele. O outro constitui seu correlato necessário. 

Cada coisa se afirma em relação ao que ela nega e contra o que a nega. O 

negativo e o afirmativo são o outro, um do outro. Ou seja: o negativo é 

aquilo que é o que a coisa não é; e o afirmativo é aquilo que não é o que a 

coisa é. Sendo dessa maneira, cada coisa é tudo que ela não é. Como não 

existe forma vazia, todo não é um sim. Não ser algo é ser outra coisa.
856

 

  

 “Nacional”, provém do francês ‘national’, que trata-se do que é ‘relativo 

a uma nação, que defende os interesses de uma nação, que pertence ao Estado, que representa 

uma nação’. É o que é ‘relativo à nação, que é próprio de uma nação, a caracteriza, a distingue 

das demais’. Que diz respeito a uma nação em sua totalidade
857

. 

 A federação brasileira não admite, pois, a secessão de seus membros. O 

rompimento da integridade nacional constitui a primeira das hipóteses autorizadoras da 

intervenção federal nos estados.  

 A secessão, embora seja a mais óbvia ideia de ofensa à integridade 

nacional, não é a única forma de ofendê-la. É oportuno lembrar Pinto Ferreira, que anota não 

ser a secessão propriamente dita, unicamente, ofensa à integridade nacional. A unidade da 

federação que autorize o ingresso ou permanência de forças estrangeiras em seu território, 

sem permissão do Congresso Nacional, ou que mantenha entendimentos diretos com outros 

países, que atentem contra a coesão e a unidade nacional, também incorreria em ação que 

feriria a integridade nacional.
858

 

 Celso Ribeiro Bastos atesta que qualquer desmembramento que possa 

ocorrer dentro da Federação coloca em risco a integridade da nação, e, a CF-88, como já se 

disse, nega o direito de secessão, desligamento ou separação das partes componentes do 
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Estado federal, estabelecendo, como penalidade em caso de desrespeito a tal mandamento 

constitucional, a intervenção federal.
859

 

 Pinto Ferreira sustenta que, por ofensa à integridade nacional também 

deve entender-se qualquer ato de Estado estrangeiro que prenda agentes brasileiros no próprio 

território nacional, bem como a permissão dada, por algum estado-membro da Federação, 

para a entrada de forças armadas estrangeiras, sem autorização necessária.
860

 

 Sobre a integridade nacional, a jurisprudência do STF é precisa: 

A invasão territorial de um Estado por outro constitui um dos pressupostos 

de admissibilidade da intervenção federal. O Presidente da República, nesse 

particular contexto, ao lançar mão da extraordinária prerrogativa que lhe 

defere a ordem constitucional, age mediante estrita avaliação discricionária 

da situação que se lhe apresenta, que se submete ao seu exclusivo juízo 

político, e que se revela, por isso mesmo, insuscetível de subordinação à 

vontade do Poder Judiciário, ou de qualquer outra instituição estatal. 

Inexistindo, desse modo, direito do Estado impetrante à decretação, pelo 

chefe do Poder Executivo da União, de intervenção federal, não se pode 

inferir, da abstenção presidencial quanto à concretização dessa medida, 

qualquer situação de lesão jurídica passível de correção pela via do mandado 

de segurança.” (MS 21.041, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-6-

1991, Plenário, DJ de 13-3-1992.)
861

 

 

 

 José Cretella Júnior esboça possibilidades de hipóteses atentatórias à 

integridade nacional:  

a) o Estado estrangeiro que se apossa de parte do território brasileiro; b) o 

Estado estrangeiro que, usando de seu poder de polícia, penetra no território 

brasileiro e prende pessoa nacional ou estrangeira; c) o Estado-membro que 

permite a entrada de força armada estrangeira, sem a autorização do poder 

central federal; d) o Estado-membro que trama, com outro país, diretamente, 

fazendo acordos contra a ordem interna; e) o Estado-membro de tendência 

secessionista, que procura, em ato de separatismo, tornar-se Estado 

soberano; f) o Estado-membro que se submeta a influência política de outro 

país; g) o Estado-membro que invadisse Estado estrangeiro.
862

 

 

Francisco Bilac Pinto Filho agrega, ainda, algumas hipóteses:  

a) o exercício de jurisdição estrangeira no Brasil; b) a presença maciça de 

estrangeiros em determinada porção territorial brasileira, sendo regidos por 

leis estrangeiras; c) financiamento estrangeiro a nacional, ou estrangeiro com 
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o objetivo de criar condições para o estabelecimento de focos de 

população
863

.  

 

Bilac esclarece que, tais hipóteses somente configurariam a causa 

autorizadora da intervenção, se o governo do estado-membro tiver ciência dos fatos e não 

tomar quaisquer medidas para impedi-los. 

Luís Carlos Hiroki Muta elenca, como exemplos que ensejariam a 

intervenção federal, hipoteticamente, eventual “política estadual de ensino que imponha ou 

incentive a supressão do ensino da língua portuguesa, com sua substituição por uma 

estrangeira, inclusive na fase de alfabetização”, e, também o estado que “celebrar, à revelia da 

União e em detrimento de sua competência exclusiva, acordos ou tratados com potências 

estrangeiras”.
864

 Aduz o autor que não se veda o regionalismo, a tradição histórica, social e 

cultural de cada região e localidade, e, sim a prática de certos atos que ofendam a integridade 

nacional. 

 Depreende-se, da análise do dispositivo, e, recorrendo à sistemática 

adotada pela ordem constitucional que, mesmo sendo de adoção discricionária, a intervenção 

federal em estado-membro ou no Distrito Federal, para manter a integridade nacional, só deve 

dar-se em casos de evidente aviltamento à integridade nacional, incluídos os casos de ameaça 

ou de atentado a esta integridade. 

 A não decretação da intervenção federal, em caso de ofensa à integridade 

nacional, quando for evidente a necessidade da medida, pode acarretar a responsabilidade do 

Presidente da República, conforme o artigo 85, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que 

declara: “São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem 

contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: I – a existência da União; [...]”.
865

 

 A lei nº 1.079 de 10 de abril de 1950 (Lei dos Crimes de 

Responsabilidade), que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de 

julgamento, em seu artigo 4º
866

, prevê, com texto idêntico, o crime de responsabilidade do 
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Presidente da República que atente contra a existência da União. No artigo 6º, número 8, a lei 

dispõe, especificamente, ser crime contra os poderes constitucionais, intervir nos negócios 

peculiares aos estados e municípios em desacordo com as prescrições constitucionais.
867

 

 Aliás, embora a Lei dos crimes de responsabilidade destine-se 

especificamente a prever os crimes de responsabilidade dos governantes públicos e tenha sido 

produzida com bastante antecedência à CF-88, pode-se perceber que, ao considerar a 

Constituição e a lei de forma sistêmica, quando esta estabelece as condutas dos crimes nela 

previstos, ela pode servir como base hipotética de exemplificação de atos ou condutas que 

ensejariam a intervenção federal nos estados ou no Distrito Federal. Não se está, aqui, 

confundindo ou misturando os aspectos penais ou mesmo a sistemática da Lei dos crimes de 

responsabilidade à da intervenção federal, e, muito menos, procurando “regulamentar” ou 

especificar (mesmo que doutrinariamente) a medida da intervenção. Está-se apenas buscando, 

em uma fonte legal, substrato exemplificativo de causas hipotéticas que poderiam autorizar a 

intervenção federal num estado da Federação ou no Distrito Federal
868

. Por exemplo, as 

condutas previstas no artigo 5º até o artigo 12, poderiam ensejar a intervenção federal num 

dos poderes do estado-membro que, através dos seus diversos agentes e órgãos, e, 

principalmente por meio dos chefes de tais poderes, incorresse nas condutas previstas no 

referido diploma legal. Aliás, o artigo 74 da mesma lei, deixa claro que “constituem crimes de 

responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles 

praticados, os atos definidos como crimes nesta lei”.
869

 A lei não enquadra os representantes 

dos Poderes Legislativo e Judiciário como possíveis agentes ativos das condutas previstas, 

mas, na eventualidade de estas referidas autoridades incorrerem em tais atos, apesar de 

evidentemente não constituírem crimes de responsabilidade, podem, com o que aqui é 

proposto e com uma análise sistemática (que abrangeria o sistema constitucional e 

infraconstitucional como um todo), ofertar exemplos de atos que podem autorizar ou pelo 

menos suscitar a possibilidade intervenção federal. É necessário que se tenha em mente que as 

condutas eventualmente praticadas pelos agentes, órgãos e chefes dos poderes estaduais, 

devem contar com a conivência dos próprios poderes a que pertencem, e dos outros poderes, 
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ou, com a insuficiência dos outros poderes para fazer cessar ou corrigir os atos que poderiam 

ensejar a medida interventiva. As condutas, pois, devem ser institucionalizadas, no sentido de 

que a política geral e a orientação de um dos poderes do estados ou do Distrito Federal, como 

um todo, seja avalista de tais condutas. Assim, se as condutas forem, de certa maneira, 

desencorajadas e reprimidas pela autoridade geral do poder, ou por uma corregedoria, não há 

que se falar em intervenção, uma vez que o intuito repressivo da autoridade maior do poder 

demonstraria que a prática não está de acordo com a orientação do poder como um todo. 

 Ora, não é total insensatez retirar, por exemplo, da Lei dos crimes de 

responsabilidade, do “Capítulo II – Dos crimes contra a existência da União”, possíveis 

causas que autorizem a intervenção para manter a integridade da União. Da mesma forma, 

em outras hipóteses autorizadoras da intervenção (as previstas no artigo 34 da CF-88), pode-

se buscar causas exemplificativas hipotéticas nas condutas descritas na aludida lei. É como se 

as condutas descritas na Lei dos crimes de responsabilidade se encaixassem nos incisos do 

artigo 34 da CF-88 que autorizam a intervenção federal nos estados.
870

 

 A Lei dos crimes de responsabilidade contém crimes que recaem numa 

órbita de reprovação universal, como os que atentam contra a existência da União, contra o 

livre exercício dos poderes constitucionais, dos direitos políticos e da segurança interna do 

país. Os crimes voltam-se, assim, contra o próprio Estado.
871

 

 Com a afirmação de que a Lei dos crimes de responsabilidade poderia 

oferecer exemplos de condutas que poderiam ensejar a intervenção federal, chega-se a 
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questionamentos consequenciais e lógicos: a intervenção federal terá lugar sempre que os 

crimes praticados e julgados conforme os ditames da lei nº 1.079/50 ocorrerem? Será 

necessária a intervenção federal sempre que estiver em julgamento uma conduta de 

responsabilidade? Responde-se, a estas questões, no sentido afirmativo. No caso de serem 

cometidos crimes de responsabilidade pelos governadores e secretários estaduais, a lei prevê o 

procedimento para o julgamento dos mesmos, nos artigos 76 e seguintes.  

 Estabelece a lei nº 1079 de 1950 que, com o recebimento da denúncia, 

julgada objeto de deliberação, e com a declaração de procedência da acusação, o governador 

será imediatamente suspenso de suas funções, devendo ser julgado conforme as disposições 

da constituição estadual. Neste contexto, torna-se perfeitamente passível de discussão, a 

adoção da intervenção federal, que conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, 

poderá concretizar-se ou não, observado o fim de preservação do estado-membro, 

diretamente, e, por consequência, do Estado federal.
872

 

 Nota-se, pela análise das condutas previstas, uma natureza dúplice dos 

crimes de responsabilidade: política e criminal. Ademais, os crimes de responsabilidade 

sempre foram atrelados ao instituto político do impeachment, na história constitucional 

brasileira.
873

 Os crimes de responsabilidade representam evidente exemplo de aviltamento 

contra o Estado. As condutas dos representantes, membros e chefes dos poderes estaduais que 

se enquadrem na lei representam, pois, evidentes atentados ao Estado federal, por isso, a 

possibilidade de deliberação sobre a intervenção federal. 

 Sobre as outras autoridades (membros, agentes e chefes dos poderes 

Legislativo e Judiciário), percebe-se, até pela sistemática da lei, uma maior dificuldade para 

existências das condutas descritas na prática. A lei só prevê como agentes de crimes de 

responsabilidade os governadores e secretários estaduais, não contemplando os pertencentes 

aos outros poderes, como presidentes das Assembleias Legislativas ou dos Tribunais de 

justiça. Entretanto, são oferecidos, aqui, apenas exemplos hipotéticos de condutas que 

poderiam suscitar a possibilidade de intervenção federal. Assim se for verificada a ocorrência 

de atos descritos na lei, por um dos poderes Legislativo e Judiciário, na prática, não obstante a 

impossibilidade de julgamento das autoridades pela sistemática da lei, a intervenção federal 

poderá sim ser apreciada como medida cabível. 
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 Aliás, sobre este assunto, Pontes de Miranda já destacava que os atos que 

poderiam ensejar a intervenção federal seriam como “atos delituosos”.
874

 A correlação 

existente entre o tema da intervenção federal e da Lei dos crimes de responsabilidade, pode 

ser observada na doutrina de Themistocles Brandão Cavalcanti, retratada por Raul Chaves, 

sobre os crimes de responsabilidade, quando aquele destacou a importância da previsão das 

condutas descritas na lei, por serem relacionados com diversos aspectos referentes ao Estado. 

O primeiro deles, a existência da União. Como nota Themistocles Cavalcanti, na primeira 

categoria de crimes previstos (contra a existência da União), os fatos caracterizados na lei 

como criminosos interessam à unidade nacional, à integridade física da nação, tanto no que 

diz respeito à ordem interna como externa, e à própria segurança do regime instituído, 

abrangendo, assim, a violação das instituições básicas do regime como a República, a 

Federação, o sistema representativo. Seriam "faltas graves” que ameaçam a existência da 

União, em seu aspecto político e constitucional. Nas palavras do próprio Cavalcanti “São 

talvez os crimes mais graves que possam ser praticados pelo governo porque põem em perigo 

o próprio Estado cuja proteção na ordem interna como externa, lhe cabe”. Cavalcanti também 

destacava que os crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais deformariam o 

mecanismo constitucional, impedindo o funcionamento como fixado pela Constituição, sendo 

de maior gravidade, não só na órbita federal como na estadual e municipal. Os crimes contra a 

segurança do país constituiriam graves atentados à estrutura constitucional e à integridade do 

país. A desobediência e falta de cumprimento das decisões judiciárias são crimes graves que 

envolvem a responsabilidade dos agentes públicos.
875

 

 Percebe-se claramente a correlação da temática dos crimes de que trata a 

lei nº 1.0179/50, com a finalidade e com o ideário que envolve a intervenção federal, não 

constituindo um absurdo propor que se utilize a lei como fonte subsidiária de exemplos de 

condutas que suscitariam, se não a concretização, pelo menos a consideração e deliberação a 

respeito da intervenção federal.  

 Pontualmente, a Lei dos crimes de responsabilidade, em seu artigo 5º, 

pode oferecer, como atos ou causas que poderiam autorizar a intervenção para manter a 

integridade nacional, os atos dos agentes, órgãos ou chefes dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário dos estados-membros ou do Distrito Federal que tentem “diretamente 

e por fatos, submeter a União ou algum dos Estados ou Territórios a domínio estrangeiro, ou 
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dela separar qualquer Estado ou porção do território nacional”, assim como qualquer dos 

agentes que “cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao 

perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade”, que “revelar negócios políticos ou 

militares, que devam ser mantidos secretos a bem da defesa da segurança externa ou dos 

interesses da Nação”, que “celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a 

dignidade da Nação”, que “não empregar contra o inimigo os meios de defesa de que poderia 

dispor” e assim ameaçar a integridade nacional, e também “violar tratados legitimamente 

feitos com nações estrangeiras”.
876

 

 O procedimento nesta hipótese de intervenção será tratado mais adiante, 

quando da tratativa do procedimento das hipóteses de intervenção federal.
877

 

 É importante anotar, que, na vigência da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, nunca se deu intervenção federal em estado algum da Federação 

brasileira com base nesta hipótese autorizadora. 

 

 

2.1.5.2 Intervenção para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da 

federação em outra; 

  

 

 Entre as atividades jurídicas e políticas do Estado federal, encontra-se a 

defesa da nação, tanto contra o inimigo externo quanto contra as tendências desagregadoras 

exsurgidas no próprio território nacional. 

 A proximidade desta segunda hipótese autorizadora com a primeira 

(integridade nacional) é inequívoca, uma vez que a invasão estrangeira mesma é uma ofensa à 

integridade nacional
878

, mas, há que se distingui-las, em função até mesmo da separação que 

se fez no próprio texto constitucional. 

 Com a invasão do território nacional por país estrangeiro, o país ou 

declara guerra ou põe termo à invasão sem a declaração de guerra.
879

A ordem constitucional 

brasileira impede a guerra de conquista e as tradições do país ratificam seus propósitos 
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pacificadores. A CF-88 consagra princípios de orientação pacífica nas relações do Brasil na 

ordem internacional.
880

  

 Para que a análise se faça mais clara, e, por consequência, se tenha um 

entendimento mais satisfatório da hipótese autorizadora em questão, divide-se seu estudo em 

duas partes: a primeira cuida dos casos de invasão estrangeira; a segunda, de invasão de uma 

unidade da federação em outra. 

 Sobre a “invasão estrangeira”, é necessário identificar a abrangência dos 

termos presentes no texto constitucional. ‘Invasão’, derivada do latim ‘invasĭo ōnis’, de 

‘invasão, agressão, usurpação’; é o ‘ato ou efeito de invadir; ato de penetrar (em local ou 

espaço etc.), ocupando-o pela força’. Em direito público interno, pode significar a entrada, 

sem prévia autorização, de forças armadas no território de um estado.
881

 “Estrangeiro” é 

aquele ‘que ou o que é de outro país, que ou o que é proveniente, característico de outra 

nação; que ou o que não pertence ou que se considera como não pertencente a uma região 

classe ou meio; forasteiro, ádvena’. Pode significar, ainda, ‘o conjunto dos países em geral, 

excetuando-se aquele em que se nasce. Deriva do latim ‘extranĕ’, ‘a’, ‘um’ (o que é de fora, 

de extra, fora).
882

 

 Invasão estrangeira é a usurpação do território nacional por forças 

militares hostis de país estrangeiro ou o exercício de jurisdição estrangeira sobre qualquer 

parte do mesmo, ainda que a invasão não tenha sido concretizada, podendo-se adotar a 

medida interventiva, justificando-a com o pretexto de impedir ou evitar a invasão, caso 

tentada ou iminente.
883

 

 Enrique Ricardo Lewandowski anota, arraigado em Pontes de Miranda, 

que invasão não é apenas a usurpação do território nacional por forças bélicas ou o exercício 

de jurisdição estrangeira sobre o país, mas também casos de entrada ou anuência de 

permanência de estrangeiro, por parte de estado-membro, sem atender aos requisitos legais.
884
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 Quanto a esta hipótese, Manoel Gonçalves Ferreira Filho aduz que a 

mesma não apresenta qualquer propósito punitivo, não sendo necessário que o governo 

estadual ou do Distrito Federal seja conivente com a invasão.
885

 

 Entre as atividades jurídicas e políticas do país, está a defesa da nação 

contra o inimigo externo, o que cabe à União, mediante a interferência imediata das forças 

armadas.
886

  

 A justificativa para a necessidade de intervir no caso de invasão 

estrangeira repousa no fato de que a defesa do território nacional interessa à União, até mais 

do que à própria unidade invadida. Obviamente, a União é quem dispõe de forças militares 

que podem responder com muito mais efetividade, à invasão estrangeira. A unidade federativa 

invadida, no sistema brasileiro, com certeza não possui meios próprios para repelir uma 

invasão. 

 Apesar de não ser necessário verificar, num primeiro momento, a 

conivência da unidade federativa envolvida para a caracterização da hipótese autorizativa 

(bastando, para a tomada da medida, a usurpação do território pátrio),
887

 é importante que 

esteja claro o comportamento e a posição do estado-membro invadido, uma vez que há que se 

levar em conta a possível colaboração da unidade invadida com a unidade invasora 

estrangeira (saber se o estado invadido é conivente com o invasor estrangeiro). No caso de as 

autoridades do governo estadual invadido serem complacentes com a invasão estrangeira, a 

intervenção federal deve necessariamente ser acompanhada da destituição das autoridades, 

respondendo, o Governador do Estado, por crime de responsabilidade, na forma da lei nº 

1.079 de 10 de abril de 1950. 

 Aliás, a Lei dos crimes de responsabilidade, para a hipótese de invasão 

estrangeira, pode oferecer, como exemplos de condutas dos agentes, órgãos ou chefes dos 

poderes dos estados-membros e do Distrito Federal, os seguintes: o chefe de poder do estado 

ou Distrito Federal que “entreter, direta ou indiretamente, inteligência com governo 

estrangeiro, provocando-o a fazer guerra ou cometer hostilidade contra a República” ou que 

“prometer-lhe assistência ou favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de 

guerra contra a República”; que “tentar, diretamente e por fatos, submeter a União ou algum 

dos Estados ou Territórios a domínio estrangeiro”; que “auxiliar, por qualquer modo, nação 
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inimiga a fazer a guerra ou a cometer hostilidade contra a República”; o chefe de poder 

estadual ou distrital que permitir, que forças estrangeiras transitem pelo território do país, ou, 

por motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente.
888

 

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho argumenta que a intervenção, neste 

caso, visa pôr termo a agressão externa, independentemente da conivência do governo da 

unidade invadida com a invasão. Seria suficiente, pois, para repelir a intrusão, o sacrifício 

temporário da autonomia da entidade federativa. Aduz, ainda, que nesta hipótese, 

especificamente quando da invasão estrangeira a intervenção não tem qualquer propósito 

punitivo
889

  

 Não é propósito da intervenção, em caso de invasão estrangeira, afastar a 

autonomia estadual, mas sim preservá-la contra as agressões estrangeiras.
890

 Nesta hipótese, a 

intervenção federal não apresenta propósito punitivo.  

 Celso Ribeiro Bastos adverte que, por ser a intervenção federal quando 

motivada por invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra, um ato que 

limita e de certa forma pune a autonomia local, não deve se dar de forma automática. A 

medida é traumática e suprime as funções das autoridades locais, devendo haver 

demonstração de que a manutenção da autonomia do poder estadual está sendo um óbice ao 

restabelecimento da integridade, ou esteja causando empecilho, opondo embaraços à ação 

federal.
891

 

 Embora sejam ambas medidas de defesa do Estado, especialmente com a 

semelhança em caso de invasão estrangeira, não há que se confundir, registre-se, a 

intervenção federal, com o estado de sítio, que pode ser decretado em caso de “declaração do 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira”, conforme o artigo 137 da 

Constituição Federal de 1988
892

.  
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 O estado de sítio consiste, no conceito elaborado por José Afonso da 

Silva: “na instauração de uma legalidade extraordinária, por determinado tempo e em 

determinada área, objetivando preservar ou restaurar a normalidade constitucional, perturbada 

por motivo de comoção grave ou por situação de beligerância com Estado estrangeiro.”
893

 

 No estado de sítio, há a possibilidade de suspensão de garantias 

fundamentais, mas tal possibilidade é apenas um meio para atingir o fim colimado: 

restabelecer a ordem e a segurança.
894

 A intervenção federal não traz consigo nem possibilita 

a suspensão de direitos e garantias fundamentais, aí sua diferença em relação ao estado de 

sítio. O estado de sítio é medida que se reveste de maior contundência e que exige maior 

gravidade, uma vez que autoriza a suspensão temporária de garantias e direitos fundamentais. 

A intervenção federal, diferentemente do estado de sítio, tem abrangência determinada e 

pontual. 

 A ingerência da União mediante o emprego de forças armadas federais, 

para repelir invasão estrangeira (não tendo o estado-membro invadido qualquer relação ou 

complacência com a invasão) não constitui sanção, de modo algum. Mesmo que sacrificada 

temporariamente a autonomia estadual, a intervenção é feita em benefício da unidade 

federada.
895

  

 Cabe à União, da mesma forma, defender a integridade dos estados de 

violências e agressões advindas de outros estados. Por isso, prevê, igualmente, a intervenção 

da União no caso de invasão de uma unidade da Federação em outra. Como se nota, na 

Constituição Federal de 1988, no artigo 34, inciso II, foi empregada a expressão “unidade da 

federação”, que, segundo o artigo 1º da própria Constituição, engloba os estados, os 

municípios e o Distrito Federal, de forma mais abrangente do que a adotada no diploma 
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constitucional anterior (Constituição de 1967 com a Emenda nº1 de 1969), que fazia alusão 

apenas à invasão de um estado em outro. 

 A hipótese fala em invasão de uma unidade da Federação em outra, 

podendo significar, portanto, a invasão de um estado em outro, de um estado no Distrito 

Federal ou deste naquele, ou de um estado em território federal.
896

 

 Enrique Ricardo Lewandowski anota que a CF-88 utilizou expressão 

mais abrangente – unidade da federação – do que as empregadas anteriormente, que falavam 

apenas de invasão de um estado em outro, podendo abarcar a possibilidade de interpretação 

de se admitir a intervenção federal em caso de invasão também em municípios e no Distrito 

Federal. Mas, se tem como sedimentada, através de uma interpretação sistemática, a 

conclusão de que o dispositivo (artigo 34, inciso II da CF-88) apenas diz respeito aos estados 

e ao Distrito Federal (provavelmente por se ter pensado somente na possibilidade de invasões 

que envolvam estados ou o Distrito Federal).
897

 

 O próprio Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, 

entendeu:  

[...] os Municípios situados no âmbito territorial dos Estados-membros não 

se expõem à possibilidade constitucional de sofrerem intervenção decretada 

pela União Federal, eis que, relativamente aos entes municipais, a única 

pessoa política ativamente legitimada a neles intervir é o Estado-membro.
898

 

 

 Não obstante a interpretação mais que sedimentada no sentido da 

impossibilidade de intervenção federal em Município situado fora do âmbito dos territórios 

federais, pode ocorrer, no meio fático, da mesma maneira que as forças de um estado pode 

invadir outro, as forças de um município podem também invadir outro município, ou até 

mesmo outro estado. 

 Tome-se, como exemplo, as possibilidades de invasão de municípios nos 

limites entre estados; nos limites entre municípios. O único ente habilitado para intervir no 

município é o estado-membro, mas, diante de um hipotético esgotamento da capacidade do 

estado em resolver a situação, poderia a União intervir diretamente num município que 

recalcitre nas atitudes de invasão e dominação de outro ente da Federação? É questionamento 

importante, que não é de ocorrência impossível, apesar da probabilidade remotíssima. A 
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resposta mais acertada parece ser a que admita a intervenção federal, para que não reste 

ofendida a segurança do Estado federal, em caso de impossibilidade de intervenção do estado-

membro no município que invada outro ente da Federação. Aliás, entre as hipóteses que 

autorizam a intervenção dos estados nos municípios, previstas na CF-88, no artigo 35, não foi 

prevista nenhuma causa que aluda a possível caso semelhante.
899

 

 O que se quer impedir, efetivamente, no país, são ganhos territoriais e 

obstar eventual imposição de jurisdição de uma unidade da Federação sobre outra. 

Obviamente, é permitida a incorporação, subdivisão ou desmembramento de estados e 

municípios, na forma do artigo 18, § 3º e §4º, da CF-88, através de aprovação das populações 

interessadas e através de lei complementar, do Congresso Nacional.
900

 

 José Cretella Júnior é pontual ao aduzir que “a federação brasileira não 

nasceu de acordo ou pacto de paz. No Brasil, nenhum Estado se ligou; nenhum Estado se 

federou. As Províncias, unidas, apenas transformaram-se em Estados federados” sendo 

adotada e implantada a regra da federatividade constitucional.
901

 Por não ter havido 

dissensões mais graves entre as províncias que se tornaram estados, não há, no país, um 

histórico marcante de invasões armadas de unidades da Federação em outras. Porém, como 

anota Lewandowski, é caso que já ocorreu na história do Brasil.
902
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 Aqui, nesta causa de intervenção, a intervenção visa pôr termo à agressão 

movida por uma das unidades federais contra outra.
903

Cabe, sem dúvida, a intervenção na 

unidade agressora que violou as normas elementares de convivência federativa.
904

 

 Por outro lado, importantíssima questão, levantada por Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, nesta hipótese de invasão de uma unidade da Federação em outra, 

suscita: caberia intervenção federal apenas na unidade invasora ou também na invadida? 

Indaga, portanto, Ferreira Filho, sobre a área de aplicabilidade da medida. Responde, em 

seguida, entendendo que a intervenção é aplicável tanto à unidade invasora como à unidade 

invadida, por não ter, o instituto, caráter punitivo, constituindo-se como um instrumento de 

unidade nacional. Destaca ainda, que a Constituição de 1988 não reproduz a restrição contida 

na Constituição de 1946 que limitava a intervenção apenas à unidade invasora (àquele tempo, 

estado invasor).
905

 

 A intervenção, em caso de invasão de uma unidade da Federação em 

outra, apresenta caráter dúplice. Apesar de entendimentos que não enxergam intuito punitivo 

na medida
906

, é tanto restaurativa quanto punitiva. Restaurativa em relação à unidade 

invadida, pois destina-se a restabelecer sua autonomia e segurança interna, e, punitiva com 

relação à unidade invasora, pois visa frear a invasão e reconduzi-la a seus limites territoriais. 

 Vale destacar, como nota Pinto Ferreira, que a requisição das polícias 

estaduais por parte da União para repelir invasão estrangeira ou a de um estado em outro não 

representa, a rigor, intervenção federal, uma vez que o governo apenas requisitou a força 

policial de um estado-membro, que é constitucionalmente uma reserva do Exército.
907

 

 O procedimento do ato de intervenção federal, nestas hipóteses, será 

abordado mais adiante, quando da análise dos ditames procedimentais da intervenção 

federal.
908

 

 Igualmente importante notar que, durante a vigência da Constituição 

Federal de 1988, não foi decretada nenhuma intervenção federal com base nesta hipótese 

autorizadora. 
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 Se apresentou ao Supremo Tribunal Federal, no ano de 1991, mandado 

de segurança, impetrado pelo Estado de Rondônia, contestando a posse, pelo estado do Acre, 

de porções territoriais que lhe pertenceriam. O STF não acolheu o propugnado, 

principalmente por declarar que o competente para a decretação nestes casos é do Presidente 

da República, através de julgamento político discricionário.
909

 

 

2.1.5.3 Intervenção para pôr termo a grave comprometimento da ordem 

pública 

 

 

 Esmiuçando os termos desta hipótese autorizadora da intervenção 

federal, tem-se que: ‘pôr termo’ é dar ‘fim, remate ou conclusão no espaço ou no tempo’.
910

 

‘Comprometer’ a ordem pública ‘gravemente’ é ‘causar dano’ de forma ‘profunda’, com 

‘grande intensidade’
911

 

 Grande dúvida parece pairar com mais contundência sobre a questão que 

diz respeito a do que se trata ordem pública? 

 José Cretella Júnior destaca que a ordem é o contrário do caos, podendo 

haver vários graus de perturbação da ordem, devendo esta, obrigatoriamente, apresentar-se 

como grave e contundente para que se delibere a respeito da possibilidade de intervenção 

federal.
912

 

 Segundo De Plácido e Silva, como ordem pública “entende-se a situação 

e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e 

os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto”.
913

 

 Evidentemente, não é qualquer perturbação da ordem que torna a 

intervenção federal aplicável. Não há que se esquecer, que a medida interventiva do governo 

federal nos estados é extrema, já que fere a autonomia constitucional assegurada aos entes 

federados.
914
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 Francisco Bilac Pinto Filho define ordem pública como aquela que 

pressupõe que todos os poderes do estado estejam funcionando normalmente e que os 

cidadãos não estejam sendo perturbados por fatos ou atos que as autoridades estaduais não 

possam impedir ou controlar. Como exemplo, cita eventual greve duradoura de policiais que 

esteja prejudicando a vida dos cidadãos, com aumento excessivo do número de furtos e 

roubos, depredação do patrimônio público, ameaça à vida de autoridades. Em tais 

circunstâncias, estaria autorizada, na linha de raciocínio de Bilac, a intervenção federal.
915

 

 Acrescenta-se, que não somente tais crimes, cometidos de forma 

generalizada, dariam causa à intervenção federal, mas também, e, principalmente, crimes mais 

graves, como, por exemplo, os crimes contra a vida.
916

 

 A intervenção federal na hipótese de grave comprometimento da ordem 

pública, só faz-se necessária e constitucionalmente lícita, caso não possam ou não queiram as 

autoridades e forças locais debelar a desordem estabelecida.
917

 

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho anota que uma interpretação que 

atribuísse maior abrangência ao grave comprometimento da ordem pública, esvaziaria a 

autonomia estadual, uma vez que a deixaria vulnerável sempre que ocorresse qualquer 

desordem, que poderia ser perfeitamente cuidada pelo próprio estado-membro.
918

 

  A hipótese deve ser interpretada dentro do sistema federativo que vigora 

na Constituição de 1988. Neste, a intervenção é a exceção; a autonomia estadual, a 
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de greve, sexta-feira (3) continua sendo o que somou mais casos, com 31 registros. Outras 14 mortes foram de 

quinta-feira (2). [...]” Parte de notícia referente ao caso de greve da Polícia Militar no ano de 2012, na cidade de 

Salvador, Estado da Bahia. Disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/02/homicidios-em-salvador-

e-regiao-crescem-129-durante-greve-da-pm.html.> Acesso em 28 de março de 2012. 
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normalidade.
919

 O comprometimento da ordem pública deve ser realmente objetivo em um 

determinado território. 

 Assim, não é qualquer perturbação da ordem que enseja a intervenção, 

mas apenas aquela que o estado-membro não pode ou não quer debelar. Uma interpretação 

demasiadamente extensiva e abrangente do instituto esvaziaria a autonomia estadual e 

ensejaria o ato interventivo sempre que ocorresse efêmera e superficial desordem, que poderia 

ser contida por meios próprios da unidade afetada.
920

 

 O estado-membro afetado, ademais, não pode dispor de meios para 

debelar a desordem
921

, pois, uma vez apto para determinar o fim da situação que aflige seus 

domínios, deve sua autonomia ser conservada e não decretada a intervenção federal. 

 É de se ressaltar, que a CF-88 suprimiu do texto duas hipóteses que 

autorizavam a intervenção federal: as que se dariam em caso de corrupção no poder público 

estadual ou ameaça de irrupção de perturbação na ordem, previstas na Emenda Constitucional 

nº 1 de 1969.
922

 

 A intervenção para garantir a ordem pública não se destina a punir esta 

ou aquela autoridade. O objetivo é sanar a falha das autoridades responsáveis pela ordem no 

estado; é restabelecer a normalidade em caso de ofensa ao pacto federal.
923

 

 Kyioshi Harada comenta que o grave comprometimento da ordem 

pública de que trata o texto constitucional, é aquele que ocorre no âmbito do território do 

estado-membro, com a exigência de que seja um distúrbio duradouro, ainda que descontínuo 

no tempo, e que o ente político regional não tenha aptidão ou meios para restabelecer a 

normalidade. Como exemplos de situações que poderiam autorizar a intervenção federal neste 

caso, o autor aponta a interrupção constante e duradoura de serviços essenciais (abastecimento 

de água, sistemas de comunicação, de energia elétrica) que traga grave perturbação à ordem 

jurídica e social ou quando a polícia mostrar-se impotente para enfrentar bandos, quadrilhas 

ou grupos armados que perturbem e atinjam a vida dos cidadãos. Conclui Harada que a 

intervenção se legitimaria sempre que nos estados ou no Distrito Federal estivessem 

ocorrendo situações de grave ameaça às instituições fundamentais, ou, ainda, se os valores 

jurídicos e morais estiverem sendo sacrificados para atender a interesses contrários aos da 
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entidade afetada e ainda quando verificada a prática de atos que gerem a insegurança e 

instabilidade institucional.
924

 

 Como exemplos que poderiam consistir em grave comprometimento da 

ordem pública, a Lei dos crimes de responsabilidade, oferece: no caso de qualquer dos 

agentes, órgãos ou chefes dos poderes dos estados e do Distrito Federal “servir-se das 

autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, ou tolerar que essas 

autoridades o pratiquem sem repressão sua”; que “subverter ou tentar subverter por meios 

violentos a ordem política e social”; que “incitar militares à desobediência à lei ou infração à 

disciplina” ou que “provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas 

contra as instituições civis”.
925

 

 A intervenção federal na hipótese de restabelecimento da ordem não se 

confunde com a decretação do estado de defesa, medida excepcional prevista no artigo 136 da 

CF-88.
926

 O estado de defesa é situação em que se organizam medidas destinadas a debelar 

ameaças à ordem pública ou à paz social. 

 No conceito de José Afonso da Silva, o estado de defesa constitui:  

[...] na instauração de uma legalidade extraordinária, por certo tempo, em 

locais restritos e determinados, mediante decreto do Presidente da 

República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa 

Nacional, para preservar a ordem pública ou a paz social ameaçadas por 
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grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades 

de grandes proporções da natureza.
927  

 A intervenção federal, para pôr termo a grave comprometimento da 

ordem pública é medida revestida de maior pontualidade em relação ao estado de defesa. Sua 

abrangência é menor e menos intensa. No estado de defesa, assim como no estado de sítio, há 

a possibilidade de suspensão de direitos e garantias fundamentais, na intervenção federal não. 

 A prática constitucional na ordem de 1988 não apresenta, da mesma 

forma, nenhum caso concreto de utilização da intervenção federal para por termo a grave 

comprometimento da ordem pública. 

 Durante o mês de junho de 2013, uma onda de protestos tomou conta do 

território nacional. A chamada “revolta dos vinte centavos”. Milhares de estudantes e a 

população saíram às ruas buscando a efetivação de direitos, moralidade na política e redução 

de tarifas. Durante os protestos, viu-se, também, uma onda de vandalismo que chegou a 

ameaçar a integridade das autoridades públicas, principalmente nos estados do Rio de Janeiro 

e Minas Gerais. O Governador de Minas Gerais, inclusive, pediu ajuda ao Governo Federal, e 

este enviou ao estado mineiro homens da força de segurança nacional. A contundência e o 

excesso, por vezes, da destruição do patrimônio público e privado por parte dos vândalos que 

acompanharam os manifestantes, faz surgir a cogitação de decretação de intervenção federal, 

entretanto, o simples auxílio da União parece bastante nestes casos, ficando a intervenção 

federal reservada aos casos de claro envolvimento da autoridade estadual com o 

comprometimento da ordem pública, ou a incompetência em resolver o problema. 

 Apesar da consagrada competência e iniciativa exclusiva do Presidente 

da República para deliberar e decretar a intervenção neste caso, tem-se nota da existência, ao 

longo da vigência da CF-88, de algumas proposições, provenientes do Poder Legislativo 

Federal (especificamente da Câmara dos Deputados), dirigidas ao Presidente da República, 

sugerindo a intervenção federal, especialmente no Estado do Rio de Janeiro, para pôr termo a 

grave comprometimento da ordem pública.
928
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 2.1.5.4 Intervenção para garantir o livre exercício de qualquer dos 

Poderes nas unidades da Federação 

 

 

 A intervenção deve ser utilizada, também, caso esteja ameaçado o livre 

exercício de qualquer dos poderes das unidades da Federação. A separação dos poderes 

(Legislativo, Executivo e Judiciário) é aplicável também aos estados-membros, e, a atuação 

de cada um deles no que lhes incumbe deve se dar de forma livre e desembaraçada, sem 

qualquer tipo de coação ou impedimento.
929

 

 “Exercício” é ‘ato de exercer ou exercitar’. “Exercitar” é ‘colocar em 

ação, tornar concreto’.
930

 Os poderes, assim, ao exercitar o poder, colocam em ação os fins do 

Estado, os concretizam. O exercício, porém, há de se fazer livre. E exercício livre ou livre 

exercício é, sucintamente, aquele que não ‘se acha submetido a qualquer força constrangedora 

física ou moral’.
931

 Portanto, os representantes dos poderes estaduais deverão concretizar os 

fins do estado sem qualquer tipo de coação física ou moral. 

 Pinto Ferreira atenta para a diferença marcante entre poder coacto e 

poder impedido. No primeiro, o poder em questão (Judiciário, Legislativo ou Executivo) é 

forçado ou obrigado a fazer algo que não pretende, mesmo de forma subjetiva. O segundo não 

tem meios ou possiblidades de fazer o que pretende.
932
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 A CF-88 deu abrigo ao sistema de repartição horizontal de poder de 

modelo tripartido, consagrado na tradicional fórmula do Barão de Montesquieu, segundo a 

qual, “le pouvoir arrete le pouvoir”.
933

 

 O próprio artigo 2º da CF-88 traz, expressamente, em seu texto: “São 

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.”
934

 Tal a importância da separação dos poderes para o sistema constitucional 

vigente, que, o artigo 60, §4º, inciso II, da CF-88, atribui a impossibilidade de deliberação a 

respeito de emenda mesmo que apenas tendente a aboli-la. 

 Não é admissível que se retire de algum dos poderes no âmbito estadual, 

a segurança necessária para exercerem livremente suas funções. A falta de condições para este 

exercício livre pode advir de fatores diversos, estatais e não estatais. Mas, a ameaça ou 

constrangimento deve ser física e material, não proveniente de norma ilegal ou 

inconstitucional, já que, nestas últimas hipóteses, a solução é outra, que não a medida 

interventiva.
935

 

Os princípios da CF-88 devem ser observados também nos estados, por 

isso, os poderes estaduais devem obedecer à forma tripartida de separação. 

O objetivo colimado pela medida de intervenção, nesta hipótese, é o de 

assegurar e garantir o perfeito funcionamento de qualquer órgão ou entidade pertencente a 

qualquer dos três poderes que se achem impedidos de exercer suas funções, ou estejam sendo 

coagidos a não exercê-la, ou exercê-la de forma indevida.
936

 

Nas relações institucionais e governamentais, pode de ocorrer que um 

dos poderes nas unidades da Federação seja coagido ou impedido por outro de exercer suas 

funções. Neste caso, a União é chamada para garantir o livre funcionamento de qualquer deles 

(Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo).
937

 

 Apesar de o dispositivo falar em livre exercício dos poderes nas 

unidades da Federação, a interpretação da Constituição denota que a União só intervirá nos 

estados e no Distrito Federal. Ressalte-se que, sempre esta regra norteou a intervenção, sendo 

                                                           
933

 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. p. 94. 
934

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade Mecum Saraiva. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 7. 
935

 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil (1988). 3º Vol. 

Tomo III. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 35. 
936

 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. p.95. 
937

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1990. p. 232. 



229 
 

que, somente durante a vigência da Constituição de 1967, através de ato institucional, 

autorizou-se a intervenção federal em município.
938

 A intervenção em município, conforme a 

sistemática adotada pela Constituição Federal de 1988, deve ser efetuada pelos estados-

membros e não pela União.
939

 

A ação interventiva neste caso, portanto, se dá com o objetivo de 

assegurar o funcionamento desembaraçado de qualquer um dos poderes que seja ou esteja 

impedido de exercer suas funções.
940

 

Como exemplos de atos que podem ser considerados como impeditivos 

ou coercivos ao funcionamento dos poderes nas unidades da Federação, Fávila Ribeiro citava 

os casos em que o Poder Legislativo estivesse impedido de reunir-se livremente, de tomar 

deliberações dentro da faixa de sua competência constitucional, de dar exequibilidade aos 

seus atos; a hipótese em que o Poder executivo fosse constrangido quando se recusa dar posse 

a eleito e quando não se dá a transferência de poder a substituto no caso de renúncia ou 

afastamento; ou, no que toca ao Poder Judiciário, se estivesse tal poder materialmente 

cerceado para o desempenho da judicatura, por ação ou omissão das autoridades estaduais.
941

 

Francisco Bilac Pinto Filho cita, como exemplo de constrangimento, o 

Poder Executivo estadual não repassar as verbas que são destinadas aos demais poderes do 

estado. Sem os recursos financeiros necessários, não pode haver funcionamento dos poderes. 

Mas, alerta que tal ocorrência não tem gerado decretação de intervenção nos estados.
942

 

Enrique Ricardo Lewandowski, precedentemente, já propugnava admitir-se que a falta de 

repasse, por parte do Poder Executivo, ao Legislativo ou ao Judiciário, das verbas necessárias 

ao regular funcionamento destes, constituiria causa ensejadora da intervenção federal, posto 

que, sem os recursos, tais poderes não podem exercer suas funções.
943

 

A Lei dos crimes de responsabilidade, para esta hipótese de intervenção 

federal, pode oferecer, como exemplos, as condutas de qualquer um dos agentes, órgãos ou 

chefes dos Poderes estaduais ou do Distrito Federal que: tentar “dissolver o Congresso 

Nacional (no caso, as Assembleias Legislativas), impedir a reunião ou tentar impedir por 

qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas Câmaras”; que “usar de violência ou 

ameaça contra algum representante da Assembleia a que pertença ou para coagi-lo no modo 

                                                           
938

 BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coordenadores). Comentários à 

constituição federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 659. 
939

 Id. 
940

 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. p. 95. 
941

 BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coordenadores). Op. cit. p. 660. 
942

 Ibid. p. 660. 
943

 Ibid. p. 96. 



230 
 

de exercer o seu mandato”; ou que “conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante 

suborno ou outras formas de corrupção”; que “violar as imunidades asseguradas aos membros 

do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores 

do Distrito Federal e das Câmaras Municipais”; que “opor-se diretamente e por fatos ao livre 

exercício do Poder Judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, 

mandados ou sentenças”; que “usar de violência ou ameaça, para constranger juiz, ou jurado, 

a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato 

do seu ofício”.
944

  

Francisco Bilac ainda indaga a possibilidade da decretação de 

intervenção federal em caso de o Ministério Público ser coagido ou impedido no exercício de 

suas funções. Conclui ou autor, com acerto, pela impossibilidade da adoção da medida 

interventiva, devendo a situação, tomar o curso normal da via judiciária. O Ministério 

Público, apesar da carga constitucional que carrega em suas atribuições, não é um poder 

independente na organização do Estado, por isso, não há que se falar em intervenção federal 

neste caso.
945

 

O procedimento do ato de intervenção nesta hipótese autorizadora será 

exposto adiante, quando da tratativa das questões procedimentais da intervenção federal.
946

 

 

 

2.1.5.5 Intervenção para reorganizar as finanças de unidade da Federação, 

nos casos estabelecidos na Constituição Federal 

 

 

Como nota Lewandowski, a interdependência econômica que circunda as 

unidades componentes da Federação, acarreta no fato de que se uma destas unidades 

descontrolar-se em sua administração financeira de maneira mais profunda, afetará todo o 

sistema, por isso, há a necessidade de providências que visem solucionar situações deste 

tipo.
947

 O governo federal, pois, deve intervir, visando corrigir o problema. 

A hipótese em questão advém da preocupação dos reformadores de 1926. 
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Os estados brasileiros na época, com autonomia para decretarem impostos e assumirem 

compromissos, passaram a se endividar com credores estrangeiros, o que gerou receio da 

União de cobrança forçada de dívidas, ficando ameaçado o território brasileiro.
948

 

Na história do país, temos como exemplo o caso do Espírito Santo, que 

não pagou cupons de sua dívida externa, provocando reclamações diplomáticas por parte da 

França, que enviou seu cruzador Arethusa para o Rio de Janeiro, para a cobrança do devido. A 

dívida foi paga pela União, para evitar complicações.
949

 

A possibilidade de intervenção, apesar da maioria das dívidas contraídas 

pelos estados ser, à época, contraída com o estrangeiro, estava autorizada em caso de qualquer 

tipo de dívida, mas tal dívida havia de ser fundada.
950

 

A desorganização das finanças do Estado é fonte de perturbação da 

situação financeira do estado-membro ou Distrito Federal e embaraça seu desenvolvimento e 

autonomia, tornando a unidade incapaz de exercer as competências a atribuições que a 

Constituição lhes assegurou.
951

 

O interesse no perfeito cumprimento dos mandamentos constitucionais 

atinentes às finanças dos estados e da União, não interessa somente àqueles, é de interesse 

fundamental desta.
952

 

Para a salvaguarda da autonomia dos estados, decorrente do princípio 

federativo, a Constituição só autoriza a intervenção federal nos estados-membros e no Distrito 

Federal nas hipóteses enunciadas expressamente no texto constitucional, quais sejam: intervir 

na unidade da Federação que “suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois 

anos consecutivos, salvo motivo de força maior”; e na unidade que “deixar de entregar aos 

Municípios receitas tributárias fixadas na Constituição Federal, dentro dos prazos 

estabelecidos em lei”. 

Por importância didática, também será dividida a análise desta hipótese 

autorizadora, em duas partes, exatamente como o próprio texto constitucional o faz. 

A primeira, diz respeito à intervenção federal no Distrito Federal ou em 
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estado-membro que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos 

consecutivos, salvo motivo de força maior. 

Na vigência da Constituição de 1988, o inadimplemento da obrigação de 

pagar dívida fundada (tanto externa quanto interna) pode dar motivação para a intervenção 

federal.
953

 

Como se observou na análise histórica, essa causa de intervenção 

federal remonta às emendas à Constituição de 1891, no ano de 1926, sendo mantida nos 

textos posteriores. Apenas na Constituição de 1946, a hipótese restringia-se ao não-pagamento 

de dívida fundada exterior, sendo, tal sistemática, descartada pela Carta de 1967.
954

 

Dívida fundada, de acordo com Celso Ribeiro Bastos, é a resultante dos 

empréstimos temporários a médio e longo prazos, compreendidos também os empréstimos 

perpétuos. Bastos dá nota de que o termo ‘fundada’ decorre historicamente da Inglaterra, 

onde, quando se emitiam empréstimos desta natureza, era simultaneamente instituído um 

fundo para fazer face aos encargos resultantes desta operação (compreendidos os juros e o 

resgate do principal).
955

 

Ernesto Leme, baseando-se em João Pedro da Veiga Filho, ensinava ser a 

dívida fundada a “constituida por titulos de renda ou apolices, inscriptos nos livros 

respectivos, negociaveis nas bolsas, de juros, assim como a prazo, de pagamento e resgate 

expressamente estipulados”.
956

 

Nos termos do artigo 98 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que 

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, dispõe: “A dívida 

fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos 

para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos”.
957

 

A lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências, prevê, em seu artigo 29:  

Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes 

definições: 
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I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem 

duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em 

virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações 

de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.  

§ 3
o
 Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito 

de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do 

orçamento.
958 

 

Francisco Bilac assevera que a dívida fundada ou consolidada deve estar 

devidamente escriturada, abranger todas as obrigações financeiras do ente federativo, sejam 

elas criadas lei, convênio, tratado, ou mesmo operações de crédito com instituições 

financeiras.
959

 

No caso da previsão de pagamento de precatório judicial, que esteja 

previsto no orçamento anual votado pela Assembleia Legislativa (ou Distrital) ou pela 

Câmara de Vereadores, mesmo sendo tal compromisso (judicial) inferior a doze meses, será 

considerada como dívida consolidada, desde que o mesmo não tenha sido pago durante a 

execução do orçamento em que tenha sido incluído.
960

 

O que se vê na prática, destaca Francisco Bilac, é a tipificação da 

inadimplência dos precatórios judiciais ser alocada na hipótese de descumprimento de decisão 

judicial que demanda a solicitação dos tribunais estaduais ou dos tribunais federais ao 

Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça (a que também se fará 

referência, doravante, com o uso da forma abreviada “STJ”), e a requisição destes ao 

Presidente da República. O não pagamento, pois, de precatórios judiciais lançados no 

orçamento do estado-membro, não pagos no exercício previsto, poderia, neste raciocínio, 

ensejar a intervenção no intuito de reorganizar as finanças do estado.
961

 Bilac entende que até 

mesmo uma despesa constituída para atender a insuficiência de caixa, desde que consolidada 

e com amortização superior a doze meses, pode ser considerada dívida fundada. 

José Cretella Júnior afirma que: 

O Estado-membro não pode ser insolvente. Se solicita empréstimo à União 

para atender compromissos de exigibilidade superior a doze meses, a fim de 

compensar o desequilíbrio orçamentário ou financeiro, ocorrido com o 

financiamento de obras e serviços públicos, o pagamento não pode ser 

suspenso durante mais de dois anos seguidos, porque, se o for, a interrupção 
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do pagamento inscreve-se como razão suficiente para a intervenção federal 

no Estado-membro inadimplente.
962

 

 

O cabimento da adoção da medida está condicionado ao não pagamento 

que perdure por mais de dois anos consecutivos e quando não decorrente de motivo de força 

maior.
963

 A força maior, entretanto, há de ser patente, pública, atingir a capacidade do ente 

federativo. Como exemplos, Francisco Bilac relaciona eventual comoção interna no estado, 

greve geral de transporte que impeça a circulação de mercadorias, catástrofe natural. Há 

exemplos dados pela lei complementar, como os que dizem respeito a instabilidades 

econômicas ou alterações nas políticas monetária ou cambial.
964

 

Celso Ribeiro Bastos afirma não aceitar o entendimento segundo o qual 

bastaria o simples pagamento de quantia ínfima para descaracterizar o inadimplemento. Não 

bastaria, segundo Bastos, o pagamento de uma quantia irrisória com o intuito de interromper o 

prazo constitucional. Os juros da dívida também são parte do inadimplemento, podendo assim 

ensejar a medida interventiva, porém, o fator determinante para que esta seja tomada é o 

transcurso do prazo de dois anos da primeira inadimplência.
965

 

Na contagem do prazo de dois anos, exclui-se o primeiro dia, que é o do 

vencimento da obrigação e inclui-se o último. Assim, toda vez que se complete prazo superior 

a dois anos, contados, a partir do empréstimo, sem que se tenha efetuado o pagamento da 

dívida, a hipótese autorizadora estará configurada e a intervenção federal poderá ser 

decretada.
966

 

O inadimplemento da dívida fundada, mesmo se decorridos dois anos, 

quando justificado por motivo de força maior, desautoriza a adoção da intervenção federal.  

A definição legal de força maior é encontrada no Código Civil de 2002, 

no artigo 393, parágrafo único, que preceitua: “O caso fortuito ou força maior verifica-se no 

fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.
967

 

De Plácido e Silva atribui a “força maior” a definição de: 

[...] poder ou razão mais forte, decorrente da irreversibilidade de fato, que 
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por sua influência, veio impedir a realização de outro, ou modificar o 

cumprimento de obrigação, a que estava sujeito. Na técnica jurídica, força 

maior e caso fortuito possuem efeitos análogos. Qualquer distinção havida 

entre eles, consequente da violência do fato ou da causalidade dele, não 

importa na técnica do Direito. Somente importa que, um ou outro, 

justificadamente, tenham tornado impossível, pelo fato estranho à vontade da 

pessoa, o cumprimento da obrigação contratual. Ou, por eles, não se tenha 

possibilitado ou evitado a prática de certo ato, de que se procura fazer gerar 

uma obrigação. Força maior, pois, é a razão de ordem superior, justificativa 

do inadimplemento da obrigação ou da responsabilidade, que se quer atribuir 

a outrem, por ato imperioso que veio sem ser por ele querido.
968

 

 

Washington de Barros Monteiro, citando Carbonnier, aponta que existem 

acontecimentos que ultrapassam as forças humanas; diante desses fatos, as instituições 

jurídicas concebidas para a regular vida corrente, devem ceder para situações-exemplo como 

greves, inundações ou catástrofes de ordem natural.
969

 

Sobre caso fortuito e força maior, há controvérsia sobre sua 

diferenciação, alguns entendendo pela natureza idêntica de ambos, visando as consequências 

jurídicas, e, outros que afirmam não se confundirem os dois elementos, por serem divergentes 

entre si em função de peculiaridades elementares próprias de cada um.
970

 

Para o fim específico desta hipótese autorizadora de intervenção federal, 

a identidade ou distinção de caso fortuito ou força maior tem sim importância, mas o aspecto 

fulcral e que interessa diretamente à adoção da medida interventiva, é que o motivo pelo qual 

foi suspensa a dívida fundada por mais de dois anos tenha suficiência e robustez para 

justificar a suspensão. 

                                                           
968

 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário jurídico. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 630. 
969

 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. Direito das obrigações. Parte 1. n. 4. Atualizado 

por Carlos Alberto Dabus Maluf. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 317. 
970

 Ibid. p. 317-318. Washington de Barros Monteiro aponta que “Teoricamente, distinguem-se os dois conceitos. 

Várias teorias procuram sublinhar-lhes os traços distintivos: a) teoria da extraordinariedade; b) teoria da 

previsibilidade e da irresistibilidade; c) teoria das forças naturais e do fato de terceiro; d) teoria da diferenciação 

quantitativa; e) teoria do conhecimento; f) teoria do reflexo sobre a vontade humana. De acordo com a primeira, 

há fenômenos que são previsíveis, mas não quanto ao momento, ao lugar e ao modo de sua verificação. Qualquer 

pessoa pode prever que no inverno irá gear, mas ninguém pode precisar quando, em que ponto e com que 

intensidade ocorrerá o fenômeno. Em tal hipótese, entra este na categoria do caso fortuito. Por outro lado, 

existem acontecimentos que são absolutamente inusitados, extraordinários e imprevisíveis, como o terremoto e a 

guerra. Defrontamo-nos então com os casos de força maior. Pela segunda, vis major é aquela que, conquanto 

previsível, não dá tempo nem meios de evita-la; caso fortuito, ao contrário, é o acontecimento de todo 

imprevisto. Para a terceira, resulta a força maior de eventos físicos ou naturais, de índole inteligente, como o 

granizo, o raio e a inundação; o caso fortuito decorre de fato alheio, gerador de obstáculo que a boa vontade do 

devedor não logra superar, como a greve, o motim e a guerra. De conformidade com a quarta, existe caso fortuito 

quando o acontecimento não pode ser previsto com diligência comum; só a diligência excepcional teria o condão 

de afastá-lo. A força maior, ao inverso, refere-se a acontecimento que diligência alguma, ainda que excepcional, 

conseguiria sobrepujar. Para a quinta, se se trata de forças naturais conhecidas, como o terremoto e a tempestade, 

temos a vis major; se se cuida, todavia, de alguma coisa que a nossa limitada experiência não logra controlar, 

temos o fortuito. Finalmente, em consonância com a sexta, sob o aspecto estatístico, o vento constitui caso 

fortuito; sob o aspecto dinâmico, força maior”. 



236 
 

Enrique Ricardo Lewandowski afirma ser a ocorrência de força maior 

uma causa exoneratória, que exclui a possibilidade de intervenção, consistente em um evento 

externo à vontade do ente federado, de caráter irresistível, inevitável e imprevisível, como, 

por exemplo, a eclosão de grave comoção social ou calamidade natural de grandes 

proporções.
971

 

José Cretella Júnior anotou que, na prática, a possibilidade de realizar-se 

a intervenção com base nessa causa autorizadora é nula, uma vez que, mesmo que o prazo 

estiver se exaurindo, o governo do estado insolvente providenciaria o pagamento para que não 

ocorresse a intervenção.
972

 

O que se quer, na verdade, com o dispositivo em comento, como aduz 

Luís Carlos Hiroki Muta, é “evitar que o desequilíbrio financeiro acarrete uma crise, não 

apenas econômica, mas política, e não exclusivamente regional, mas federativa e 

internacional”.
973

 

O procedimento no caso desta hipótese autorizadora será abordado mais 

adiante, quando da exposição dos aspectos procedimentais da intervenção federal.
974

 

A segunda parte desta hipótese autorizadora, diz respeito à intervenção 

federal no Distrito Federal ou em estado-membro que deixar de entregar aos Municípios 

receitas tributárias fixadas na Constituição Federal, dentro dos prazos estabelecidos em lei. 

A hipótese em questão se refere a quotas, ou parte delas, que o estado 

deve repassar ou entregar aos municípios em função da participação destes nas receitas 

estaduais. O não cumprimento destes mandamentos constitucionais ou a suspensão desse 

pagamento são causas determinantes da decretação da intervenção federal.
975

 

As receitas de repartição obrigatória que podem, em descumprida a 

obrigatoriedade do repasse, autorizar a intervenção federal, são exclusivamente as tributárias, 

previstas na CF-88, nos artigos 158, III (IPVA) e IV (ICMS); 159, §3º e §4º (25% do Fundo 

de Participação dos Estados).
976 

Os traços que marcam o sistema tributário nacional encontram origem na 
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Emenda constitucional nº 18, de 1965, à Constituição de 1946, que conferiu aos municípios 

certas quotas tributárias do montante dos estados.
977

 

O artigo 158 da Constituição Federal de 1988, expressamente dispõe que 

pertencem aos municípios: 

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 

sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 

mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas 

em seus territórios; 

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 

Territórios, lei federal.
978

 

 

Os municípios, pois, foram beneficiados pela transferência de 50% do 

IPVA (Imposto sobre propriedade de veículos automotores) e 25% do ICMS (Imposto sobre 

circulação de mercadorias e prestação de serviços) por parte do estado-membro.
979

 

 A entrega das quantias deve ser feita em dinheiro e não é suscetível de 

descontos com fundamentos como o de indenizar despesas com a arrecadação. O município 

possui direito subjetivo público a receber e exigir do estado-membro o pagamento que lhe 

corresponde, sendo que, o descumprimento destes mandamentos implica a intervenção 

federal.
980

 

A retenção indevida de tal quota por parte de estado-membro ou do 

Distrito Federal, deixando de repassar o que tem o dever aos municípios, tem como sanção a 

intervenção federal.
981

 

Para que se dê a intervenção federal na hipótese em tela, o repasse aos 

municípios deve estar previsto constitucionalmente, e só vale em relação aos repasses dos 

estados-membros. Não se aplicam aos previstos em leis posteriores, que estabeleçam outros 
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tributos ou alíquotas maiores que as já previstas na Constituição.
982

 

A retenção das quotas municipais só é autorizada se houver débitos do 

município para com o estado-membro, relativo a créditos do estado ou de suas autarquias, 

conforme o artigo 160, parágrafo único da Constituição Federal. A lei complementar nº 101 

previu também que poderá haver retenção de receitas municipais, desde que o estado tenha 

participado em contrato de operação de crédito interno ou externo, como garantidor das 

obrigações municipais.
983

 

Várias tentativas de regulamentação tentando estabelecer o prazo desta 

hipótese tiveram iniciativa na Câmara dos Deputados, precisamente, 12, entretanto, nenhuma 

delas restou frutífera, sendo as propostas arquivadas.
984

 

A iniciativa do ato de intervenção em ambos os casos analisados, é 

exclusiva do Presidente da República, não sendo necessária qualquer solicitação.
985

 

 

 

2.1.5.6 Intervenção para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão 

judicial 

 

 

Enrique Ricardo Lewandowski anota que, a palavra ‘prover’ deriva do 

latim ‘providere’ (providenciar ou tomar providências). Assim, pois, a hipótese autorizadora 

de intervenção federal neste caso se destina a prover a execução de lei federal, ordem ou 

decisão judicial, descumprida pela autoridade local.
986

 

É da sistemática do federalismo a repartição de competências legislativas 

entre a União e os entes federados. À União cabe a edição de regras de interesse geral, e, aos 

estados e municípios, normas de interesse local, ou específico. A própria Constituição 
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estabelece as competências pertencentes à União e aos demais entes federados.
987

 

As partes pertencentes à Federação não podem escusar-se do 

cumprimento e acatamento das leis produzidas pela União. Não podem, pois, os estados, 

utilizarem-se de qualquer pretexto (de inconstitucionalidade formal ou material, por exemplo) 

para o descumprimento da lei federal.
988

 

Os conflitos que tratam da exequibilidade das leis ordinárias devem ser 

submetidos ao Poder Judiciário, que é o órgão competente para conhecer da contestação e 

discussão da constitucionalidade delas.
989

 

É interessante dividir a tratativa do tema. Por isso, primeiro será 

analisada a hipótese de prover a execução de lei federal, em seguida os casos de execução de 

ordem ou decisão judicial. 

Na hipótese de provimento à execução de lei federal, o Presidente da 

República age por determinação do STF quando do julgamento procedente de representação 

do Procurador-Geral da República. Antes do advento da Emenda nº 45 de 2004, a 

competência para a apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (a qual, doravante, 

também se fará referência com a forma abreviada “ADIN”) interventiva era do STJ, e, com tal 

alteração, passou a incumbir ao STF.  

Na linha de raciocínio de Walter Claudius Rothenburg, a atribuição desta 

competência ao STF tem, também, um fundamento político, de fortalecimento do Supremo 

Tribunal em detrimento do Superior Tribunal de Justiça. O Supremo ganha, pois, caráter de 

Tribunal da Federação.
 990

 

É mandamento chave do perfeito funcionamento do sistema federativo, 

que todos os entes federados devem acatar, fazer respeitar e fazer cumprir as leis provindas do 

poder federal. Ainda que paire dúvida sobre a constitucionalidade da lei ou ato normativo, 

estes hão de ser cumpridos, uma vez que se lhes aplica a presunção de legitimidade dos atos 

emanados do poder público.
991

 

A intervenção federal para execução de lei federal só deve ser autorizada 
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quando não couber solução judiciária para o caso.
992

 Celso Ribeiro Bastos resume os 

requisitos para a adoção da medida: “1º) preceito legal plenamente de acordo com a 

Constituição; 2º) que a execução da norma não tenha sido possível judicialmente”.
993

 

Assim, pois, qualquer ato normativo estadual que negue execução a lei 

federal, passará, obrigatoriamente, pela análise do Procurador-Geral da República, que, 

representará ao Supremo Tribunal Federal acerca do ato em questão. Não apenas o STF, mas o 

Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito de suas competências, 

constatando a inexecução da lei ou ato normativo federal, deverão requisitar ao Presidente da 

República a intervenção federal no estado-membro.
994

 O Presidente da República, pois, age 

vinculado à requisição de uma das Cortes superiores. 

A hipótese que autoriza a intervenção federal, diz respeito a prover a 

execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.  Assim, o descumprimento que enseja a 

medida interventiva deve se referir a lei promulgada e publicada segundo as competências 

legislativas da União, enumeradas na Constituição Federal, ou de lei federal sobre normas 

gerais, no âmbito da competência concorrente.
995

 

As normas emanadas da União, no âmbito de sua competência legislativa 

ou quando se tratar de normas gerais no âmbito da competência concorrente, devem ser 

cumpridas pelos entes federativo. Não podem os estados ou os municípios editarem atos 

normativos ou obstarem, de qualquer forma, a execução dos diplomas normativos federais, 

sob pena de intervenção. 

O §3º do artigo 36, deixa a possibilidade de, em caso de ato normativo 

editado que obste a execução de lei federal ou ordem ou decisão judicial, dispensada a 

apreciação do decreto pelo Congresso Nacional, o decreto interventivo apenas suspender o ato 

impugnado, se esta medida bastar para o restabelecimento da normalidade. 

A autorização para a intervenção federal em caso de descumprimento de 

ordem ou decisão judicial decorre da consagração do Poder Judiciário no Estado de direito 

que conforma a Constituição de 1988.
996

 Se o governo estadual descumprir ordem ou decisão 

judiciária, de órgão federal ou de órgão estadual (incluindo-se também o Distrito Federal), 
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poderá ser adotada a medida interventiva.
997

 Vê-se que, diferentemente da execução de lei, 

que deve ser federal, na segunda parte do dispositivo, permite-se a intervenção para assegurar 

o cumprimento de ordem ou decisão judicial proveniente de estado-membro.
998

 

A redação da hipótese já foi fruto de discussão, tendo sido, os vocábulos 

“sentenças federais”, presentes na Constituição 1891, substituídos, em 1934, por “ordens e 

decisões de juízes e tribunais federais”. Em 1937 houve novamente retrocesso à primeira 

expressão, mas, em 1946, ampliou-se a abrangência da cláusula permissiva com a adoção das 

expressões “ordem ou decisão judiciária”, o que inclui decisões emanadas de qualquer órgão 

do Poder Judiciário e não apenas de juízes.
999

 

A Constituição de 1988 empregou o termo ‘judicial’. Pontes de Miranda 

já pregava que o termo ‘judiciária’ abrangeria apenas decisões emanadas de juízes, e, 

‘judicial’ abrangeria também decisões de outras autoridades pertencentes ao Poder Judiciário. 

Desta forma, decisão que emanasse do Poder Judiciário (juízes e demais autoridades), uma 

vez descumprida, poderia ensejar a intervenção federal. 

Na vigência da Constituição de 1988, porém o Superior Tribunal de 

Justiça, em julgado, pronunciou-se sobre a problemática, sendo de entendimento dos 

Ministros desta Corte que a autoridade a determinar a ordem ou decisão deve estar 

encarregada da prestação jurisdicional, e não de atividades meramente administrativas.
1000

 É o 

que se depreende da redação da CF-88 que emprega os termos “ordem ou decisão 

judicial”.
1001

 

Mesmo após a Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 36 da 

CF-88, a requisição de intervenção federal em caso de descumprimento a ordem ou decisão 

judicial continuou atribuída aos tribunais superiores, no âmbito de suas competências. O 

procedimento é mais complexo, mas não depende de representação do Procurador-Geral da 

República, podendo as partes interessadas (no cumprimento da ordem ou decisão), o membro 

do Ministério Público ou o juiz, representarem ao tribunal a que estiverem submetidos para 

que este tribunal se reporte a um dos tribunais superiores constitucionalmente competentes 
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acerca da intervenção.
1002

 

Enrique Ricardo Lewandowski destaca que ‘ordem’ significa toda 

determinação assinada por Corte ou magistrado, dentro ou fora de uma lide, para que se faça 

ou deixe de fazer algo; ao passo que, ‘decisão’ constitui o último ato de um processo, 

colocando fim a uma demanda em que se atribui razão a uma das partes.
1003

 

A definição de ordens ou decisões estaduais não segue a sistemática 

adotada para as leis. As ordens e decisões não necessitam ter proveniência federal. Francisco 

Bilac Pinto Filho aponta não haver necessidade, igualmente, do trânsito em julgado da ordem 

ou decisão.
1004

 Mas, o STF, em sua jurisprudência, admite a intervenção federal apenas em 

descumprimento doloso de decisão transitada em julgado.
1005

 

As autoridades competentes das unidades federadas estão obrigadas não 

só a acatar as ordens e decisões como também zelar pelo seu cumprimento, empregando, para 

tal desiderato, todos os meios que se façam necessários.
1006

 O descumprimento, quando o 

esforço da autoridade estadual não lograr êxito, enseja a intervenção federal. 

Os tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 

Justiça ou Tribunal Superior Eleitoral) analisarão a necessidade e, decidindo pela intervenção, 

manifestar-se-ão através de requisição ao Presidente da República, que deverá ser cumprida. 

O STF tem entendido, sobre a intervenção federal nos estados, que o 

descumprimento voluntário e intencional da decisão transitada em julgado configura 
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pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal.
1007

 

Mas, tal entendimento não tem feito parte do entendimento de tal Corte, 

sobretudo no que diz respeito ao cumprimento de precatórios judiciais. As decisões de 

pagamentos de precatórios, com a sua inserção na cronologia dos orçamentos dos estados, 

tratam-se, a rigor, de atos administrativos dos presidentes dos tribunais estaduais, mas nem 

por isso escapam à possibilidade de, sendo descumpridas tais decisões, ensejarem intervenção 

federal. Note-se que não há notícia de determinação de intervenção federal em estado-

membro em matéria de descumprimento dessas decisões.
1008

 

Os tribunais estaduais e federais deverão, dentro dos limites de suas 

competências, solicitar a medida interventiva aos tribunais superiores.
1009

 

Francisco Bilac Pinto Filho nota a controvérsia existente em torno da 

inúmera quantidade de pedidos de intervenção federal feitos pelos tribunais estaduais, 

endereçados ao Supremo Tribunal Federal, pelo não pagamento de precatórios judiciais. 

Sem querer esgotar ou analisar profundamente o assunto, que por si só já 

seria assunto suficiente para uma série de monografias, é oportuno tecer alguns comentários. 

Quando alguma pessoa demanda um direito que entende ser seu ao poder 

público, estando esgotadas as vias administrativas, resolvida a lide e condenada a Fazenda 

Pública, o mecanismo de satisfação de crédito é o precatório, devendo, o juiz, liquidar a 

condenação e apurar seu quantum, expedindo, em seguida, ofício ao presidente do tribunal 

solicitando a inclusão (que se dará por requisição) do montante necessário para o pagamento 

do crédito.
1010

 

O assunto dos precatórios ganhou vulto no Brasil, principalmente, após o 

“escândalo dos precatórios”, entre os anos de 1995 e 1997, no qual governadores e prefeitos 

foram envolvidos em casos de corrupção. 

A matéria é alvo de celeuma e encontra-se regulada constitucionalmente 

no artigo 100 da CF-88, que foi totalmente modificado pela emenda constitucional nº 62 de 

2009, e do artigo 97 do ADCT.
1011
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benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em 

virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, 

exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. § 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 

60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, 

definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao 

triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa 

finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3º O disposto 

no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações 

definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado. § 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores 

distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao 

valor do maior benefício do regime geral de previdência social.  § 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das 

entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas 

em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final 

do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. § 6º As dotações orçamentárias e 

os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que 

proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e 

exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do 

valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. § 7º O Presidente do Tribunal 

competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios 

incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. § 8º É 

vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, 

repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º 

deste artigo. § 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles 

deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não 

em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas 

vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação 

administrativa ou judicial. § 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública 

devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos. 11. É facultada ao credor, 

conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra 

de imóveis públicos do respectivo ente federado. § 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a 

atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua 

natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de 

compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de 

poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. § 13. O credor poderá ceder, total ou 

parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se 

aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. § 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após 

comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. § 15. Sem 

prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime 

especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre 

vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. § 16. A seu critério exclusivo e na forma de 

lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, 

refinanciando-os diretamente”. 
1012

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade Mecum Saraiva. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p 39. “Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da 

Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda 

Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e 

indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão 

esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta 

Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos 

conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional. § 1º Os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial de que trata este artigo optarão, por meio de ato do Poder 

Executivo: I - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou II - pela adoção do 

regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a 

que se refere o § 2º deste artigo corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros 

incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros 

compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de 
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pagamento. § 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um 

doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no 

segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse percentual, calculado no momento de opção pelo 

regime e mantido fixo até o final do prazo a que se refere o § 14 deste artigo, será: I - para os Estados e para o 

Distrito Federal: a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os Estados das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas 

administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) do total da receita corrente 

líquida; b) de, no mínimo, 2% (dois por cento), para os Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de 

precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% (trinta e cinco por 

cento) da receita corrente líquida; II - para Municípios: a) de, no mínimo, 1% (um por cento), para Municípios 

das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações 

direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida; b) de, no mínimo, 

1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para Municípios das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de 

precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35 % (trinta e cinco por 

cento) da receita corrente líquida. § 3º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este 

artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de 

serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da 

Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo mês de referência e os 11 (onze) meses 

anteriores, excluídas as duplicidades, e deduzidas: I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por 

determinação constitucional; II - nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos 

servidores para custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da 

compensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.§ 4º As contas especiais de que 

tratam os §§ 1º e 2º serão administradas pelo Tribunal de Justiça local, para pagamento de precatórios expedidos 

pelos tribunais. § 5º Os recursos depositados nas contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo não 

poderão retornar para Estados, Distrito Federal e Municípios devedores.§ 6º Pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) dos recursos de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo serão utilizados para pagamento de precatórios em 

ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências definidas no § 1º, para os requisitórios do mesmo 

ano e no § 2º do art. 100, para requisitórios de todos os anos. § 7º Nos casos em que não se possa estabelecer a 

precedência cronológica entre 2 (dois) precatórios, pagar-se-á primeiramente o precatório de menor valor.§ 8º A 

aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal e Municípios 

devedores, por ato do Poder Executivo, obedecendo à seguinte forma, que poderá ser aplicada isoladamente ou 

simultaneamente: I - destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão; II - destinados a pagamento a 

vista de precatórios não quitados na forma do § 6° e do inciso I, em ordem única e crescente de valor por 

precatório; III - destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida por lei própria 

da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento de câmara de conciliação. § 9º Os 

leilões de que trata o inciso I do § 8º deste artigo: I - serão realizados por meio de sistema eletrônico 

administrado por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil; II - 

admitirão a habilitação de precatórios, ou parcela de cada precatório indicada pelo seu detentor, em relação aos 

quais não esteja pendente, no âmbito do Poder Judiciário, recurso ou impugnação de qualquer natureza, 

permitida por iniciativa do Poder Executivo a compensação com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em 

dívida ativa e constituídos contra devedor originário pela Fazenda Pública devedora até a data da expedição do 

precatório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos da legislação, ou que já tenham 

sido objeto de abatimento nos termos do § 9º do art. 100 da Constituição Federal; III - ocorrerão por meio de 

oferta pública a todos os credores habilitados pelo respectivo ente federativo devedor; IV - considerarão 

automaticamente habilitado o credor que satisfaça o que consta no inciso II; V - serão realizados tantas vezes 

quanto necessário em função do valor disponível; VI - a competição por parcela do valor total ocorrerá a critério 

do credor, com deságio sobre o valor desta; VII - ocorrerão na modalidade deságio, associado ao maior volume 

ofertado cumulado ou não com o maior percentual de deságio, pelo maior percentual de deságio, podendo ser 

fixado valor máximo por credor, ou por outro critério a ser definido em edital; VIII - o mecanismo de formação 

de preço constará nos editais publicados para cada leilão; IX - a quitação parcial dos precatórios será 

homologada pelo respectivo Tribunal que o expediu. § 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos de 

que tratam o inciso II do § 1º e os §§ 2º e 6º deste artigo: I - haverá o sequestro de quantia nas contas de Estados, 

Distrito Federal e Municípios devedores, por ordem do Presidente do Tribunal referido no § 4º, até o limite do 

valor não liberado; II - constituir-se-á, alternativamente, por ordem do Presidente do Tribunal requerido, em 

favor dos credores de precatórios, contra Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, direito líquido e 

certo, autoaplicável e independentemente de regulamentação, à compensação automática com débitos líquidos 

lançados por esta contra aqueles, e, havendo saldo em favor do credor, o valor terá automaticamente poder 

liberatório do pagamento de tributos de Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, até onde se 
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Com a Emenda Constitucional nº 62 de 2009, foram ajuizadas quatro 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade para que fosse declarado inconstitucional o regime 

especial de pagamento de precatórios constante do artigo 100 da Constituição de 1988 e do 

artigo 97 do ADCT. Duas destas ações não atenderam ao requisito de admissibilidade por falta 

de legitimidade ativa, pois foram ajuizadas por associações de magistrados, entidades não 

legitimadas a propor ADIN. Prosseguindo no tratamento da matéria, duas Ações Diretas 

foram mantidas. As Ações nº 4357 e 4425, ambas de 2009. Nas ações, foram pedidas medidas 

cautelares em sede de liminar, entretanto, o Ministro Carlos Ayres Britto, não concedeu a 

medida, invocando o artigo 12 da lei nº 9.868 de 1999
1013

, que pela relevância da matéria, 

submeteu o julgamento ao Plenário do STF, que tem a faculdade de julgar diretamente a ação. 

No julgamento, primeiro os Ministros superaram uma questão de 

inconstitucionalidade formal apresentada que alegava que o interregno constitucional previsto 

entre as sessões não foi atendido no Senado Federal. O entendimento foi o de que não há 

                                                                                                                                                                                     
compensarem; III - o chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de 

improbidade administrativa; IV - enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora: a) não poderá contrair 

empréstimo externo ou interno; b) ficará impedida de receber transferências voluntárias; V - a União reterá os 

repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos 

Municípios, e os depositará nas contas especiais referidas no § 1º, devendo sua utilização obedecer ao que 

prescreve o § 5º, ambos deste artigo. § 11. No caso de precatórios relativos a diversos credores, em 

litisconsórcio, admite-se o desmembramento do valor, realizado pelo Tribunal de origem do precatório, por 

credor, e, por este, a habilitação do valor total a que tem direito, não se aplicando, neste caso, a regra do § 3º do 

art. 100 da Constituição Federal. § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 

(cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os 

fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o 

valor de: I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; II - 30 (trinta) salários 

mínimos para Municípios.§ 13. Enquanto Estados, Distrito Federal e Municípios devedores estiverem realizando 

pagamentos de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não 

liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do § 1º e o § 2º deste artigo.§ 14. O regime especial 

de pagamento de precatório previsto no inciso I do § 1º vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for 

superior ao valor dos recursos vinculados, nos termos do § 2º, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 15 

(quinze) anos, no caso da opção prevista no inciso II do § 1º. § 15. Os precatórios parcelados na forma do art. 33 

ou do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ainda pendentes de pagamento ingressarão 

no regime especial com o valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo 

dos acordos judiciais e extrajudiciais. § 16. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização 

de valores de requisitórios, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros 

simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência 

de juros compensatórios.§ 17. O valor que exceder o limite previsto no § 2º do art. 100 da Constituição Federal 

será pago, durante a vigência do regime especial, na forma prevista nos §§ 6º e 7º ou nos incisos I, II e III do § 8° 

deste artigo, devendo os valores dispendidos para o atendimento do disposto no § 2º do art. 100 da Constituição 

Federal serem computados para efeito do § 6º deste artigo.§ 18. Durante a vigência do regime especial a que se 

refere este artigo, gozarão também da preferência a que se refere o § 6º os titulares originais de precatórios que 

tenham completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da promulgação desta Emenda Constitucional.” 
1013
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prazo mínimo estabelecido pela Constituição Federal, e o prazo do intervalo seria questão 

regimental. 

Ao adentrar às questões de mérito, os principais pontos que foram 

destacados no julgamento foram: o regime especial implantado com a Emenda nº 62, os 

leilões, o índice de correção monetária baseado na caderneta de poupança e o prazo de 15 

anos para o pagamento da dívida decorrente de precatórios. 

O Ministro Luiz Fux, no julgamento, atestando a violação do princípio da 

isonomia, declarou que as disposições do regime especial de pagamento de precatórios 

instituído pela Emenda nº 62: 

Desafiam a medida de razoabilidade e proporcionalidade, determinados 

privilégios inconstitucionais, como aprece ser o caso, de inovações 

discutidas de favorecimento unilateral aparente e não explicável por 

diferenças reais entre as partes e que somadas a duras vantagens reais da 

fazenda pública, agravam a consequência perversa de retardar sem limites a 

satisfação do direito do particular.
1014

 

 

Luiz Fux, se apegando às posições de Carlos Ayres Britto, argumentou 

que o regime especial instituído pela emenda fragiliza as decisões do Judiciário, criticando 

ainda, as argumentações dos governos de que não existiriam recursos para o pagamento das 

dívidas decorrentes de precatórios. Arguiu o Ministro: 

A sistemática implantada com a Emenda Constitucional é medida estatal que 

aniquila o Estado Democrático de Direito brasileiro e esvazia os postulados 

mais básicos do constitucionalismo, incorporados ao núcleo duro da Carta 

cidadã de 1988.
1015

 

 

O Ministro, com veemência, afirmou que uma sentença condenatória 

despida de força executiva, em termo resumido, não serve para “nada”, e que um processo 

efetivo é aquele que garante a execução dos fins que almeja.
1016

 Pelo voto Fux rejeitou a 

inconstitucionalidade do §2º do artigo 100, declarando a inconstitucionalidade dos parágrafos 

nono e dez, além de supressão de texto e acompanhar o voto do Ministro Relator. 

Não obstante, houve entendimento divergente, do Ministro Teori 

Zavascki, que julgou improcedente as ações de inconstitucionalidade, por entender que a 

emenda não atinge ou afeta qualquer das cláusulas pétreas e que, ainda que pudesse atingir, só 

poderia a emenda ser declarada inconstitucional, se a emenda representasse um retrocesso em 

relação à realidade do artigo 100, que apesar de formalmente estabelecer essa promessa 
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formal, não tem nenhum mecanismo de execução, de modo que fica ao absoluto alvedrio da 

Fazenda Pública pagar o precatório como quiser.
1017

 

Na sessão seguinte de julgamento, os Ministros do STF, em maioria, 

julgaram inconstitucionais os dispositivos que estabeleciam o pagamento da dívida parcelada 

em até 15 anos, e os chamados “leilões reversos”, quando as pessoas aceitam valor menor 

para receber mais rápido. O Presidente Joaquim Barbosa, os Ministros Celso de Mello, Rosa 

Weber e Carmen Lúcia, seguiram o voto do relator, o Ministro aposentado Carlos Ayres 

Britto, para julgar procedente as ADINS e declarar inconstitucionais o parágrafo 15 do artigo 

100 da Constituição Federal de 1988 e a íntegra do artigo 97 do ADCT.
1018

 

O Ministro Marco Aurélio julgou também, parcialmente procedente as 

ações, sobretudo no que toca aos leilões reversos.
1019

 

Os Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e 

Teori Zavascki entenderam que a emenda é constitucional, julgando improcedentes os pedidos 

nas ações. Gilmar Mendes entendeu que a emenda é um avanço, já que a maioria dos estados 

paga a dívida antes do prazo estipulado e que, embora alguns dispositivos devam ser 

regulamentados, a disponibilização de um regime especial para pagamento de precatórios em 

até quinze anos, paradoxalmente, “é motivo de celebração”, por parte dos credores 

alimentares.
1020

 

Teori Zavascki ainda argumentou que não é legítimo ao Supremo dispor 

sobre matéria de competência legislativa, e que o modelo anterior, era ainda mais perversa.
1021

 

Enrique Ricardo Lewandowski postulou que a reforma introduzida era 

absolutamente necessária, e que a metodologia da emenda é adequada. 

De acordo com estimativa levantada durante as sessões de julgamento, 

por volta de um milhão de pessoas deveriam receber mais de 95 bilhões de reais em 

precatórios dos estados, municípios e da União. 

Os Ministros decidiram que os valores não podem mais ser corrigidos de 

acordo com o índice de poupança, e que outro índice será estabelecido. Também foi 

derrubado, um artigo que permitia que precatórios fossem pagos com descontos em impostos, 

por exemplo. Pessoas com mais de 60 anos, portadores de doenças graves ou que devam 

                                                           
1017

 Id. 
1018

 PLENÁRIAS – Emenda Constitucional nº 62. Tv Justiça. 15/03/2013. Vídeo disponível em: 

<http://www.tvjustica.jus.br/index/ver-detalhe-programa/idPrograma/212885/youtubeid/YeQmOFMABKE>. 

Acesso em 30 de maio de 2013. 
1019

 Id. 
1020

 Id. 
1021

 Id. 

http://www.tvjustica.jus.br/index/ver-detalhe-programa/idPrograma/212885/youtubeid/YeQmOFMABKE


249 
 

receber créditos alimentícios têm prioridade para receber os valores. 

O julgamento, como se vê, ainda não acabou. Embora tenha sido 

declarado um resultado na sessão do dia 15 de março de 2013, o Ministro Luiz Fux deu sinais 

de que deve trazer mais uma vez o processo a julgamento, já que ele será o redator do 

acórdão, pois possui o voto vista, do relator Ministro Ayres Britto. Trará também, pela 

proposta de modulação dos efeitos da decisão, pelo fato de terem sido julgados vários 

dispositivos como inconstitucionais, e alguns com interpretação conforme, deverá haver uma 

adequação desta circunstância, àqueles precatórios que vinham sendo pagos desde 2009 

conforme a emenda promulgada, da forma prevista no regime especial. Portanto, os efeitos 

das decisões, dependem ainda de modulação. 

A modulação dos efeitos temporais das decisões consiste na possibilidade 

de o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle de constitucionalidade, na forma do 

artigo 27 da lei nº 9.868 de 1999, estabelecer de que modo e quando operarão os efeitos das 

decisões sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma.
1022

 

O julgamento ocorreu em março de 2013. No mês seguinte, após 

declarados inconstitucionais os dispositivos, o que gerou dúvidas nos tribunais estaduais sobre 

o sistema de pagamento a ser seguido, o Relator Ministro Luiz Fux expediu ofício aos 

tribunais determinando a continuidade dos pagamentos com a sistemática vigente à época da 

decisão, ou seja, na forma da Emenda nº 62 e artigo 97 do ADCT. O acórdão do julgamento 

ainda será publicado, bem como aguarda decisão o assunto referente aos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade. Tais dispositivos tratam, essencialmente, da sistemática de pagamento 

de precatórios, isto é, do sistema ou modo como serão saldadas as dívidas decorrente dos 

precatórios. 

Parte do conteúdo do artigo 100 da CF-88 e a íntegra do artigo 97 do 

ADCT, portanto, foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em 

decisão do plenário do órgão, no dia 14 de março do ano de 2013.
1023

Em resumo, a decisão no 

julgamento, por maioria, foi no sentido da procedência parcial do pedido contido nas ADINS 

para declarar a inconstitucionalidade parcial da Emenda nº 62 e do artigo 97 do ADCT.
1024
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Embora a sistemática dos precatórios seja de extrema importância, o que 

interessa para o presente estudo é a fundamentação da decretação ou da não decretação (como 

vem entendendo o STF) de intervenção federal em decorrência do não pagamento de 

precatórios. As regras sobre precatórios são, pois, acessórias ao assunto principal, que é a 

possibilidade de intervenção federal para cumprimento de decisões ou ordens judiciais, e, 

sobre isto, é que irão tratar-se, sobretudo, os próximos comentários. 

Regis Fernandes de Oliveira define precatório ou ofício de precatório 

como sendo “a solicitação que o juiz da execução faz ao presidente do tribunal respectivo para 

que ele requisite verba necessária ao pagamento de credor de pessoa jurídica de direito 

                                                                                                                                                                                     
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo

bjetoincidente=3813700>. Acesso em 30 de maio de 2005. Decisão: “Após o voto do Senhor Ministro Ayres 

Britto (Relator), que julgava parcialmente procedente a ação direta, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Luiz 

Fux. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa. Presidência do 

Senhor Ministro Cezar Peluso. Plenário, 06.10.2011. Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, 

preliminarmente, reconheceu a legitimidade ativa da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, vencidos 

os Ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki. O Tribunal rejeitou a alegação de inconstitucionalidade formal da 

Emenda Constitucional nº 62, por inobservância do interstício dos turnos de votação, vencidos os Ministros 

Ayres Britto (Relator), Marco Aurélio, Celso de Mello e Joaquim Barbosa (Presidente). O Ministro Gilmar 

Mendes adiantou o voto no sentido da improcedência da ação. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 

06.03.2013. Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Luiz Fux rejeitando a alegação 

de inconstitucionalidade do § 2° do artigo 100 da Constituição Federal; declarando inconstitucionais os §§ 9° e 

10 do artigo 100; declarando inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança," constante do § 12 do artigo 100, bem como dando interpretação conforme ao referido dispositivo 

para que os mesmos critérios de fixação de juros moratórios prevaleçam para devedores públicos e privados nos 

limites da natureza de cada relação jurídica analisada; declarando a inconstitucionalidade, em parte, por 

arrastamento, do art. l°-F da Lei n° 9.494, com a redação dada pelo art. 5° da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 

2009; e acolhendo as impugnações para declarar a inconstitucionalidade do § 15 do artigo 100 e do artigo 97 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias introduzidos pela EC 62/2009, o julgamento foi suspenso. 

Ausente o Senhor Ministro Gilmar Mendes, em viagem oficial para participar da 94 a Sessão Plenária da 

Comissão Europeia para a Democracia pelo Direito, em Veneza, Itália. Presidência do Ministro Joaquim 

Barbosa. Plenário, 07.03.2013. Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Luiz Fux concluiu seu voto 

declarando a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 e do art. 97 do ADCT. O Ministro Teori Zavascki votou 

no sentido da improcedência da ação. O Tribunal resolveu questão de ordem suscitada pelo Ministro Marco 

Aurélio no sentido de serem apreciadas em primeiro lugar as impugnações ao art. 100 da  Constituição Federal, 

vencidos os Ministros Teori Zavascki, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente. Em seguida, o Tribunal 

julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão "na data de expedição do 

precatório", contida no § 2 ° ; os §§ 9° e 10; e das expressões "índice oficial de remuneração básica da caderneta 

de poupança" e "independentemente de sua natureza", constantes do § 12, todos dispositivos do art. 100 da CF, 

com a redação dada pela EC nO 62/2009, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki e Dias Toffoli. 

Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 13.03.2013. 

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Ayres Britto (Relator), julgou parcialmente 

procedente a ação direta, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki e Dias Toffoli, que a julgavam 

totalmente improcedente, e os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que a julgavam procedente em 

menor extensão. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. O Ministro Marco Aurélio requereu a 

retificação da ata da sessão anterior para fazer constar que não declarava a inconstitucionalidade da expressão 

"independentemente de sua natureza", contida no § 12 do art. 100 da CF. Redigirá o acórdão o Ministro Luiz 

Fux. Plenário, 14.03.2013. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à sessão os Senhores 

Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, 

Luiz Fux, Rosa Weber e Teori Zavascki.” 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=3813700
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=3813700
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público, em face de decisão judicial transitada em julgado”.
1025

 Regis Fernandes dá nota que 

quando do emprego da expressão “entidades de direito público”, instituiu-se a abrangência de 

entidades que prestam serviço público, inclusive as sociedades de economia mista ou 

empresas públicas. As empresas públicas exploradoras de atividade econômica, entretanto, 

são excluídas do regime de precatórios, devendo seu credor recorrer à execução comum.
1026

 

O precatório consiste, pois, em uma ordem ou decisão judicial de 

pagamento, para que a Fazenda Pública quite seus débitos reconhecidos em sentenças 

judiciais transitadas em julgado. O não cumprimento do pagamento destes precatórios 

acarreta em manifesta insegurança jurídica, e, por tratar-se de evidente inexecução ou 

descumprimento de decisão judicial, pode dar ensejo à intervenção federal.
1027

 

Basicamente, as hipóteses que poderiam desencadear a intervenção 

federal pelo descumprimento de decisão judicial que se refira a precatórios ocorrem quando 

há a não inclusão da despesa destinada ao pagamento dos precatórios no orçamento e quando 

não se dá o pagamento dos precatórios cuja verba já esteja prevista em orçamento.
1028

 Resta 

configurada a possibilidade de intervenção federal, quando, por exemplo, vencer o prazo para 

quitação dos débitos provenientes de precatórios e quando a verba para eles consignada for 

utilizada de forma diversa. 

O Poder Executivo estadual é o responsável pela inclusão dos precatórios 

no orçamento, devendo fazê-lo ao elaborar a lei orçamentária anual, utilizando-se, para isto, 

de lista encaminhada pelo Poder Judiciário, na qual constam os valores especificados dos 

precatórios devidos.
1029

 

O descumprimento das decisões judiciais sobre precatórios traz, como 

efeitos, a insatisfação do credor (principalmente no que diz respeito a precatórios 

alimentares); a desestabilização das finanças públicas, aumentando cada vez mais a dívida 

fundada e transferindo a responsabilidade de pagamento para os governos posteriores; a 

insegurança jurídica e o descrédito do Poder Judiciário, uma vez que ele condena a Fazenda 

Pública a pagar, mas o cumprimento não se efetiva.
1030

 

Os precatórios têm fundamento em créditos líquidos e certos, 

devidamente constituídos perante o Poder Judiciário por sentença, que digam respeito a 
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débitos do poder público em virtude de descumprimento ou revisão de contratos firmados 

com terceiros, decorrentes de aposentadorias, salários, ou devidos por indenizações, 

desapropriações, etc.
1031

 

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente negado a medida 

interventiva para casos desta natureza por sua inviabilidade, inclusive o Ex-Ministro Ilmar 

Galvão já propugnava a mudança ou revisão do instituto da intervenção federal para tais 

casos.
1032

 

O Supremo Tribunal Federal tem exigido, como requisitos à intervenção 

federal, a existência de fundos para o pagamento e a atuação dolosa e deliberada do 

governador do estado para que se concretize a medida interventiva, não havendo a decretação 

nos casos em que haja demonstrada a insuficiência de fundos.
1033

 É necessário, para que se dê 

a intervenção federal, conforme a orientação do STF, que o ente público possua capacidade 

econômico-financeira, mas, não obstante, se abstenha, intencionalmente, de pagá-los.
1034

 

É norma do Regimento Interno do STF, a possibilidade do não 

acolhimento do pedido de intervenção federal em caso de inexecução e descumprimento de 

ordem ou decisão judicial por decisão monocrática do relator.
1035

 

A jurisprudência da Corte Suprema, baseada principalmente no 

argumento de que, a par dos precatórios, os estados e o Distrito Federal têm a necessidade de 

garantir a eficácia de outras imposições, como por exemplo, a prestação de serviços 

públicos.
1036

 A baliza para tal posição é a adoção de interpretações baseadas no princípio da 

proporcionalidade, na relação de precedência condicionada entre princípios constitucionais e 

na reserva do possível.
1037

 

Questão que se coloca também no seio da temática dos precatórios, é a 

preterição da ordem cronológica dos precatórios. Nestes casos, conforme a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, a regra geral é a de que, antes de decretar intervenção federal, 
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deve-se proceder ao sequestro dos valores para a satisfação do débito devido.
1038

 

O STF, pois, defende, nestes casos, a prevalência do princípio da 

autonomia dos estados (devedores de precatórios) e a continuidade de outros serviços 

públicos essenciais, em detrimento da regra da não intervenção nos casos de descumprimento 

de ordem ou decisão judicial para o pagamento de dívidas de precatórios. 

É importante anotar consideráveis críticas que se fazem à tratativa do 

tema dos precatórios na jurisprudência do STF, uma vez que, como bem resume Milton Luiz 

Pereira: 

Sem dúvida, na viseira da autonomia constitucionalmente assegurada aos 

Estados-membros e aos Municípios (arts. 25 e 29, CF), atinge o espírito 

federativo. No entanto, a partir da realidade do menosprezo ao controle 

judicial, essa tendência só será interditada com o clímax de ato interventivo, 

gerando sadia revolução legal na provocadora omissão reinante. É forma de 

revitalizar o dever jurídico de cumprir ordem judicial, com absoluta 

intangibilidade do resguardo à cidadania.
1039

 

 

   Como proposição teórica, mais exemplos de causas que poderiam 

autorizar a intervenção federal, com base no descumprimento e inexecução de lei federal, 

ordem ou decisão judicial, são extraídos da Lei dos crimes de responsabilidade. No Capítulo 

VIII, nas disposições sobre os crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias, as 

seguintes condutas de qualquer dos agentes, órgãos ou chefe de um dos poderes estaduais que: 

“impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário”; 

que “recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício 

das funções do Poder Executivo”; que “deixar de atender a requisição de intervenção federal 

do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral” ou que “impedir ou frustrar 

pagamento determinado por sentença judiciária”.  No item 5, do artigo 6º, da lei, ainda se tem: 

“opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário, ou obstar, por meios 

violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças”. No item 8, do artigo 8º, da mesma 

forma: “deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado 

federal e necessário a sua execução e cumprimento”.
1040

 

 

 

2.1.5.7 Intervenção para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis 
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Uma Federação constitui uma união de particularidades
1041

 dos entes 

federados. As instituições dos estados que pertencem à Federação devem guardar semelhança 

no que diz respeito à incorporação e o seguimento de princípios, para garantir estabilidade e 

solidez ao sistema federal. Para assegurar a observância dos princípios que elenca como 

fundamentais ao trato federativo, a Constituição Federal de 1988 impõe suas observâncias, 

sob pena de intervenção federal.
1042

 

A tais princípios, foi atribuída a denominação de princípios 

constitucionais sensíveis
1043

, pois sua inobservância pelos estados-membros ou Distrito 

Federal no exercício de suas competências legislativas, administrativas ou tributárias, pode 

acarretar a sanção política mais grave em um Estado federal, a intervenção federal.
1044

 

As entidades devem, portanto, observá-los em sua estrutura e 

funcionamento. A observância uniforme de tais princípios, porém, não pode contrariar o 

espírito da Federação, que é unidade dentro da diversidade, não devendo resultar, pois, numa 

padronização institucional ou numa rigidez que impeça ou dificulte a adaptação às 

circunstâncias peculiares a cada região, uma das virtudes do federalismo.
1045

 

José Cretella Júnior assevera que o vocábulo ‘princípios’, no texto da 

Constituição de 1988, não tem o sentido preciso que a filosofia lhe atribui: “proposição 

mandamental que está na base dos sistemas, informando-os”. Dizer que os princípios 

elencados no artigo 34, inciso VII são princípios, segundo Cretella, não é tecnicamente 

correto, bastando, para satisfazer o real sentido destes enunciados, chamá-los de regras ou 

normas.
1046

 

Celso Ribeiro Bastos, em sentido contrário, afirma que “os valores 

encarnados nas expressões refletidas tornam-se verdadeiros princípios estruturais do sistema 
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jurídico constitucional”.
1047

 

Os princípios sensíveis, como nota Célio Borja, devem ser 

obrigatoriamente reproduzidos nas instituições e normas de organização política e 

administrativa dos estados-membros e do Distrito Federal, de forma simétrica.
1048

 ‘Simetria’, 

como anota Borja, é a “qualidade do que está regularmente disposto em relação a uma linha 

mediana”.
1049

 

O Ex-Ministro Aliomar Baleeiro lavrou, em ementa: 

Os Estados, sem embargo de autonomia para sua organização e 

administração já estavam adstritos, sob a C.F. de 1946, às linhas mestras do 

regime, devendo guardar simetria como o modelo federal em matéria de 

divisão, independência e competência dos 3 Poderes, assim como princípios 

reguladores do funcionalismo público.
1050

 

 

A organização constitucional e a própria jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, se manifesta no sentido não só de consagrar os indiscutíveis princípios 

sensíveis como de observância obrigatória pelos estados-membros e pelo Distrito Federal, 

como também que estes adotem réplicas de dos órgãos governativos da União e suas formas 

de funcionamento.
1051

 

A pesquisa que se disponha a estudar profundamente os princípios 

elencados como causas autorizadoras da intervenção federal nos estados ou no Distrito 

Federal (em caso de desrespeito e desacatamento) resultaria, pela extensa abrangência e pelo 

denso conteúdo dos mesmos, numa obra à parte, volumosa e quase interminável. Entretanto, o 

conhecimento de ideias fundamentais e noções principais sobre tais princípios se faz 

necessário, até mesmo para determinar a aplicação do instituto da intervenção federal. São 

aqui analisados tais princípios, pois, não com o escopo de oferecer uma abordagem profunda 

e completa sobre eles mesmos, mas, para propiciar elementos que satisfaçam as exigências 

epistemológicas básicas a respeito do assunto. 

O primeiro princípio sensível diz respeito à “forma republicana”, ao 

“sistema representativo” e ao “regime democrático”. 

A organização do Brasil é republicana. Em oposição ao antigo regime, a 
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monarquia, a república surge como uma forma de governo não hereditária, em que o 

representante é escolhido pelo povo para um determinado período de tempo.
1052

 Há, neste 

contexto, o interesse da União em manter a forma republicana, cabendo a ela a formulação de 

orientações, traduzidas em princípios e regras que assegurem a harmonia das unidades 

federadas com o poder federal.
1053

 

Nenhum estado da Federação pode fugir do sistema republicano de 

organização política.
1054

 Não podem os estados-membros, pois, criar, para os poderes 

populares, regras de acessão hereditária, meritória ou por sorteio. A regra meritória vale 

somente para o Poder Judiciário, na forma da CF-88 e da lei, mas, os poderes Executivo e 

Legislativo, derivam do sufrágio livre e direto.
1055

 Neste dispositivo, nota-se a intenção do 

constituinte em inserir, no sistema constitucional, como regra, a forma republicana, e 

estabelecer a adoção desta forma nos estados-membros. 

A forma republicana remonta aos mais clássicos e antigos estudos sobre o 

poder político. Manoel Gonçalves Ferreira Filho anota que “Por forma republicana, se deve 

entender o governo eletivo, não hereditário.”
1056

 

Em “O Federalista”, Madison destacava: 

Se buscarmos um critério oque sirva de norma nos diferentes princípios 

sôbre os quais se tem estabelecido as diversas formas de govêrno, podemos 

definir uma república ou, ao menos, dar êste nome a um govêrno que deriva 

todos os seus poderes direta ou indiretamente, da grande massa do povo e 

que se administra por pessoas que conservam seus cargos à vontade daquele, 

durante um período ilimitado ou enquanto observem boa conduta.
1057

 

 

Campbel Black trouxe o ensinamento de que a forma republicana de 

governo, enquanto contraposta à autocracia, monarquia, oligarquia, aristocracia, ou quais 

outras formas de governo, é a que se assenta na igualdade política dos homens.
1058

 

Conforme bem anotado por Assis Brasil “Republica é o govêrno que não 

se separa, que não se distingue da nação, que é a mesma nação. É a fórma de govêrno 
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constituída pela democracia. É o govêrno do povo pelo povo”.
1059

 

Pinto Ferreira esclarece que quando o legislador constituinte brasileiro 

adotou a forma republicana representativa, quis, sobretudo, aludir à forma republicana 

democrática representativa, empregando o termo república como sinônimo de república 

democrática.
1060

 Adverte, porém, que tal democracia deve ter fundo constitucional, não 

podendo atentar, mesmo com embasamento em uma maioria dominante, contra os valores da 

liberdade, da vida e dos direitos fundamentais do cidadão, sob pena de transformar-se em 

ditadura e despotismo sob uma “capa colorida da democracia”.
1061

 

A República prevista pela Constituição brasileira de 1988 tem natureza 

representativa, devendo, por tal, entender-se o regime em que o povo elege representantes 

para a tomada das decisões políticas fundamentais. 

Geraldo Ataliba elencou o princípio republicano como sendo o princípio 

mais importante e decisivo do nosso direito público. A república seria, segundo ele, a síntese 

de todas as nossas instituições. Ensina Ataliba que: 

Deveras, o princípio republicano não é meramente afirmado, como simples 

projeção retórica ou programática. É desdobrado em todas as suas 

consequências, ao longo do Texto Constitucional: inúmeras regras dando o 

conteúdo exato e a precisa extensão da tripartição do poder; mandatos 

políticos e sua periodicidade, implicando alternância do poder; 

responsabilidades dos agentes públicos, proteção às liberdades públicas; 

prestação de contas; mecanismos de fiscalização e controle do povo sobre o 

governo, tanto na esfera federal como estadual ou municipal; a própria 

consagração dos princípios federal e da autonomia municipal etc. Tudo isso 

aparece, formando a contextura constitucional, como desdobramento, 

refração, consequência ou projeção do princípio, expressões concretas de 

suas exigências.
1062

 

 

Pode até se falar em um “mandamento constitucional de fundo” contido 

na norma que autoriza a intervenção federal em caso de desacatamento do princípio 

republicano por parte dos estados: o de que os estados não podem adotar, em sua organização, 

as formas da monarquia ou qualquer outra forma que não seja a republicana-democrática. 

Assim, temos que a forma republicana é a única modalidade de governo 

admitida, não podendo, nenhum estado-membro, organizar-se como monarquia, por exemplo; 

que o regime democrático pressupõe a eleição dos representantes e a temporariedade dos 

mandatos; e o sistema representativo fundamenta-se em mandatos conferidos pelo povo aos 
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representantes.
1063

 

Enrique Ricardo Lewandowski atesta que, não basta que as constituições 

e as leis das unidades federadas adotem formalmente as instituições republicanas, fazendo-se 

necessário, para não ensejar a intervenção federal, que os ditames decorrentes da forma 

republicana sejam colocados em prática.
1064

 

Como exemplo hipotético de conduta que afronta o princípio 

republicano, a Lei dos crimes de responsabilidade traz as condutas, que se praticadas por um 

dos chefes dos Poderes estaduais, que se enquadra como crime contra a segurança interna do 

país, em seu artigo 8º, número 1: “tentar mudar por violência a forma de governo da 

República”.
1065

 

Também como exemplos, Luís Carlos Hiroki Muta aponta caso 

hipotético em que se permitisse a reeleição infinita do chefe do Poder Executivo.
1066

 

O “sistema representativo” também é causa de intervenção federal, em 

caso do desacatamento de seu conteúdo pelos entes da Federação. Se qualquer dos estados da 

Federação atentar contra o princípio imposto pela União de que a forma republicana 

representativa deve ser acatada, impõe-se a intervenção no estado rebelde.
1067

 

O governo representativo é aquele em que se opera uma dissociação entre 

a titularidade e o exercício do poder. Poder este pertencente ao povo, mas conferido a 

governantes eleitos considerados representantes da coletividade.
1068

 

Consiste, o sistema representativo, em um modelo através do qual os 

cidadãos elegem determinados indivíduos para que estes administrem os negócios públicos  

em nome e por deliberação daqueles.
1069

 

O sistema representativo no Brasil é temperado, na expressão de 

Lewandowski, por instrumentos de democracia semidireta, como, por exemplo, o plebiscito, o 

referendo e a iniciativa popular, previstos na CF-88.
1070

 Este sistema também pressupõe a 
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implementação e o zelo pelo direito de voto, que deverá ser direto, secreto, periódico e 

universal. Há de se ter, principalmente, a predominância da vontade da maioria, com a 

garantia de expressão das minorias, com o pluripartidarismo e liberdade de opinião e 

associação.
1071

 

Francisco Bilac Pinto Filho resume as principais implicações decorrentes 

da adoção do sistema representativo pelos entes federados, afirmando que nenhum estado ou 

o Distrito Federal podem impedir ou dificultar a participação do povo na gestão pública; não 

podem embaraçar o direito de voto; não podem obstar o funcionamento de partidos políticos; 

não pode restringir as liberdades fundamentais. O autor, referindo-se Às chamadas 

discriminações positivas (regras benéficas a pessoas que atendam a determinadas 

características) acrescenta, ainda, que não podem as unidades federativas: 

[...] criar privilégios para categorias de cidadãos, para que estes possam ter 

participação, ainda que minoritária (além dos permissivos legais), no órgão 

representativo estadual, nas representações partidárias ou mesmo em 

audiências públicas.
1072

 

 

Lewandowski conclui que a intervenção federal, com a justificativa de 

preservar o sistema representativo, pode ser desencadeada se o estado-membro ou Distrito 

Federal impedir ou dificultar a participação do povo na gestão da coisa pública, quer 

embaraçando o direito de voto, quer atrapalhando o funcionamento dos partidos políticos, 

quer restringindo as liberdades fundamentais.
1073

 

Aliás, o direito eleitoral, como o principal meio e principal fonte de 

normas que atinem ao sistema representativo, é matéria de competência privativa da União, 

não podendo os estados-membros elaborarem sistemas eleitorais próprios. Nos termos do 

artigo 22, a CF-88 estabelece: “compete privativamente à União legislar sobre: I - direito 

civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 

trabalho [...]”.
1074

 

Como exemplos hipotéticos de condutas dos chefes dos poderes estaduais 

que poderiam ensejar a intervenção federal, pela ofensa ao sistema representativo, a Lei dos 

crimes de responsabilidade pode oferecer: quando trata dos crimes contra o livre exercício dos 

poderes constitucionais, os atos dos agentes, órgãos ou do chefe de qualquer dos poderes 
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estaduais que “usar de violência ou ameaça contra algum representante da Nação para afastá-

lo da Câmara a que pertença” ou o que coagir, “no modo de exercer o seu mandato bem como 

conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de 

corrupção”; que “violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das 

Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e das 

Câmaras Municipais”; quando trata dos crimes contra o exercício dos direitos políticos, 

individuais e sociais, os atos que impedirem “por violência, ameaça ou corrupção, o livre 

exercício do voto”; que obstarem “o livre exercício das funções dos mesários eleitorais”; que 

violarem “o escrutínio de seção eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado pela 

subtração, desvio ou inutilização do respectivo material”.
1075

 

O “regime democrático” pressupõe, para seu entendimento, como nota 

Lewandowski, primeiramente, a noção de regime. “Regime”, na noção de Georges Burdeau, 

compreenderia a conformação e o funcionamento das instituições governamentais, numa 

definição formalista. Jorge Xifras Heras atesta ser regime o conjunto de forças políticas e de 

fins que realizam e inspiram o complexo normativo do Estado.
1076

 

A democracia, por sua vez, é conceito carregado, que denotaria a 

construção de um imenso tratado, para que se tivesse, pelo menos, uma ideia básica a seu 

respeito. A doutrina, aliás, distingue vários tipos de democracia.
1077

 Por este motivo, não ousa-

se, aqui, abordar profundamente a democracia, mas apenas oferecer um substrato à noção que 

a engloba, e, tentar, com isso, encontrar os termos de seu acatamento pelos estados brasileiros, 

para que não se dê azo à intervenção federal em seus domínios. 

A democracia estrutura o Estado fazendo com que este atenda à 

liberdade, igualdade e ao bem comum. Os objetivos do Estado são determinados pelo povo, e, 

para melhor atender ao povo, é necessário que quem decida esses fins seja o povo próprio. A 

virtude maior da democracia é sua sintonia com as preferências dos cidadãos. É sua 

característica chave.
1078

 

A democracia tem em sua ideia uma síntese dos princípios da liberdade e 

da igualdade.
1079

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho aduz que “a democracia está em toda parte, 
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a Democracia não existe em parte alguma”.
1080

 A democracia designa um sistema de valores 

onde são ressaltadas a liberdade e a igualdade; nomeia uma forma de governo que procura o 

governo pelo povo, e realiza combinações institucionais que se desenham conforme os 

ditames da democracia.
1081

 Ferreira Filho admite a democracia ser possível num contexto em 

que uma minoria democrática (composta por uma elite democrática formada conforme a 

tendência democrática), renovada de acordo com o princípio democrático, esteja voltada para 

o bem comum.
1082

 

Norberto Bobbio ressalta a necessidade de se estabelecer quem está 

autorizado a tomar as decisões coletivas e por quais instrumentos. O autor afirma que a 

decisão deve ser tomada com base em regras que legitimem os que decidirão. Deve existir, 

ainda, efetivamente, opções a serem escolhidas, e não somente um caminho colocado para a 

ratificação.
1083

 

Goffredo Telles Júnior atribui à democracia a definição de “regime 

político que assegura a permanente penetração e influência da vontade dos governados nas 

decisões legislativas dos governantes”. Segundo Telles Júnior, essa penetração se faz através 

da representação política.
1084

 

O princípio democrático é um princípio de atribuição do poder. Ele 

responde à pergunta: a quem deve ser confiado o governo? O princípio democrático responde, 

em suma, que todo o povo deve participar do governo. Todo o povo há de tomar as decisões 

de governo.
1085

 

José Afonso da Silva, a respeito da democracia, e arraigando-se na velha 

lição de Abraham Lincoln, doutrina ser ela um “processo de convivência social em que o 

poder emana do povo”, havendo de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo em 

proveito do povo.
1086

 

O regime democrático é aquele em que todo poder emana do povo. A 

soberania é popular. A previsão do regime democrático como causa de intervenção federal no 

caso de sua afronta pelo Distrito Federal ou por estado-membro procura assegurar o 

funcionamento democrático do exercício de poder, através de eleições, liberdade de 

expressão, enfim, da ampla e consolidada participação do povo na Administração pública. 
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Assim, se um estado desrespeitar os valores da democracia, adotando, em 

suas disposições normativas, preceitos contrários aos valores do regime democrático, deverá 

sofrer a intervenção federal. 

O mandamento retirado do princípio do regime democrático é que 

nenhum estado-membro pode obstar a realização de condições que favoreçam a democracia 

como a liberdade de escolha dos governantes pelo povo. 

  Em caso envolvendo uma possível intervenção federal no Distrito 

Federal em função da grave situação de corrupção dos poderes estaduais, no ano de 2010, o 

Supremo Tribunal Federal negou o pedido, não requisitando a medida.
1087
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 A decisão de não intervir no Distrito Federal foi consoante ao sistema 

vigente na Constituição de 1988. Apesar de causar revolta popular e alarde no meio político, a 

situação que se apresentou no Distrito Federal poderia ser muito bem resolvida (e foi), sem a 

necessidade de intervenção da União. A intervenção federal é remédio contra disfunções e 

crises do funcionamento federativo, não antídoto para combater o veneno da corrupção. É 

instituto que se destina ao seio federativo e não medida que se reserva a combater a 

imoralidade política. 

 O Ministro Carlos Ayres Britto, levantando divergência e deferindo o 

pedido de intervenção federal, sendo, contudo, vencido, a respeito da forma republicana, 

sistema representativo e regime democrático, em seu voto, no caso em que se discutia a 

possibilidade de intervenção no Distrito Federal: 

Eu lembro que o nosso Estado brasileiro não se chama Federação 

Republicana. Chama-se República Federativa, porque, se fosse Federação 

Republicana, a ênfase seria no Estado Federal, mas, como é República 

Federativa, a ênfase é na forma de governo. Não é na forma de Estado. E, de 

fato, a República é um valor que se faz muito mais vezes presentes na 

Constituição. É um valor que se faz muito mais vezes presente em outros 

valores da Constituição do que a própria Federação. Quando a Constituição, 

no limite do antagonismo entre autonomia federada e autenticidade do 

regime republicano, opta pela República, derrui a autonomia dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios em prol da autenticidade da República 

enquanto forma de governo.
1088

 

 

 O Ministro Cezar Peluso, que elaborou, como relator, a tese vencedora 

em seu voto, aduziu que a efetivação dos ditames democráticos, republicanos e 

representativos, e, o controle da corrupção (“praga que grassa no mundo político”) não é 

produto da prática de nenhum ato excepcional e cirúrgico alheio, que: 

[...] alcance as entranhas da estrutura dos Poderes contaminados, mas é obra 

do aprimoramento da cultura cívica e da ação consciente e específica do 

próprio povo, no exercício da gravíssima responsabilidade última de, pelo 

voto, como autor de sua história, desfazer amanhã as más escolhas de ontem. 

É um aprendizado custoso, mas não há caminhos mágicos no regime 

democrático representativo.
1089

 

 

Quanto à pluralidade dos preceitos constantes da hipótese autorizadora, 

embora na ordem constitucional brasileira todos os ditames do princípio em questão (forma 

republicana, sistema representativo e regime democrático) estejam direta ou indiretamente 

interligados, e, seja tarefa capciosa e difícil identificar, num caso prático, qual dos princípios 
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foi ofendido, o texto constitucional, ao separá-los, deixa claro que a inobservância e ofensa 

por um estado-membro que se encaixe em apenas um deles separadamente, dois, ou os três 

conjuntamente, autoriza a medida interventiva da União. 

O Ministro Ayres Britto, a esse respeito, em seu voto, exarou: 

E quando chega ao que nos interessa, que é o inciso VII do artigo 34, a 

Constituição fala de forma republicana, sistema representativo e regime 

democrático. A Constituição diz que a intervenção se justifica, ainda que 

excepcionalissimamente, para assegurar a observância desses princípios. E 

nós podemos notar que as coisas estão imbricadas. Como separar forma 

republicana de sistema representativo? Como separar sistema representativo 

de democracia, de regime democrático? A Constituição intencionalmente 

imbricou os três valores e os três princípios para dizer o seguinte: que, se o 

caso, se a situação for de ofensa ao espírito desses três princípios, a 

intervenção se justifica.
1090

 

 

Dar-se-á, pois, intervenção da União nos estados ou no Distrito Federal 

sempre que estes atentarem contra um dos três princípios enunciados (forma republicana, 

sistema representativo e regime democrático).
1091

 

O segundo princípio sensível diz respeito aos direitos da pessoa humana. 

Este princípio é inovação da Constituição de 1988, não tendo figurado os 

textos constitucionais anteriores. É princípio que traduz intenção ideológica e dispositivo 

programático, não sendo de fácil materialização. A CF-88 enaltece a dignidade humana 

consagrando-a em vários preceitos.
1092

 

O problema da significação e do conceito dos direitos humanos parece 

ser insolúvel, face às inúmeras formulações de diversos juristas, sociólogos, filósofos, entre 

outros. São tarefas árduas e complicadas, as de conceituá-los, demarcá-los, mas, é difícil, 

sobretudo, a de compreendê-los. Como se não bastasse, hodiernamente e particularmente no 

Brasil, tem-se visto e vivido uma propagação negativa da ideia de direitos humanos na 

sociedade e nos meios de comunicação. Há uma série de fatores, diga-se, lamentavelmente, 

que propulsionam certa inversão e confusão do sentido real de direitos humanos. 
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Exemplificativamente, não é novel a errônea e até catastrófica associação 

dos direitos humanos aos direitos dos presidiários, réus, e sentenciados, feita pelos veículos de 

imprensa. Basta eclodir uma notícia sobre um crime bárbaro para que os canais de informação 

se insurjam contra a defesa dos (por eles assim ditos) direitos humanos atribuídos a 

presidiários, reclusos e supostos meliantes, e, assim, quase que causalmente, fazem com que a 

própria sociedade se insurja contra o respeito a esses direitos. 

Há uma ideia, mesmo que recente na história, e com toda diversidade 

apresentada pelos diferentes povos, que é possível reduzir o homem a uma categoria geral. Os 

homens possuem a característica da igualdade essencial.
1093

 Assim, é possível atribuir, a esta 

unidade (a humanidade) direitos comuns e essenciais. 

Desde a Declaração de Direitos do homem e do cidadão, na França, em 

1789, tem se tentado afirmar e bem delinear os ideais dos direitos humanos. Dois séculos 

depois, na Declaração Universal dos Direitos do Homem emanada da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, ainda o escopo foi o de afirmar as linhas gerais sobre as quais se assentariam 

os direitos humanos. Mas, iminentemente, no estudo e na análise do tema, o jurista, o filósofo, 

o sociólogo se depara de forma direta, com a seguinte questão: O que são direitos humanos?  

Os direitos humanos têm sido declarados e reivindicados ao longo da 

história. Seu entendimento se relaciona diretamente à sua dimensão histórica, isto é, como 

foram os processos históricos que culminaram com a construção contemporânea dos direitos 

humanos.  

Com o término da Segunda Guerra mundial, os abusos contra os direitos 

humanos cometidos principalmente pelo nazismo alemão, julgados pelo Tribunal Militar 

Internacional de Nuremberg, nos anos de 1945 e 1946, constituíram um grande impulso à 

proteção internacional dos direitos humanos.
1094

 Igualmente importante, foi a criação das 

Nações Unidas e suas Organizações. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi aprovada de 

forma unânime por 48 países, com 8 abstenções, objetivando estabelecer uma ordem pública 

mundial fundada no respeito à dignidade humana, ao consagrar valores básicos universais.
1095

 

Os direitos humanos fundamentais são um produto da fusão e 

desenvolvimento de várias fontes, desde tradições de várias civilizações até a conjugação de 
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pensamentos filosófico-jurídicos, de ideias surgidas com o cristianismo e com o direito 

natural.
1096

 Em comum, tais fontes apresentam a finalidade de limitação e controle dos abusos 

do poder do Estado e de suas autoridades, a consagração dos princípios básicos da igualdade e 

legalidade como regentes do Estado moderno e contemporâneo. 

Na história, os direitos do homem aparecem declarados na Declaração 

francesa de 1789 (direitos individuais e políticos); na Constituição de Weimar em 1919 

(direitos econômicos, sociais e culturais); na Declaração da ONU de 1948 (direitos 

individuais, políticos, econômicos, sociais e culturais); na Carta Africana dos Direitos do 

Homem e dos Povos de 1981 (direitos de solidariedade ou fraternidade entre os povos da 

terra). A expressão direitos do homem foi substituída por direitos humanos.
1097

 

Entre as definições de direitos humanos, Flávia Piovesan anota as 

seguintes: 

[...] são concebidos de forma a incluir aquelas ‘reivindicações morais e 

políticas que, no consenso contemporâneo, todo ser humano tem ou deve ter 

perante sua sociedade ou governo’, reconhecidas como ‘de direito’ e não 

apenas por graça, amor ou caridade (Louis Henkin, The Rights of man today, 

p. 13); 

[...] surgem como um conjunto de faculdades e instituições que, em cada 

momento histórico, concretizam as exigências de dignidade, liberdade e 

igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 

ordenamentos jurídicos, nos planos nacional e internacional (Antonio 

Enrique Pérez Luño, Derechos humanos, Estado de derecho e constitución, 

p. 48.); 

[...] são centrais aos direitos e liberdades individuais e formam a base de um 

Estado democrático. São considerados como essenciais ao processo 

democrático (Villiers, The sócio-economic consequences of directive 

principles of state policy: limitations on fundamental rights).
1098

 

 

Thomas Fleiner-Gerster traz interessante proposição no sentido de 

considerar os direitos humanos: 

O mais elementar direito humano é o direito que cada indivíduo tem de 

viver, de desenvolver-se, residir, trabalhar, descansar, informar-se, conviver 

com outras pessoas, casar-se e educar os filhos, como todos os outros, no 

lugar em que se encontra. Os direitos humanos são os direitos da pessoa de 

conviver, conforme sua natureza, com outras pessoas.
1099

 

 

Direitos humanos são direitos humanos fundamentais, e, abreviando-se, 

direitos humanos apenas, mas todas estas terminologias se referem a um só instituto jurídico. 
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A Constituição de 1988, em seu artigo 17 contempla a expressão direitos fundamentais da 

pessoa humana que reflete a concepção que coloca na pessoa o fundamento dos direitos 

humanos.
1100

 

Os direitos humanos fundamentais, do gênero humano, referem-se a tudo 

o que é humano, mormente os poderes que governam o homem. Os direitos humanos 

fundamentais devem dispor de operacionalidade. Direitos humanos operacionais são 

entendidos como aqueles não subsidiários, mas um meio de concretizar (de completar) o teor 

dos direitos fundamentais.
1101

 Exemplificativamente, direitos operacionais são: direito ao 

sono, direito à saúde, à amamentação, direitos estes de que depende o direito à vida. 

Os direitos humanos são os assim nominados para significar uma espécie 

de direito moral universal que pertence igualmente a todos os seres humanos, e, assim o são 

porque dizem respeito aos seres humanos.
1102

 

A Constituição brasileira de 1988, como bem destaca Flávia Piovesan 

“situa-se como marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos 

humanos no Brasil”.
1103

 Desde o preâmbulo, a CF-88 consagra a construção de um Estado 

democrático de Direito “destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores 

supremos de uma sociedade”.
1104

 

A CF-88 reforça a imperatividade das normas que tratam de direitos e 

garantias fundamentais, ao estabelecer a aplicabilidade imediata destas normas, nos termos do 

artigo 5º, §1º: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata”.
1105

 

Ainda, na ordem constitucional de 1988, a previsão pelo diploma 

constitucional no artigo 5º das garantias e direitos fundamentais, não exclui a observância de 

outros direitos decorrentes de seus princípios, ou de tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte.
1106

 

                                                           
1100

 BARROS, Sérgio Resende de. Direitos humanos: paradoxo da civilização. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.  

p. 31. 
1101

 Ibid. p. 46-49. 
1102

 BARROS, Sérgio Resende de. Direitos humanos: paradoxo da civilização. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

p. 418. 
1103

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 10. ed. 2009. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 26. 
1104

 Id. 
1105

 Ibid. p. 34. 
1106

 Ibid. p.51. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade Mecum Saraiva. 13. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012. p. 11. Artigo 5º, §2º da Constituição Federal de 1988: “Os direitos e garantias 



268 
 

O §3º do artigo 5º da CF-88 confere hierarquia de emenda constitucional 

aos dispor que: “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.
1107

 

Flávia Piovesan traduz o teor dos parágrafos do artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988 que conferem aos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, 

características de material e formalmente constitucionais. Os materialmente constitucionais o 

seriam por força do §2º; os material e formalmente constitucionais, assim seriam por força do 

§3º.
1108

 

Há assim, um alargamento do universo de direitos fundamentais, 

assegurados pela ordem constitucional nacional. Os tratados internacionais reforçam o rol de 

direitos previstos pela Constituição, complementando-a e incluindo em sua abrangência, 

direitos e garantias consagrados internacionalmente.
1109

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho anota que, em termos práticos, a 
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adoção do princípio pouco acrescenta à sistemática constitucional, uma vez que os direitos da 

pessoa humana estão registrados na Constituição Federal no artigo 5º, encaixando-se, a 

observância do que lá se consagra, na hipótese de execução de lei federal, que é motivo de 

intervenção federal conforme o artigo 34, inciso VII.
1110

 Enrique Ricardo Lewandowski, 

acatando parte do posicionamento, afirma que os direitos da pessoa humana realmente 

encontram seu principal abrigo no artigo 5º da CF-88, mas, atentando para o § 2º, que dispõe 

sobre a possibilidade de existirem outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos 

princípios constitucionais por ela adotados.
1111

 

Pela abrangência dos direitos humanos, esta hipótese de intervenção 

federal é de difícil materialização. Celso Ribeiro Bastos afirma que a Constituição Federal de 

1988, ao prever a violação dos direitos humanos como causa de intervenção federal, incorreu 

em utopia, pois, seria difícil não encontrar uma situação onde não esteja sendo violado algum 

direito humano na sociedade contemporânea. Como exemplo, Bastos aponta a polícia que se 

desmanda no exercício de suas funções; um sistema penitenciário totalmente incompatível 

com a dignidade do ser humano; o número estarrecedor de menores abandonados nas ruas; 

idosos entregues ao abandono; enfim, as situações vexatórias corriqueiras que fazem parte da 

realidade brasileira.
1112

 

Não é qualquer situação de lesão aos direitos humanos que autoriza a 

intervenção federal no estado-membro. A Constituição Federal quis enunciar aqueles casos 

em que o próprio estado-membro esteja possibilitando, concorrendo ou agindo, através de 

seus agentes e representantes, de forma atentatória aos direitos humanos, ou em casos em que 

não estejam sendo combatidas devidamente as ofensas a estes direitos. É necessária uma 

situação em que não estejam funcionando os mecanismos normais para combater os crimes 

cometidos contra os direitos humanos. Também se incluem os casos de inobservância ou 

contrariedade aos preceitos dos direitos humanos na Constituição estadual ou em leis de 

abrangência estadual. 

As situações de complacência, omissão ou ação que atentem contra os 

direitos humanos por parte do estado-membro, ficariam evidenciadas em casos em que o 

Estado elaborasse lei de âmbito estadual ou emenda à Constituição estadual que contrariasse 

os diversos conteúdos dos direitos humanos; as instituições do estado adotassem, em suas leis 
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orgânicas, disposições que confrontassem os direitos humanos; as instituições agissem de 

forma evidentemente atentatória aos direitos humanos e os órgãos responsáveis pela correção 

forem complacentes com estas ações. 

Sobre o teor dos direitos humanos, Sérgio Resende de Barros acentua que 

não se pode deixar de dar razão a Norberto Bobbio, quando este diz que o maior problema dos 

direitos humanos não é fundamentá-los, mas protegê-los, não se podendo deixar de perquirir o 

real sentido dos direitos humanos.
1113

 

Desde o fim da Idade Média, com a oposição ao Rei João Sem Terra da 

“Magna Charta Libertatum”, assinada em 1215, que previa os chamados direitos imemoriais, 

foram declarados direitos clamados pelo povo, com documentos destinados à defesa desses 

direitos, como a Petition of Rights, o habeas Corpus Act e o Bill of Rights.
1114

 A mais famosa 

das declarações de direitos fundamentais, foi editada em 1789, na França: A Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. 

Sérgio Resende de Barros destaca: 

O uso da expressão declaração evidencia que os direitos enunciados não são 

criados ou instituídos, mas meramente declarados, por serem direitos 

preexistentes, que derivam da própria natureza humana: direitos naturais. 

Sendo individuais, pois dirigidos a todos os cidadãos, são abstratos e 

universais e, via de conseqüência, imprescritíveis e inalienáveis.
1115

 

 

Continua, Sérgio Resende de Barros, asseverando que: 

Direitos humanos são poderes-deveres. Constituem direitos que ao mesmo 

tempo são deveres dos indivíduos humanos entre si mesmos – de todos para 

com cada um e de cada um para com todos – nos aspectos objetivos e 

subjetivos necessários a manter a humanidade pela manutenção da 

comunidade humana fundamental, isto é, pela preservação dos fatos e 

valores que são logicamente porque são historicamente comuns e necessários 

à humanidade.
1116

 

 

Os direitos do homem sempre foram direitos fundamentais do gênero 

humano, sem excluir nem uma de suas espécies. A concepção individualista de 1789 abrigou 

os conceitos de liberdade e igualdade e abriu as portas para a reivindicação dos direitos 

sociais, posteriormente, em 1919.
1117

 

Francisco Bilac Pinto Filho afirma que, os direitos humanos abarcados 
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pela Constituição não abrangem os direitos sociais, para fins de intervenção federal. Bilac 

assevera que, nesta categoria devem apenas estar inseridas as liberdades e garantias do artigo 

5º. Discorda, ainda, de Lewandowski (quando este afirma que a violação dos direitos e 

liberdades fundamentais por parte dos estados-membros e do Distrito Federal, justifica a 

intervenção federal, admitindo-se, nesta hipótese, uma interpretação extensiva do dispositivo 

constitucional, até porque a dignidade humana figura como um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil), desprestigiando a recomendação de interpretação extensiva dos direitos 

humanos, Bilac prega que, os direitos humanos que, violados pelos estados, ensejam a 

intervenção, devem ser apenas aqueles previstos no artigo 5º, sem, nem mesmo, a aplicação 

do § 2º, que prevê que “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”
1118

 Não parece ser a 

posição de Bilac a mais acertada. 

Retirar de outros direitos sua fundamentalidade e humanidade, a fim de 

restringir a possibilidade de verem tais direitos concretizados por um instrumento 

(intervenção federal) que também se destina a tal propósito, é negar a luta histórica pela 

afirmação e reconhecimento de tais direitos, que, na verdade, traduzem, inclusive, aspecto 

essencial da própria natureza humana.
1119

  

Da posição de Bilac, contrária à de Lewandowski (que defende a 

interpretação extensiva dos direitos humanos) discorda-se terminantemente. Não faz muito 

sentido interpretar o §2º do artigo 5º restritivamente considerando-se a intervenção federal. O 

texto prevê expressamente a admissão de outros direitos decorrentes do sistema constitucional 

e de tratados internacionais. Se adotada esta interpretação restritiva, se incorreria no erro de 

não admitir como direitos humanos os previstos nas declarações e tratados que o Brasil seja 

parte ou incorpore com a mesma valia de emenda à Constituição. Excluir a possibilidade de 

intervenção da União no Distrito Federal ou em estado-membro que não observe tais direitos, 

é evidente equívoco, que, num Estado em que a dignidade humana é tão buscada, não pode 

ser admitido. 

Por uma interpretação restritiva, por exemplo, não seria possível 

compreender como hipótese de desrespeito aos direitos humanos que ensejaria a intervenção 

federal, a admissão, de forma generalizada e institucionalizada, como orientação do poder 
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estadual, pelo Poder Judiciário em estado-membro (durante o período em que ainda não 

tratava-se de entendimento sumulado do STF, inclusive com súmula vinculante nº 25, que 

prevê que “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 

depósito”) da constitucionalidade e legalidade da prisão do depositário infiel, diante do 

acolhimento das emanações do Pacto de São José da Costa Rica, como tratado internacional 

que versa sobre direitos humanos.
1120

 

A violação, pois, por parte de estado-membro ou do Distrito Federal, dos 

direitos e liberdades fundamentais, assim compreendidos tanto aqueles declarados 

constitucionalmente como os acolhidos por princípios ou por tratados internacionais que o 

Brasil incorporar ao ordenamento pátrio, assim como outros decorrentes do ordenamento, 

pode dar azo à intervenção federal.  

Os direitos humanos são sempre opostos ou oponíveis a um governo. 

Esta oposição limita e condiciona o governo, o desabsolutizando, na medida em que realiza e 

se relaciona com os direitos do homem e do cidadão. Como bem assinala Sérgio Resende de 

Barros, “O atendimento aos direitos humanos é um dos legitimadores do governo”.
1121

 Os 

direitos humanos se incluem no ordenamento jurídico como direitos maiores e se desdobram 

em operacionais; se acomodam nos princípios gerais de direito e nas regras mais 

particulares.
1122

 

Como exemplos de atos dos agentes, órgãos ou chefes dos poderes 

estaduais que poderiam ensejar a intervenção nesta hipótese, a Lei dos crimes de 

responsabilidade, pode oferecer, em seu Capítulo III, quando trata dos crimes contra o 

exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, ao prever como criminosas as condutas 

do agente que “servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do 

poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua”; que “violar 

patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do art. 141 e bem assim os 

direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição” (A  lei se referia à Constituição de 

1946; na CF-88, faria referência aos artigos 5º e 6º)
1123

, ou a conduta do agente que “tomar ou 

autorizar durante o estado de sítio, medidas de repressão que excedam os limites estabelecidos 
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na Constituição”.
1124

 

No Brasil a agressão diária a valores de correntes dos direitos humanos 

faz surgir proposições e tentativas de adoção da medida interventiva da União nos estados-

membros. 

No Estado do Mato Grosso, já houve pedido elaborado pelo Procurador-

Geral da República para a decretação da intervenção federal no ano de 1996, embasado no 

desrespeito e inobservância dos direitos humanos, sendo, contudo, negado pelo STF.
1125

 

Ademais, figuram entre as atividades parlamentares, pedidos e indicações 

de intervenções com base no desrespeito, em estado-membro, dos direitos humanos.
1126

 

O terceiro princípio sensível diz respeito à “autonomia municipal”. 

A autonomia municipal também é princípio consagrado pela CF-88 como 

de observância obrigatória pelos estados-membros, sob pena de intervenção federal. Como 

nota Enrique Ricardo Lewandowski, o dispositivo dirige-se apenas aos estados, uma vez que a 

própria Constituição veda a divisão do Distrito Federal em municípios.
1127

 

A etimologia da palavra ‘município’ aponta que, a palavra portuguesa, 
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tem formação erudita, correspondente a ‘conselho’, utilizado em Portugal e há alguns séculos 

no Brasil. A palavra tem origem no latim ‘municipium’, que sugere uma investidura 

municipal; a existência de um pacto entre o poder central grupos periféricos. ‘Municipium’ 

vem de ‘múnus’; ‘eris’ (obrigação, encargo, ofício e função); ‘cipium’ origina-se de ‘capio’; 

‘is’; ‘cepi’; ‘captum’; ‘capere’ (tomar, pegar, apanhar).
1128

 

O município, como unidade político administrativa, surgiu na República 

Romana, pelo interesse na manutenção pacífica das cidades conquistadas pela força de seus 

exércitos. Os vencidos ficavam sujeitos às imposições do Senado, e, em troca, a República 

lhes concedia prerrogativas que iam de simples direitos privados até o direito a eleger seus 

governantes e dirigir a própria cidade. Essas comunidades eram consideradas municípios 

(municipium).
1129

 

Na contemporaneidade, a estrutura e as atribuições do município 

diversificaram-se, ora com este organizando-se por normas próprias, ora sendo organizado 

pelo estado. O município, atualmente, é o responsável pela organização da cidade, dos 

serviços públicos locais, proteção ambiental de sua área, entre outras competências de ordem 

municipal.
1130

 

No Brasil, ao longo da história, o município percorreu trajetória longa, 

passando por transformações do Império até a CF-88. No Brasil-Colônia, o município 

português foi implantado com as mesmas atribuições políticas, administrativas e judiciais que 

desempenhava no reino, sendo restringida a expansão municipal pela centralização das 

capitanias. Na Constituição do Império, foram instituídas as câmaras municipais, presididas 

pelo vereador mais votado, entretanto, o centralismo das províncias não concedeu grande 

autonomia às municipalidades. Na Constituição da República, de 1891, com a declaração da 

soberania (de forma imprecisa, pois o que se tinha era autonomia) dos estados-membros, os 

Municípios foram tidos como autônomos, mas sem participação na vontade da soberania, e, 

sem autonomia real, pelo hábito do centralismo e a opressão do coronelismo. A Constituição 

de 1934 concedeu nova sistemática aos municípios, atribuindo-lhes, inclusive, discriminação 

de rendas a eles pertencentes. Na Carta de 1937, o golpe ditatorial impôs novo regime político 

à Nação, sofrendo os municípios uma grande supressão de sua autonomia. Na Constituição de 

1946, com a influência democrática, foi assegurada maior autonomia política, administrativa e 

financeira aos municípios, que poderiam eleger prefeitos, administrar-se e organizar os 
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serviços públicos locais. Na Constituição de 1967, com a Emenda nº 1 de 1969, a autonomia 

municipal foi também assegurada, mas com maiores restrições, tributárias, principalmente.
1131

  

Na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o município 

foi integrado como entidade da federação. Ampliou-se a autonomia municipal (política, 

jurídica e administrativamente), conforme se depreende dos artigos 29-31, 156, 158 e 159 da 

CF-88. O município tem, inclusive, poder para a elaboração de sua lei orgânica.
1132

 

O município, no Brasil, segundo Hely Lopes Meirelles, pode ser 

conceituado, sociologicamente como o agrupamento de pessoas de um mesmo território, com 

interesses comuns e afetividades recíprocas; politicamente, como entidade estatal de terceiro 

grau na ordem federativa, com atribuições próprias e governo autônomo; e legalmente como 

pessoa jurídica de direito público interno, dotado de capacidade civil plena para exercer 

direitos e contrair obrigações em seu nome, respondendo pelos atos de seus agentes. 

O município somente pode ser criado, na ordem constitucional de 1988, 

por lei estadual, com o respeito à periodicidade estabelecida por lei complementar federal, e 

os parâmetros de estudos de viabilidade municipal. Depois de cumprir tais exigências, a 

comunidade atinge a qualidade de município.
1133

  

A autonomia é a prerrogativa política outorgada pela Constituição a 

entidades estatais internas (estados, Distrito Federal e municípios) para compor seu governo e 

administração próprios, segundo ordenamento jurídico de sua elaboração.
1134

 A autonomia é a 

faculdade que têm alguns entes da Federação de se organizarem jurídica e politicamente. De 

criarem um direito próprio.
1135

 Direito que, como tal, é reconhecido pelo estado como sistema 

jurídico próprio e goza de legitimidade para impor suas prescrições no âmbito de sua 

jurisdição. 

A autonomia municipal é prerrogativa intangível do município. A CF-88 

garante dita autonomia pela previsão de princípios como o poder de auto-organização, poder 

de autogoverno, poder normativo próprio, poder de autoadministração. A autonomia política 
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denota que o município tem a prerrogativa de eleger seus representantes, a autonomia 

administrativa pressupõe a organização dos serviços públicos locais e a ordenação do 

território municipal, e, a autonomia financeira faz-se pela decretação de tributos e aplicação 

das rendas e recursos municipais.
1136

 

Embora haja crítica considerável a respeito,
1137

 o município foi alçado à 

categoria de membro ou unidade da Federação brasileira, não restando dúvidas a respeito da 

autonomia municipal, que determina o poder de regrar-se a si próprio. 

Caso tal autonomia seja desrespeitada pelo Distrito Federal ou por 

estado-membro, estes poderão sofrer intervenção federal. “O Município brasileiro é 

autônomo, desfruta de autonomia. Se o estado-membro infringir a ‘autonomia municipal’, há 

base constitucional para a pronta intervenção federal...”.
1138

 

Herculano de Freitas bem ressaltava a importância do Município:  

Entre nós, a colonização nos trouxe o município, que já na invasão romana 

trouxera do Lácio para a Península Ibérica; o município precedeu ao reino, 

precedeu à independência, precedeu à Nação, e a Nação unitária sempre teve 

o município como uma das bases de sua organização.
1139

 

 

As normas que prescrevem a autonomia municipal estão muito bem 

declaradas no texto constitucional, devendo, o respeito, o acatamento e a efetivação destas ser 

o máximo possível.
1140

 

Não podem os estados-membros desrespeitar os princípios e regras 

insculpidos nos artigos referentes à autonomia municipal, principalmente aqueles previstos 

nos artigos 29, 30 e 31 da CF-88.
1141

 

O município é autônomo, podendo prover, por si mesmo, os órgãos do 

governo local. Autônomo é o município que elege seu prefeito e seus vereadores.
1142

 A 

autonomia do município, porém, não é poder originário. É poder concedido e delimitado pela 

Constituição Federal. Não é permitido ao município, pois, extravasar as prerrogativas a ele 

concedidas pelo diploma constitucional.
1143
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Pinto Ferreira destaca que cabe a intervenção tanto para garantir o 

exercício dos poderes municipais diante de investidas de governadores ou deputados, quanto 

para garantir a Lei Orgânica do Município ferida pela legislação estadual, porém, a decretação 

da intervenção depende da inconstitucionalidade do ato violado da autonomia municipal 

mediante exame judicial.
1144

 

Celso Ribeiro Bastos, trazendo a reflexão de J. H. Meirelles Teixeira: 

Infindáveis discussões, suscitadas principalmente pela ausência de método 

científico e pela diversidade de pontos de vista sociológicos, políticos ou 

propriamente jurídicos, sob os quais se procura determinar o seu conteúdo, 

certo é que os dispositivos, a respeito, das Constituições brasileiras, não 

somente consagram a autonomia municipal, como princípio de organização 

política e administrativa, mas também lhe assinalam, desde logo, conteúdo 

inderrogável por lei ordinária, constituindo tal conteúdo direito público 

subjetivo, oponível à União e aos Estados (12 ed. Saraiva, 1990, p. 277.)
1145

 

 

A autonomia municipal, pois, desrespeitada por estado-membro através 

de ato legislativo ou administrativo, enseja a intervenção federal. 

Como exemplos de afronta dos chefes dos poderes estaduais à autonomia 

municipal, a Lei dos crimes de responsabilidade também pode oferecer hipóteses que 

poderiam ensejar a intervenção federal, quando estabelece condutas criminosas contra o livre 

exercício dos poderes constitucionais, os atos dos representantes (agentes, órgãos ou chefes) 

de um dos poderes que: violarem “as imunidades asseguradas aos membros [...] da Câmara 

dos Vereadores do Distrito Federal e das Câmaras Municipais”; que praticarem “contra os 

poderes estaduais ou municipais ato definido como crime” e no artigo 6º da lei, que 

intervirem “em negócios peculiares aos Estados ou aos Municípios com desobediência às 

normas constitucionais”.
1146

 

É de se notar que, talvez a forma mais grave de supressão da autonomia 

municipal, seja a intervenção do estado-membro em município, quando não configurada uma 

das hipóteses constitucionais (artigo 35 da CF-88) que autorizam a medida interventiva 

estadual na esfera municipal. Caso se dê intervenção estadual em município sem 

embasamento constitucional, a intervenção federal no estado interventor deverá ser decretada, 

por evidente afronta à autonomia municipal. 

O procedimento da intervenção federal cm base na ofensa à autonomia 

municipal será tratado mais adiante, quando do estudo da parte procedimental da intervenção 
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federal.
1147

 

O quarto princípio sensível diz respeito à “prestação de contas da 

administração pública, direta e indireta”. 

Toda atividade que o estado, ou qualquer corporação por ele instituída, 

exerça para atingir seus fins deve prestar suas respectivas contas sob pena, em caso de 

omissão, de sofrer intervenção federal. 

O vocábulo ‘administração’, como retratado por Oswaldo Aranha 

Bandeira de Mello, tem duas versões distintas sobre sua origem: uma, indica que vem de ‘ad’ 

(preposição) mais ‘ministro’, ‘as’, ‘are’ (verbo) que significa ‘servir, executar’; a segunda, 

indica que vem de ‘ad’, ‘manus’, ‘trahere’, que envolve ideia de direção ou gestão.
1148

 

Administração pública, de acordo com Hely Lopes Meirelles: 

[...] em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para consecução 

dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das funções 

necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 

desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do 

Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão 

global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado 

preordenado à realização dos serviços, visando a satisfação das necessidades 

coletivas.
1149

 

 

Administração pública direta é a que o Estado é, ao mesmo tempo, 

prestador e executor dos serviços públicos de sua competência, e por isso deles detém a 

titularidade, ao passo que, a Administração pública indireta, refere-se a serviços públicos 

transferidos, delegados contratualmente (concessões e permissões) ou unilateralmente 

(outorga por autorização)
1150

 pela Administração direta, de forma a descentralizar (em sentido 

lato) a prestação destes serviços. 

Há definição legal para Administração direta e indireta no Decreto-lei nº 

200, de 25 de fevereiro de 1967: 

Art. 4° A Administração Federal compreende: 

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na 

estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de 

entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 

a) Autarquias; 

b) Empresas Públicas; 

c) Sociedades de Economia Mista. 
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d) fundações públicas.
1151

  

 

A Administração direta da União é regulada pela Lei nº 10.683 de 28 de 

maio de 2003, que organiza a Presidência da República e os Ministérios.
1152

 

No Estado federal, por tratar-se de uma União de entes federados, há 

vários níveis de Administração: à União, corresponde a Administração federal; ao estado-

membro, corresponde a Administração estadual; ao Distrito Federal, também uma 

Administração própria; ao município, corresponde a Administração municipal.
1153

 

José Afonso da Silva bem resume a sistemática e o princípio do dever de 

prestar contas, na ordem constitucional de 1988: 

A prestação de contas da administração é um princípio fundamental da 

ordem constitucional brasileira (art. 34, VII, d). Todos os administradores e 

demais responsáveis pelos dinheiros, bens e valores públicos estão sujeitos à 

prestação e tomada de contas pelo sistema de controle interno, em primeiro 

lugar, e pelo sistema de controle externo, depois, através do Tribunal de 

Contas (arts. 70 e 71). Isso se aplica à administração direta e indireta, assim 

como às fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

Finalmente, é obrigação constitucional do Presidente da República (como 

dos Governadores de Estado e Prefeitos Municipais) prestar, anualmente, ao 

Poder Legislativo, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 

legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, e, se não o fizer, caberá 

à Câmara dos Deputados (Assembléias Legislativas, nos Estados, e Câmaras 

Municipais, nos Municípios) proceder à tomada de contas (art. 51, II).
1154

 

 

Enrique Ricardo Lewandowski dá conta do surgimento do princípio da 

obrigatoriedade da prestação de contas na Constituição de 1934, afirmando que sua 

inobservância enseja a intervenção federal, por ser obrigação inafastável do gestor de bens e 

interesses alheios, ainda mais quando se trata do interesse público.
1155

 

A prestação de contas, como nota Hely Lopes Meirelles, “não se refere 

apenas aos dinheiros públicos, à gestão financeira, mas a todos os atos de governo e de 

administração”.
1156

 

O constituinte declarou algumas medidas para que se efetive o princípio 
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da prestação de contas, inclusive a participação popular em audiências públicas que tratam 

sobre orçamento, tudo como meios para maximizar a prestação de contas. 

A prestação de contas, que deve ser instruída com documentos 

justificativos e consiste na discriminação da universalidade das receitas e despesas, 

concernentes a uma administração de bens, valores, propriedades ou interesses de outrem, em 

um determinado período, em virtude de lei ou contrato.
1157

 

A CF-88, em seus artigos 70 a 75, estabelece a fiscalização e o controle 

orçamentário, a prestação de contas e os meios para que se exercer tais tarefas.1158 Neste 

contexto, aparecem os Tribunais de Contas, órgãos auxiliares do Poder Legislativo no 

desempenho do chamado controle externo, que atua de forma paralela ao controle interno 

feito por cada poder. 

Toda fiscalização financeira, contábil, operacional, orçamentária e 

patrimonial da União e de suas entidades é exercida pelo Congresso Nacional, com o auxílio 

do Tribunal de Contas. Tal mandamento deve ser adotado nos estados, que terão tribunais de 

contas estaduais, vinculadas suas atividades ao Poder Legislativo local.
1159

 

Os estados devem adotar normas que assegurem a defesa do erário 

público, de modo a impedir que governantes e administradores o lesem ou malbaratem, 

devendo estabelecer, para isto, um sistema eficaz de tomada de contas.
1160

 

Para a responsabilização da autoridade que não prestar contas 

devidamente deve haver apreciação judicial, especialmente se disser respeito, o caso, a 

supressão de direitos e garantias individuais. A medida interventiva, quando adotada, conduz 

ao afastamento temporário da autoridade, exigindo-se, para tal, parecer desfavorável à 

prestação de contas indevida que resulte na representação interventiva.
1161

 

Qualquer ente da Administração direita e indireta estadual que não 

prestar contas devidamente (de forma correta, nos prazos estabelecidos na CF-88, com 
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 FURTADO, José de Ribamar Caldas. Elementos de direito financeiro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009. 

p. 363. 
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 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade mecum Saraiva. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 33-34. “Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 

externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 

públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. 
1159

 BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coordenadores). Comentários à 

constituição federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 679. 
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 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1990. p. 236. 
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parecer prévio de regularidade das contas do respectivo tribunal de contas estadual ou 

distrital, com parecer ulterior da comissão permanente estadual ou distrital, com a publicação 

de amplo acesso ao público) está descumprindo regra constitucional, e, assim, dando ensejo à 

representação do Procurador-Geral da República ao STF para apreciação da adoção do ato 

interventivo no estado-membro ou Distrito Federal.
1162

 

O quinto princípio sensível diz respeito à “aplicação do mínimo exigido 

da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde”. 

 O direito à educação ocupa papel central no âmbito dos direitos 

fundamentais, sendo indispensável ao exercício e desenvolvimento dos demais direitos, 

mostrando-se, instrumento imprescindível por meio do qual, adultos e crianças
1163

 podem 

engrandecer-se intelectualmente, emancipar-se da pobreza e contribuir para a melhora do 

meio social. 

Monica Herman Salem Caggiano afirma que o direito à educação é um 

direito fundamental porque, de um lado, consubstancia-se em prerrogativa própria à qualidade 

humana, em razão da exigência de dignidade, e, de outra, porque é reconhecido e consagrado 

internacionalmente e pelas Constituições dos países que o garantem.
1164

 

A hipótese de intervenção fundada na não aplicação do mínimo exigido 

da receita resultante dos impostos estaduais na manutenção e desenvolvimento do ensino 

decorre da preocupação do constituinte com o direito à educação, especialmente, a educação 

pública. A possibilidade de intervenção é uma medida sancionatória para o Distrito Federal ou 

o estado-membro que não cumprir com o dever constitucional. A hipótese autorizadora de 

intervenção federal em estado que não aplique os percentuais mínimos estabelecidos no 

ensino reforçam ainda mais a fundamentalidade do direito à educação. 

Esta previsão foi inserida na CF-88 pela emenda constitucional nº 14, de 

12 de setembro de 1996, que estabeleceu a obrigatoriedade da destinação das receitas para 

manutenção e desenvolvimento do ensino público, tratou também da forma como seria 

implementada tal disposição.
1165
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A manutenção e desenvolvimento do ensino dizem respeito, diretamente, 

ao direito à educação, consagrado na Constituição Federal de 1988, como direito social, no 

artigo 6º, e no artigo 205, que preconiza que: “a educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho”
1166

 até o artigo 214. 

Aliás, o artigo 212, pontualmente, a respeito da obrigatoriedade de 

repasse de recursos, estabelece que:  

[...] a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
1167

 

                                                                                                                                                                                     
do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. Art. 2º É dada nova redação aos incisos I e II do art. 208 da 

Constituição Federal:  "I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 

para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva universalização do ensino médio 

gratuito; "Art. 3º É dada nova redação aos §§ 1º e 2º do art. 211 da Constituição Federal e nele são inseridos 

mais dois parágrafos:  "Art.211... § 1º A união organizará o sistema federal de ensino e o dos Territorios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e 

supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do 

ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. § 2º Os 

Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. § 3º Os Estados e o Distrito 

Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, 

os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 

obrigatório." Art. 4º É dada nova redação ao § 5º do art. 212 da Constituição Federal:  "§ 5º O ensino 

fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, 

recolhida pelas empresas, na forma da lei."Art. 5º É alterado o art. 60 do ADCT e nele são inseridos novos 

parágrafos, passando o artigo a ter a seguinte redação: "Art 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta 

emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos 

a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, a manutenção e ao desenvolvimento do ensino 

fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do 

magistério. § 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre os estados e seus municípios a ser 

concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art. 211 da Constituição 

Federal, e assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um fundo de 

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério, de natureza contábil. § 2º 

O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, quinze por cento dos recursos a que se 

referem os arts. 155, inciso II; 158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas "a" e "b"; e inciso II, da Constituição 

Federal, e será distribuído entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas 

respectivas redes de ensino fundamental. § 3º A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o § 

1º, sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente. § 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão progressivamente, em um 

prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor por aluno correspondente a um 

padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente. § 5º Uma proporção não inferior a sessenta por 

cento dos recursos de cada Fundo referido no § 1º será destinada ao pagamento dos professores do ensino 

fundamental em efetivo exercício no magistério. § 6º A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, inclusive na complementação a que se refere o § 3º, 

nunca menos que o equivalente a trinta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição 

Federal. § 7º A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, sua 

fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno”. 
1166

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade Mecum Saraiva. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 11; 67. 
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O restante do dispositivo (art. 212 da CF-88) e os artigos seguintes, 

dispõem sobre o tratamento do tema e a aplicação dos recursos no sistema educacional, tanto 

pela União, estados-membros e municípios.
1168

 

O artigo 60 do ADCT, inteiramente disposto conforme a emenda 

constitucional nº 53, de 2006, especifica os percentuais mencionados pela CF-88, que devem 

ser cumpridos, sob pena de intervenção federal nos estados ou no Distrito Federal em caso de 

descumprimento.
1169

 

Também com relação ao tema da educação, a Medida Provisória nº 339, 

de 2006, passou a regulamentar parte do artigo 60 do ADCT, sendo, posteriormente, 

convertida em lei. Assim, a matéria é regulamentada pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 

2007.
1170

 

Dúvida que interessa diz respeito a indagar sobre quais atividades 

estariam compreendidas na manutenção e desenvolvimento do ensino. O artigo 212 da 

Constituição Federal de 1988 esclarece parcialmente o assunto e a Lei de Diretrizes e bases da 
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 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade Mecum Saraiva. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 83-85. A CF-88 dispõe: “§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é 

considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. § 2º - Para efeito do 

cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e 

municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará 

prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de 

padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. § 4º - Os programas suplementares 

de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 

contribuições sociais e outros recursos orçamentários. § 5º A educação básica pública terá como fonte adicional 

de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. § 6º As 

cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas 

proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de 

ensino. Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: I - comprovem finalidade não-lucrativa e 

apliquem seus excedentes financeiros em educação; II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 

comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.§ 1º - 

Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e 

médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 

cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a 

investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e 

extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público.” 
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 Id. “§ 5º A porcentagem dos recursos de constituição dos Fundos, conforme o inciso II do caput deste artigo, 

será alcançada gradativamente nos primeiros 3 (três) anos de vigência dos Fundos, da seguinte forma:  I - no 

caso dos impostos e transferências constantes do inciso II do caput do art. 155; do inciso IV do caput do art. 158; 

e das alíneas a e b do inciso I e do inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal:  a) 16,66% (dezesseis 
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centésimos por cento), no segundo ano; c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano; II - no caso dos 

impostos e transferências constantes dos incisos I e III do caput do art. 155; do inciso II do caput do art. 157; e 

dos incisos II e III do caput do art. 158 da Constituição Federal: a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis 
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segundo ano; c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano”. 
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Educação (Lei nº 9.394/96) complementa o assunto.
1171

 

No que toca às “ações e serviços públicos da saúde”, a expressão foi 

introduzida pela emenda constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.
1172
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 BRASIL. Lei nº  9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em 23 de maio de 2013. “Art. 70. Considerar-se-

ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 

objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: I - 

remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; II - aquisição, 

manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; III – uso e 

manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas 

visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; V - realização de atividades-

meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de 

escolas públicas e privadas; VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto 

nos incisos deste artigo; VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte 

escolar. Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: 

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, 

que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão; II - subvenção a instituições 

públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural; III - formação de quadros especiais para a 

administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos; IV - programas suplementares de 

alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social; 

V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar; VI - 

pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à 

manutenção e desenvolvimento do ensino”. 
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 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade Mecum Saraiva. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 103. A Emenda Constitucional nº 29 de 2000, alterou a CF-88, com as seguintes disposições: 

“Art. 1º. A alínea e do inciso VII do art. 34 passa a vigorar com a seguinte redação: e) aplicação do mínimo 

exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Art. 2º. O inciso III do art. 35 

passa a vigorar com a seguinte redação: III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; (NR) Art. 3º. O § 1º do art. 

156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: Art.156... § 1º Sem prejuízo da 

progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: I – ser 

progressivo em razão do valor do imóvel; II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 

imóvel." Art. 4º O parágrafo único do art. 160 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 160... Parágrafo 

único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos: 

I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 

2º, incisos II e III. Art. 5º. O inciso IV do art. 167 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 167... IV – a 

vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação 

dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de 

saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 

2º, e 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, 

bem como o disposto no § 4º deste artigo; Art. 6º O art. 198 passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, 

numerando-se o atual parágrafo único como § 1º: Art. 198... § 1º (parágrafo único original) § 2º A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde 

recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I – no caso da União, na forma 

definida nos termos da lei complementar prevista no § 3º; II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, 

inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; III – no 

caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei complementar, que será reavaliada 

pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: I – os percentuais de que trata o § 2º; II – os critérios de rateio dos 

recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; 

III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 

distrital e municipal; IV – as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. Art. 7º O Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 77: Art. 77. Até o exercício 

financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: I – 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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 A palavra saúde vem do adjetivo latino ‘saluus’, ‘a’, ‘um’ (inteiro, 

intacto). O verbo ‘salueo’, ‘es’, ‘ere’, significa ‘estar são’. No ano de 1946, A Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) definiu saúde como “um estado completo de bem-estar 

físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou enfermidade”.
1173

 

O direito à saúde, além de também pertencer ao rol de direitos sociais 

declarados no artigo 6º da CF-88, é consagrado constitucionalmente no artigo 196, que 

declara: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
1174

 No artigo 

198, no §2º, a CF-88 estabelece preceitos que regulamentam a utilização e aplicação de 

recursos referentes ao direito à saúde.
1175

 

                                                                                                                                                                                     
no caso da União: a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício 

financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento; b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no 

ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto – PIB; II – no caso dos Estados e do 

Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos 

de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, 

alínea b e § 3º. § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos 

fixados nos incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a 

diferença à razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos 

sete por cento. § 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, serão 

aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da 

lei. § 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de 

saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será 

acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.§ 

4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, 

aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo.” 
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refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei complementar, 

que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: I - os percentuais de que trata o § 2º;  II - os 

critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das 

disparidades regionais; III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. § 4º Os 

gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate 

às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições 

e requisitos específicos para sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial 

profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente 

comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar 

assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do 

referido piso salarial. § 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição 
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O direito à saúde deve ser entendido como a concretização da sadia 

qualidade de vida. O direito à saúde deve ser afirmado continuamente, mesmo com a miséria 

que assola a maioria da população.
1176

 

A saúde, conforme José Afonso da Silva: 

[...] é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, 

protegem e recuperam.
1177

 

 

Daniel Wei Liang Wang dá conta de diversas passagens em julgados 

elaboradas pelo Ministro do STF, Celso de Mello, ao atribuir contornos descritivos do direito 

à saúde: 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição 

da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, 

por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a 

quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas 

idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, [...] não pode mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 

que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
1178

 

 

Como mais uma destas normas que procuram assegurar a efetividade do 

direito à saúde, aparece esta hipótese autorizadora de intervenção federal que terá lugar 

quando da não aplicação do mínimo exigido nas ações e serviços públicos de saúde. 

O artigo 77 do ADCT estabelece os valores dos percentuais mínimos, 

dispondo que: 

Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações 

e serviços públicos de saúde serão equivalentes: II - no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos 

a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, 

inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas 

aos respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito 

Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, 

alínea b e § 3º. § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que 

apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos II e III deverão 

elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a 

diferença à razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 

2000, a aplicação será de pelo menos sete por cento. § 3º Os recursos dos 

                                                                                                                                                                                     
Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate 

às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o 

seu exercício”. 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços 

públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão 

aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado 

por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição 

Federal.
1179

 

 

Assim, deve ser aplicado pelos estados-membros e pelo Distrito Federal, 

doze por cento dos impostos constantes do artigo 155 da CF-88 e das disposições a ele 

correlatas, assim como do artigo 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II da Constituição, nas 

ações e serviços públicos de saúde, sob pena da decretação de intervenção federal na entidade 

que desatender a tal obrigação constitucional. 

À falta de elaboração de lei complementar especificando os mínimos 

aplicáveis, vigoram as disposições do ADCT, conforme estabelecido no § 4º, do artigo 77 do 

Ato, que prescreve que: “na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a 

partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios o disposto neste artigo”.
1180

 Assim, aplica-se o disposto no inciso II do artigo 

77 do ADCT, que determina a aplicação de 15% (quinze por cento) da arrecadação dos 

impostos do artigo 156 e da receita dos artigos 158 e 159.
1181
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produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, 

sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 

mantiverem; II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 

territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se 

refere o art. 153, § 4º, III;  III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; IV - vinte e cinco por cento do produto da 

arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita 

pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: I - três 

quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 

prestações de serviços, realizadas em seus territórios; II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei 

estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. Art. 159. A União entregará:  I - do produto da arrecadação dos 

impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por 
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Com as emendas constitucionais, várias medidas e implementações 

tiveram, por imposição constitucional, que ser adotadas e feitas pelos estados-membros. 

Ademais, a aplicação dos percentuais mínimos estabelecidos pelas emendas nas áreas da 

educação (ensino fundamental) e da saúde são obrigações impostas pela CF-88, acarretando, 

seu descumprimento, na possibilidade de intervenção federal no estado. 

Francisco Bilac Pinto Filho assevera que não só deve haver a aplicação 

do mínimo exigido pela CF-88 da arrecadação dos impostos estaduais, incluídas as 

transferências, a qualquer título, assim como a exata aplicação destes recursos, por 

mandamento constitucional ou legal, sob pena de, em caso de descumprimento destas 

disposições, representação do Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal 

Federal.
1182

 

 Especificamente sobre esta alínea, uma Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC nº 60/2005), de autoria do Senador Renan Calheiros, no seio de uma 

pequena “reforma da segurança”, que prevê a destinação obrigatória de impostos e medidas 

dos governos municipais e estaduais para a segurança pública, propugna também a alteração 

do artigo 34 da Constituição para fazer contar do texto, a possibilidade de intervenção federal 

quando não houver, por parte do estado: “e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante 

de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino e nas ações e nos serviços públicos de saúde e segurança.”. A 

alteração prevê a mudança também no instituto da intervenção nos municípios para quando 

“não tiver aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento 

                                                                                                                                                                                     
cento na seguinte forma:  a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados 

e do Distrito Federal; b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 

Municípios; c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os 

planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos 

destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, 

que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;  II - do produto da arrecadação do 

imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 

valor das respectivas exportações de produtos industrializados. III - do produto da arrecadação da contribuição 

de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e 

o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido 

parágrafo.  § 1º - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-

á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. § 2º - A nenhuma unidade 

federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo 

o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de 

partilha nele estabelecido. § 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos 

recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo 

único, I e II. § 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por 

cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso”. 
1182
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do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde e segurança”. A proposta, em 2013, anda 

tramita.
1183

 

 Ainda outra Proposta de Emenda, de autoria do Senador Tião Viana e 

outros (PEC nº 64/2005), propõe a alteração dos artigos 34, 36 e 52, para alargar os motivos 

que ensejam a intervenção federal e estabelecer procedimentos.
1184

 Uma das hipóteses diz 

respeito a assegurar o funcionamento do Poder Legislativo do Estado ou do Distrito Federal, 

em casos de crise de legitimidade, em que a maioria absoluta dos membros esteja sujeita à 

perda de mandato. Outra, trata de caso de indício de prática de ato incompatibilidade com o 

exercício do cargo. A proposição prevê também a necessidade de resolução aprovada por três 

quintos dos membros do Senado, para a aprovação da intervenção nestas hipóteses. 

 De acordo com o propugnado, objetiva-se inserir, no rol das hipóteses autorizadoras da 

intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal, situações em que haja fundadas 

“suspeitas de que a maioria absoluta dos membros está incursa em uma das hipóteses de perda 

de mandato previstas nas respectivas Constituições Estaduais e na Lei Orgânica do Distrito 

Federal”.
1185

 A proposta, em 2013, encontra-se em tramitação no Senado Federal. 

  

 

 

2.1.6. Do procedimento da intervenção federal nos Estados e no Distrito 

Federal 

 

 

 A concretização e decretação da intervenção somente será possível após 
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ser observado processo solene e formal
1186

 que varia conforme a hipótese ou causa que a 

autorizou. 

A fase judicial faz parte apenas do procedimento interventivo nos casos 

dos incisos VI e VII, uma vez que as ações de execução de lei federal e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade Interventiva, a que doravante se fará referência apenas como ADIN 

interventiva serão analisadas pelo STF.
1187

 

A Constituição de 1988 não estabelece, expressamente, procedimento a 

ser observado nos casos de intervenção para manter a integridade nacional, repelir invasão 

estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra e pôr termo a grave comprometimento 

da ordem pública. 

A interpretação doutrinária que se fez ao longo da história constitucional 

brasileira, e a própria sistemática do tema na ordem constitucional, entretanto, determinam 

que a deliberação sobre a medida interventiva nos casos dos incisos I, II e III do artigo 34 da 

CF-88, compete ao chefe do Executivo. Em tais hipóteses, a adoção da intervenção federal é 

de inteiro arbítrio do Presidente da República, não dependendo de qualquer provocação, nem 

mesmo dos governos estaduais, devendo, contudo, submeter o ato à apreciação do Congresso 

Nacional.
1188

 A competência para decretar a intervenção federal neste caso é do Presidente da 

República, que a decreta em caráter discricionário, mas esta discricionariedade deve ser 

vinculada não só aos ditames constitucionais, como também deve ser adotada a 

proporcionalidade e razoabilidade para a adoção da medida interventiva. 

 É tradição nos sistemas federais que a intervenção federal seja de 

competência do Presidente da República nas hipóteses que exigem mais agilidade, por serem 

situações emergenciais. No Brasil, dentre as atribuições do Presidente da República elencadas 

no artigo 84 da Constituição Federal de 1988, consta: “Compete privativamente ao Presidente 

da República: [...] X – decretar e executar a intervenção federal; [...]”.
1189

 

 Alexandre de Moraes, André Ramos Tavares e Luís Carlos Hiroki 

Muta, dão nomenclatura, às intervenções federais de deliberação do Presidente da República: 

“intervenções espontâneas”. Tal denominação pode dar a impressão de que o Presidente, a seu 

bel prazer, decreta a intervenção federal. Não é este o verdadeiro teor do procedimento do ato 

interventivo. O Presidente da República, além de um crivo político de proporcionalidade e 
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razoabilidade, deve observar o pronunciamento do Conselho da República e a opinião do 

Conselho de Defesa Nacional, na forma da CF-88. 

 Sobre tais normas, que dizem respeito à intervenção federal nos estados 

ou no Distrito Federal, percebe-se que a Constituição, além de consagrar a regra da não 

intervenção, reforça o cuidado com a adoção da medida interventiva nos dispositivos dos 

artigos 89, 90 e 91, ao dispor sobre as atribuições do Conselho da República e do Conselho de 

Defesa Nacional.  Os conselhos, de acordo com a definição de José Afonso da Silva, “são 

organismos públicos destinados ao assessoramento de alto nível e de orientação e até 

deliberação em determinado campo de atuação governamental”.
1190

 

A intervenção federal, ato complexo (em sentido lato) e excepcional que 

é, demanda responsabilidade e deliberação sólida para sua adoção pelo Presidente da 

República. 

Alexandre de Moraes aponta que, apenas nas hipóteses que autorizam a 

intervenção federal dos incisos I, II e III, o Presidente da República ouvirá os conselhos da 

República e o da Defesa Nacional, que opinarão a respeito, na forma da CF-88.
1191

 

Embora seja lógico e se reconheça que, na prática, fizesse mais sentido a 

oitiva dos conselhos da República e de Defesa Nacional apenas nas hipóteses de intervenção 

federal autorizadas pelos incisos I, II e III, que é ato de deliberação do Presidente da 

República, a letra dos artigos 90 e 91 não restringe a oitiva apenas a tais hipóteses, uma vez 
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que não especifica os incisos em que a regra é aplicável. 

A Constituição declara que os conselhos da República e de Defesa 

Nacional deverão ser ouvidos em casos de intervenção federal, apenas, não especificando 

sobre quais, dentre as hipóteses do artigo 34, incidiria o mandamento. 

De outra monta, o artigo 36 da CF-88, principal fonte e “guia” para o 

procedimento da intervenção federal, nada estabelece sobre a obrigatoriedade da oitiva dos 

conselhos. Contudo, como os mandamentos referentes às competências dos conselhos da 

República e de Defesa Nacional são imperativos determinantes da obrigatoriedade do 

pronunciamento daquele e do opinar deste sobre a intervenção federal, depreende-se dos 

dispositivos que tais procedimentos são necessários e imprescindíveis à decretação da medida 

interventiva. 

A doutrina e a prática constitucional determinam a desnecessidade ou 

incompatibilidade lógica do pronunciamento ou da opinião dos referidos conselhos em alguns 

casos de intervenção federal, como, por exemplo, os de requisição do STF ao Presidente da 

República (que é de acatamento obrigatório). 

 Até seria consoante com a sistemática de extrema acuidade e precaução 

adotada pela CF-88, entender o pronunciamento do Conselho da República e a opinião do 

Conselho de Defesa Nacional como essenciais e imprescindíveis à decretação da intervenção 

federal em todas as hipóteses constitucionais, inclusive as que há requisição do Poder 

Judiciário, entretanto, num sistema em que parece pacífico que a requisição do Judiciário 

vincula o agir do Executivo, parece óbvio o descabimento. 

Francisco Bilac dá nota de que em casos de intervenções estritamente 

políticas, haveria a necessidade de se resguardar sigilo, sob segredo de estado, das 

deliberações dos conselhos, por ter-se em questão assuntos de extrema importância à 

federação.
1192

 Por mais que seja prudente, não se vê necessidade em manter sobre segredo de 

estado tais deliberações, até porque, para uma solução mais racional, recomendável seria a 

participação da unidade federada envolvida e da própria sociedade, no debate que envolva a 

intervenção federal. 

As primeiras causas autorizadoras de intervenção federal, pois, são de 

iniciativa do Presidente da República, incondicionadas do ponto de vista da iniciativa, mas 

condicionadas a um juízo de proporcionalidade e adequação constitucional. Igual 

procedimento deve ser observado no inciso V, do artigo 34 da CF-88, nos casos de 
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intervenção para reorganizar as finanças de estado-membro ou do Distrito Federal quando 

estes incorrerem em uma das hipóteses ali previstas. 

O Presidente da República age por um juízo político de oportunidade e 

conveniência. As situações que autorizam a ação discricionária do Presidente da República, 

no caso dos incisos I, II, III e V, pela sua natureza emergencial das primeiras e pela natureza 

da última, exigem ação imediata, por isso, não poderiam ficar à mercê de solicitações ou 

requisições de outros poderes.
1193

 

A intervenção federal, por exemplo, na hipótese de repulsa à invasão 

estrangeira, é, assim como na hipótese autorizativa para manutenção da integridade nacional, 

é de iniciativa privativa do Presidente da República, que age motu próprio, 

independentemente de solicitação ou provocação, atuando, também neste caso, como 

comandante supremo das forças armadas.
1194

 Concreta a ofensa à integridade nacional ou 

invasão nas unidades federadas (violência estrangeira ou doméstica), o chefe do Poder 

Executivo terá a obrigação de intervir sob pena de responsabilidade, independentemente de 

declaração formal de guerra. 

Na hipótese de invasão estrangeira, o Presidente da República age 

independentemente de provocação, não havendo necessidade do estado-membro invadido 

informá-lo da invasão. É dever seu e do Ministro da Defesa, ao saberem de invasão ou 

agressão ao território nacional por forças estrangeiras, utilizar de todos os esforços para 

colocar fim a tal agressão.
1195

 

Com um aparato tecnológico e institucional mais abrangente e eficiente 

que os estados e as forças estaduais, o Presidente da República dispõe de meios que o 

informam mais rapidamente e meios de resposta mais eficazes a eventual ofensa à nação. 

Assim, pode o chefe do Executivo federal empregar a medida interventiva sem o afastamento 

das autoridades locais, quando estas não criarem empecilhos, ou atrapalharem as forças 

nacionais.
1196

 

A intervenção, em tais casos, é decidida pelo Presidente da República, 

independentemente de qualquer apreciação ou deliberação prévia pelo Congresso Nacional ou 

do Poder Judiciário. O chefe do Executivo, de forma discricionária, mas atendendo ao sentido 

da Constituição, adotará a medida interventiva, podendo responder por crime de 
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responsabilidade no caso de excesso ou desnecessidade da intervenção.
1197

 

Nos casos do inciso V, não haveria sentido em exigir solicitação do 

Estado quando este é inadimplente, e, a rigor, não se trata de matéria jurisdicional. Não exige-

se, outrossim, deliberação do Poder Legislativo, apesar de já ter sido esta necessária na 

história constitucional da intervenção federal.
1198

 

Como já se mencionou, não há necessidade de deliberação prévia do 

Congresso Nacional para a concretização da medida interventiva, mas, exige-se, por 

mandamento constitucional contido no artigo 49, inciso IV, da CF-88, que o Congresso 

delibere posteriormente a respeito da intervenção federal adotada pelo Presidente da 

República: “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: [...] IV - aprovar o estado 

de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma 

dessas medidas [...]”.
1199

 Assim, o Congresso Nacional, aprovando a medida, faz com que esta 

perdure e continue produzindo seus efeitos, todavia, se entender a medida inadequada (em 

sentido amplo) deverá suspendê-la, e, neste caso, deve o chefe do Executivo fazer cessar seus 

efeitos, sob pena de responsabilidade. 

Dúvida de relevante pertinência, com relação à intervenção federal, 

quando de iniciativa exclusiva do Presidente da República, diz respeito à possibilidade de seu 

controle judicial. A medida interventiva, nestes casos é medida política, e, não deve, para sua 

efetivação, passar pelo crivo judicial, sob pena de ofensa ao texto constitucional e à separação 

dos poderes. Por outro lado, quando manifestamente inconstitucional, como, por exemplo, no 

caso de ser estendida sua duração além do prazo previsto, deve ser o ato interventivo 

apreciado pelo Poder Judiciário.
1200

 

Para as outras hipóteses autorizadoras de intervenção federal em estado-

membro ou no Distrito Federal, o artigo 36 da CF-88 tratou minuciosamente do procedimento 

a ser adotado, com uma redação precisa e clara.
1201
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O artigo 36 é de suma importância para a tratativa do tema da 

intervenção federal. Ele estabelece as regras formais, os ditames procedimentais, ou, na 

denominação de Enrique Ricardo Lewandowski, os pressupostos formais da intervenção na 

CF-88. 

José Cretella Júnior aduz que “[...] o que dissemos sobre a intervenção é, 

por assim dizer, matéria de direito material; a decretação, fase dinâmica, passagem da teoria 

à prática, é matéria de direito formal, ou processual”.
1202

 

A Constituição Federal de 1988 regulamentou descritiva e 

minuciosamente as competências e atribuições dos diferentes órgãos para iniciar e executar a 

intervenção federal. A clareza e especificação textual do texto de 88 é fruto do processo 

histórico das grandes dúvidas e debates que giravam em torno da parte procedimental da 

intervenção, desde as primeiras constituições. 

Não obstante, afirma-se na doutrina que a redação do artigo 36 e sua 

técnica estrutural ou arquitetura é confusa. Na elaboração do dispositivo, tratou-se, no caput, 

das delimitações procedimentais que regulam a intervenção federal, e, nos parágrafos, tratou-

se dos procedimentos da intervenção estadual nos municípios.
1203

 Confusa de todo não é, mas 

é inadequada do ponto de vista da alocação dos ditames procedimentais. Melhor seria 

estabelecer o procedimento para a intervenção federal e estadual separadamente. 

Como nota Lewandowski, é importante anotar que a competência para 

decretar a intervenção é sempre do Presidente da República, caracterizando-se como 

discricionária ou vinculada, conforme a hipótese em que se apoia. A execução da medida 

também é incumbência exclusiva do Presidente da República, mas, a deliberação quanto à 

autorização e adoção da medida pode incumbir a outro poder, conforme estabelecido no artigo 

36.
1204

 

Os meios a serem empregados para a execução da medida interventiva 
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não foram explicitados pela CF-88, devendo, por isso, a adotar-se os critérios da necessidade 

e da proporcionalidade, tendo sempre em conta a gravidade da intervenção e a segurança da 

forma federativa de Estado.
1205

 

O inciso I do artigo 36, estabelece o procedimento da intervenção federal 

no caso do inciso IV, do artigo 34, que trata da intervenção federal para “garantir o livre 

exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação”.
1206

 

Para que possa dar-se a intervenção da União no estado-membro ou no 

Distrito Federal, deve se fazer presente uma das duas condições estabelecidas pela CF-88, 

uma vez que constituem pressupostos indispensáveis, e que, na verdade, serão o suporte legal 

para o próprio decreto de intervenção.
1207

 

Nestes casos, exigem-se condições para que ocorra a intervenção da 

União: a solicitação e a requisição. Sem o prius da solicitação ou da requisição, a primeira 

pelos poderes Executivo e Legislativo e a segunda pelo Supremo Tribunal Federal, não será 

editado o decreto presidencial, por falta de fundamento e suporte legal e constitucional.
1208

 

Observa-se que o dispositivo está dividido em duas partes: a primeira, 

que trata da intervenção em caso de coação ou impedimento aos poderes Executivo e 

Legislativo do estado, e, a segunda, que trata do caso de coação ao Poder Judiciário estadual. 

Na hipótese de coação ou impedimento do Poder Executivo,
1209

 o 

Governador do Estado, deverá solicitar ao Presidente da República, observando a 

Constituição Federal e a Constituição estadual. 

Nos casos em que o poder que se achar coacto ou impedido for o 
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Legislativo,
1210

 a assembleia legislativa do estado, na forma da Constituição do estado e 

conforme seu regimento interno deverá solicitar (por meio de solicitação) a intervenção 

federal. A solicitação do Poder Legislativo deve partir da maioria absoluta dos membros da 

assembleia legislativa, órgão de cúpula estadual.
1211

 

“Solicitar”, dentre outras acepções, é ‘tentar conseguir, ir atrás de; 

requestar, procurar, buscar; pedir com insistência, agenciar com vivo empenho; rogar, 

diligenciar’.
1212

 O Poder Executivo ou Legislativo coacto ou impedido, pois, solicita à União 

a intervenção federal para que volte a exercer seu poder de forma livre e desimpedida. 

O Presidente da República, mesmo com a solicitação do poder estadual, 

não fica obrigado a decretar a medida interventiva, podendo agir discricionariamente.
1213

 

Lewandowski anota, oportunamente, que não poderia ser outra a orientação da Constituição, 

pois, se fosse obrigado a agir o chefe do Executivo, os poderes locais seriam árbitros do poder 

conferido unicamente ao Presidente da República.
1214

 

Celso Ribeiro Bastos, em entendimento diverso, afirma que o fato de a 

CF-88 ter empregado o termo ‘solicitação’ não lhe retira a natureza vinculante. Segundo 

Celso Bastos, o Executivo Federal não poderá deixar de atuar senão diante de fundadas 

razões, e, estando satisfeitos os requisitos constitucionais, a solicitação é vinculante, só 
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podendo ser negada a intervenção quando houver fundamento constitucional.
1215

 

É importante que se perceba, conforme a doutrina, que para tais 

solicitações, e quando o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e Poder Executivo estiverem 

parcialmente impedidos ou coactos, não se exigem formalidades extremas e rigorosas, até por 

que, em função da coação ou impedimento, a solicitação pode ser de difícil realização. O 

indispensável é que o Presidente da República ou o STF, no caso do Poder Judiciário, tome 

conhecimento da solicitação.
1216

  

Quando a coação ou o impedimento for absoluto, como destaca 

Lewandowski, o Presidente da República deve presumir a solicitação, decretando a medida 

interventiva.
1217

 Obviamente, tanto em relação à presunção como à decretação da intervenção, 

deve-se adotar extremada cautela e ponderação, tendo em vista, sempre, a regra da não 

intervenção. 

Qualquer atentado do estado-membro que, mesmo não gravemente, 

restrinja as garantias do Poder Judiciário, ensejará imediata intervenção federal.
1218

 No caso 

do Poder Judiciário que atue no âmbito do estado ser o impedido ou coacto, o Tribunal de 

Justiça do estado solicitará, na forma da Constituição estadual e conforme seu regimento 

interno, ao Supremo Tribunal Federal, a intervenção federal no estado.
1219

 

O Tribunal de Justiça que solicitar ao STF a medida, conforme 

jurisprudência do próprio Pretório Excelso, através de seu presidente, deverá motivar o pedido 
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A Constituição do Estado de Minas Gerais nada dispõe sobre a requisição ou solicitação do Tribunal de Justiça 

para intervenção federal no Estado.  

A Constituição Federal do Estado do Rio Grande do Sul, em seu artigo 95, estabelece a competência do Tribunal 

de Justiça do Estado para: IX - solicitar a intervenção no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, 

nos casos previstos na Constituição Federal; 
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quanto à sua procedência e quanto à necessidade de adoção da medida interventiva.
1220

  

O STF, entendendo pela intervenção federal, requisitará ao Presidente da 

República a decretação da medida. No caso de requisição do STF, o Presidente da República 

está obrigado e vinculado ao pedido do Pretório Excelso, sob pena de, negando-se a cumprir a 

ordem, incorrer em crime de responsabilidade. A intervenção federal, neste caso, é ato 

vinculado à requisição do STF.
1221-1222

 

A requisição do STF ao Presidente da República que trate de ordem de 

intervenção federal deve ser votada no plenário do tribunal, na forma do artigo 5º, VII e VIII 

do Regimento Interno do STF.
1223

 

Milton Luiz Pereira, tratando especificamente do assunto, aduz que a 

requisição tem contornos diferentes e não se confunde com a solicitação. Define a requisição 

como sendo “instrumento da ordem jurídica, editada no exercício de expresso poder e 

conformando ás finalidades de Estado de direito, favorecendo a Federação – forma de Estado. 

É, pois, de se esperar que não pareça decisão inócua”. Segundo Pereira, o Poder Judiciário 

não pode abdicar de competência assegurada pela Constituição, devendo agir com eficiência, 

como guardião dos interesses coletivos superiores, pois serve aos governados, não aos 

governantes.
1224

 

Os órgãos colegiados como as assembleias e os tribunais poderão, ainda, 

defrontar-se com a impossibilidade de reunião de todos os membros componentes para a 

deliberação sobre a solicitação da intervenção federal. Em tais casos, admite-se, exclusiva e 

excepcionalmente, a solicitação feita pelo presidente do órgão.
1225

 

                                                           
1220

 “O pedido de requisição de intervenção dirigida pelo Presidente do Tribunal de execução ao STF há de ter 

motivação quanto à procedência e também com a necessidade da intervenção.” (IF 230, Rel. Min. Presidente 

Sepúlveda Pertence, julgamento em 24-4-1996, Plenário, DJ de 1º-7-1996). 
1221

 PINTO FERREIRA, Luiz. Comentários à constituição brasileira (1988). 2º Vol. São Paulo: Saraiva, 1990. 

p. 355. 
1222

 Foram pesquisadas e analisadas Constituições de sete Estados brasileiros, escolhidas de forma aleatória. 

Foram conferidas todas as atualizações das Constituições pesquisadas nos endereços eletrônicos das Assembleias 

Legislativas de cada Estado. 
1223

 BRASIL. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_Fevereiro_2012.pdf.>. Acesso 

em 16 de abril de 2012. p. 13-15. “Art. 5º Compete ao Plenário processar e julgar originariamente: VII – a 

representação do Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade ou para interpretação5 de lei ou ato 

normativo federal ou estadual; VIII – a requisição de intervenção federal nos Estados2, ressalvada a competência 

do Tribunal Superior Eleitoral prevista no art. 11, § 1º, b2a, da Constituição”. 
1224

 PEREIRA, Milton Luiz. Intervenção federal: requisição judicial. Revista dos Tribunais. Ano 91. Janeiro de 

2002. Vol. 795. p. 77-80. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
1225

 BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coordenadores). Comentários à 

constituição federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.  693. Francisco Bilac aponta que o “STJ decidiu 

que não cabe ao tribunal federal superior examinar questão de ordem interna do Tribunal de Justiça dos Estados, 

que verse sobre a competência de qual seria o órgão interno competente para julgar o pedido de intervenção”. (IF 

nº 13/PR, Corte Especial, unanimidade, Rel. Min. Bueno de Souza, julgamento em 09.06.1994). 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=80942&idDocumento=&codigoClasse=369&numero=230&siglaRecurso=&classe=IF
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_Fevereiro_2012.pdf
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O artigo 36, inciso II da Constituição Federal de 1988, estabelece o 

procedimento do ato de intervenção federal em caso de “II –[...] desobediência a ordem ou 

decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 

Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral”.
1226

 

Neste caso, o STF, o STJ e o Tribunal Superior Eleitoral, deverão 

requisitar a intervenção federal para a execução da lei federal ou cumprimento da ordem ou 

decisão judiciária que tenha sido desacatada, conforme seus regimentos internos, ao 

Presidente da República, e, este, por tratar-se de requisição, deverá decretar a medida 

interventiva.
1227

 

Embora a CF-88 não especifique em quais casos haverão de agir os 

diferentes tribunais superiores mencionados, tal questão deve ser solucionada com base na 

jurisdição exercida por cada um deles. Assim, matéria eleitoral caberá ao Tribunal Superior 

Eleitoral, matéria recursal e lei federal infraconstitucional, ao STJ, e, em assuntos de estirpe 

constitucional, ao STF. 

A lei nº 8.038 de 28 de maio de 1990, que institui normas procedimentais 

para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 

Federal, regula o procedimento e a tramitação da intervenção federal nas aludidas Cortes.
1228

 

Não existe prazo previsto, nem se convencionou adotar qualquer prazo 

para os pedidos de descumprimento de ordem ou decisão judicial perante os tribunais 

superiores. “Não há prazo formal para o pedido”.
1229

 

É notório que as ordens judiciais devem ser cumpridas sem delongas. O 

                                                           
1226

 Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade Mecum Saraiva. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 22-23. 
1227

 PINTO FERREIRA, Luiz. Comentários à constituição brasileira (1988). 2º Vol. São Paulo: Saraiva, 1990. 

p. 355. 
1228

 BRASIL. Lei nº 8.038 de 28 de maio de 1990. Vade Mecum Saraiva. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 

1387-1391. A aludida lei, em seu capítulo III, trata da intervenção federal: “CAPÍTULO III - Intervenção 

Federal - Art. 19 - A requisição de intervenção federal prevista nos incisos II e IV do art. 36 da Constituição 

Federal será promovida: I - de ofício, ou mediante pedido de Presidente de Tribunal de Justiça do Estado, ou de 

Presidente de Tribunal Federal, quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão judicial, com 

ressalva, conforme a matéria, da competência do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral; II 

- de ofício, ou mediante pedido da parte interessada, quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão 

do Superior Tribunal de Justiça; III - mediante representação do Procurador-Geral da República, quando se tratar 

de prover a execução de lei federal. Art. 20 - O Presidente, ao receber o pedido: I - tomará as providências que 

lhe parecerem adequadas para remover, administrativamente, a causa do pedido; II - mandará arquivá-lo, se for 

manifestamente infundado, cabendo do seu despacho agravo regimental. Art. 21 - Realizada a gestão prevista no 

inciso I do artigo anterior, solicitadas informações à autoridade estadual e ouvido o Procurador-Geral, o pedido 

será distribuído a um relator. Parágrafo único - Tendo em vista o interesse público, poderá ser permitida a 

presença no recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes. Art. 22 - Julgado procedente o pedido, o 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça comunicará, imediatamente, a decisão aos órgãos do poder público 

interessados e requisitará a intervenção ao Presidente da República.” 
1229

 BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coordenadores). Comentários à 

constituição federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 697. 
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próprio juiz da causa deve atentar para o cumprimento de sua decisão, devendo, em caso de 

descumprimento, proceder aos meios de executá-la, e, não obtendo êxito, esgotando todos os 

meios materiais à sua disposição, dirigir-se ao seu tribunal a que esteja vinculado, 

comunicando-o sobre o fato. A parte prejudicada com o não cumprimento da decisão deve, 

comunicar o magistrado sobre a inexecução da decisão com  retardo injustificado,  e, não 

sendo suficiente a providência, pode dirigir-se também ao Tribunal da respectiva 

jurisdição.
1230

 

A jurisprudência do STF ainda estabelece que o pedido de requisição de 

intervenção dirigida pelo Presidente do Tribunal de Execução ao STF deve ter motivação 

tanto quanto à procedência quanto à necessidade da adoção da medida interventiva federal.
1231

 

O Congresso Nacional não pode deliberar sobre a requisição proferida 

pelos tribunais superiores, uma vez que, se fosse permitida tal anomalia, haveria afronta à 

separação dos poderes. Entretanto, em caso de verificação de vício de forma ou desvio de 

finalidade evidentes, o Congresso pode suspender o ato interventivo a qualquer tempo, com 

base no artigo 49, inciso IV, da CF-88.
1232

 

Conforme a jurisprudência do STF, a legitimidade ativa para o pedido é 

limitada, sendo que, parte interessada em causa somente pode se dirigir ao Supremo para 

prover a execução de decisão do próprio Pretório Excelso, não sendo possível recorrer 

diretamente ao STF nos casos de decisões emanadas de tribunais de justiça, casos em que 

deverá se requerer a intervenção ao presidente do respectivo tribunal, a quem incumbe, se for 

o caso, encaminhá-lo ao STF.
1233

 

No campo das hipóteses, dúvida pertinente a respeito da sistemática de 

requisições dos tribunais superiores poderia surgir no seguinte sentido: e no caso do Tribunal 

Superior do Trabalho, que é justiça especial assim como o TSE, em caso de não cumprimento 

de ordem ou decisão de natureza trabalhista, teria tal tribunal legitimidade para requisitar a 

intervenção federal. 

A Constituição de 1988 não menciona, assim como faz com o TSE, o 

Tribunal Superior do Trabalho. Por mais que se defendesse, por extensão interpretativa, a 

possibilidade do Tribunal Superior do Trabalho requisitar a intervenção, o silêncio 
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 BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coordenadores). Comentários à 

constituição federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 696. 
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 Confira-se no ANEXO B-1. 
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 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São 
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constitucional parece eloquente. Não foi conferida legitimidade ao Tribunal Superior na esfera 

trabalhista. Em tais casos, a melhor saída é aceitar uma legitimidade do STJ, que responsável 

por matéria federal, abarcaria também as hipóteses de leis do trabalho. Nada impede, por 

outro lado, que se emende a Constituição para legitimar o Tribunal Superior do Trabalho para 

a requisição. 

No caso da intervenção federal em Estado-membro ou no Distrito 

Federal, o inciso III do artigo 36 da CF-88, estabelece que a intervenção depende de 

“provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da 

República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal”.
1234

 Para 

a intervenção nos municípios, por parte de estado, ou pela União (município localizado em 

território federal), a CF-88 estabelece a não intervenção, salvo se: “o Tribunal de Justiça der 

provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na 

Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial”.. 

A temática que permeia a ADIN compreende, essencialmente, duas 

pilastras mestras do sistema constitucional brasileiro: o Controle de Constitucionalidade e o 

Estado Federal.  

Da supremacia da Constituição, base do ordenamento jurídico, decorre a 

necessidade de reconhecer e retirar da ordem jurídica, leis e atos normativos que sejam a ela 

desconformes (inconstitucionalidade formal ou material). Surge, assim, pois, a necessidade de 

uma avaliação, de um controle, do conteúdo e da forma dos atos normativos perante a 

Constituição. Tem-se, pois, o controle de constitucionalidade. A ideia de controle de 

constitucionalidade liga-se também à ideia de rigidez constitucional e à proteção dos direitos 

fundamentais
1235

. 

O controle de constitucionalidade apresenta diferentes modelos e 

sistemas na história. José Levi Mello do Amaral Júnior dá conta de que a doutrina cita, como 

precedente pioneiro de controle de constitucionalidade “a graphe paranomon, mecanismo da 

antiguidade ateniense” em que “deliberações da Assembleia Popular eram verificadas em face 

do Direito transcendente e superior às leis humanas”
1236

. 

Surge, configurado como controle de constitucionalidade compreendido 
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 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 625. 
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hodiernamente composto essencialmente por três modelos, nos Estados Unidos da América, 

no ano de 1803, como o célebre caso Marbury v. Madison, relatado pelo Chief Justice da 

Suprema Corte americana John Marshall, afirmando a supremacia jurisdicional sobre todos os 

atos dos poderes constituídos.
1237

 Em 1920, na Áustria, foi criado, de forma inédita, um 

Tribunal Constitucional, órgão exclusivo par o controle judicial de constitucionalidade das 

leis e atos normativos. O modelo francês trata de um controle preventivo a ser realizado por 

um Conselho constitucional.
1238

 

O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, adotado na 

Constituição de 1891, baseado no modelo norte-americano difuso por via de exceção, 

perdurou nas constituições brasileiras até a vigente, apresentando, na atualidade, algumas 

inovações quanto ao controle que o tornam um sistema com peculiaridades próprias. 

Exemplos são alguns instrumentos de controle de constitucionalidade, entre eles, a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade por Omissão, a Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva 

(que aqui nos interessa) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. São 

elementos imprescindíveis à manutenção de um sistema constitucional e da supremacia da 

Constituição. 

A ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ou representação 

interventiva é instrumento revestido de caracteres próprios, se comparado aos outros 

instrumentos do controle de constitucionalidade. Embora a declaração de 

inconstitucionalidade seja o objeto da ação (controle em via direta), esgotando, assim, o 

pedido do autor, há uma clara finalidade específica a ela atribuída pelo constituinte, que é a de 

autorizar a decretação de intervenção federal.
1239

É instrumento que tem a função de combater, 

no ordenamento jurídico, atos normativos ou administrativos inconstitucionais, e também de 

corrigir, com a procedência do pedido da ação e a consequente intervenção no Estado-

membro, antinomias que arranhem o funcionamento do pacto federativo. 

A representação interventiva, correspondente ao controle de 

constitucionalidade da intervenção federal, foi introduzida no direito constitucional brasileiro, 

para os casos de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, na ordem constitucional de 
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1934. No início, provocava-se o STF com o objetivo de obter a declaração de 

constitucionalidade de lei que declarasse intervenção, mas, a Constituição de 1946 mudou tal 

sistemática, consagrando a ação direta de inconstitucionalidade por lesão aos princípios 

constitucionais declarados então pelo artigo 7º.
1240

 

O nome “representação interventiva” foi adotada por Themístocles 

Brandão Cavalcanti, à época Procurador-Geral da República, por entender ser mais 

adequada.
1241

 O nome adotado foi fortemente combatido por Alfredo Buzaid. 

 O sistema de controle de constitucionalidade de atos estaduais em face 

dos princípios constitucionais sensíveis foi mantido pela CF-88. Havia outorga ao Superior 

Tribunal de Justiça para julgamento e processamento, mas tal regra foi abandonada, passando 

ao Supremo Tribunal Federal a competência para processamento e julgamento da 

representação interventiva. Assim, o Supremo é competente para o processamento e 

julgamento da representação tanto nos casos de não observância a princípios sensíveis como 

também nos casos de recusa de execução de lei federal (conforme alteração decorrente da 

Emenda Constitucional nº 45 de 2004).
1242

 

A propositura de ação controle de constitucionalidade, para fins de 

intervenção federal, é de competência privativa do Procurador-Geral da República. Assim, a 

legitimidade ativa para propor a ADIN interventiva é de iniciativa do chefe do Ministério 

Público Federal. A legitimidade passiva recai sobre os órgãos estaduais que editaram ou 

praticaram ato questionado.
1243

 

A representação interventiva pressupõe a configuração de controvérsia 

constitucional entre a União e o estado, ambos na defesa de seus interesses. Tal controvérsia 

pode envolver a inobservância, pelo estado, dos princípios constitucionais sensíveis, 

insculpidos no artigo 34, inciso VII da CF-88, e a deficiência ou inaplicação de lei federal no 

âmbito estadual.
1244

 

Normalmente, a apreciação pelo STF recai sobre atos normativos 

editados com a abstração típica dos atos normativos e das leis, mas, a jurisprudência do 

Pretório Excelso já admitiu conhecer da ação e consequentemente da apreciação de ADIN 

interventiva que se baseava em ato concreto, ocorrido no Estado do Mato Grosso, quando da 
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suposta ofensa aos preceitos dos direitos humanos.
1245

 

Costuma-se atribuir duas finalidades à ADIN interventiva: uma jurídica 

(que visa declarar a inconstitucionalidade formal ou material da lei ou ato normativo estadual 

ou distrital) e outra política (decretar a intervenção na unidade federativa). 

A ação direta de inconstitucionalidade interventiva ou representação 

interventiva, antes disciplinada pela lei 4.337/64,
1246

 agora encontra regulamentação na lei nº 

12.562, de 23 de dezembro de 2011.
1247

 O Ministro Gilmar Ferreira Mendes já advertia na 
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federal, das disposições questionadas; II - a indicação do ato normativo, do ato administrativo, do ato concreto 

ou da omissão questionados; III - a prova da violação do princípio constitucional ou da recusa de execução de lei 

federal; IV - o pedido, com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial será apresentada em 2 (duas) 

vias, devendo conter, se for o caso, cópia do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a 

impugnação. Art. 4
o
 A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator, quando não for o caso de 

representação interventiva, faltar algum dos requisitos estabelecidos nesta Lei ou for inepta. Parágrafo único. Da 

decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo, no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 5
o
 O Supremo 

Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na 

representação interventiva. § 1
o
 O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato 

questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de 5 

(cinco) dias. § 2
o
 A liminar poderá consistir na determinação de que se suspenda o andamento de processo ou os 

efeitos de decisões judiciais ou administrativas ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria 

objeto da representação interventiva. Art. 6
o
 Apreciado o pedido de liminar ou, logo após recebida a petição 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4337.htm
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2395448/art-1-da-lei-4337-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2395436/art-2-da-lei-4337-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2395428/art-3-da-lei-4337-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2395424/art-4-da-lei-4337-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2395408/art-5-da-lei-4337-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2395405/art-6-da-lei-4337-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2395396/art-7-da-lei-4337-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2395391/art-8-da-lei-4337-64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12562.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12562.htm
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doutrina e na jurisprudência do STF sobre a necessidade de elaboração de novo tratamento 

legal para o tema
1248

.  

Para exemplificar a oportunidade da inovação, antes do advento da lei 

12.562 de 2011, havia controvérsia sobre a possibilidade de concessão de medida liminar em 

sede de ADIN interventiva. O STF se viu confrontado com pedido de tal teor no julgamento 

da Representação nº 94, de 17 de julho de 1947, entendendo-se, então que não era admissível 

a medida cautelar em representação interventiva. A lei 2.271/54, que regulamentava a ADIN 

interventiva na ordem de 1946, permitia ao STF deferir o pedido de liminar, com base na Lei 

do Mandando de Segurança. A lei 4.337/64, não previa expressamente a concessão de 

cautelar, mas abria a possibilidade de agilizar a decisão em casos de urgência. A nova lei, 

esclarecendo os ditames para tal situação, estabeleceu, em seu artigo 5º, a possibilidade de 

concessão de liminar, conforme se nota no texto do diploma legal.
1249

 O rito e os ditames 

procedimentais da ADIN/representação interventiva federal pode ser, todo ele, encontrado na 

nova lei. 

É muito pouco provável que se possa afirmar um avanço ou até mesmo 

negá-lo, tendo em vista o advento da nova tratativa do tema da ADIN interventiva, pelo curto 

período de vigência. Certo é que a lei é precisa e resolve questões antes debatidas, como é o 

                                                                                                                                                                                     
inicial, se não houver pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela 

prática do ato questionado, que as prestarão em até 10 (dez) dias. § 1
o
 Decorrido o prazo para prestação das 

informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, 

que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 10 (dez) dias. § 2
o
 Recebida a inicial, o relator deverá tentar 

dirimir o conflito que dá causa ao pedido, utilizando-se dos meios que julgar necessários, na forma do regimento 

interno. Art. 7
o
 Se entender necessário, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou 

comissão de peritos para que elabore laudo sobre a questão ou, ainda, fixar data para declarações, em audiência 

pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo único. Poderão ser autorizadas, a critério 

do relator, a manifestação e a juntada de documentos por parte de interessados no processo. Art. 8
o
 Vencidos os 

prazos previstos no art. 6
o
 ou, se for o caso, realizadas as diligências de que trata o art. 7

o
, o relator lançará o 

relatório, com cópia para todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento. Art. 9
o
 A decisão sobre a 

representação interventiva somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 (oito) Ministros. Art. 10. 

Realizado o julgamento, proclamar-se-á a procedência ou improcedência do pedido formulado na representação 

interventiva se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 (seis) Ministros. Parágrafo único. 

Estando ausentes Ministros em número que possa influir na decisão sobre a representação interventiva, o 

julgamento será suspenso, a fim de se aguardar o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o 

número necessário para a prolação da decisão. Art. 11. Julgada a ação, far-se-á a comunicação às autoridades ou 

aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, e, se a decisão final for pela procedência do pedido 

formulado na representação interventiva, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, publicado o acórdão, levá-

lo-á ao conhecimento do Presidente da República para, no prazo improrrogável de até 15 (quinze) dias, dar 

cumprimento aos §§ 1
o
 e 3

o
 do art. 36 da Constituição Federal. Parágrafo único. Dentro do prazo de 10 (dez) 

dias, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, a parte dispositiva será publicada em seção especial do 

Diário da Justiça e do Diário Oficial da União. Art. 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o 

pedido da representação interventiva é irrecorrível, sendo insuscetível de impugnação por ação rescisória. Art. 

13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. 
1248

 Ibid. p. 1292. 
1249

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1289-1290. 
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exemplo do cabimento de medida liminar. 

O Ministro Gilmar Mendes, comentando a nova sistemática da 

representação interventiva com a nova lei (nº 12.562/11), tece comentários a respeito dos 

entendimentos adotados pelo STF em sede de ADIN interventiva, para concluir que a 

representação interventiva, se considerada a concepção que dela se tinha e agora se passa a 

ter, pode-se dizer sem exagero, passa por um fenômeno de verdadeira mutação constitucional, 

e essa nova perspectiva a respeito do instituto já é vista na nova lei. Os entendimentos do 

Supremo Tribunal Federal revelam que a ADIN interventiva destina-se também, e agora, com 

essa nova concepção, essencialmente, a atos concretos adotados pelo poder público de 

determinada unidade da Federação, e que os atos normativos (abstratos) editados pela 

autoridade estadual, são mais ajustados à ADIN genérica, e podem ser por ela combatidos 

com mais eficácia, e isso sem a presença de efeitos consideráveis de eventual intervenção 

federal levada a cabo por ADIN interventiva (informação verbal).
1250

 

A atribuição do Procurador-Geral da República, no que diz respeito à 

representação perante o STF, através de ADIN interventiva, é discricionária, e, tal 

representação apresenta natureza de ação, uma vez que submete ao Supremo Tribunal Federal 

o ato arguido de inconstitucionalidade.
1251

 O Procurador-Geral da República não está 

obrigado nem pode ser compelido a ajuizar a ação, em decorrência da independência 

funcional do Ministério Público.
1252

 

A Constituição refere-se expressamente à representação do Procurador-

Geral da República, mas tal representação tem natureza jurídica de ação, como bem observou 

Alfredo Buzaid: “o poder de submeter ao julgamento do Supremo Tribunal Federal o ato 

arguido de inconstitucionalidade representa o exercício de direito de ação”.
1253

 

Se julgada improcedente a ação, há de se reconhecer que a medida 

impugnada em face dos princípios sensíveis é constitucional, ou que houve a não 

configuração de indevida recusa à execução de lei federal.
1254

 

Uma vez julgada procedente a ação interventiva, o STF declarará a 

violação ao princípio constitucional sensível ou a inexecução de lei federal e, após seu trânsito 

                                                           
1250

 Informação fornecida por Gilmar Mendes em palestra proferida na FECAP, no dia 29 de outubro de 2012, 

em resposta a questão suscitada por Denis Fernando Balsamo, a respeito da possibilidade de se apontar avanços 
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em julgado, comunicará a autoridade interessada, bem como o Presidente da República, para 

as providências constitucionais (Regimento interno do STF, artigo 175, parágrafo único).
1255

 

O Regimento Interno do STF, do artigo 169 ao artigo 178, estabelece o 

procedimento do processamento e julgamento da representação interventiva perante o 

tribunal. 

A doutrina diverge sobre os efeitos da decisão de inconstitucionalidade. 

Segundo Alexandre de Moraes, com a declaração de inconstitucionalidade, a lei ou ato 

normativo será considerado nulo, sendo excluído do ordenamento normativo com efeitos 

retroativos e erga omnes. Além de declarar inconstitucional a lei ou ato normativo, a decisão 

abre a possibilidade da intervenção federal no estado-membro ou Distrito Federal.
 1256

 No 

entendimento de Gilmar Ferreira Mendes, entretanto, aduz-se que a declaração de 

inconstitucionalidade do ato não o expurga nem o declara nulo no âmbito jurídico, apenas 

declara a inconstitucionalidade, sem lhe retirar a eficácia. Não se teria, segundo Mendes, a 

declaração de nulidade ou ineficácia do ato estadual, mas a declaração de que tal ato afronta 

os princípios fundamentais da Federação ou obstam a execução de lei federal. A decisão não 

seria dotada de efeito erga omnes, segundo este entendimento.
1257

 Neste sentido, Elival da 

Silva Ramos salienta que “na ação interventiva os efeitos da decisão consistem em autorizar o 

ato de intervenção”.
1258

 

A representação interventiva de âmbito federal tem cabimento, pois, em 

duas hipóteses: a não observância, por Estado-membro ou pelo Distrito Federal, dos 

princípios sensíveis e na recusa à execução de lei federal.  

Cabe ao STF o julgamento da representação. Julgando o pedido 

manifestamente infundado, o Presidente da Corte suprema poderá mandar arquivá-lo, 

cabendo, contra tal decisão, agravo regimental. Entendendo procedente a representação, 

solicitará informações e ouvirá o Procurador-Geral de Justiça. Recebidas as informações e o 

parecer, o pedido será distribuído a um relator do Pretório Excelso. O julgamento de qualquer 

pedido de intervenção federal deverá ser feito pelo Plenário. Julgando-se procedente o pedido, 

o Presidente do Tribunal comunicará a decisão ao Presidente da República para a 

concretização da medida.
1259

 Serão igualmente comunicados os órgãos interessados, como os 
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poderes estaduais. Francisco Bilac Pinto Filho entende que, se a autoridade estadual rever o 

ato antes da decretação da medida, não resta necessária a intervenção. O ato do Presidente da 

República apenas suspende o ato estadual em questão, não o revoga; para isso, deverá o poder 

estadual responsável promulgar normas para revogá-lo.
1260

 

No caso de recusa de execução de lei federal e de afronta do estado aos 

princípios do inciso VII do artigo 34 da CF-88, o Ministério Público Federal deve 

desencadear o processo de intervenção, podendo ele próprio ter tido ciência do desrespeito 

através da promulgação de normas estaduais ou atos dos governos que colidam com as 

hipóteses previstas, e, através de denúncias de terceiros.
1261

 

O Procurador-Geral da República exerce, nos casos de representação, o 

mister de representante judicial da União.
1262

 

A doutrina de Francisco Bilac, arraigada nas posições de Pontes de 

Miranda, declara que, se o Ministério Público for provocado pelo Presidente da República, ou 

por qualquer legitimado para o controle de constitucionalidade das leis (Mesa do Senado, da 

Câmara dos Deputados ou da Assembleia ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, 

Governador de Estado ou do Distrito Federal, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Partido político com representação no Congresso Nacional ou confederação sindical 

ou entidade de classe de âmbito nacional), para fins de representar ao STF, a representação 

deve ser intentada obrigatoriamente.
1263

 

Passemos à análise da representação interventiva em caso de recusa à 

execução de lei federal.
1264

  

As partes da Federação não podem escusar-se do cumprimento e 

acatamento das leis produzidas pela União. Não podem, pois, os estados, utilizarem-se de 

qualquer pretexto (de inconstitucionalidade formal ou material, por exemplo) para o 

descumprimento da lei federal.
1265

 É mandamento chave do perfeito funcionamento do 

sistema federativo, que todos os entes federados devem acatar, fazer respeitar e fazer cumprir 

as leis provindas do poder federal. Ainda que paire dúvida sobre a constitucionalidade da lei 
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ou ato normativo, estes hão de ser cumpridos, uma vez que se lhes aplica a presunção de 

legitimidade dos atos emanados do poder público.
1266

 Os conflitos que tratam da 

exequibilidade das leis ordinárias devem ser submetidos ao Poder Judiciário, que é o órgão 

competente para conhecer da contestação e discussão da constitucionalidade delas.
1267

 

Na hipótese de provimento da execução de lei federal, o Presidente da 

República age por determinação do STF quando do julgamento procedente de representação 

do Procurador-Geral da República. 

A intervenção federal para execução de lei federal só deve ser autorizada 

quando não couber solução judiciária para o caso.
1268

  

Celso Ribeiro Bastos resume os requisitos para a adoção da medida: “1º) 

preceito legal plenamente de acordo com a Constituição; 2º) que a execução da norma não 

tenha sido possível judicialmente”.
1269

 

Qualquer ato normativo estadual que negue execução a lei federal, 

passará, obrigatoriamente, pela análise do Procurador-Geral da República, que, representará 

ao Supremo Tribunal Federal acerca do ato em questão.
1270

 O Presidente da República, pois, 

age vinculado à requisição de uma das Cortes superiores. 

Ressalte-se, como aduz Gilmar Mendes, que a recusa à execução de lei 

federal tanto pode se dar de forma comissiva (quando o Estado-membro ou o Distrito Federal 

edita ou pratica um ato que obste a execução da lei federal) como omissiva (quando a lei 

federal exigir a adoção de atos necessários à sua execução), cabendo a representação 

interventiva para ambas as hipóteses.
1271

 

O sistema constitucional brasileiro prevê, de forma simétrica, a 

representação interventiva de âmbito estadual. 

A representação interventiva estadual tem como base constitucional o 

inciso IV do artigo 35 da CF-88, que estabelece que o Estado não intervirá nos municípios, 

nem a União em município situado em território federal, salvo (dentre outras hipóteses) 

quando: “IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a 
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observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de 

lei, de ordem ou de decisão judicial”.
1272

 

A CF-88 abriga, igualmente, a hipótese de ação direta interventiva ou 

representação interventiva de âmbito estadual, de competência do Tribunal de Justiça do 

Estado, que colima a intervenção dos Estados-membros em seus municípios, para assegurar a 

observância dos princípios indicados na Constituição Estadual
1273

 ou para prover a execução 

de lei, ordem ou decisão judicial. 

Os princípios sensíveis na ordem estadual são estabelecidos pela 

Constituição Estadual de cada estado, devendo-se, no caso concreto, observar o diploma 

constitucional do respectivo. 

A hipótese para garantir a execução de lei federal, ordem ou decisão 

judicial, é mais abrangente que a prevista para a representação de intervenção federal. O 

procedimento depende, diferentemente da representação interventiva federal (onde há a 

necessidade de requisição, somente) de representação do Procurador-Geral de Justiça. 

Afastou-se, pois, o constituinte, do modelo da intervenção federal, neste ponto. 

O ato impugnado pode ser tanto o ato municipal que infringe os 

princípios da constituição estadual, como o que não cumpre lei de âmbito federal, estadual ou 

municipal, ou ato municipal que não executa ordem ou decisão judicial.
1274

 Pela leitura que se 

faz da Constituição, o ato pode ser de natureza administrativa ou normativa, comissivo ou 

omissivo. A intervenção poderá recair sobre situação concreta, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, em interpretação análoga para a intervenção estadual. 

A legitimidade para a propositura da representação interventiva de 

âmbito estadual, apesar de a CF-88 não estabelecer expressamente, a lei nº 5.778 de 1972 

menciona o Chefe do Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça. Aliás, por 

simetria, não se pode fazer outra inferência.
1275

 

Apesar de não se consagrar expressamente, há interpretações que 

admitem a representação para intervenção estadual por inexecução de ordem ou decisão 

judicial ser ajuizada por qualquer parte interessada no processo (jurisprudência do Tribunal de 
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Justiça do Estado de São Paulo) ou pelo próprio presidente do tribunal de justiça do estado, de 

ofício (interpretação de Rui Stoco).
1276

 

A possibilidade de concessão de medida liminar em representação 

interventiva estadual é expressamente admitida no artigo 2ª da lei nº 5778/1972. 

Julgada procedente a representação interventiva, o Tribunal de Justiça 

deve comunicar o Governador de Estado para que proceda à intervenção. Julgada 

improcedente, fica desautorizada a intervenção em município. 

A doutrina diverge a respeito da decisão de procedência vincular o 

Governador de Estado a ter que decretar obrigatoriamente a intervenção federal.
1277

 

A sistemática procedimental nos casos de intervenção federal é bem 

resumida por Alexandre de Moraes, que atribui ao procedimento da intervenção federal quatro 

fases distintas: a da iniciativa; a fase judicial (somente presente nas hipóteses dos incisos VI e 

VII do artigo 34); o decreto interventivo e o controle político (que não ocorrerá nas hipóteses 

dos incisos VI e VII do artigo 34).
1278

 A iniciativa da intervenção federal, a depender da 

hipótese que a autoriza, é prescrita pela própria CF-88, que estabelece quem poderá deflagrar 

o procedimento interventivo. Ao Presidente da República cabe a iniciativa dos casos do inciso 

I, II e III de forma discricionária e ex officio.
1279

 No caso do inciso IV, os poderes Executivo e 

Legislativo solicitarão ao Presidente da República a intervenção. No caso do Poder Judiciário, 

o tribunal de justiça do estado solicitará ao STF e, este, entendendo pela intervenção, 

requisitará ao Presidente da República a adoção da medida. O procedimento interventivo 

poderá ser iniciado por requisição do STF, STJ e Tribunal Superior Eleitoral, quando ordem 

ou decisão judiciária de sua jurisdição for descumprida. O STF, além de suas próprias 

decisões ou ordens judiciais, pode requisitar a intervenção para execução de decisões da 

Justiça Federal, Estadual, do Trabalho, da Justiça Militar, ou quando fundadas em direito 

infraconstitucional. Apenas o Tribunal de Justiça local tem legitimidade para encaminhar ao 

STF pedido de intervenção baseado em suas próprias decisões
1280

. Assim, cada tribunal de 

justiça de cada estado-membro deve zelar pelo cumprimento de suas decisões. A parte 

interessada na causa e por consequência na execução da decisão, poderá se dirigir ao STF 

com pedido de intervenção federal, para execução de decisão do Tribunal a que está 
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submetida a causa. O requerimento de intervenção será dirigido ao Presidente do Tribunal, 

quando a decisão em questão emanar da própria Corte, e, esta, encaminhará o pedido ao STF. 

A intervenção também poderá ser iniciada pelo Procurador-Geral da República nas hipóteses 

do artigo 34, incisos VI (parte primeira “ação de executoriedade de lei federal) e VII (por 

meio de ação direta de inconstitucionalidade interventiva), devendo ambas serem endereçadas 

ao STF.
1281

  

O artigo 36 da CF-88, em seu § 1º, trata sobre a amplitude, o prazo e as 

condições de execução do decreto de intervenção. Menciona também a figura do interventor e 

a apreciação parlamentar da medida. 

O ato interventivo emanado do Presidente da República, uma vez 

publicado, tem eficácia imediata, legitimando a prática de todos os atos necessários e 

consequentes da intervenção.
1282

 

Pinto Ferreira atesta que “O decreto de intervenção é o meio instrumental 

que formaliza o ato da intervenção”.
1283

  

Deve obedecer, o decreto, a determinados requisitos de ordem objetiva, 

quais sejam, a amplitude ou abrangência do ato interventivo, indicando o estado e os órgãos 

ou poderes estaduais que sofrerão a intervenção; o prazo, isto é, o período de tempo que 

durará a intervenção, não havendo possibilidade de intervir, a União no Estado, por prazo 

ilimitado, por inconstitucionalidade; as condições de execução, que abrangeriam as regras e 

instruções à medida interventiva; e, havendo necessidade, a nomeação do interventor.
1284

 

José Cretella Júnior atesta que o decreto é o veículo jurídico da 

intervenção. É ato administrativo em si e por si, mesmo que não seja aprovado pelo 

Congresso Nacional, dotado de autoexecutoriedade, irradiando efeitos concretos no mundo 

jurídico, assim que publicado.
1285

 

O decreto, quando para repelir invasão estrangeira em estado-membro, 

para repelir a invasão de forças de um estado-membro em outro, ou para pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública, permite, por sua autoexecutoriedade, o imediato 
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transporte de contingentes das forças armadas para o ponto conturbado.
1286

 

O decreto não pode ser predominantemente genérico, até pela própria 

excepcionalidade da medida. 

O decreto de intervenção, conforme o caso, deverá ser submetido à 

apreciação do Congresso Nacional ou da assembleia legislativa do estado, que exercem 

controle político sobre a medida interventiva e têm a prerrogativa de estudar e entender a 

fundamentação do ato, podendo solicitar deliberações dos conselhos da República e da 

Defesa. Poderão, igualmente, mediante decreto legislativo, aprovar ou suspender a 

intervenção federal.
1287

 Exceção prevista a tal regra, se dá nas hipóteses de inexecução de lei, 

ordem ou decisão judicial e o desrespeito aos princípios constitucionais sensíveis, em que é 

excluída a obrigatoriedade do exame congressual do decreto presidencial. Nestes casos, há a 

requisição do STF, o que descarta a necessidade de avaliação do Congresso.
1288

 

José Cretella Júnior anota diferentes entendimentos a respeito do ato de 

aprovação do decreto presidencial interventivo pelo Congresso Nacional. Para parte da 

doutrina, a aprovação seria novo ato administrativo, homologatório, verdadeiro referendo do 

ato principal. Para outra parte, seria a segunda parte do ato complexo de intervenção, que se 

completa apenas quando é aprovado, pois, para o seu nascimento é indispensável a 

participação de dois órgãos (Presidente da República e Congresso Nacional).
1289

 Aduz 

Cretella que, editado pelo Presidente da República, não é ato complexo, já produzindo efeitos 

assim que publicado. 

A suspensão do ato interventivo pelo Congresso Nacional ou pela 

assembleia legislativa não tem efeito retroativo, permanecendo válidos os atos já praticados. 

Poderão tais casas legislativas referendar ou negar a intervenção, bem como modificar as 

previsões contidas no decreto. Sendo rejeitada a intervenção, deverá cessar imediatamente, 

sob pena de responsabilidade do Presidente da República. 
 1290

 

A previsão da existência do controle político sobre o ato interventivo, que 

deve ser realizado pelos representantes do povo, na Câmara dos Deputados, e pelos próprios 

estados-membros no Senado Federal.
1291
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Francisco Bilac Pinto Filho afirma ser a apreciação do Congresso 

Nacional apenas de aprovação ou desaprovação, não podendo haver modificações nas 

cláusulas do decreto presidencial que declara a intervenção federal.
1292

 

O decreto interventivo é que formaliza o ato da intervenção. Deverá 

conter, declarados expressamente: a amplitude, que determina o alcance do ato (qual o estado 

ou estados atingidos) e qual o poder estadual que sofrerá a medida; as condições, que de 

forma detalhada, conterão as providências a serem executadas pela própria União ou por 

interventor; o prazo, que é a duração da intervenção federal.
1293

 

A figura do interventor, na história constitucional do Brasil, já gerou 

intenso debate doutrinário. Na sistemática da CF-88, o interventor aparece como opção do 

chefe do Executivo em atribuir as incumbências e tarefas do ato interventivo a pessoa 

delegada por ele. 

O interventor desempenha as funções próprias do governo no âmbito do 

poder ou órgão objeto da intervenção. Segundo Celso Bastos, “É uma espécie de agente da 

União, que atuará em função da defesa e integridade da República”.
1294

 

O interventor nomeado será considerado, para todos os efeitos, como 

servidor público federal, conformadas suas atribuições nos limites estabelecidos no próprio 

decreto que o nomeou.
1295

 Na CF-88, a nomeação de interventor dependerá da avaliação do 

Presidente da República, conforme a conveniência. Por serem sucintos, os decretos 

interventivos podem fazer brotar dúvidas no decorrer da aplicação da medida, principalmente 

no que toca às atribuições do interventor.
1296

  

Nem sempre é necessária a nomeação de interventor. Por exemplo, se o 

chefe do Executivo limita-se a suspender a execução de ato indevidamente praticado se a 

medida bastar ao restabelecimento da normalidade.
1297

 Em caso de a intervenção incidir sobre 

a casa legislativa estadual, as funções legislativas podem ser atribuídas ao chefe do Executivo, 

sem a necessidade de interventor delegado.
1298

 

O interventor substitui o representante do poder local com os mesmos 

                                                           
1292

 BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coordenadores). Op. cit. p. 700. 
1293

 BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coordenadores). Comentários à 

constituição federal de 1988. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009. p. 701. 
1294

 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil (1988). 3º Vol. 

Tomo III. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 372. 
1295

 MORAES, Alexandre de. Op. cit. p. 755. 
1296

 BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coordenadores). Op. cit. p. 703. 
1297

 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. p. 131. 
1298

 Ibid. p. 135. 



316 
 

poderes. Como destaca Francisco M. Bilac Pinto Filho, “Age como agiria o Governador, o 

presidente da Assembleia Legislativa ou o presidente do Tribunal de Justiça”. Compete a ele, 

deste modo, vetar e sancionar leis, editar decretos regulamentares e praticar todos os atos 

administrativos necessários à restauração da ordem pública ou material vulnerada.
1299

 

Reporta-se ao Presidente da República, e, por determinação deste, pode ser substituído.
1300

 No 

caso de cometimento de crimes comuns, de responsabilidade ou abuso de poder, o interventor 

poderá ser convocado por comissões parlamentares ou responder a processo perante a Justiça 

Federal de primeira instância.
1301

  

As decisões do interventor podem lesar terceiros, surgindo, em tais casos, 

a responsabilidade civil pelos danos causados. O interventor, como atua em nome da União, e, 

como representante da pessoa política que o nomeou. A competência para apurar eventual 

ação indenizatória é da Justiça Federal. O interventor, não obstante, como agente público que 

é, pode responder regressivamente por atos que praticar com dolo ou culpa.
1302

 

O interventor não pode figurar como sujeito ativo de crime de 

responsabilidade, tal como o governador de estado ou prefeito municipal. Não se sujeita, pois, 

ao julgamento do Poder Legislativo, nem a processo de impeachment. Responde, não 

obstante, por seus atos na qualidade de funcionário público
1303

, até mesmo penalmente, nos 

termos do artigo 327 do Código Penal brasileiro.
1304

 

Nas hipóteses de manter a integridade nacional e repelir invasão 

estrangeira, a União responderá pelas despesas da intervenção federal. Francisco Bilac Pinto 

Filho anota que, mesmo que a Constituição não tenha previsto expressamente, em caso de 

calamidade pública, deverá a União responder também pelas despesas, já que, no estado de 

defesa, os custos correm por sua conta.
1305
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No caso de invasão de uma unidade da Federação em outra, as despesas 

são da unidade invasora, respondendo, inclusive, pelos danos causados à unidade invadida. 

Nas outras hipóteses, sempre responderá pelos custos da intervenção 

federal a unidade em que a se deu. Não havendo os recursos necessários, poderá o Poder 

Legislativo autorizar créditos adicionais, ou, a União emprestar a quantia para posterior 

reembolso.
1306

 

O interventor não poderá agira contra a Constituição estadual, a não ser 

nos casos em que a própria Constituição estadual seja objeto do que gerou a medida 

interventiva. Poderá, nestes casos, alterar a Constituição conforme os trâmites 

estabelecidos.
1307

 

O artigo 36, § 2º, da CF-88, reforça a importância da tratativa do assunto 

da intervenção federal, estabelecendo que “se não estiver funcionando o Congresso Nacional 

ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e 

quatro horas”.
1308

 

O artigo 57 da CF-88 estabelece que: “O Congresso Nacional reunir-se-

á, anualmente, na Capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de 

dezembro”. Além de fixar o período de funcionamento das Casas legislativas, o dispositivo 

fixa regras procedimentais aos trabalhos no Congresso Nacional. 

A convocação, prevista no dispositivo, não diz respeito à autoridade 

encarregada da decretação da intervenção federal (Presidente da República), mas sim ao chefe 

do Poder Legislativo incumbido de examinar o decreto interventivo. Assim, este convocará os 

membros do Legislativo no prazo de 24 horas.
1309

 No caso do Congresso Nacional, cabe ao 

Presidente do Senado, como presidente do Congresso, fazer a convocação extraordinária de 

todos os membros das duas casas (Senado e Câmara). Ambas, com a maioria absoluta de seus 

membros presentes, deliberarão, por maioria de votos, sobre a intervenção federal, em sessão 

conjunta.
1310

 

Assim, nestas condições, aprovando, o Congresso, o decreto, a medida 
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interventiva fica chancelada pelo Poder Legislativo e continua produzindo seus efeitos, se 

rejeitado o decreto, deverá cessar imediatamente o processo de intervenção, sob pena de 

responsabilidade do Presidente da República.
1311

 

Celso Ribeiro Bastos admite que a atividade deliberativa do Congresso 

Nacional não se aterá exclusivamente a aprovar ou não a intervenção federal, podendo, 

também, alterar seus termos (amplitude e prazo), ajustando-se, o ato, conforme a decisão das 

Casas legislativas federais.
1312

 

O artigo 36, § 3º, da CF-88, consigna que nos casos de intervenção para 

prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial (art. 34, inciso VI) e para 

assegurar a observância dos princípios constitucionais inscritos no artigo 34, inciso VII, é 

dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela assembleia legislativa, e o decreto 

limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao 

restabelecimento da normalidade. 

Pinto Ferreira esclarece que nestas hipóteses de intervenção, que 

consistem somente na suspensão de atos, não há a necessidade de apreciação da medida pelo 

Congresso Nacional e pela Assembleia Legislativa, devendo, estes, apenas serem solicitados 

em casos de materialização do ato com a designação de interventor.
1313

 

O decreto presidencial, nestas hipóteses (incisos VI e VII do artigo 34), 

pode limitar-se a suspender o ato impugnado, se esta medida bastar para o restabelecimento 

da normalidade. O decreto presidencial tem efeitos imediatos, não havendo necessidade de 

estabelecimento de prazo (neste caso específico), uma vez que o objetivo do decreto neste 

caso é pontual e específico.
1314

 

Lewandowski, no mesmo sentido de Pontes de Miranda, exclui dos casos 

de requisição dos Tribunais superiores, a necessidade ou a possibilidade de apreciação do 

Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa, pois, do contrário, haveria ofensa à 

separação dos poderes.
1315

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho argumenta que nestes casos, a 

suspensão do ato por decreto presidencial não será examinada no Congresso, mas, não 
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surtindo os efeitos desejados, abre-se a possibilidade de novo decreto para a efetivação da 

medida. O exame parlamentar caberia nesta segunda hipótese.
1316

 Sobre este entendimento, 

Francisco Bilac se posiciona em sentido contrário, aduzindo que o segundo decreto é 

consectário primeiro, e por isso, condiciona-se ao seu procedimento, ademais, segundo ele, a 

segunda medida é tão grave quanto a primeira, e, ambas devem submeter-se ao mesmo 

tratamento.
1317

 

Fato é que, a própria suspensão já é intervenção, na linha de raciocínio de 

Miguel Reale, quando atesta que, tecnicamente, a suspensão do ato já é um modo de 

intervir.
1318

 

O § 4º do artigo 36, finaliza a tratativa procedimental da intervenção 

federal, estabelecendo que: “Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de 

seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.” 

Os motivos da intervenção cessam quando a situação de normalidade for 

restabelecida. As condições e o prazo do decreto interventivo também deverão ser cumpridos, 

mas, o que importa realmente, é que a medida tenha efeito. 

José Cretella Júnior resume: “Cessada a causa, cessam os efeitos. As 

causas são as enumeradas na Constituição, o efeito é a intervenção.”
1319

 

A intervenção federal não é destinada à prisão de culpados ou 

responsabilização de determinada autoridade, mas sim o afastamento da autoridade pelo 

descumprimento dos deveres constitucionais que lhe competem. Mas isto não exclui a 

possibilidade de determinação de responsabilização das autoridades que estavam incumbidas 

de restabelecer a normalidade. 

Há casos, como o da intervenção para repelir invasão estrangeira (quando 

não consentida pelo governo estadual), que o ato interventivo não tem o escopo de 

responsabilizar autoridades ou punir qualquer delas.
1320

 

O decreto de intervenção não implica, automaticamente, na perda do 

cargo das autoridades e nem tem força para tal. A eventual perda de mandato dar-se-á por 

meio de procedimento político-administrativo (impeachment no Poder Executivo) ou, por 
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determinação judicial. Deve-se, sempre, procurar avaliar a responsabilidade da autoridade.
1321

  

O julgamento político da autoridade por seus atos cabe aos membros do 

Legislativo, no caso de a autoridade a ser julgada ser chefe do Executivo, e, os chefes dos 

demais poderes devem ser julgados mediante o devido processo legal em cada órgão 

(Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Tribunais de Justiça), de acordo com seus 

regimentos, sem prejuízo da responsabilidade criminal a ser apurada e promovida pelo 

Ministério Público e pelo Judiciário. Não sendo responsabilizada, a autoridade volta com 

todos os poderes de antes da intervenção.
1322

 

Registra Lewandowski que a intervenção federal não tem o condão de 

destituir as autoridades da unidade federada, atingidas pelo ato, ainda que estas tenham 

cometido atos graves ou ilícitos. Nem este é seu objetivo. “A intervenção não constitui 

instrumento para punir agentes políticos faltosos, representando, conforme já se viu, apenas 

um instrumento constitucional para manter a integridade da Federação”.
1323

 As autoridades, 

assim, voltarão ao exercício do cargo, só não o fazendo em caso de impedimento legal (fim do 

mandato, suspensão dos direitos políticos). 

 

 

2.1.7. Intervenções “brancas” ou não formais 

 

Como nem sempre as prescrições de forma são cumpridas pelo 

administrador ou pelo legislador, há sim, casos de atos disfarçados que ocorrem, na prática 

com simples ou diferentes roupagens, mas que na verdade constituem outros, 

dissimuladamente camuflados. Em outras palavras, adota-se em tese um ato X que tem efeitos 

e objetivos de Y, mas que se dá, no meio prático, dissimuladamente camuflado como ato X. 

Intervenção “branca” ou não formal é a intromissão do ente federativo 

superior no ente inferior, quando não há embasamento material para autorizar o ato 

interventivo nem obediência aos ditames formais estabelecidos na Constituição. Melhor 

dizendo, é intervenção disfarçada de outro ato, intervenção dissimulada. 

Volta e meia, o Governo Federal estica seus tentáculos de poder além das 

barreiras impostas na própria Constituição, extrapolando os limites constitucionais, 
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reforçando sua soberania e enforcando a autonomia dos estados. Âmbitos e assuntos de 

atuação do estado-membro são invadidos e usurpados pela União, ou os municípios, pelos 

estados. 

Na história da Federação brasileira, ficaram marcados vários episódios de 

intromissão e intervenção federal com objetivos políticos diversos dos estabelecidos na 

Constituição Federal. A intervenção federal era utilizada formalmente para dominar os 

estados, colocando, o Governo Federal, as facções confiáveis para reprimir e sufocar as 

autonomias locais. Tratava-se de fenômeno distinto da intervenção “branca” propriamente 

dita. Esta é a adoção da roupagem de um ato, quando o que se tem na verdade é verdadeira 

intromissão da União no estado. Os casos mais comuns nas ordens constitucionais passadas, 

eram a adoção formal da intervenção federal, mas com objetivos diversos dos explicitados na 

norma maior. 

No contexto da Constituição Federal de 1988, alguns episódios marcam o 

funcionamento federativo, com relação ao caso das intervenções “brancas”. 

No ano de 2005, o Presidente da República decretou requisição de bens e 

serviços em nove hospitais da rede pública municipal do Município do Rio de Janeiro, 

entretanto, a requisição era mera roupagem, mero disfarce, constituindo o ato, em verdade, 

intervenção federal no município.
1324

 Diante do evidente abuso, a municipalidade carioca 

impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, contra ato do Presidente da 

República, sendo procedente a ação e sendo a segurança concedida ao Município por votação 

unânime.
1325
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Tem-se nota de outro caso de autêntica intervenção do Governo Federal 

no Distrito Federal. Durante investigações e suspeitas de envolvimentos de atividades de 

corrupção no Governo do Distrito Federal, Swedenberger Barbosa deixou o cargo de 

secretário-executivo-adjunto da Secretaria Geral da Presidência da República para assumir a 

Casa Civil do Distrito Federal. Oficialmente, o Governador Agnelo Queiroz convidou-o a 

atuar no Governo do Distrito Federal, entretanto, ficaram evidentes os contornos de 

intromissão política do Governo Federal no DF. Há notas, inclusive, de que Swedenberger era 

chamado nos bastidores da Administração de “governador”.
1326

 

Outro caso interessante em que se levanta a questão da intromissão da 

esfera federal na estadual, é o da “federalização dos crimes”, trazida com a Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004. O § 5º do artigo 109 da CF-88, com a redação que lhe dá a 

referida emenda deixa estabelecido que: 

Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 

República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 

seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em 

qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de 

competência para a Justiça Federal.
1327

 

 

Rogério Sanches Cunha e Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira 

argumentam que tal dispositivo, representaria, dentre outras críticas, verdadeira afronta ao 

pacto federativo e uma forma de “intervenção federal branca” como forma de burlar uma 

autêntica e formal intervenção da União no estado, esta última sendo evitada por trazer 

implicações ao processo legislativo.
1328

 

                                                                                                                                                                                     
municipal e ao pacto federativo. Ressalva do ministro presidente e do relator quanto à admissibilidade, em tese, 

da requisição, pela União, de bens e serviços municipais para o atendimento a situações de comprovada 

calamidade e perigo públicos. Ressalvas do relator quanto ao fundamento do deferimento da ordem: (i) ato sem 
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ponto, do voto do relator, que inicialmente indicava a possibilidade de saneamento excepcional do vício, em 

consideração à gravidade dos fatos demonstrados relativos ao estado da prestação de serviços de saúde no 

município do Rio de Janeiro e das controvérsias entre União e município sobre o cumprimento de convênios de 

municipalização de hospitais federais; (iii) nulidade do § 1º do art. 2º do decreto atacado, por 

inconstitucionalidade da delegação, pelo presidente da República ao ministro da Saúde, das atribuições ali 
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Neste caso específico, embora se possa realmente suscitar um 

desvirtuamento das competências federativas e até mesmo um desprestígio da autonomia e da 

competência das justiças estaduais, não se está diante de um episódio de intervenção 

“branca”. A aprovação de Emenda Constitucional é medida legislativa e aprovada nos moldes 

de reforma constitucional. Não é ato decretado com roupagem de outro. É reforma 

constitucional estabelecendo nova regra de competência para determinada hipótese. 

Conquanto se possa sim falar em uma expansão ou hipertrofia 

desnecessária e dissimuladamente pretensiosa do texto constitucional, intervenção “branca”, 

propriamente dita, não há. 

Por outro lado, as pressões financeiras sobre os estados, demonstram, 

sim, intervenções brancas. Nos dizeres de Francisco Bilac “Os estados, mais do que em 

qualquer outra época, sofrem intervenções brancas por causas pecuniárias, por não terem 

ingerência na macroeconomia ditada pela União Federal”.
1329

 

Em Minas Gerais, no ano de 1997, quando da deflagração de crises na 

segurança e greve de policiais militares, foram enviados tanques do exército para proteger as 

autoridades do Executivo mineiro, mas a intervenção federal não foi decretada, havendo 

autêntica intervenção branca.
1330

 

Sem dúvida alguma, a intervenção federal, como já se viu, é medida que 

deve ser adotada e decretada excepcionalmente, com base e formalidades constitucionais, sob 

pena de, caso seja empregada sem o respeito à Constituição, transformar o federalismo 

instalado em mera ficção. 

Representam, as intervenções “brancas”, graves riscos à convivência 

federativa e à saúde do pacto federativo. Sem a devida prescrição e obediência aos ditames 

constitucionais, a intervenção federal, de remédio para suturar arranhões ao pacto federativo, 

pode transformar-se em veneno, corroendo a estrutura e o funcionamento do federalismo 

vigente. 

 

 

2.1.8. Das intervenções estadual e federal nos municípios 
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 35, prevê a intervenção 

dos estados-membros nos municípios localizados em seus territórios. Não é o propósito desta 

dissertação analisar a intervenção estadual nos municípios nem a intervenção federal em 

municípios localizados em território federal, mas é interessante apontar alguns pontos 

importantes sobre o tema. 

Da mesma forma que a intervenção federal nos estados, a intervenção 

dos estados nos municípios caracteriza-se como “instrumento de suspensão excepcional e 

temporária da autonomia municipal”
1331

 em casos especificados na Constituição Federal. 

A intervenção no município possibilita não um constante controle das 

municipalidades, o que contrariaria a constitucionalmente prevista autonomia municipal, mas 

permite que, em alguns casos, seja afastada tal autonomia, com o fito de reestabelecimento da 

normalidade federativa ou a correção de situações previstas no diploma constitucional. 

Na Constituição de 1891, o município não foi contemplado como ente 

federativo, por isso, não havia previsão de intervenção no município. Havia apenas as 

ingerências políticas e administrativas previstas como a nomeação dos prefeitos pelos 

governadores, atribuições para anulação de atos municipais contrários à Constituição.
1332

 

Assim, pois, os estados já gerenciavam, por vezes, os negócios municipais. 

A Constituição de 1934 foi a primeira a prever a intervenção dos estados 

nos municípios, deixando clara a possibilidade quando para regularização das finanças, 

quando se verificasse impontualidade nos serviços de empréstimos garantidos pelo estado, ou 

pela falta de pagamento de sua dívida fundada por dois anos consecutivos, sendo aplicadas as 

normas de procedimento relativas à intervenção federal nos estados.
1333

  

A Constituição de 1937 não previu hipótese de intervenção em 

município. A faculdade de nomeação dos prefeitos pelos governadores tornava desnecessárias 

intervenções maiores. Houve a ingerência permanente dos estados nos municípios.
1334

 

Na Constituição de 1946 retomou a possibilidade de intervenção dos 

estados nos municípios. Os termos retomados foram os mesmos da Constituição de 1934, para 

reorganizar as finanças do município que fosse impontual em empréstimos e deixassem de 

pagar suas dívidas.
1335
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A Constituição de 1967 previu a intervenção estadual nos municípios, 

mas com termos diferentes da Constituição anterior. A intervenção poderia ser regulada nas 

constituições estaduais, exceto nas hipóteses já contempladas pela Carta federal. O Ato 

Institucional nº 5 abriu a possibilidade para que se decretassem intervenções nos estados e 

municípios sem as limitações previstas a Constituição. A intervenção federal, no período era 

muito mais instrumento de dominação do Governo Federal do que correção federativa.
1336

 

A Emenda Constitucional nº 1 de 1969 introduziu na Carta de 1967 mais 

três hipóteses de intervenção estadual: a) para quando o Tribunal de Justiça do Estado desse 

provimento a representação do Chefe do Ministério Público local para assegurar a 

observância dos princípios indicados na Constituição Estadual, bem como para prover a 

execução de lei, ordem ou decisão judiciária, limitando-se o governador a suspender o ato 

impugnado, caso tal medida bastasse para o restabelecimento da normalidade; b) quando 

fossem praticados na administração municipal atos subversivos ou de corrupção e c) quando 

não houvesse aplicação, no ensino primário, em cada ano, de vinte por cento, pelo menos, da 

receita tributária municipal.
1337

 

A Constituição Federal de 1988 deu nova configuração à intervenção nos 

municípios.
1338

 Percebe-se clara motivação financeira para a intervenção nos municípios. 

Além de prever a intervenção estadual, o artigo 35 declara que a União 

não poderá intervir diretamente nos municípios, salvo os que se encontrarem dentro de 

território federal. 

 Há, de qualquer forma, a adoção da regra da não intervenção também 

com relação aos municípios. 

 O inciso I do artigo 35 da CF-88, igualmente ao inciso V, alínea ‘a’, do 

artigo 34 que autoriza a intervenção federal nos estados
1339

, pode constituir causa que autoriza 

a intervenção estadual em município ou da União em município localizado em território 

federal. 
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 A primeira situação ensejadora diz respeito ao não pagamento de dívida 

fundada. Aplica-se, neste caso, o raciocínio desenvolvido na análise da intervenção federal. 

Mas a proteção se dá, neste caso, ao crédito dos municípios em casos de má administração 

financeira. 

 Verificada a hipótese, o governador pode decretar a medida, sendo 

desnecessário o processo judicial para a decretação. A decisão do governador, obviamente, 

deve obedecer à prescrição constitucional.
1340

 

 O inciso II do artigo 35 da CF-88, que encontra semelhança no artigo 34, 

inciso VII, alínea ‘d’, erigido à categoria de princípio constitucional sensível, é causa que 

pode autorizar a intervenção dos estados nos municípios, e da união, diretamente no 

município, quando este situar-se em território federal. Diz respeito à não prestação de contas. 

Da mesma forma, simetricamente, podem ser aplicadas as disposições da intervenção federal, 

no que couber. 

 Neste caso, a intervenção tem por objetivo garantir o controle sobre o 

dinheiro público do município, sancionando, em caso de descumprimento, a obrigação que 

tem a municipalidade de prestar contas. É interesse dos estados e da própria União o correto 

emprego de dinheiro público nos municípios. 

 Esta hipótese se diferencia de sua semelhante na intervenção federal, no 

próprio texto. A hipótese autorizadora de intervenção federal nos estados diz respeito a um 

princípio de prestação de contas, que não observado e com ação procedente no STF, ensejará 

intervenção. Na intervenção federal, há um princípio enunciado. Sua violação, pois, pode se 

dar de várias formas.
1341

 

 No caso da intervenção estadual ou federal em município localizado em 

território, o texto é mais restrito. Somente haverá intervenção se não houver a devida 

prestação de contas, na forma da lei. A CF-88 não exige provimento pelo STF de 

representação. O texto menciona provimento a representação judicial apenas no inciso IV do 

artigo 35. Não se exige, assim, qualquer processo ou decisão judicial para que se decrete a 

intervenção.
1342

 

 Se discute na doutrina, em casos de intervenção estadual, se somente a 

não prestação de contas seria capaz de dar azo à intervenção nos municípios ou também a 

prestação irregular seria suficiente para tal. Os tribunais superiores (STJ e STF) já entenderam 
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que a prestação irregular já seria suficiente para a decretação da intervenção, mas a doutrina 

apresenta entendimento diverso, aduzindo que somente a ausência de prestação de contas 

poderia ensejar a medida interventiva no âmbito do estado. 

 O inciso III do artigo 35 da CF-88, à semelhança do artigo 34, inciso VII, 

alínea ‘e’ autoriza a intervenção dos estados nos municípios e da união diretamente nestes 

quando localizados em territórios federais, em caso de não aplicação do mínimo exigido da 

receita municipal na manutenção do desenvolvimento de ensino e nas ações e serviços 

públicos de saúde. 

 O município deve zelar pela educação, assim como devem os estados e a 

União. É bem verdade que a CF-88 estabelece que o município atuará prioritariamente no 

ensino fundamental e infantil, mas isso não lhe retira a possibilidade de atuar em graus de 

ensino mais elevados como o médio e universitário. O mínimo aplicável, de acordo com a 

Constituição, deve ser o de vinte e cinco por cento da receita anual advinda de impostos.
1343

 O 

que se compreende na manutenção e desenvolvimento do ensino 

 A saúde também poderá, em caso de descumprimento do estabelecido na 

Constituição, ensejar intervenção estadual no município ou da união em município localizado 

em território federal. 

 Parte da doutrina ainda indaga a necessidade de representação para a 

intervenção nesta hipótese, mas o texto constitucional é claro no sentido da desnecessidade. 

 De forma análoga, e no que couber, também o que se comentou sobre a 

intervenção federal pode ser utilizado para a intervenção estadual. 

 O inciso IV do artigo 35 da CF-88, também com previsões semelhantes 

encontradas no artigo 34, incisos VI e VII, prevê a intervenção do estado no município 

quando para observar os princípios previstos na Constituição estadual ou para o provimento 

da execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

 Prevista pela primeira vez na Constituição de 1967, através da Emenda nº 

1 de 1969, esta hipótese de intervenção estadual em município ou intervenção federal em 

município localizado em território federal compreende três modalidades: a intervenção para 

garantir a observância dos princípios das constituições estaduais, em casos de inexecução de 

lei ou ordem e decisão judicial. 

 No caso de intervenção para garantia da observância de princípios da 

respectiva Constituição Estadual, a Constituição Federal garantiu aos estados a prerrogativa 
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de instituir em suas constituições os princípios a serem observados pelos municípios. 

Importante questão é a que se situa em apontar eventuais limites ao estabelecimento destes 

princípios pelas constituições estaduais.
1344

 De acordo com a simetria que deve ser seguida 

pelas constituições estaduais, os princípios a serem elencados devem respeitar os elencados na 

Constituição Federal, embora não necessariamente devam ser os mesmos. A elaboração dos 

princípios deve também resguardar a autonomia municipal, princípio sensível da CF-88. 

 Telma de Freitas Fontes indica que a maioria das constituições estaduais 

limitou-se apenas a dizer “intervenção para assegurar a observância dos princípios indicados 

nesta Constituição”, e apenas as constituições do Rio Grande do Sul e do Estado de 

Pernambuco enumeraram os princípios.
1345

 

 A intervenção, neste caso, deve se dar através de representação do 

Procurador-Geral de Justiça do Estado perante o Tribunal de Justiça. Este último, julgando 

procedente a representação, requisitará a medida interventiva ao Governo Estadual. Tal 

hipótese, após o advento da Constituição Federal de 1988, restou esvaziada, já que foi 

previsto controle de constitucionalidade de lei municipal perante a Constituição estadual. 

 Há também a intervenção estadual em município para prover a execução 

de lei. A palavra “lei”, empregada no texto, significa lei federal, estadual ou municipal. Assim, 

qualquer que seja a fonte da norma, poderá haver intervenção em caso de inexecução no 

município.
1346

  

 Em casos de promulgação de lei municipal que impeça a execução de 

outros diplomas normativos federais, municipais ou estaduais, poderá haver intervenção.
1347

 

 O procedimento nestes casos se dará da mesma forma, com representação 

do Procurador-Geral de Justiça, e julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado. 

 Há a hipótese de intervenção em município para o provimento de ordem 

ou decisão judicial. A medida destina-se a punir o município que não as cumpra. 

 A questão dos precatórios também atinge as justiças estaduais, mas os 

tribunais tem atitudes mais concretas que o Supremo Tribunal Federal no julgamento das 

questões envolvendo precatórios, no sentido de requisitar a intervenção do estado em 

município que não cumprir as decisões e ordens judiciais. O Tribunal de Justiça do Estado de 
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São Paulo e o do Paraná são exemplos de tribunais que deferem pedidos de intervenção para o 

pagamento de precatórios.
1348

 

 Nos casos de prover a execução de ordem ou decisão judicial, cabe o 

mesmo procedimento das hipóteses anteriores, a representação interventiva e o julgamento 

pelo Tribunal de Justiça do Estado. 

 As intervenções estaduais se fazem presentes na prática administrativa, 

política e constitucional, ao contrário da intervenção federal, que nem sequer passa por 

cogitação. 

 O procedimento dos incisos I, II e III do artigo 35, é o mesmo dos das 

intervenções políticas. É de iniciativa e deliberação do Governador de Estado. Já no caso do 

inciso IV, há processo judicial para a requisição ao Governador decretar a intervenção, através 

da representação interventiva, de competência do Procurador-Geral de Justiça. 

 As intervenções estaduais nos municípios podem ter como sujeito 

passivo da intervenção qualquer um dos poderes do município, desde que a conduta se 

enquadre em um dos requisitos autorizadores da intervenção. 

 Os territórios federais remontam às antigas discussões do 

constitucionalismo do Império, quando se debatia a divisão territorial do Brasil, havendo 

proposições, mesmo que não vencedoras, em não conceder às regiões menos prósperas a 

condição de província.
1349

 

 A Constituição de 1891 também não previa a criação de territórios. Como 

problema, surgiu a pretensão do estado do Amazonas sobre a área do Acre. A incorporação do 

Acre se deu ao território brasileiro pelo “Tratado de Petrópolis”, sendo negociado pelo Barão 

do Rio Branco com a Bolívia. A incorporação foi realizada sem qualquer previsão 

constitucional que tratasse do assunto, tendo, o estado amazonense reivindicado para si as 

terras incorporadas.
1350

 As soluções que apareceram à época foram: ou se criava novo estado, 

ou se incorporava as terras ao Estado do Amazonas, ou se organizava a forma de território, a 

exemplo do que já tinha ocorrido nos EUA. 

 A Lei nº 1.181, de 24 de fevereiro de 1904 criou o Território do Acre, 

que, pelo Decreto nº 5.188, de 7 de abril do mesmo ano, foi dividido em três departamentos: 

Alto-Acre, Alto-Purus e Alto-Juruá.
1351
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 A previsão constitucional sobre os territórios somente se apresentou no 

direito constitucional brasileiro na Constituição de 1934, que consagrava, em seu artigo 1º, a 

União como composta por estados, Distrito Federal e territórios.
1352

 Na Constituição de 1937, 

continuou a ser prevista a criação de territórios, sendo que, com a autorização, foram 

postuladas proposições que culminaram com a criação de cinco territórios: Ponta-Porã, 

Iguaçu, Guaporé, Rio Branco e Amapá. O Território de Fernando de Noronha já havia sido 

criado em 1942.
1353

 Com a Constituição de 1946, nova sistemática com relação aos territórios 

foi adotada. No bojo da própria Constituição, foram extintos os territórios de Ponta-Porã e 

Iguaçu. Com o novo diploma legal, ou os territórios tronavam-se estados ou voltavam a 

integrar os estados dos quais se desmembraram.
1354

 Na Constituição de 1967 com a emenda 

de 1969, pouco se acrescentou às disposições constitucionais sobre os territórios, não havendo 

alterações substanciais em seu tratamento.
1355

 

 Na Constituição de 1988, o território não é ente componente da 

Federação, conforme o artigo 1º, que só atribui característica de ente federado aos estados, 

Distrito Federal e municípios. 

 A intervenção federal nos municípios é dispositivo sem aplicabilidade no 

Brasil, já que, só há possibilidade de intervenção da União em município que se situe em 

território federal, e, estes, que existiam na vigência da Constituição de 1969, deixaram de 

existir enquanto tal. Os territórios de Roraima e Amapá tornaram-se estados, e o de Fernando 

de Noronha foi reincorporado ao Estado de Pernambuco, conforme os artigos 14 e 15 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
1356

.  
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 A intervenção federal em Município é norma que só terá vigência com a 

criação de novos territórios federais, na forma do artigo 18, §2º da CF-88.
1357

 

 

2.1.9. Da intervenção federal no direito estrangeiro 

 

 

 Conforme já abordado anteriormente, o instituto da intervenção federal 

surgiu no federalismo americano, e, juntamente com este, transplantou-se para a maior parte 

das constituições federais, tendo sido acolhido com entusiasmo na América Latina, onde 

passou a ser empregado em demasia pelos governos federais, para obstar o desenvolvimento 

de poderes políticos locais.
1358

 

 A União está obrigada, no sistema americano, a proteger qualquer estado 

contra invasões em geral, mediante requisição ou do Poder Legislativo ou do Executivo 

(quando aquele não puder se reunir). Tal artigo, na sistemática dos EUA, é uma enorme 

aquisição de força tanto dos governos estaduais quanto do governo federal.
1359

 

 Nos EUA, a intervenção federal funda-se em dois dispositivos da 

Constituição norte-americana: o artigo I, seção 8, item 15 e no artigo IV, seção 4. 

 A doutrina norte-americana dá a tais dispositivos a denominação de 

‘cláusula de garantia’ (guarantee clauses). Há, pois, entre os americanos, a ideia de que os 

dispositivos referentes à intervenção devem ser interpretados como um mecanismo de 

proteção das unidades federadas, não como um poder do governo federal de intrometer-se nos 

negócios do Estado federado.  

 Vale lembrar, que as expressões intervenção e interventor, não aparecem 

no texto constitucional americano, nem tem curso no tratamento do tema.
1360
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 A competência para decretar as medidas previstas é do Congresso dos 

EUA. A questão já foi bastante discutida, mas, a Suprema Corte decidiu que a questão é de 

competência e responsabilidade do Congresso, não constituindo matéria jurisdicional. 

 No próprio artigo I, seção 8, item 15, há a determinação da incumbência 

ao Legislativo de convocar a milícia para dar cumprimento às leis federais, sufocar rebeliões e 

rechaçar invasões. 

 O Congresso não pode ser privado de sua prerrogativa de exercício de 

poder quando é necessário. A autoridade para suprimir rebeliões decorre do poder de suprimir 

insurreições e declarar guerra. Este poder de debelar insurreições carrega a inerente 

incumbência de remediar a situação conflituosa e os males que dela podem advir.
1361

 

 No caso Luther v. Borden
1362

 firmou-se jurisprudência no sentido de 

configurar a análise da conveniência e oportunidade da intervenção nos estados, uma questão 

política e, como tal, de competência do Congresso.
1363

 

 A concretização e execução das intervenções, no entanto, principalmente 

por motivos de ordem prática, foi historicamente delegada ao Poder Executivo.
1364

 O ato do 

Congresso de 28 de fevereiro de 1795, delegou ao Presidente o poder de invocar o exército 

(militia).
1365
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 Na história norte-americana, o Poder Executivo Federal interveio nos 

estados-membros em algumas ocasiões, tendo destaque a prolongada luta das tropas federais 

contra a dos Estados confederados do sul, na chamada Guerra da Secessão.  

 A primeira destas intervenções, como já se aludiu anteriormente, foi a 

intervenção para debelar a Insurreição do Uísque, no ano de 1794, que se deu com base em 

uma lei de 1792, alterada em 1795, que autorizava o Presidente a convocar a milícia para 

dominar rebeliões nos estados-membros da federação.
1366

 

 Outro caso que envolveu a necessidade ou desnecessidade da medida de 

intervenção deu-se no Estado de Rhode Island, no cenário da Dorr’s Rebellion, ocorrida no 

ano de 1841. A intervenção, propriamente, entretanto, não se mostrou necessária, já que, ao 

reconhecer o governo oficial, a União fez com que a revolta acabasse.
1367

 

 A ingerência do governo federal nos estados por solicitação dos 

governantes locais se deu em várias ocasiões, não apenas em insurreições, mas também em 

decorrência da chamada domestic violence (violência doméstica). A violência doméstica 

ensejou diversas intervenções na história norte-americana. A própria formação da Federação 

americana, constituída por estados independentes, resulta num risco maior de violência 

intestina, uma vez que os estados dispõem de maior autonomia. 

 O assunto foi tratado posteriormente, para evitar pedidos infundados de 

intervenção por parte dos governadores dos estados.
1368

 

 Embora de suma importância, a requisição de ajuda ao governo federal 

não é imprescindível para a efetivação da intervenção federal nos Estados Unidos da América. 

 Quando eventual violência colocar em perigo bens pertencentes à União 

ou houver óbice ao cumprimento de lei federal, a intervenção tronar-se-á perfeitamente 
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cabível.
1369

 Nestes casos, o Presidente não precisa aguardar requisição do estado para 

determinar a execução do ato de intervenção.
1370

 

 Observa-se, com o estudo da intervenção nos EUA, que, naquele país, 

algumas ocorrências de intervenção foram necessárias para debelar insurgências e rebeliões, 

outras meramente para fazer cumprir decisões emanadas do Poder Judiciário federal, todas, 

entretanto, com um mesmo escopo, o de sustentar o perfeito funcionamento da forma de 

Estado federal e garantir a indestrutibilidade da União. 

 A intervenção, de longa data, é medida presente na história jurídico-

política da Alemanha. No Congresso de Viena
1371

 já se faziam presentes dispositivos que 

tratavam da intervenção do governo centralizado nos membros da Confederação alemã 

(Deustcher Bund).
1372

 No II Reich, também havia a previsão que autorizava o governo federal 

intervir nos estados para obrigá-los a cumprir os compromissos constitucionais
1373

. Não com 

muita diferença, a Constituição de Weimar de 1919 previa também a intervenção nos 

estados
1374

. 
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 Na Constituição de Bonn, em vigor desde 23 de maio de 1949, o artigo 

37 da chamada Lei Fundamental (Grundgezets), autoriza a intervenção do governo federal nas 

unidades federadas. O dispositivo constitucional que tem o título “Medidas coercitivas 

federais” trata do assunto.
1375

 

 A intervenção federal na Alemanha recebe os nomes de execução federal 

(Bundesexecution) ou coerção federal (Bundeszwang). Ainda, além da Bundesexecution, há 

na Alemanha a Bundesintervention. Explica-se que, enquanto a primeira trata da intervenção 

no estado da Federação para fazer cumprir, à força, obrigações que este tenha descumprido ou 

desatendido, a segunda diz respeito a uma prestação de ajuda federal que visa restabelecer a 

normalidade num estado-membro que vê ameaçada a sua ordem constitucional.
1376

 

 A Bundesintervention está prevista no artigo 91 da Constituição 

alemã.
1377 Esta disposição consigna que qualquer estado poderá requisitar a polícia de outros 

estados ou forças federais para prevenir perigo que ameace “a existência ou o regime livre e 

democrático da Federação” ou do próprio Estado federal. O governo federal pode, ainda, 

como opções possíveis, assumir o comando da polícia do estado afligido, das forças de 

segurança de outros estados da federação e da polícia federal e de fronteiras.
1378

 

                                                                                                                                                                                     
admitiam a utilização de providências mais brandas objetivando lograr a sujeição dos Estados insubmissos, como 

aconteceu na Saxônia, em 1923, e na Prússia, em 1932, para os quais foram simplesmente nomeados 

interventores federais. 
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 Importante notar que, quando da constatação formal, por parte do 

governo federal, de descumprimento de obrigação, o estado interessado poderá contestá-la 

judicialmente, perante o Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassunsgericht), antes, até 

mesmo, do pronunciamento do Poder Legislativo a respeito do assunto. A contestação só tem 

cabimento quanto à constatação do descumprimento de obrigação, pois, quanto à intervenção 

em si, trata-se de um poder discricionário conferido ao governo federal.
1379

 

  A intervenção só ocorrerá em circunstâncias muito precisas e em 

situações muito bem delineadas, fazendo-se necessário a presença de requisitos ou 

pressupostos constitucionais que a autorizem.
1380

 

 Constata-se, de forma bastante interessante e importante, que não há 

especificação pela Lei Fundamental sobre quais e em que intensidade adotar as medidas 

necessárias para o ato de intervenção.  

 Não há, ademais, qualquer precedente ou elaboração jurisprudencial a 

respeito da intervenção no regime constitucional vigente desde 1949. Assim, ficaram as 

elucubrações a respeito da intervenção, a cargo da doutrina
1381

. 

 A Suíça, da mesma forma que outros países, incorporou o instituto da 

intervenção federal, sob inspiração da Constituição americana, dando ênfase ao aspecto de 

proteção federal.
1382

  

 É notório o fato de que, mesmo conservando o nome de Confederação 

(Confederação Helvética) por questão de tradição, a Suíça é, na verdade, Federação. 

 Do próprio texto constitucional, é possível extrair alguns dos principais 

nortes do funcionamento do relacionamento entre o governo federal e os cantões.
1383
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 Os direitos e disposições que concernem às obrigações dos cantões na 

Suíça demarcam claramente a tradição e a antiga preocupação das comunidades helvéticas 

com a segurança coletiva, sempre consagrada nos pactos da Confederação daquele país.
1384

 

 Não só a prática demonstra como também a Constituição declara 

expressamente, a vedação à solução de controvérsias e conflitos entre os cantões através da 

utilização de qualquer forma de violência. A discórdia deve ser resolvida pelo governo 

federal.
1385

 

 A intervenção do governo federal nas unidades federadas constitui 

medida excepcional e já encontrava amparo constitucional na antiga Constituição de 1874. Na 

atual Constituição Federal da Confederação Suíça, continua consagrada.
1386

 

 Sempre que se achar em situação de perigo ou de ameaça externa, o 

Cantão suíço (equivalente a estado-membro) deve solicitar auxílio aos demais cantões, 

notificando, também, o governo federal.
1387

 Aos cantões solicitados, não há a alternativa 

negativa de ajuda. São obrigados a socorrer o cantão afligido pela situação perigosa, correndo, 

as despesas para a efetivação da ajuda, por conta da Confederação.
1388

 

 Jean-François Aubert, analisando o federalismo suíço, anota que há, 

ainda, uma distinção, entre a intervenção (medida que visa proteger os cantões contra 

invasores ou inimigos internos e externos) e a execução (medida que tem o escopo de fazer 

cumprir normas federais eventualmente desatendidas pelas unidades federadas).
1389

 

 O autor adverte, porém, sobre a relação cortês entre o governo federal e 

os cantões existentes naquele país. Os desarranjos são, maiormente, resolvidos através de 
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meios pacíficos. Restando não solucionado o problema, o governo federal pode lançar mão de 

medidas que objetivem pôr fim ao desconforto que vão desde simples pressões financeiras até 

o emprego das forças armadas.
1390

 

 Apesar de não existirem dispositivos que regulam diretamente a 

competência e a execução das medidas de intervenção, por uma leitura sistemática da 

Constituição de 1999, pode se observar que tanto a Assembleia Federal (Poder Legislativo) 

quanto o Conselho Federal (Poder Executivo) podem intervir, conforme a necessidade.
1391

 

Na história da Suíça e seu relacionamento federativo, o governo federal 

interveio nos cantões, com o objetivo de restabelecer a ordem, seriamente ameaçada por 

conflitos internos, em algumas ocasiões
1392

, durante o século XIX e durante o século XX. 

A preservação da União federal no México é assunto que remonta à Ata 

Constitutiva da Federação, de 31 de janeiro de 1824. A Constituição mexicana, elaborada 

também em 1824, outorgou poderes ao Congresso para editar leis que assegurassem a 

preservação da União Federal, da ordem pública no interior do território nacional e da 

autonomia dos estados-membros. A Constituição do ano de 1842 também adotou disposição 

semelhante. 

A Constituição mexicana de 1917, ainda em vigor, com a nota da última 

reforma de 09 de fevereiro de 2012, em seu artigo 119, reproduziu o disposto no artigo 116 da 

                                                           
1390

 Id. 
1391

 SUÍÇA. Constituição da Suíça (1999). Constituição da Confederação da Suíça. Tradução para o português. 

Disponível em: <http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=en.> Acesso em: 12 de dezembro de 

2011. “Art. 164º Legislação. 1. Todas as disposições legislativas importantes devem ser outorgadas na forma de 

lei federal. Delas fazem parte, particularmente, as disposições básicas sobre: f. as obrigações dos cantões na 

aplicação e execução do Direito federal. Art. 173º Outras tarefas e competências. 1. Além disto, a Assembleia 

Federal tem as seguintes tarefas e competências: a. toma medidas para preservar a segurança externa, a 

independência e a neutralidade da Suíça; b. toma medidas para preservar a segurança interna. Art. 182º 

Legislação e execução Constituição Federal da Confederação Suíça 46. 1. O Conselho Federal promulga 

disposições legislativas na forma de decreto, desde que esteja autorizado para isto com base na Constituição ou 

na lei. 2. Providencia a execução da legislação, das decisões da Assembleia Federal e das sentenças das 

autoridades judiciais da Confederação. Art. 185º Segurança externa e interna. 1. O Conselho Federal toma 

medidas para a salvaguarda da segurança externa, independência e neutralidade da Suíça. 2. Toma medidas para 

a salvaguarda da segurança interna. 3. Pode, apoiado diretamente neste artigo, promulgar decretos e disposições, 

a fim de arrostar transtornos graves, imediatos ou eminentes, da ordem pública ou da segurança interna ou 

externa. Para tais decretos deve ser fixado um prazo. 4. Em casos urgentes pode chamar às armas as tropas. Se 

chamar mais do que 4000 membros do exército para o serviço ativo ou se for previsto que a missão durará mais 

do que três semanas, a Assembleia Federal deve ser, então, imediatamente convocada. Art. 186º Relações entre a 

Confederação e os cantões. 1. O Conselho Federal cuida das relações entre a Confederação e os cantões e 

coopera com eles. 2. Aprova os decretos dos cantões nos casos em que a execução do Direito federal assim o 

exigir. 3. Pode recorrer contra acordos dos cantões entre si ou com o estrangeiro. 4. Assegura o cumprimento do 

Direito federal, bem como das constituições cantonais e dos acordos dos cantões e toma as medidas necessárias.” 
1392

 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. p. 50. Intervenções: Tessin, em 1855, 1856, 1870, 1876, 1889 e 1890; Neuchatel, 

em 1856; Genève, em 1864; Zürich, em 1871; e Uri, em 1875. 

http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=en


339 
 

Constituição de 1857, a respeito dos poderes da união.
1393

 

A Constituição previu tais hipóteses para proteger as unidades federadas 

contra invasões estrangeiras e para auxiliá-las nas rebeliões internas. No primeiro caso, a 

intervenção se dará de ofício e no segundo, a pedido dos parlamentares estaduais ou do 

governador, conforme o caso.
1394

 

Porfirio Marquet Guerrero, esclarece que o artigo 115 da Constituição 

mexicana obriga os estados-membros a adotar a forma republicana de governo, e, como não 

há cláusula que autoriza a intervenção federal no caso de um estado-membro não acatar tal 

mandamento, a garantia de cumprimento da norma constitucional encontra-se no artigo 76, V, 

através do instituto da desaparecimento de poderes, no qual o Senado tem competência para 

declarar que os poderes constituídos de um estado deixaram de existir e nomear, em seguida, 

governador provisório, a partir de lista elaborada pelo Presidente da República.
1395

 

O instituto do desaparecimento de poderes foi regulamentado apenas 

recentemente, tendo sido utilizado abusivamente para subjugar as autoridades locais, de modo 

incompatível com o sistema federal. De acordo com Felipe Tena Ramirez, a interpretação 

fraudulenta do dispositivo serviu para a federação ampliar sua jurisdição, penetrando 

indevidamente na zona reservada à autonomia do estado.
 1396 

A desaparição dos poderes, forma semelhante de intervenção do governo 

federal nas unidades federadas foi rotina na turbulenta história política do país. Manoel 

Gonzales Oropeza registra que, de 1917 a 1975, ocorreram nada menos do que 62 casos de 

desparecimento de poderes, com base no artigo 76, V da Constituição, sem qualquer 
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fundamento que realmente embasasse a adoção de tal medida.
1397

 

Em 1978, o inciso V do artigo 76 da Constituição foi finalmente 

regulamentado, prevendo hipóteses específicas para que fosse autorizado o desaparecimento 

dos poderes, dentre os quais, por exemplo, os atentados ao regime federal; o abandono de 

exercício de função, salvo em caso de força maior; em caso de prorrogação do período de 

exercício de poderes para os quais forem eleitos os titulares estaduais.
1398

 

A intervenção federal, no direito constitucional argentino, tem 

antecedente histórico, como nota Gonzales Calderón, no pacto federal de 1831, quando os 

cidadãos que o firmaram, previram, para os casos e circunstâncias que demandassem a 

proteção comum às partes signatárias do dito convênio contra os ataques que poderiam 

comprometer sua igualdade e independência.
1399

 Com o acordo de San Nicolás, que definiu as 

bases constitucionais da Argentina, estipulou-se, conforme as novas circunstâncias, o poder de 

intervenção. 

Até a reforma constitucional de 1860, a intervenção somente poderia 

ocorrer mediante requisição provincial, dispensada esta no caso do restabelecimento da ordem 

pública perturbada por sedição ou ainda para defender a segurança coletiva colocada em risco 

por ataque ou ameaça externa.
1400

 

A Constituição da Argentina abriga em seu texto a chamada garantia 

federal, através da qual o Estado federal assegura, protege e vigia a integridade, a autonomia  

e a subsistência das províncias, dentro da unidade coerente da federação a que pertencem.
1401
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A intervenção federal é regulada no artigo 6º da Constituição argentina.
1402

 

Destacaram-se, em solo argentino, as intervenções na Província de 

Mendoza, em 1859; na Província de San Juan, em 1869; na Província de Santiago del Estero, 

em 1876 e na Província de Santa Fé, em 1893.
1403

 

Atualmente, o governo federal está autorizado a intervir, por iniciativa 

própria, para garantir a forma republicana de governo ou repelir invasões estrangeiras, ou, 

mediante requisição das autoridades constituídas, para mantê-las ou reinstalá-las nos cargos, 

em face de sedição interna ou invasão intentada por outra província.
1404

 Nestes últimos casos, 

a requisição poderá ser formulada por qualquer dos três poderes locais, considerando-se 

presumido o pedido caso estejam impedidos de fazê-lo. 

A competência para decidir sobre a intervenção também já gerou dúvida 

na doutrina argentina, porém, entende-se quase que pacificamente que a compete ao 

Congresso Nacional, admitindo-se a adoção da medida pelo Poder Executivo em caráter de 

exceção e emergência.
1405

 

A figura do interventor também marca presença na Argentina. Sua 

nomeação e atribuições competem ao Poder Executivo, atuando em nome do Presidente da 

República.
1406

 

A doutrina argentina entende ser a intervenção ato de natureza política, 

devendo ter-se a devida prudência em sua execução, interpretando-se restritivamente o texto 

constitucional. 

A intervenção federal na Argentina, como observado por Juan Gonzales 

Calderon, foi tradição marcante na história política argentina, aceita pelo costume e 

justificada pela doutrina constitucional, sendo utilizada frequentemente por motivos políticos 

para exercer o domínio do governo central sobre os poderes locais. Segundo o autor, em um 

período de cinquenta anos, registraram-se mais de cem intervenções.
1407
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em qualquer tipo de relação que envolva mais de uma ordem ou fonte de 

interesses, é necessário haver equilíbrio e balanceamento, sob pena do desgaste irreversível da 

relação e da própria integridade e existência dos entes envolvidos. O Estado federal deve 

repousar exatamente sobre a organização e o equilíbrio entre a unidade e a diversidade. A 

unidade conforma a União federal, unifica a Nação e solidifica os interesses do Estado como 

um todo; a diversidade diz respeito aos interesses locais dos estados-membros federados, 

preserva as culturas regionais e anseios das diferentes populações e garante a participação do 

ente federado na “vontade federal”. Estas ordens de interesses, existentes no Estado de tipo 

federal, devem coexistir de forma organizada e, principalmente, equilibrada. 

Ocorre que, nem sempre, nas relações que envolvam mais de uma fonte 

de interesses, impera o perfeito equilíbrio. Nas simples relações humanas, até nas relações 

complexas do pacto federativo, podem surgir embaraços que, dependendo da gravidade, 

colocam em risco a integridade e até mesmo a existência das partes que se relacionam. Nas 

relações humanas, diversos são as soluções para as dissensões. Para que não se coloque em 

perigo o pacto federativo, pois, deve existir mecanismo hábil para suturar os eventuais 

arranhões à estrutura do Estado federal. 

A intervenção federal aparece, pois, neste contexto, como meio ou 

instrumento de correção e equilíbrio entre a unidade e a diversidade existentes no Estado 

federal. 

Nota-se, pela exposição do tema, que a intervenção federal é própria do 

Estado federal. É instrumento indissociável da forma federativa de Estado. Constitui elemento 

de equilíbrio e correção de eventuais antinomias. A intervenção federal tem o escopo de 

corrigir e suturar eventuais arranhões ao pacto federativo. 

A intervenção federal encontra base histórica nos Estados Unidos da 

América, em episódios que envolveram a necessidade de execução e aplicação da lei federal 
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em estados-membros da Federação. Desenvolveu-se e transformou-se na exata medida das 

mudanças e alterações no modelo federal. 

No Brasil, em que a solidez histórica do Estado centralista é presente, a 

intervenção federal encontra raiz na implantação do sistema federativo, na Constituição de 

1891, embora já existissem, anteriormente à primeira Carta republicana, formas embrionárias 

da ingerência do poder central nas províncias. Nem na Colônia, nem no Império, havia a 

intervenção federal, propriamente dita; havia, sim, exercício do poder central nas províncias, 

entretanto, o centralismo que marcou o exercício do poder na época do império, determinou, 

nos primeiros anos da república, a utilização abusiva e descabida da intervenção federal como 

forma de dominação do poder federal nos estados-membros. 

Ao longo da história brasileira, a intervenção federal acompanhou as 

transformações das diversas ordens pelas quais passou o Estado brasileiro, havendo períodos 

de mais e menos utilização da medida interventiva. Houve épocas, inclusive, em que a 

execução da intervenção federal não devia atender a nenhum conteúdo constitucional, 

dependendo, exclusivamente, do juízo político do chefe do Executivo federal. 

Sempre foi consagrada, na história política e constitucional do Brasil, a 

não intervenção. A forma negativa quando se trata de intervenção federal, sempre foi adotada 

nos textos constitucionais, com a exceção do texto de 1937, deixando clara a intenção do 

constituinte em estabelecer a regra da não intervenção. Frise-se, de acordo com o exposto ao 

longo do texto, que há regra da não intervenção, e não princípio. 

A Constituição de 1988 estabelece minuciosamente as hipóteses que 

autorizam a intervenção federal e o procedimento para cada uma delas. As hipóteses 

autorizadoras perfazem um rol que abarca expressões polissêmicas que o caracterizam não 

como estritamente taxativo. É taxativo quando se afirma que a intervenção federal só poderá 

se dar quando embasada nas hipóteses previstas, mas, tendo em conta a polissemia dos termos 

dos incisos previstos no artigo 34 da CF-88, é de se considerar que não há taxatividade em 

sentido estrito. Em casos como os de intervenção para ‘manter a integridade nacional’ ou para 

‘pôr termo a grave comprometimento da ordem pública’, a autoridade encarregada de 

deliberar sobre a medida, pode, com uma considerável maleabilidade, interpretar e até 

distorcer o significado dos termos previstos.  

Para que não se incorra em arbítrio e inadequação da adoção da medida 

interventiva, deverá ela ser tomada com base em um sopesamento de diversos fatores, a 

começar pela regra da não intervenção, que deve ser sempre levada em conta. No caso 

concreto, além da adequação da situação fática ao enunciado da constituição, deverá também 
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se levar em conta a proporcionalidade e a razoabilidade (em sentido lato) para a concretização 

da intervenção federal. 

A doutrina não se arrisca, talvez até pela falta de ocorrência prática da 

intervenção federal, a oferecer muitos exemplos de situações que poderiam ensejar a medida 

interventiva nos entes federados. Todavia, pode-se, sim, através de uma pesquisa sistemática, 

no direito e na própria legislação brasileira (como é o caso da lei nº 1.079 de 1950 – Lei dos 

crimes de responsabilidade), oferecer exemplos de circunstâncias hipotéticas que autorizariam 

ou, pelo menos, suscitariam a discussão sobre a adoção da intervenção federal. 

Embora seja tema de fundamental importância ao trato do federalismo e, 

por isso, ao Estado, a intervenção federal não tem ocorrência na prática constitucional 

brasileira após a promulgação da Constituição de 1988. Nenhuma das autoridades 

competentes para deliberar sobre a medida interventiva concluiu pela adoção da medida. 

Como possíveis causas desta existência meramente declarada, sem emprego real, pode-se 

apontar a falta de concretude e força da autonomia dos estados-membros da Federação 

brasileira, até pela demasia de competências e atribuições ao poder federal, que resulta numa 

submissão quase que total das entidades federadas à União, não havendo possibilidade sequer, 

de um faiscar de ações autônomas que poderiam contrariar o interesse federal. 

Na história brasileira, em várias ordens constitucionais, a intervenção já 

foi utilizada até em demasia, como um sinal de dominação do poder federal.  

Na atual conjuntura política e constitucional, sequer uma intervenção 

federal foi decretada.  

Não é pelo esquecimento prático que se pode dizer que o estudo da 

intervenção federal não tem nada a dizer ao estudo do Estado brasileiro. Pelo contrário, talvez, 

exatamente com base na inutilização prática do instituto da intervenção federal, pode-se até 

chegar a um dilema que possa estar atingindo o Estado brasileiro: ou o federalismo brasileiro 

funciona muito bem (porque não se utiliza a intervenção federal), havendo um perfeito 

equilíbrio no relacionamento da União com os estados-membros; ou o federalismo brasileiro 

não passa de ficção constitucional, já que um dos principais instrumentos de equilíbrio 

propostos ao modelo federal, a intervenção federal, não tem aplicação prática, talvez 

constituindo mais um dos vários espectros vazios e sem substância, que habitam a 

Constituição Federal de 1988. 
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ANEXO A - QUADRO DE INTERVENÇÕES FEDERAIS DECRETADAS 

PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Dec.90.505/1984 
14/11/1984 Revogado 

Decreta a intervenção federal nos bens e instalações de 

serviços de energia elétrica, situados nos Municípios de 

Itabaiana, Mogeiro e Salgado de São Félix, Estado da Paraíba, 

implantados e explorados pela Prefeitura Municipal. 

Dec.90.078/1984 
16/08/1984 Revogado 

Estende o prazo fixado pelo parágrafo único do artigo 1º, do 

decreto 88.694, de 13 de setembro de 1983, que determina a 

intervenção federal nos serviços públicos de energia elétrica 

de que é concessionária a S.A. de eletrificação. 

Dec.88.694/1983 
13/09/1983 Revogado 

Decreta a intervenção federal nos serviços públicos de energia 

elétrica de que e concessionária a sociedade anônima de 

eletrificação da Paraíba-Saelpa, e dá outras providências. 

Dec.79.890/1977 
29/06/1977 Revogado 

Decreta a suspensão da intervenção federal no Município de 

Rio Branco, Estado do Acre, com base no artigo 3º do ato 

institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. 

Dec.78.934/1976 
10/12/1976 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Buri, Estado de 

São Paulo. Evanir Ferreira Castilho. 

Dec.75.626/1975 
18/04/1975 Revogado 

Decreta intervenção federal no Municipio de Rio Branco, 

Estado do Acre, e dá outras providências. Adauto Brito da 

Frota. 

Dec.75.403/1975 
20/02/1975 Revogado 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as 

ações constitutivas do capital das sociedades anônimas 

denominadas Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., 

Hospital Femina S.A. e Hospital Cristo Redentor S.A. 

Dec.73.878/1974 
29/03/1974 Revogado 

Suspende intervenção federal decretada com base no artigo 7º, 

parágrafo 1º, do ato institucional 7, de 26 de fevereiro de 

1969. 

Dec.71.683/1973 
11/01/1973 Revogado 

Suspende intervenções federais decretadas com base no artigo 

3º do ato institucional 5 de 13 de dezembro de 1968. 

Lei 5.778/1972 
16/05/1972 

Não consta 

revogação 

expressa 

Dispõe sobre o processo e julgamento das representações de 

que trata a alínea "d" do par. 3º. Do art. 15 da Constituição 

Federal (1969) e da outras providências. 

Dec.70.475/1972 
04/05/1972 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Irapuru, Estado 

de São Paulo. Antonio Froio. 

Dec.70.065/1972 
26/01/1972 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Leme, Estado de 

São Paulo, e dá outras providências. 

Dec.69.957/1972 
18/01/1972 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Araçatuba, 

Estado de São Paulo, e dá outras providências. Alfredo Yarid 

Filho. 

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=6
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=7
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=8
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=10
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=11
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=12
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=13
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=14
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=16
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=17
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=18
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=19
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=20
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Dec.69.899/1972 
06/01/1972 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Lagoa dos 

Gatos, Estado de Pernambuco, e dá outras providências. 

Salvandy Tavares Mendes de Souza. 

Dec 68.517/1971 
15/04/1971 Revogado 

Suspende a intervenção federal no Município de Santarém, 

Estado do Pará. 

Dec 68.315/1971 
04/03/1971 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Salvaterra, no 

Estado do Pará, e dá outras providências. Capitão de fragata - 

Paulo Ribeiro de Almeida. 

Dec 68.124/1971 
27/01/1971 Revogado 

Suspende a intervenção federal nos Municípios de Olinda, 

Salgadinho, Nova Iguaçú, São João de Meriti, Baião, Itú, 

Nova Londrina, Rolândia, Jardim Alegre, Viçosa, Timóteo, 

Sabará e Lauro de Freitas. 

Dec 67.705/1970 
04/12/1970 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de São João Batista, 

no Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. José 

Antonio Bento. 

Dec 67.677/1970 
30/11/1970 Revogado 

Decreta a intervenção federal nos serviços e instalações do 

porto de Salvador, no Estado da Bahia, e dá outras 

providências. 

Dec 67.628/1970 
19/11/1970 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Lauro de Freitas, 

no Estado da Bahia, e dá outras providências. Jayme da 

Franca Doria. 

Dec 67.219/1970 
18/09/1970 Revogado 

Decreta intervenção Federal no Município de Guarujá, no 

Estado de São Paulo, e dá outras providências. Breno de 

Toledo Leite. 

Dec 67.015/1970 
06/08/1970 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Sabará, no 

Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Darwin 

Leão Teixeira. 

Dec 67.014/1970 
06/08/1970 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Timóteo, no 

Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Carlos 

Frederico de Castro e Silva Fassheber. 

Dec 66.884/1970 
16/07/1970 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Garça, Estado de 

São Paulo, e dá outras providências. Jaime Nogueira Miranda. 

Dec 66.861/1970 
08/07/1970 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de São João de 

Meriti, Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

João Batista Lobanco. 

Dec 66.696/1970 
11/06/1970 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Guarulhos, 

Estado de São Paulo, e dá outras providências. Jean Pierre 

Herman de Moraes Barros. 

Dec 66.695/1970 
11/06/1970 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Viçosa, no 

Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Abel 

Jacinto Ganeh. 

Dec 66.537/1970 
06/05/1970 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Araras, no 

Estado de São Paulo e dá outras providências. Theodoro de 

Almeida Pupo. 

Dec 66.484/1970 
23/04/1970 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de São Carlos, 

Estado de São Paulo, e dá outras providências. 

Dec 66.412/1970 
03/04/1970 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Jardim Alegre, 

Estado do Paraná, e dá outras providências. Adeodato Torres 

Nogueira. 

Dec 65.794/1969 
05/12/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Barra do 

Garças, Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Jonir 

de Oliveira Souza. 

Dec 65.522/1969 
21/10/1969 Revogado Decreta a intervenção federal no Município de Ipatinga, no 

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=21
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=22
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=23
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=24
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/EFB122D0051CA2E503257966005F3666?OpenDocument&seq=25
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=1
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=2
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=3
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=4
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=5
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=6
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=7
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=8
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=9
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=10
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=11
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=12
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=13
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=14
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Estado de Minas Gerais, nomeando para interventor Almir 

Ribeiro Tavares. 

Dec 65.173/1969 
16/09/1969 Revogado 

Decreta a Intervenção federal no Município de Salgadinho, no 

Estado de Pernambuco e dá outras providências. Sergio Lopes 

Novais. 

Dec 65.002/1969 
15/08/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal nos Municípios de Barracão, 

Cahoeirinha, Cangussú, Feliz e Planalto, do Estado do Rio 

Grande do Sul. Romeu Julio Abrahao. Aury de Oliveira. 

Valdemar Fonseca. Max Wilibaldo Krewer. Genvir Salvão. 

Dec 64.868/1969 
24/07/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Camboriú, no 

Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Egon 

Alberto Stein. 

Dec 64.821/1969 
14/07/1969 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Carlópolis, 

Estado do Paraná. Antonio dos Santos. 

Dec 64.820/1969 
14/07/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Rolândia, 

Estado do Paraná. Horácio Cabral. 

Dec 64.819/1969 
14/07/1969 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Nova Londrina, 

Estado do Paraná. Sauer Salum. 

Dec 64.818/1969 
14/07/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Paranaguá, 

Estado do Paraná. João da Silva Rebello. 

Dec 64.768/1969 
01/07/1969 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Caetés, Estado 

de Pernambuco e dá outras providências. Rafael Brasil 

Ferreira. 

Dec 64.767/1969 
01/07/1969 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Capoeiras, 

Estado de Pernambuco e dá outras providências. José Soares 

de Almeida Filho. 

Dec 64.766/1969 
01/07/1969 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Calumbi, Estado 

de Pernambuco e dá outras providências. Antonio Gomes de 

Lima. 

Dec 64.647/1969 
04/06/1969 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Gramado, 

Estado do Rio Grande do sul, e dá outras providências. 

Dec 64.607/1969 
20/05/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Itu, no Estado 

de São Paulo, e dá outras providências. 

Dec 64.349/1969 
10/04/1969 Revogado 

Decreta intervenção federal na cidade de Santos - Estado de 

São Paulo, e dá outras providências. Clovis Bandeira Brasil. 

Dec 64.348/1969 
10/04/1969 Revogado 

Torna sem efeito nomeação para interventor federal no 

Município de Goiana, no Estado de Pernambuco, e dá outras 

providências. Manoel Acácio Leite. Hélio José de Mello. 

Dec 64.347/1969 
10/04/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Jaboatão, no 

Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Heitor de 

Mello Machado. 

Dec 64.346/1969 
10/04/1969 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Pau dos Ferros - 

Estado do Rio Grande do Norte, e da outras providências. 

Francisco Almino de Souza. 

Dec 64.336/1969 
10/04/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Campina 

Grande, no Estado da Paraíba, e dá outras providências. 

Manoel Paes de Lima. 

Dec 64.149/1969 
03/03/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Baião, no 

Estado do Pará, e dá outras providências. Paulo Ribeiro de 

Almeida. 

Dec 64.148/1969 
03/03/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Município de Santarém, no 

Estado do Pará, e dá outras providências. Elmano de Moura 

Melo. 

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=15
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=17
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=18
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=19
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=20
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=21
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=22
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=23
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=24
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/A420EFF87BDE76F403257966005F3668?OpenDocument&seq=25
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/D45F7955C0BB4B3B03257966005F3669?OpenDocument&seq=1
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/D45F7955C0BB4B3B03257966005F3669?OpenDocument&seq=2
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/D45F7955C0BB4B3B03257966005F3669?OpenDocument&seq=3
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwtodos/D45F7955C0BB4B3B03257966005F3669?OpenDocument&seq=4
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Ait 7/1969 
26/02/1969 

Não consta 

revogação 

expressa (ver 

campo alteração) 

Estabelece normas sobre remuneração de deputados estaduais 

e vereadores; dispõe sobre casos de vacância de cargos de 

prefeito e vice-prefeito; suspende quaisquer eleições parciais 

apra cargos executivos ou legislativos da União. 

Dec 64.119/1969 
14/02/1969 Revogado 

Decreta intervenção federal no Município de Nova Iguaçú, no 

Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. João Ruy 

de Queiroz Pinheiro. 

Dec 64.118/1969 
14/02/1969 Revogado 

Decreta a intervenção federal nos Municípios de Olinda e 

Goiana, no Estado de Pernambuco, e dá outras providências. 

Eudes Olavo de Sena Costa. Manoel Acácio Leite. 

Del 426/1969 
21/01/1969 

Não consta 

revogação 

expressa 

Decreta a intervenção federal na Cruz Vermelha brasileira. 

Ait 5/1968 
13/12/1968 

Não consta 

revogação 

expressa (ver 

campo alteração) 

Suspende a garantia do habeas corpus para determinados 

crimes; dispõe sobre os poderes do Presidente da República de 

decretar: estado de sítio, nos casos previstos na Constituição 

Federal de 1967; intervenção federal. 

Dec 60.052/1967 
12/01/1967 Revogado 

Extingue o regime de intervenção federal na Administração 

do porto do Rio de Janeiro. 

Dec 58.747/1966 
29/06/1966 Revogado Prorroga o prazo de intervenção federal no Estado de Alagoas. 

Dlg 22/1966 
28/06/1966 

Não consta 

revogação 

expressa 

Aprova a intervenção federal no Estado de Alagoas, conforme 

o decreto número 5 7623, de 13 de janeiro de 1966. 

Dec 58.346/1966 
04/05/1966 Revogado 

Modifica o decreto 55159, de 4/12/1964, de intervenção 

federal na Companhia Nacional de Navegação Costeira. 

Dec 57.623/1966 
13/01/1966 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Estado de Alagoas. João José 

Baptista Tubino. 

Dec 57.360/1965 
29/11/1965 Revogado 

Prorroga por um ano o prazo de intervenção federal na 

Companhia Nacional de Navegação Costeira. 

Ait 2/1965 
27/10/1965 

Não consta 

revogação 

expressa (ver 

campo alteração) 

Modifica a Constituição do Brasil de 1946 quanto ao processo 

legislativo, às eleições, aos poderes do Presidente da 

República, à organização dos três poderes; suspende garantias 

de vitaliciedade, inamovibilidade, estabilidade.  

Dec 55.739/1965 
08/02/1965 Revogado 

Determina a intervenção federal na administração do porto do 

Rio de Janeiro. 

Dec 55.597/1965 
19/01/1965 Revogado 

Dispõe sobre a intervenção no Estado de Goiás. Carlos de 

Meira Matos. 

Dec 55.159/1964 
04/12/1964 Revogado 

Decreta a intervenção na Companhia Nacional de Navegação 

Costeira. 

Dlg 112/1964 
01/12/1964 

Não consta 

revogação 

expressa 

Aprova o ato do Presidente da República que determinou a 

intervenção federal no Estado de Goiás. 

Dec 55.082/1964 26/11/1964 Revogado 
Declara intervenção federal no Estado de Goiás. Carlos de 

Meira Mattos. 

Lei 4.337/1964 01/06/1964 

Não consta 

revogação 

expressa 

Regula a declaração de inconstitucionalidade para os efeitos 

do art. 7º, número VII, da Constituição Federal (1946). 

Dec 53.896/1964 27/04/1964 Revogado 
Determina a intervenção federal na Rede ferroviária federal 

sociedade anônima e suas subsidiárias. 

Dec 52.477/1963 16/09/1963 Revogado 

Prorroga o prazo a que se referem os arts. 2º do decreto 814, 

de 31 de março de 1962 e 1º dos decretos 1.396, de 19 de 

setembro de 1962, 1.878, de 13 de dezembro de 1962, 51.863, 

de 25 de março de 1963 e 52.148 de 25 de junho de 1963. 
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Dec 51.889/1963 04/04/1963 Revogado 

Dispõe sobre a intervenção federal nos serviços e instalações 

do porto de Manaus, Estado do Amazonas, estendida esta à 

concessionária, e dá outras providências. Manaus Harbour 

Limited. 

Dec 51.761/1963 28/02/1963 Revogado 

Decreta a intervenção federal nos serviços e instalações do 

porto de Ilhéus, Estado da Bahia, estendida esta à 

concessionária, e dá outras providências. 

Dec 51.397/1962 24/01/1962 Revogado Levanta intervenção federal nos órgãos que especifica. 

Dec 51.204/1961 17/08/1961 Revogado 
Dispõe sobre a intervenção, na Cooperativa Banco de crédito 

popular de Pernambuco Ltda. 

Dec 50.888/1961 30/06/1961 Revogado 

Submete a regime de intervenção federal o Serviço social da 

Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai) e dá outras providências. 

Dec 42.266/1957 14/09/1957 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Estado de Alagoas para 

assegurar o livre exercício dos poderes da assembleia 

legislativa. 

Dec 25.335/1948 10/08/1948 Revogado 

Faz cessar intervenção federal na sociedade anônima 

frigorífico Barbacena S.A. realizada nos termos do decreto lei 

9239, de 06 05 1946 e dá outras providências. 

Del 9.659/1946 28/08/1946 

Não consta 

revogação 

expressa 

Exclui do regime de intervenção pelo governo federal, a firma 

que menciona e dá outras providências. A Thum e cia Ltda. 

Dec 2.126/1937 10/11/1937 Revogado Decreta a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. 

Dec 1.990/1937 28/09/1937 Revogado Levanta a intervenção federal em Mato Grosso. 

Dec 1.498/1937 15/03/1937 Revogado Decreta a intervenção federal no Distrito Federal. 

Dec 1.468/1937 06/03/1937 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 12, paragrafo 6º, letra b, última parte, da 

Constituição da República. Manoel Ary da Silva Pires. 

Dec 881/1936 05/06/1936 Revogado 

Decreta a intervenção federal no estado do Maranhão, nos 

termos do art. 12, paragrafo 6º, letra b, da Constituição da 

República. 

Dpl 4.722/1923 20/08/1923 

Não consta 

revogação 

expressa 

Aprova os decretos, do Poder Executivo, ns. 15922 e 15923, 

de 10/01/1923, pelos quais foi determinada a intervenção 

federal do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

Dec 14.191/1920 27/05/1920 Revogado 

Decreta a intervenção federal no Estado do Espírito Santo, a 

fim de manter a ordem pública, até que o congresso nacional, 

de acordo com o art. 6º, nº. 2, da Constituição, restabeleça ali 

a forma republicana federativa. 
1408
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ANEXO B-1 - QUADRO DE JURISPRUDÊNCIA - STF - 

INTERVENÇÃO FEDERAL 

 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

“Existente processo de intervenção em curso no Supremo Tribunal 

Federal, não cabe à corte de origem, examinando-o em virtude de baixa 

decorrente de diligência relacionada com cálculos, julgá-lo extinto ante a 

incidência de novo texto constitucional.” (Rcl 2.100, Rel. Min. Marco 

Aurélio, julgamento em 13-3-2003, Plenário, DJ de 25-4-2003.) 

 

“O pedido de requisição de intervenção dirigida pelo Presidente do 

Tribunal de execução ao STF há de ter motivação quanto à procedência e 

também com a necessidade da intervenção.” (IF 230, Rel. Min. 

Presidente Sepúlveda Pertence, julgamento em 24-4-1996, Plenário, DJ 

de 1º-7-1996.) 
 

I - manter a integridade nacional; 

“Ação cautelar incidental – Criação de Municípios em área litigiosa, que 

é disputada por Estados-membros – Consulta plebiscitária – Suspensão 

cautelar – Referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. A ofensa 

à esfera de autonomia jurídica de qualquer Estado-membro, por outra 

unidade regional da federação, vulnera a harmonia que necessariamente 

deve imperar nas relações político-institucionais entre as pessoas estatais 

integrantes do pacto federal. A gravidade desse quadro assume tamanha 

magnitude que se revela apta a justificar, até mesmo, a própria decretação 

de intervenção federal, para o efeito de preservar a intangibilidade do 

vínculo federativo e de manter incólumes a unidade do Estado Federal e a 

integridade territorial das unidades federadas. O STF – uma vez 

evidenciada a plausibilidade jurídica do thema decidendum – tem 

proclamado que a iminência da realização do plebiscito, para efeito de 

criação de novos Municípios, caracteriza, objetivamente, o periculum in 

mora. Precedentes.” (Pet 584-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 

em 13-4-1992, Plenário, DJ de 5-6-1992.) 

 

“O instituto da intervenção federal, consagrado por todas as Constituições 

republicanas, representa um elemento fundamental na própria formulação 

da doutrina do federalismo, que dele não pode prescindir – inobstante a 

excepcionalidade de sua aplicação –, para efeito de preservação da 

intangibilidade do vínculo federativo, da unidade do Estado Federal e da 

integridade territorial das unidades federadas. A invasão territorial de um 

Estado por outro constitui um dos pressupostos de admissibilidade da 

intervenção federal. O Presidente da República, nesse particular contexto, 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=2100&CLASSE=Rcl&cod_classe=403&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=80942&idDocumento=&codigoClasse=369&numero=230&siglaRecurso=&classe=IF
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ao lançar mão da extraordinária prerrogativa que lhe defere a ordem 

constitucional, age mediante estrita avaliação discricionária da situação 

que se lhe apresenta, que se submete ao seu exclusivo juízo político, e 

que se revela, por isso mesmo, insuscetível de subordinação à vontade do 

Poder Judiciário, ou de qualquer outra instituição estatal. Inexistindo, 

desse modo, direito do Estado impetrante à decretação, pelo chefe do 

Poder Executivo da União, de intervenção federal, não se pode inferir, da 

abstenção presidencial quanto à concretização dessa medida, qualquer 

situação de lesão jurídica passível de correção pela via do mandado de 

segurança.” (MS 21.041, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-6-

1991, Plenário, DJ de 13-3-1992.) 

 

II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; 

III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; 

“Intervenção federal. Inexistência de atuação dolosa por parte do Estado. 

Indeferimento. Precedentes. Decisão agravada que se encontra em 

consonância com a orientação desta Corte, no sentido de que o 

descumprimento voluntário e intencional de decisão judicial transitada 

em julgado é pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de 

intervenção federal.” (IF 5.050-AgR, Rel. Min. Presidente Ellen Gracie, 

julgamento em 6-3-2008, Plenário, DJE de 25-4-2008.) No mesmo 

sentido: IF 4.979-AgR, Rel. Min. Presidente Ellen Gracie, julgamento em 

6-3-2008, Plenário, DJE de 25-4-2008.) 

 

V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: 

a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo 

motivo de força maior; 

b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, 

dentro dos prazos estabelecidos em lei; 

 

“Constitucional. ICMS. Repartição de rendas tributárias. PRODEC. 

Programa de Incentivo Fiscal de Santa Catarina. Retenção, pelo Estado, 

de parte da parcela pertencente aos Municípios. Inconstitucionalidade. 

RE desprovido. A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 

158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. O 

repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode 

sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito 

estadual. Limitação que configura indevida interferência do Estado no 

sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.” (RE 572.762, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 18-6-2008, Plenário, 

DJE de 5-9-2008, com repercussão geral.) No mesmo sentido: AI 

645.282-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 1º-2-2011, 

Primeira Turma, DJE de 18-2-2011; RE 531.566-AgR, Rel. Min. Joaquim 

Barbosa, julgamento em 9-6-2009, Segunda Turma, DJE de 1º-7-2009; 

RE 477.854, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 28-4-2009, Segunda 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=546141&codigoClasse=437&numero=572762&siglaRecurso=&classe=RE
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=619223
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Turma, DJE de 22-5-2009; RE 459.486-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 

julgamento em 11-11-2008, Segunda Turma, DJE de 6-2-2009. 

 

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; 

“O procedimento destinado a viabilizar, nas hipóteses de descumprimento 

de ordem ou de sentença judiciais (CF, art. 34, VI, e art. 35, IV), a 

efetivação do ato de intervenção – trate-se de intervenção federal nos 

Estados-membros, cuide-se de intervenção estadual nos Municípios – 

reveste-se de caráter político-administrativo, muito embora instaurado 

perante órgão competente do Poder Judiciário (CF, art. 36, II, e art. 35, 

IV), circunstância que inviabiliza , ante a ausência de causa, a utilização 

do recurso extraordinário.” (AI 343.461-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 

julgamento em 18-6-2002, Segunda Turma, DJ de 29-11-2002.) No 

mesmo sentido: AI 666.833-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 

em 18-12-2007, Segunda Turma, DJE de 14-03-2008. 

   

"O descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em 

julgado configura pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de 

intervenção federal. A ausência de voluntariedade em não pagar 

precatórios, consubstanciada na insuficiência de recursos para satisfazer 

os créditos contra a Fazenda Estadual no prazo previsto no § 1º do art. 

100 da Constituição da República, não legitima a subtração temporária da 

autonomia estatal, mormente quando o ente público, apesar da exaustão 

do erário, vem sendo zeloso, na medida do possível, com suas obrigações 

derivadas de provimentos judiciais. Precedentes." (IF 1.917-AgR, Rel. 

Min. Presidente Maurício Corrêa, julgamento em 17-3-2004, Plenário, DJ 

de 3-8-2007.) 

  

“Precatórios judiciais. Não configuração de atuação dolosa e deliberada 

do Estado de São Paulo com finalidade de não pagamento. Estado sujeito 

a quadro de múltiplas obrigações de idêntica hierarquia. Necessidade de 

garantir eficácia a outras normas constitucionais, como, por exemplo, a 

continuidade de prestação de serviços públicos. A intervenção, como 

medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade. Adoção da 

chamada relação de precedência condicionada entre princípios 

constitucionais concorrentes.” (IF 298, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 

julgamento em 3-2-2003, Plenário, DJ de 27-2-2004.) 

  

“Dado o caráter nacional de que se reveste, em nosso regime político, o 

Poder Judiciário, não se dá por meio de intervenção federal, tal como 

prevista no art. 34 da Constituição, a interferência do Supremo Tribunal, 

para restabelecer a ordem em Tribunal de Justiça estadual, como, no caso, 

pretendem os requerentes. Conversão do pedido em reclamação a 

exemplo do resolvido, por esta corte, no pedido de Intervenção Federal 

14.” (Rcl. 496-AgR, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 23-6-

1994, Plenário, DJ de 24-8-2001.) 

  

“Intervenção – Precatório – Inobservância – Dificuldades financeiras. 

Possíveis dificuldades financeiras não são de molde a afastar a 

intervenção decorrente do descumprimento de ordem judicial." (AI 

246.272-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 11-4-2000, 

Segunda Turma, DJ de 4-8-2000.) 

  

“A exigência de respeito incondicional às decisões judiciais transitadas 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=573885&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=459486&siglaRecurso=AgR&classe=RE
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em julgado traduz imposição constitucional, justificada pelo princípio da 

separação de poderes e fundada nos postulados que informam, em nosso 

sistema jurídico, a própria concepção de Estado Democrático de Direito. 

O dever de cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário, 

notadamente nos casos em que a condenação judicial tem por destinatário 

o próprio poder público, muito mais do que simples incumbência de 

ordem processual, representa uma incontornável obrigação institucional a 

que não se pode subtrair o aparelho de Estado, sob pena de grave 

comprometimento dos princípios consagrados no texto da Constituição da 

República. A desobediência a ordem ou a decisão judicial pode gerar, em 

nosso sistema jurídico, gravíssimas consequências, quer no plano penal, 

quer no âmbito político-administrativo (possibilidade de impeachment), 

quer, ainda, na esfera institucional (decretabilidade de intervenção federal 

nos Estados-membros ou em Municípios situados em Território Federal, 

ou de intervenção estadual nos Municípios).” (IF 590-QO, Rel. Min. 

Presidente Celso de Mello, julgamento em 17-9-1998, Plenário, DJ de 9-

10-1998.) 

  

“Por não se tratar de causa, em sentido próprio, mas de providência 

administrativa, da privativa iniciativa do Tribunal de Justiça, não cabe 

recurso extraordinário contra a decisão daquela corte, que indeferiu o 

encaminhamento do pedido de intervenção federal, por suposto 

descumprimento de decisão judicial (art. 34, IV, da Constituição).” (RE 

149.986, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 9-3-1993, Primeira 

Turma, DJ de 7-5-1993.) 

   

“Não se caracteriza hipótese de intervenção federal, por descumprimento 

de decisão judicial (art. 34, VI, da CF), se, com base no art. 33 do ADCT 

da CF e em Decreto baixado pelo Poder Executivo estadual, o precatório 

judicial, em ação de indenização, por desapropriação indireta, vem sendo 

pago em moeda corrente, com atualização legal, em prestações anuais, 

iguais e sucessivas, no prazo de oito anos a partir de 1º-7-1989. Sendo o 

credor eventualmente preterido, em seu direito de precedência, o que 

pode pleitear é o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito 

(parágrafo 2º do art. 100 da Constituição). E não, desde logo, a 

intervenção federal, por descumprimento de decisão judicial, a que se 

refere o art. 34, VI, da Constituição.” (IF 120, Rel. Min. Presidente 

Sydney Sanches, julgamento em 10-2-1993, Plenário, DJ de 5-3-1993.) 

  

“Se, embora tardiamente, a decisão judicial veio a ser cumprida, com a 

desocupação do imóvel, pelos esbulhadores, os autos da intervenção 

federal devem ser arquivados. Se se noticia que, posteriormente, nova 

invasão do imóvel, já pertencente a outros proprietários, aconteceu, sem 

que haja, entretanto, sequer prova de outra ação de reintegração de posse, 

com deferimento de liminar, esse fato subsequente, mesmo se verdadeiro, 

não pode ser considerado nos autos da intervenção federal, motivada pela 

decisão anterior, que acabou por ser executada.” (IF 103, Rel. Min. 

Presidente Néri da Silveira, julgamento em 13-3-1991, Plenário, DJ de 5-

12-1997.) 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 
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"Representação do procurador-geral da República. Distrito Federal. 

Alegação da existência de largo esquema de corrupção. Envolvimento do 

ex-governador, deputados distritais e suplentes. Comprometimento das 

funções governamentais no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Fatos graves objeto de inquérito em curso no STJ. Ofensa aos princípios 

inscritos no art. 34, VII, a, da CF. (...) Enquanto medida extrema e 

excepcional, tendente a repor estado de coisas desestruturado por atos 

atentatórios à ordem definida por princípios constitucionais de extrema 

relevância, não se decreta intervenção federal quando tal ordem já tenha 

sido restabelecida por providências eficazes das autoridades 

competentes." (IF 5.179, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, julgamento 

em 30-6-2010, Plenário, DJE de 8-10-2010.) 

 

b) direitos da pessoa humana; 

 

“Representação do Procurador-Geral da República pleiteando intervenção 

federal no Estado de Mato Grosso, para assegurar a observância dos 

'direitos da pessoa humana', em face de fato criminoso praticado com 

extrema crueldade a indicar a inexistência de 'condição mínima', no 

Estado, 'para assegurar o respeito ao primordial direito da pessoa humana, 

que é o direito à vida'. (...) Representação que merece conhecida, por seu 

fundamento: alegação de inobservância pelo Estado-membro do princípio 

constitucional sensível previsto no art. 34, VII, alínea b, da Constituição 

de 1988, quanto aos 'direitos da pessoa humana'. (...) Hipótese em que 

estão em causa 'direitos da pessoa humana', em sua compreensão mais 

ampla, revelando-se impotentes as autoridades policiais locais para 

manter a segurança de três presos que acabaram subtraídos de sua 

proteção, por populares revoltados pelo crime que lhes era imputado, 

sendo mortos com requintes de crueldade. Intervenção federal e restrição 

à autonomia do Estado-membro. Princípio federativo. Excepcionalidade 

da medida interventiva. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso, 

segundo as informações, está procedendo à apuração do crime. Instaurou-

se, de imediato, inquérito policial, cujos autos foram encaminhados à 

autoridade judiciária estadual competente que os devolveu, a pedido do 

Delegado de Polícia, para o prosseguimento das diligências e 

averiguações. Embora a extrema gravidade dos fatos e o repúdio que 

sempre merecem atos de violência e crueldade, não se trata, porém, de 

situação concreta que, por si só, possa configurar causa bastante a 

decretar-se intervenção federal no Estado, tendo em conta, também, as 

providências já adotadas pelas autoridades locais para a apuração do 

ilícito. Hipótese em que não é, por igual, de determinar-se intervenha a 

Polícia Federal, na apuração dos fatos, em substituição à Polícia Civil de 

Mato Grosso. Autonomia do Estado-membro na organização dos serviços 

de Justiça e segurança, de sua competência (Constituição, arts. 25, § 1º; 

125 e 144, § 4º).” (IF 114, Rel. Min. Presidente Néri da Silveira, 

julgamento em 13-3-1991, Plenário, DJ de 27-9-1996.) 

 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 
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e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.(Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

 

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 

 

I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo 

coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for 

exercida contra o Poder Judiciário; 

“Intervenção federal, por suposto descumprimento de decisão de Tribunal 

de Justiça. Não se pode ter, como invasiva da competência do Supremo 

Tribunal, a decisão de Corte estadual, que, no exercício de sua exclusiva 

atribuição, indefere o encaminhamento do pedido de intervenção. " (Rcl 

464, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 14-12-1994, Plenário, DJ 

de 24-2-1995.) 

 

II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo 

Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral; 

 

“Art. 36, II, da CF. Define-se a competência pela matéria, cumprindo ao 

Supremo Tribunal Federal o julgamento quando o ato inobservado 

lastreia-se na CF; ao Superior Tribunal de Justiça quando envolvida 

matéria legal e ao Tribunal Superior Eleitoral em se tratando de matéria 

de índole eleitoral.” (IF 2.792, Rel. Min. Presidente Marco Aurélio, 

julgamento em 4-6-2003, Plenário, DJ de 1º-8-2003.) 

 

"Agravo de instrumento – Intervenção estadual em Município – 

Inexecução de ordem judicial (CF, art. 35, IV) – Requisição, ao 

Governador do Estado, da efetivação do ato interventivo – Natureza 

materialmente administrativa do procedimento de intervenção – 

Inviabilidade do recurso extraordinário – Diretriz jurisprudencial firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal – Recurso improvido. O procedimento 

destinado a viabilizar, nas hipóteses de descumprimento de ordem ou de 

sentença judiciais (CF, art. 34, VI, e art. 35, IV), a efetivação do ato de 

intervenção – trate-se de intervenção federal nos Estados-membros, 

cuide-se de intervenção estadual nos Municípios – reveste-se de caráter 

político-administrativo, muito embora instaurado perante órgão 

competente do Poder Judiciário (CF, art. 36, II, e art. 35, IV), 

circunstância que inviabiliza, ante a ausência de causa, a utilização do 

recurso extraordinário. Precedentes." (AI 343.461-AgR, Rel. Min. Celso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art34viie
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art34viie
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=464&CLASSE=Rcl&cod_classe=403&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=464&CLASSE=Rcl&cod_classe=403&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=81398
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=304194&PROCESSO=343461&CLASSE=AI%2DAgR&cod_classe=510&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2093
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de Mello, julgamento em 18-6-2002, Segunda Turma, DJ de 29-11-2002.) 

No mesmo sentido: AI 666.833-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 

julgamento em 18-12-2007, Segunda Turma, DJE de 14-3-2008. 

“Cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal requisição de 

intervenção para assegurar a execução de decisões da Justiça do Trabalho 

ou da Justiça Militar, ainda quando fundadas em direito 

infraconstitucional: fundamentação. O pedido de requisição de 

intervenção dirigida pelo Presidente do Tribunal de execução ao STF há 

de ter motivação quanto à procedência e também com a necessidade de 

intervenção.” (IF 230, Rel. Min. Presidente Sepúlveda Pertence, 

julgamento em 24-4-1996, Plenário, DJ de 1º-7-1996.) 

 

“Intervenção federal. Legitimidade ativa para o pedido. Interpretação do 

inciso II do art. 36 da CF de 1988, e do art. 19, II e III, da Lei 8.038, de 

28-5-1990, e art. 350, II e III, do RISTF. A parte interessada na causa 

somente pode se dirigir ao Supremo Tribunal Federal, com pedido de 

intervenção federal, para prover a execução de decisão da própria corte. 

Quando se trate de decisão de Tribunal de Justiça, o requerimento de 

intervenção deve ser dirigido ao respectivo Presidente, a quem incumbe, 

se for o caso, encaminhá-lo ao STF. Pedido não conhecido, por 

ilegitimidade ativa dos requerentes.” (IF 105-QO, Rel. Min. Presidente 

Sydney Sanches, julgamento em 3-8-1992, Plenário, DJ de 4-9-1992.) 

 

III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-

Geral da República, na hipótese do art. 34, VII; 

III de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-

Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei 

federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

IV - de provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de representação do Procurador-

Geral da República, no caso de recusa à execução de lei federal. (Revogado pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º - O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de 

execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do 

Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro 

horas. 

§ 2º - Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-

se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas. 

§ 3º - Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo 

Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a 

execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. 

§ 4º - Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a 

estes voltarão, salvo impedimento legal. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=515547&codigoClasse=510&numero=666833&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=230&CLASSE=IF&cod_classe=369&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=81729
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art9
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 

Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA 

LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1. O precatório de que 

trata o artigo 100 da Constituição consiste em prerrogativa processual do Poder Público. 

Possibilidade de pagar os seus débitos não à vista, mas num prazo que se estende até dezoito 

meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo rigor dispensado aos responsáveis pelo 

cumprimento das ordens judiciais, cujo desrespeito constitui, primeiro, pressuposto de 

intervenção federal (inciso VI do art. 34 e inciso V do art. 35, da CF) e, segundo, crime de 

responsabilidade (inciso VII do art. 85 da CF). 2. O sistema de precatórios é garantia 

constitucional do cumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública, que se define em 

regras de natureza processual conducentes à efetividade da sentença condenatória transitada 

em julgado por quantia certa contra entidades de direito público. Além de homenagear o 

direito de propriedade (inciso XXII do art. 5º da CF), prestigia o acesso à jurisdição e a coisa 

julgada (incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da CF). 3. A eficácia das regras jurídicas 

produzidas pelo poder constituinte (redundantemente chamado de “originário”) não está 

sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém 

do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder 

reformador, essas têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebam da 

ordem constitucional. Daí a necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas 

cláusulas pétreas. 4. O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

acrescentado pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, ao admitir a liquidação “em 

prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos” dos “precatórios 

pendentes na data de promulgação” da emenda, violou o direito adquirido do beneficiário do 

precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Atentou ainda contra a independência do 

Poder Judiciário, cuja autoridade é insuscetível de ser negada, máxime no concernente ao 

exercício do poder de julgar os litígios que lhe são submetidos e fazer cumpridas as suas 

decisões, inclusive contra a Fazenda Pública, na forma prevista na Constituição e na lei. Pelo 

que a alteração constitucional pretendida encontra óbice nos incisos III e IV do § 4º do art. 60 

da Constituição, pois afronta “a separação dos Poderes” e “os direitos e garantias individuais”. 

5. Quanto aos precatórios “que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 

1999”, sua liquidação parcelada não se compatibiliza com o caput do art. 5º da Constituição 

Federal. Não respeita o princípio da igualdade a admissão de que um certo número de 

precatórios, oriundos de ações ajuizadas até 31.12.1999, fique sujeito ao regime especial do 

art. 78 do ADCT, com o pagamento a ser efetuado em prestações anuais, iguais e sucessivas, 

no prazo máximo de dez anos, enquanto os demais créditos sejam beneficiados com o 

tratamento mais favorável do § 1º do art. 100 da Constituição. 6. Medida cautelar deferida 

para suspender a eficácia do art. 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o 

art. 78 no ADCT da Constituição de 1988. (ADI 2356 MC - Relator (a): Min. NÉRI DA 
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SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 

25/11/2010, DJe-094 DIVULG 18-05-2011 PUBLIC 19-05-2011 EMENT VOL-02525-01 

PP-00054). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. 

Representação do Procurador-Geral da República. Distrito Federal. Alegação da existência de 

largo esquema de corrupção. Envolvimento do ex-governador, deputados distritais e 

suplentes. Comprometimento das funções governamentais no âmbito dos Poderes Executivo e 

Legislativo. Fatos graves objeto de inquérito em curso no Superior Tribunal de Justiça. 

Ofensa aos princípios inscritos no art. 34, inc. VII, "a", da CF. Adoção, porém, pelas 

autoridades competentes, de providências legais eficazes para debelar a crise institucional. 

Situação histórica consequentemente superada à data do julgamento. Desnecessidade 

reconhecida à intervenção, enquanto medida extrema e excepcional. Pedido julgado 

improcedente. Precedentes. Enquanto medida extrema e excepcional, tendente a repor estado 

de coisas desestruturado por atos atentatórios à ordem definida por princípios constitucionais 

de extrema relevância, não se decreta intervenção federal quando tal ordem já tenha sido 

restabelecida por providências eficazes das autoridades competentes. (IF 5179 - Relator (a): 

Min. CEZAR PELUSO (PRESIDENTE), Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2010, DJe-190 

DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-01 PP-00037 RTJ VOL-

00214- PP-00330 RT v. 100, n. 906, 2011, p. 359-403). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. INTERVENÇÃO FEDERAL. AGRAVO 

REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PELO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. CUMPRIMENTO DO ATO OBJETO DA ORDEM JUDICIAL. PEDIDO 

PREJUDICADO. 1. Ocorre a perda de objeto do pedido de intervenção federal quando há o 

cumprimento da decisão judicial que lhe deu causa. 2. Eventuais diferenças de valores, 

decorrentes do atraso na implementação da liminar concedida no mandado de segurança, 

devem ser buscadas na via apropriada. 3. Agravo regimental improvido. (IF 3352 AgR – 

Relator (a): Min. ELLEN GRACIE (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2008, 

DJe-097 DIVULG 29-05-2008 PUBLIC 30-05-2008 EMENT VOL-02321-01 PP-00035). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO 

FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOLOSA POR PARTE DO ESTADO. 

INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. 1. Decisão agravada que se encontra em consonância 

com a orientação desta Corte, no sentido de que o descumprimento voluntário e intencional de 

decisão judicial transitada em julgado é pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido 

de intervenção federal. 2. Agravo regimental improvido. 

(IF 5050 AgR – Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2008, 

DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-03 PP-00501). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO 

FEDERAL. INDEFERIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOLOSA POR PARTE DO ESTADO. PRECEDENTES. 

1. O relator está autorizado a, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso 

manifestamente intempestivo, incabível, improcedente ou prejudicado e, ainda, quando 

contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal (RISTF, art. 21, § 1º). 2. Decisão 

agravada que se encontra em consonância com a orientação desta Corte, no sentido de que o 

descumprimento voluntário e intencional de decisão judicial transitada em julgado é 

pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. 3. Agravo 

regimental improvido. (IF 4663 AgR – Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, 
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julgado em 06/03/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-

02316-03 PP-00484). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. REGIMENTAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. 

INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE 

DEFERE PEDIDO DE INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE 

NATUREZA JURISDICIONAL. 1. O relator está autorizado, monocraticamente, a negar 

seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível, improcedente ou 

prejudicado e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal (RISTF, 

art. 21, § 1º). 2. A decisão que defere pedido de intervenção estadual em município constitui 

procedimento político-administrativo. Precedentes. 3. Inviabilidade, no caso, do pedido de 

intervenção federal, ante a ausência de descumprimento de ordem de natureza jurisdicional. 4. 

Agravo regimental improvido. (IF 2045 AgR - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal 

Pleno, julgado em 13/09/2006, DJ 29-09-2006 PP-00032 EMENT VOL-02249-01 PP-00072 

LEXSTF v. 28, n. 335, 2006, p. 181-185). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO 

FEDERAL. INDEFERIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOLOSA POR PARTE DO ESTADO. PRECEDENTES. 

1. O relator está autorizado, monocraticamente, a negar seguimento a pedido ou recurso 

manifestamente intempestivo, incabível, improcedente ou prejudicado e, ainda, quando 

contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal (RISTF, art. 21, § 1º). 2. Decisão 

agravada que se encontra em consonância com a orientação desta Corte, no sentido de que o 

descumprimento voluntário e intencional de decisão judicial transitada em julgado é 

pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. 3. Agravo 

regimental improvido. (IF 2117 AgR – Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, 

julgado em 09/08/2006, DJ 29-09-2006 PP-00032 EMENT VOL-02249-01 PP-00078). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. 

DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. PRECEDENTES. 1. O acórdão embargado encontra-se em consonância 

com a orientação desta Corte, no sentido de que o descumprimento voluntário e intencional de 

decisão judicial transitada em julgado é pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido 

de intervenção federal. Precedentes. 2. Omissão e contradição não caracterizadas. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (IF 1012 AgR-ED – Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, 

Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2006, DJ 25-08-2006 PP-00017 EMENT VOL-02244-01 

PP-00084 LEXSTF v. 28, n. 332, 2006, p. 154-158). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM 

INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. 1. 

Descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado. Pressuposto 

indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. 2. Precatório. Não-pagamento 

do título judicial em virtude da insuficiência de recursos financeiros para fazer frente às 

obrigações pecuniárias e à satisfação do crédito contra a Fazenda Pública no prazo previsto no 

§ 1º do artigo 100 da Constituição da República. Exaustão financeira. Fenômeno 

econômico/financeiro vinculado à baixa arrecadação tributária, que não legitima a medida 

drástica de subtrair temporariamente a autonomia estatal. Precedentes. Agravo regimental a 
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que se nega provimento. (IF 3526 AgR - Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 

Pleno, julgado em 25/03/2004, DJ 21-05-2004 PP-00032 EMENT VOL-02152-01 PP-00189). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM 

INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. 1. 

Descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado. Pressuposto 

indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. 2. Precatório. Não-pagamento 

do título judicial em virtude da insuficiência de recursos financeiros para fazer frente às 

obrigações pecuniárias e à satisfação do crédito contra a Fazenda Pública no prazo previsto no 

§ 1º do artigo 100 da Constituição da República. Exaustão financeira. Fenômeno 

econômico/financeiro vinculado à baixa arrecadação tributária, que não legitima a medida 

drástica de subtrair temporariamente a autonomia estatal. Precedentes. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (IF 2081 AgR – Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 

Pleno, julgado em 24/03/2004, DJ 14-05-2004 PP-00032 EMENT VOL-02151-01 PP-00043). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA 

INTERVENÇÃO FEDERAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DEPÓSITO 

PARCIAL. CÁLCULO COMPLEMENTAR DE LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DA 

EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 1. Precatório de natureza 

alimentar. Complementação do depósito para quitação do débito, somente quando 

comprovada a existência de erro material, aritmético ou de inexatidão dos cálculos. 

Precedente. 2. Eventual diferença apurada no cálculo complementar da liquidação. Pagamento 

imediato. Impossibilidade. Exigência da expedição de novo precatório. 3. Hipótese anterior à 

Emenda Constitucional 37/2002, que veda a expedição de precatório complementar ou 

suplementar de valor pago. Agravo regimental a que se nega provimento. (IF 4211 – AgR – 

Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2004, DJ 28-05-

2004 PP-00006 EMENT VOL-02153-04 PP-00610). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM 

INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. 1. 

Descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado. Pressuposto 

indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. 2. Precatório. Não-pagamento 

do título judicial em virtude da insuficiência de recursos financeiros para fazer frente às 

obrigações pecuniárias e à satisfação do crédito contra a Fazenda Pública no prazo previsto no 

§ 1º do artigo 100 da Constituição da República. Exaustão financeira. Fenômeno 

econômico/financeiro vinculado à baixa arrecadação tributária, que não legitima a medida 

drástica de subtrair temporariamente a autonomia estatal. Precedentes. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (IF 2663- AgR – Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 

Pleno, julgado em 24/03/2004, DJ 04-06-2004 PP-00029 EMENT VOL-02154-01 PP-00188). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM 

INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. O 

descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado configura 

pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. A ausência de 

voluntariedade em não pagar precatórios, consubstanciada na insuficiência de recursos para 

satisfazer os créditos contra a fazenda estadual no prazo previsto no § 1º do artigo 100 da 

Constituição da República, não legitima a medida drástica de subtrair temporariamente a 

autonomia estatal, mormente quando o ente público, apesar da exaustão do erário, vem sendo 

zeloso, na medida do possível, com suas obrigações derivadas de provimentos judiciais. 

Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (IF 3124 AgR – Relator (a): Min. 
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MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2004, DJ 28-05-2004 PP-00005 

EMENT VOL-02153-03 PP-00509). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM 

INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. 1. 

Descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado. Pressuposto 

indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. 2. Precatório. Não-pagamento 

do título judicial em virtude da insuficiência de recursos financeiros para fazer frente às 

obrigações pecuniárias e à satisfação do crédito contra a Fazenda Pública no prazo previsto no 

§ 1º do artigo 100 da Constituição da República. Exaustão financeira. Fenômeno 

econômico/financeiro vinculado à baixa arrecadação tributária, que não legitima a medida 

drástica de subtrair temporariamente a autonomia estatal. Precedentes. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (IF 4174 – AgR – Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 

Pleno, julgado em 18/03/2004, DJ 04-06-2004 PP-00030 EMENT VOL-02154-02 PP-00233).  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM 

INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. 1. 

Descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado. Pressuposto 

indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. 2. Precatório. Não-pagamento 

do título judicial em virtude da insuficiência de recursos financeiros para fazer frente às 

obrigações pecuniárias e à satisfação do crédito contra a Fazenda Pública no prazo previsto no 

§ 1º do artigo 100 da Constituição da República. Exaustão financeira. Fenômeno 

econômico/financeiro vinculado à baixa arrecadação tributária, que não legitima a medida 

drástica de subtrair temporariamente a autonomia estatal. Precedentes. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (IF 4176 – AgR – Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 

Pleno, julgado em 10/03/2004, DJ 28-05-2004 PP-00005 EMENT VOL-02153-03 PP-00530).  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios 

judiciais. 3. Não configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo com 

finalidade de não pagamento. 4. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntica 

hierarquia. Necessidade de garantir eficácia a outras normas constitucionais, como, por 

exemplo, a continuidade de prestação de serviços públicos. 5. A intervenção, como medida 

extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade. 6. Adoção da chamada relação de 

precedência condicionada entre princípios constitucionais concorrentes. 7. Pedido de 

intervenção indeferido. (IF 164 - Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2003, DJ 14-11-2003 

PP-00014 EMENT VOL-02132-01 PP-00010).  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA 

INTERVENÇÃO FEDERAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DEPÓSITO 

PARCIAL. CÁLCULO COMPLEMENTAR DE LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DA 

EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 1. Precatório de natureza 

alimentar. Complementação do depósito para quitação do débito, somente quando 

comprovada a existência de erro material, aritmético ou de inexatidão dos cálculos. 

Precedente. 2. Eventual diferença apurada no cálculo complementar da liquidação. Pagamento 

imediato. Impossibilidade. Exigência da expedição de novo precatório. 3. Hipótese anterior à 

Emenda Constitucional 37/2002, que veda a expedição de precatório complementar ou 

suplementar de valor pago. Agravo regimental a que se nega provimento. (IF 2796 – AgR - 

Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2003, DJ 06-02-

2004 PP-00029 EMENT VOL-02138-04 PP-00706). 
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM 

INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. O 

descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado configura 

pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. A ausência de 

voluntariedade em não pagar precatórios, consubstanciada na insuficiência de recursos para 

satisfazer os créditos contra a fazenda estadual no prazo previsto no § 1º do artigo 100 da 

Constituição da República, não legitima a medida drástica de subtrair temporariamente a 

autonomia estatal, mormente quando o ente público, apesar da exaustão do erário, vem sendo 

zeloso, na medida do possível, com suas obrigações derivadas de provimentos judiciais. 

Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (IF 3977 – AgR - Relator (a): Min. 

MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2003, DJ 30-04-2004 PP-00029 

EMENT VOL-02149-05 PP-00862). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios 

judiciais. 3. Não configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo com 

finalidade de não pagamento. 4. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntica 

hierarquia. Necessidade de garantir eficácia a outras normas constitucionais, como, por 

exemplo, a continuidade de prestação de serviços públicos. 5. A intervenção, como medida 

extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade. 6. Adoção da chamada relação de 

precedência condicionada entre princípios constitucionais concorrentes. 7. Pedido de 

intervenção indeferido (IF 3046 - Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2003, DJ 22-08-2003 

PP-00032 EMENT VOL-02120-23 PP-04755). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA. 

INTERVENÇÃO FEDERAL COM APOIO DO ARTIGO 7º, INCISO V, DA 

CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME. (IF 46 - Relator 

(a): Min. LAFAYETTE DE ANDRADA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 11/11/1965, DJ 

23-03-1966 PP-00869 EMENT VOL-00648-01 PP-00001 RTJ VOL-00036-03 PP-00217). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO GRANDE DO 

NORTE. PEDIDO INDEFERIDO. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

ATENDIMENTO A DECISÃO AFASTA O CARÁTER DE DESOBEDIÊNCIA JUDICIAL. 

(IF 31 – Relator (a): Min. ANTONIO VILLAS BOAS, TRIBUNAL PLENO, julgado em 

07/12/1962, DJ 16-05-1963 PP-01356 EMENT VOL-00536-01 PP-00015 RTJ VOL-00027-

01 PP-00415).  

 

INTERVENÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 7, INC. VII, DA 

CONSTITUIÇÃO. PRELIMINARMENTE, NÃO CONHECIDA A REPRESENTAÇÃO. 

(Rp 366 – Relator (a): Min. LAFAYETTE DE ANDRADA, Tribunal Pleno, julgado em 

27/10/1958, DJ 13-12-1958 PP-***** EMENT VOL-00365-01 PP-00018 RTJ VOL-00004-

01 PP-00016). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. POSSIVEL LESÃO DE DIREITO INDIVUAL, POR 

ATO QUE SE PEDE CORRIGIR PELOS MEIOS PROCESSUAIS PROPRIOS, NÃO DA 

LUGAR AO PROCEDIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA FINS DE 

INTERVENÇÃO FEDERAL NOS ESTADOS QUE SE REFERE O ART. 8, PAR ÚNICO, 

DA CONSTITUIÇÃO. (Rp 482 – Relator (a): Min. VICTOR NUNES, TRIBUNAL PLENO, 
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julgado em 04/12/1961, ADJ DATA 02-10-1962 PP-02830 DJ 11-06-1962 PP-00047 

EMENT VOL-00489-01 PP-00001).  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. NÃO CABE REPRESENTAÇÃO EM MATÉRIA 

NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA PELOS ARTS. 7. E 8. DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. (Rp 326 – Relator (a): Min. RIBEIRO DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, 

julgado em 20/06/1958, DJ 11-08-1958 PP-***** EMENT VOL-00349-01 PP-00018 RTJ 

VOL-00006-01 PP-00229). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. NÃO E CASO DE INTERVENÇÃO. PEDIDO DE 

INTERVENÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VERBAS 

PARA O SEU CUMPRIMENTO. (IF 22 – Relator (a): Min. OROZIMBO NONATO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/1955, ADJ DATA 24-12-1956 PP-02463 DJ 15-09-

1955 PP-11646 EMENT VOL-00227-01 PP-00001). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL; SEU 

INDEFERIMENTO. ART. 7. V, DA CONSTITUIÇÃO. PARA JUSTIFICAR A 

INTERVENÇÃO, NÃO BASTA A DEMORA DE PAGAMENTO, NA EXECUÇÃO DE 

ORDEM OU DECISÃO JUDICIÁRIA, POR FALTA DE NUMERÁRIO: E NECESSÁRIO 

O INTENCIONAL OU ARBITRÁRIO EMBARGADO OU IMPEDIMENTO OPOSTO A 

ESSA EXECUÇÃO. (IF 20 – Relator (a): Min. NELSON HUNGRIA, TRIBUNAL PLENO, 

julgado em 03/05/1954, DJ 15-07-1954 PP-09336 EMENT VOL-00177-01 PP-00167). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. INTERVENÇÃO NOS ESTADOS PARA 

ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE ORDEM OU DECISÃO JUDICIÁRIA. 

ARQUIVAMENTO DO PEDIDO, UMA VEZ QUE NÃO SE CONCRETIZARAM OS 

FATOS. (IF 19 – Relator (a): Min. LAFAYETTE DE ANDRADA, TRIBUNAL PLENO, 

julgado em 09/11/1953, DJ 10-06-1954 PP-***** EMENT VOL-00172-01 PP-00001). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE 

INTERVENÇÃO FEDERAL QUE NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, 

MÁXIMO SE NELE SE ALEGA FALTA, POR PARTE DO EXECUTIVO, DE 

CUMPRIMENTO DE UMA DECISÃO JUDICIÁRIA E PERANTE O TRIBUNAL QUE A 

PROFERIU NÃO FOI SOLICITADA PROVIDÊNCIA ALGUMA. (IF 15 – Relator (a): Min. 

MÁRIO GUIMARÃES - CONVOCADO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 27/06/1951, DJ 

23-02-1953 PP-00614 EMENT VOL-00049-01 PP-00001). 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Intervenção federal e seus vários gráus. A interferência 

do Supremo Tribunal na ação do Judiciário Estadual não constitui a intervenção, de que trata 

o art. 7º da Lei Magna, mas outra, que é normal no sistema de hierarquia e de recursos do 

Poder Judiciário Brasileiro, que tem como cúpola o Supremo Tribunal. Posição deste em 

nosso regime. Justiça nacional, seja ela federal ou estadual. - Dualidade de poderes exigindo 

solução imediata. - Competência implícita do Supremo Tribunal. Se a este cabe julgar os 

recursos extraordinários, hão de lhe caber os meios de providenciar para que exista sempre 

legitimamente investido, um Presidente de Tribunal de Justiça (um e não dois) que possa 

desempenhar a tarefa, a êle imposta por lei federal, de processar aquêles recursos na sua 

primeira fase. - Eleições ilegais de Presidentes de Tribunais locais. - Nulidade. Nova eleição. 

(IF 14 – Relator (a): Min. LUIZ GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 20/01/1950, DJ 26-

01-1950 PP-00880).  
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Pesquisa no sítio eletrônico: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar.>. 

Artigos 34 e 36 da Constituição Federal de 1988. 

ANEXO B-2 - QUADRO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ - 

INTERVENÇÃO FEDERAL 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO. 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DA CORTE DE JUSTIÇA. REQUISIÇÃO DE 

INTERVENÇÃO ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE PELOTAS. 1. Pretende-se a definição 

do Tribunal competente para exame da Representação efetuada para fins de intervenção da 

União no Estado do Rio Grande do Sul, ante o descumprimento de ordem judicial emanada da 

Corte de Justiça - que requisitou a intervenção estadual no Município de Pelotas, nos termos 

do inc. IV, do art. 35, da CF - por parte da Sra. Chefe do Poder Executivo estadual. 2. Apenas 

o Órgão Especial do Tribunal de Justiça local possui legitimidade para proceder ao juízo 

prévio de admissibilidade do pedido de intervenção, na hipótese de descumprimento de suas 

próprias ordens ou decisões, antes de sua remessa ao Pretório Excelso, consoante disciplina o 

art. 218 do RITJRS. Precedentes. 3. Conflito de competência conhecido para declarar 

competente o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o suscitado. (CC - 

98.922/RS - Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, 

DJe 07/04/2011). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE INTERVENÇÃO 

– DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO DE 

PRECATÓRIO TRABALHISTA PELO MUNICÍPIO DE PELOTAS – NÃO 

CUMPRIMENTO DA INTERVENÇÃO PELA GOVERNADORA – PEDIDO DE 

INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência 

suscitado pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO contra o 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL nos autos da 

representação postulada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL ao TJRS, para a intervenção daquele Estado no Município de Pelotas/RS, 

devido ao não pagamento de precatórios oriundos da Justiça Trabalhista. 2. Acolhida a 

representação pelo Tribunal de Justiça Estadual, houve requisição à governadora do estado 

para que fosse realizada intervenção no Município de Pelotas. Entretanto, não houve a 

intervenção pelo Poder Executivo estadual, o que redundou em requisição, ao TJRS, de 

intervenção federal no Estado do Rio Grande do Sul por parte do Procurador-Geral. 3. O 

TJRS declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a representação para 

fins de intervenção federal no Estado do Rio Grande do Sul ante a ausência de pagamento de 

precatório originado de débito de natureza trabalhista. Sustentou que, com a Emenda 

Constitucional 45, a competência para a apreciação da representação, para fins de intervenção 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar
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federal no Estado, passou a ser do próprio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, à luz 

do art. 114, IX, da CF/88. O TRT da 4ª Região suscitou o presente conflito, sob o fundamento 

de ser incabível julgar pedido de intervenção federal em face de não cumprimento de ordem 

advinda do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 4. A matéria não é nova na 

Corte, já tendo sido julgada nos Conflitos de Competência 98.942 e 101.320, de relatoria dos 

Ministros Eliana Calmon e Francisco Falcão, respectivamente. Nos referidos precedentes, 

decidindo-se que a competência para julgamento do conflito é do STF, devendo os autos ser 

encaminhados àquela Corte. Isso se explica, porque a decisão que deixou de ser cumprida 

pelo Município é de tribunal da União (TRT da 4ª Região)m e a requisição não atendida pela 

Exma. Sra. Governadora do Estado do Rio Grande do Sul emanou do Tribunal de Justiça 

local, configurando conflito entre entes políticos da Federação - de um lado, a União; de 

outro, o Estado do Rio Grande do Sul -, cuja solução deve ser emanada do Supremo Tribunal 

Federal à luz do disposto no art. 102, I, "f", da CF/88. Conflito de competência não 

conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 

120, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (CC - 107.890/RS - Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/06/2010) 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. ESTADO DO 

PARANÁ. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CARACTERIZADO. AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. A intervenção federal é medida de natureza 

excepcional, porque restritiva da autonomia do ente federativo. Daí as hipóteses de cabimento 

serem taxativamente previstas na Constituição da República, em seu artigo 34. 2. Nada 

obstante sua natureza excepcional, a intervenção se impõe nas hipóteses em que o Executivo 

estadual deixa de fornecer força policial para o cumprimento de ordem judicial. 3. Intervenção 

federal julgada procedente. (IF - 106/PR - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2010, DJe 12/05/2010). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 

INTERVENÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE EM QUE HÁ MERA DIVERGÊNCIA SOBRE O 

CONTEÚDO E A EXTENSÃO DA DECISÃO EXEQÜENDA, QUE DEVE SER 

SOLUCIONADA NAS VIAS JUDICIAIS ORDINÁRIAS, PERANTE O JUÍZO 

COMPETENTE DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (AgRg na IF . 58/DF - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 03/12/2009). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE 

INTERVENÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL QUE TEVE A SUA DECISÃO DESCUMPRIDA, PARA 

PROCEDER AO PRÉVIO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE 

INTERVENÇÃO, ANTES DE REMETÊ-LO À CORTE SUPREMA. 1. Pedido de 

intervenção federal fundamentado na negativa de cumprimento, por parte da Governadora do 

Estado, de decisão judicial emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

proferida, por seu turno, em sede de representação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, para fins de intervenção estadual no Município de 

Pelotas/RS. 2. No caso, somente se discute a competência para examinar os pressupostos de 

admissibilidade do pedido de intervenção federal apresentado pela Procuradoria-Geral de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, antes de remetê-lo à Corte Suprema. 3. "(...) 

tratando-se de condenação transitada em julgado, proferida por órgão competente da Justiça 

estadual, falece legitimidade ativa 'ad causam' ao credor interessado para requerer, 

diretamente, ao Supremo Tribunal Federal, a instauração do processo de intervenção federal 
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contra o Estado-membro que deixou de cumprir a decisão ou a ordem judicial, pois, em tal 

hipótese, impor-se-á, à parte interessada, a obrigação de previamente submeter o pedido de 

intervenção ao Presidente do Tribunal local, a quem incumbirá formular, em ato devidamente 

motivado, o pertinente juízo de admissibilidade. Se esse juízo de admissibilidade for positivo, 

caberá ao Presidente da Corte judiciária inferior determinar o processamento do pedido e 

ordenar o seu ulterior encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, para que este - 

apreciando, e eventualmente acolhendo, a postulação formulada pelo credor interessado - 

requisite, ao Presidente da República, ser for o caso, a decretação de intervenção federal no 

Estado-membro que houver descumprido a decisão judicial exequenda" (AgRg na IF 

555/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13.11.1998). 4. Tratando-se, 

portanto, de intervenção fundada no descumprimento de decisão proferida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, compete ao seu próprio Órgão Especial proceder ao 

juízo prévio de admissibilidade do pedido, antes de remetê-lo à Corte Suprema, nos moldes 

definidos no art. 218 do seu Regimento Interno. 5. Conflito conhecido para declarar a 

competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o suscitado. (CC -

106.102/RS - Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

11/11/2009, DJe 27/11/2009). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

TRIBUNAL DO TRABALHO E TRIBUNAL ESTADUAL. REQUISIÇÃO DE 

INTERVENÇÃO FEDERAL POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, PROFERIDA EM OUTRO PEDIDO DE INTERVENÇÃO, DO ESTADO EM 

MUNICÍPIO, POR DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA. 1. É da 

competência do Tribunal de Justiça o processamento de requisição de intervenção federal no 

Estado, fundada em descumprimento de decisão do referido Tribunal, ainda que essa tenha 

sido proferida em pedido de intervenção do Estado em Município, por descumprimento de 

sentença trabalhista. 2. Também não é caso de competência originária do Supremo Tribunal 

Federal. A eventual submissão da requisição de intervenção ao STF deve ser precedida de 

juízo delibatório de admissibilidade pelo Tribunal de Justiça, como faz certo o art. 19, I, da 

Lei 8.038/90. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o Suscitado. (CC 104.303/RS - 

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, 

DJe 01/10/2009). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO 

FEDERAL. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. APARATO POLICIAL. ESTADO 

MEMBRO. OMISSÃO (NEGATIVA). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 

PONDERAÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO. 1 - O princípio da proporcionalidade tem 

aplicação em todas as espécies de atos dos poderes constituídos, apto a vincular o legislador, o 

administrador e o juiz, notadamente em tema de intervenção federal, onde pretende-se a 

atuação da União na autonomia dos entes federativos. 2 - Aplicação do princípio ao caso 

concreto, em ordem a impedir a retirada forçada de mais 1000 famílias de um bairro inteiro, 

que já existe há mais de dez anos. Prevalência da dignidade da pessoa humana em face do 

direito de propriedade. Resolução do impasse por outros meios menos traumáticos. 3 - Pedido 

indeferido. (IF - 92/MT - Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 05/08/2009, DJe 04/02/2010). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO 

DE DECISÃO JUDICIAL CARACTERIZADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

Embora seja medida de natureza especialíssima e grave, a intervenção federal é de rigor 

quando o Executivo Estadual deixa de fornecer força policial para o cumprimento de ordem 
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judicial. (IF - 87/PR - Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 

05/11/2008, DJe 27/11/2008). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REFORÇO POLICIAL. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL CARACTERIZADO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. Na 

linha da jurisprudência desta Corte, impõe-se a procedência do pedido de intervenção federal 

nas hipóteses em que o Poder Executivo não fornece o reforço policial necessário para o fim 

de efetivar o cumprimento de decisão judicial, transitada em julgado, de reintegração de posse 

de imóvel rural invadido por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 

MST. 2. O fato de existir proposta de venda do imóvel não torna sem efeito a decisão judicial 

que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, nem tampouco retira o direito da 

requisitante de reaver seu bem, não se mostrando razoável reconhecer que houve perda de 

objeto do pedido de intervenção federal. 3. Pedido de intervenção federal julgado procedente. 

(IF - 103/PR - Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 

04/06/2008, DJe 21/08/2008). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. 

ESTADO DO PARANÁ. IMÓVEL RURAL INVADIDO PELO MST. REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATRASO 

INJUSTIFICÁVEL. CONTUMÁCIA. VASTIDÃO DE PRECEDENTES. 1. Pedido de 

Intervenção Federal requerido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em face de 

descumprimento de ordem judicial (medida liminar) oriunda daquela Corte que determinou 

reintegração na posse dos titulares de imóvel rural invadido por grupo denominado 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 2. A via da intervenção federal, de 

natureza especialíssima e grave, só deve ser aberta quando em situações extremas e se 

apresentar manifesta a intenção do Poder Executivo, pela sua autoridade maior, de conduta 

inequívoca de descumprimento de decisão judicial, como se insere na presente lide. 3. Em 

diversos casos semelhantes ao presente, a distinta Corte Especial deste Sodalício decidiu que, 

ante a recalcitrância do Estado do Paraná em descumprir decisões judiciais de reintegração de 

posse – mesmo que de natureza provisória – quando o esbulho é perpetrado por ditos 

movimentos sociais sem que houvesse qualquer justificativa plausível ou mesmo atos 

concretos nesse sentido, é de se deferir o pedido de intervenção federal. 4. O indeferimento do 

pedido implicaria despir de eficácia e autoridade as decisões judiciais, importando num 

indesejável e crescente enfraquecimento do Poder Judiciário, transmudando a coercibilidade e 

o comando inerentes aos provimentos judiciais em simples aconselhamento destituído de 

eficácia, ainda mais quando caracterizada a contumácia no descumprimento. 5. “É irrelevante 

o fato de não ser definitiva a decisão exeqüenda. Dizer que somente o desrespeito à decisão 

definitiva justifica a intervenção é reduzir as decisões cautelares à simples inutilidade.” (IF nº 

97/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 18/12/06). 6. Vastidão de precedentes: 

IF nº 91/RO, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 13/02/06; IF nº 22/PR, Rel. Min. 

Barros Monteiro, DJ de 06/06/05; IF nº 70/PR, Rel. Min. Antônio De Pádua Ribeiro, DJ de 

02/05/05; IF nº 86/PR, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 28/06/04; IF nº 76/PR, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, DJ de 13/10/03, dentre outros. 7. Pedido de intervenção 

deferido. (IF - 94/PR - Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL, julgado em 

19/09/2007, DJ 08/10/2007, p. 187). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST. 

DECISÃO LIMINAR NÃO CUMPRIDA. RETARDO POR DOIS ANOS. - Evidenciada a 
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manifesta inércia do Poder Executivo Estadual quanto ao cumprimento da decisão judicial, 

decorridos dois anos da concessão da liminar reintegratória de posse, justifica-se a 

intervenção federal. - É irrelevante o fato de não ser definitiva a decisão exequenda 

Precedentes. - Dizer que somente o desrespeito à decisão definitiva justifica a intervenção é 

reduzir as decisões cautelares à simples inutilidade. (IF - 97/PR - Rel. Ministro HUMBERTO 

GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2006, DJ 18/12/2006, p. 274) 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL - INTERVENÇÃO FEDERAL 

EM ESTADO - DESCUMPRIMENTO PELO EXECUTIVO ESTADUAL DE DECISÃO 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL DO PEDIDO - INCOMPETÊNCIA DO STJ. I - Se a questão em 

exame assenta-se em fundamento constitucional (Art. 100, § 1º, C.F.), compete ao Supremo 

Tribunal Federal julgar o pedido de Intervenção. II - Remessa dos autos ao Egrégio Supremo 

Tribunal Federal. (IF - 82/PR - Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/06/2005, DJ 17/10/2005, p. 159). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. GOVERNADOR. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - 

DESCUMPRIMENTO - RETARDO POR VÁRIOS ANOS O retardo no cumprimento de 

decisão judicial, por mais de 07 (sete) anos, impõe intervenção. Precedentes. (IF - 91/RO - 

Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, julgado em 

18/05/2005, DJ 13/02/2006, p. 642). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR MANTIDA POR SENTENÇA, TRANSITADA 

EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. POSTERGAÇÃO POR VÁRIOS ANOS. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. – Evidenciada a manifesta inércia do Poder Executivo 

estadual quanto ao cumprimento de decisão judicial, decorridos quase quatorze anos, cabe 

acolher-se o pedido de intervenção federal. (IF - 22/PR - Rel. Ministro BARROS 

MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2005, DJ 06/06/2005, p. 171). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Intervenção Federal. Ação reivindicatória. 

Procedência do pedido. I - A relutância do poder Executivo Estadual em cumprir decisão 

judicial, proferida em ação reivindicatória, sem justificativa plausível e sem demonstração, 

sequer, de atos administrativos concretos para solucionar o conflito, torna cabível a 

Intervenção Federal. Precedentes. II - Pedido julgado procedente. (IF - 70/PR - Rel. Ministro 

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2005, DJ 

02/05/2005, p. 140). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO. 

POSTERGAÇÃO POR VÁRIOS ANOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. – Evidenciada a 

manifesta inércia do Poder Executivo Estadual quanto ao cumprimento da decisão judicial, 

decorridos quase oito anos da concessão da liminar reintegratória de posse, cabe acolher-se o 

pedido de intervenção federal. Pedido de intervenção federal julgado procedente. (IF  -86/PR - 

Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2004, DJ 

28/06/2004, p. 175). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUIZAMENTO DE INTERVENÇÃO 
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FEDERAL. REGRA DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 4597/42. EXCESSO DO 

RESPECTIVO LAPSO TEMPORAL. O lapso temporal existente entre o ajuizamento da 

Intervenção Federal e a manifestação dos ora recorrentes foi superior ao disposto no art. 3º do 

Decreto-Lei nº 4597/42. Ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso desprovido. (REsp - 

476.765/SP - Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 

em 20/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 315). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. REINTEGRAÇÃO NA 

POSSE. SEM-TERRA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA. INAÇÃO DO ESTADO. ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO. PEDIDO 

DEFERIDO. I- Sem desconhecer os graves problemas atinentes à terra no Brasil, o Poder 

Judiciário deve zelar pela garantia do Estado de direito, que se pauta pelo estrito cumprimento 

das leis e das decisões judiciais, além de assegurar aos litigantes o acesso à Justiça e ao 

devido processo legal. II- Na linha de precedentes desta Corte, a inação do Estado em dar 

cumprimento a decisão judicial de reintegração na posse, sem justificativa plausível e sem a 

demonstração, sequer, de atos concretos nesse sentido, enseja o deferimento da intervenção. 

(IF - 79/PR - Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/07/2003, DJ 09/12/2003, p. 200). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. Possessória. Liminar. 

Não é de ser deferido pedido de intervenção federal para cumprimento de decisão liminar, 

modificável a qualquer tempo, que resultará no despejo de mais de 200 famílias. (IF - 83/PR, 

Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Rel. p/ Acórdão Ministro RUY 

ROSADO DE AGUIAR, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/05/2003, DJ 15/09/2003, p. 

225). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL POR ALEGADO 

DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO TJ/MT. PREFEITO. CRIME DE 

RESPONSABILIDADE. PENA. PERDA DO CARGO E INABILITAÇÃO PARA O 

EXERCÍCIO DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA PELO PRAZO DE CINCO ANOS 

(Decreto-lei 201/67, art. 1º, § 2º). Tendo o Estado promovido a suspensão de servidor, ex-

prefeito, condenado por crime de responsabilidade, do cargo público efetivo de médico legista 

como decorrência da pena de inabilitação aplicada nos autos da ação penal, fica sem objeto o 

pedido de intervenção federal que visava ao cumprimento do referido acórdão nesse 

particular. Pedido prejudicado. (IF - 75/MT - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 29/05/2003, DJ 15/09/2003, p. 225). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. GOVERNADOR. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - 

DESCUMPRIMENTO - RETARDO POR VÁRIOS ANOS. O retardo no cumprimento de 

decisão judicial, por mais de 05 (cinco) anos, enseja o deferimento do pedido de intervenção. 

Precedentes. (IF - 69/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 05/02/2003, DJ 30/06/2003, p. 118). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. GOVERNADOR. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - 

DESCUMPRIMENTO - RETARDO POR VÁRIOS ANOS. O retardo no cumprimento de 

decisão judicial, por mais de 07 (sete) anos, enseja o deferimento do pedido de intervenção. 

Nada importa a circunstância de a omissão do Poder Executivo não ser dolosa. Tampouco é 

relevante o fato de não ser definitiva a decisão exequenda Precedente. Dizer que somente o 
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desrespeito à decisão definitiva justifica a intervenção é reduzir as decisões cautelares à 

simples inutilidade. (IF - 76/PR - Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2003, DJ 13/10/2003, p. 219). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. REGIMENTAL. 

INTERVENÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE 

TRIBUNAL ESTADUAL. LEGITIMIDADE DE INICIATIVA. RISTJ, ART. 312, I. - A 

requisição de intervenção federal fundada na necessidade de prover a execução de ordem ou 

decisão judicial  (CF, art. 34, VI) será promovida de ofício ou mediante pedido do Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado, ou do Tribunal Regional Federal, quando se pugna pela 

eficácia de suas respectivas decisões, nos termos do art. 312, I, do Regimento Interno deste 

Superior Tribunal de Justiça. - O credor de título executivo judicial não tem legitimidade de 

iniciativa para provocar a requisição de intervenção federal por esta Corte quando a decisão 

judicial descumprida emana de Tribunal de Segundo Grau. - Intervenção Federal inadmitida. 

(IF - 49/MA - Rel. Ministro VICENTE LEAL, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/06/2001, 

DJ 22/10/2001, p. 259). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. REQUISIÇÃO. 

ESTADO-MEMBRO. PRECATÓRIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 34, VI E 

36, II. LEI N0 8038/90 (ART. 19). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Demonstrada a 

relutância do Poder Executivo Estadual em cumprir ordem judicial, a Constituição prevê a 

requisição da intervenção como garantia da eficácia de decisão judicial desobedecida. O 

simples argumento de que há excesso de execução não justifica a resistência. Mais grave que 

o prejuízo é o descumprimento. 2. Precedentes jurisprudenciais. 3. Pedido procedente. (IF - 

55/RJ, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 

06/06/2001, DJ 29/04/2002, p. 150). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. Decisão liminar. 

Reintegração de posse. - A provisoriedade da decisão liminar em reintegratória de posse não 

permite a intervenção federal para cumprir ordem de desocupação de área urbana habitada por 

673 famílias. Pedido denegado. (IF - 46/PR - Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2000, DJ 08/04/2002, p. 110). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL - INTERVENÇÃO FEDERAL 

- DESCUMPRIMENTO PELO EXECUTIVO ESTADUAL DE DECISÃO DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA - PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

DO PEDIDO - INCOMPETÊNCIA DO STJ. I - Se a matéria em análise possui fundamento 

constitucional (art. 100, § 1º, CF), ressai a incompetência desta Corte para o julgamento da 

Intervenção. II - Remessa dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal. III - Intervenção 

não conhecida. (IF - 45/PR - Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 17/11/2000, DJ 05/02/2001, p. 66) 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. 

1. Configura-se como tema de natureza constitucional o pedido de intervenção federal em 

Estado, por descumprimento de liquidação de precatório judicial, haja vista buscar-se 

aplicação do art. 100, da CF, e das suas consequências quando não obedecido. 2. 

Incompetência absoluta do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar essa matéria, 

por não vincular-se, exclusivamente, ao campo da legislação infraconstitucional. 3. 

Declinação da competência para o Colendo Supremo Tribunal Federal. (IF - 41/MT - Rel. 
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Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/11/2000, DJ 12/03/2001, p. 

82). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – 

PRECATÓRIO: DESCUMPRIMENTO – QUESTÃO CONSTITUCIONAL – 

COMPETÊNCIA DO STF – PRECEDENTES MÚLTIPLOS DA CORTE ESPECIAL. Não 

conhecimento do pedido. (IF - 63/MT - Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 17/11/2000, DJ 04/02/2002, p. 248). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. 

QUESTIONAMENTOS JURÍDICOS SOBRE A DECISÃO DITA DESCUMPRIDA. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO.1. A intervenção federal no Estado, por descumprimento 

de ordem judicial, só deve ser deferida quando o pedido basear-se em prova inequívoca de 

que a autoridade estatal de maior hierarquia, de modo doloso, não cumpre a medida judicial. 

2. Se questionamentos jurídicos necessitam ser solucionados, em decorrência de Lei aprovada 

e em vigor após o trânsito em julgado da decisão controvertida, não é caso de intervenção 

federal. 3. Fixação de vencimentos de servidores públicos. Critérios adotados por decisão 

judicial. Lei nova que altera tais critérios. 4. Intervenção federal concedida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado que se afasta, em face dos fundamentos supra-elencados. (IF - 51/GO - Rel. 

Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 

127). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. 1 - Se o móvel da 

intervenção federal era a eventual recalcitrância do Estado do Rio de Janeiro em cumprir 

comando judicial emanado de acórdão do Superior Tribunal de Justiça e constatando-se, 

segundo informações oficiais, haver sido ele cumprido, sob este ângulo, resta prejudicado o 

pedido que, por outro lado, se apresenta como improcedente em relação a divergência quanto 

à forma de execução da ordem (incidência de outras parcelas remuneratórias sobre a 

gratificação concedida) porquanto, a par de extravasar seu restrito âmbito, há 

incompatibilidade, por reclamar investigação probatória complexa, até mesmo com a 

primitiva via eleita pelo requerente (mandado de segurança) sem se falar da presente sede que 

tem espectro muito mais específico, grave, sobretudo, como resulta do texto da Constituição, 

excepcional pela necessidade de afastamento dos poderes locais. 2. Pedido de intervenção 

prejudicado. (IF - 36/RJ - Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 03/03/1999, DJ 22/03/1999, p. 33). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. GOVERNADOR. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - 

DESCUMPRIMENTO - RETARDO POR VÁRIOS ANOS O retardo no cumprimento de 

decisão judicial, por mais de 07 (sete) anos, enseja o deferimento do pedido de intervenção. 

Precedente. (IF - 38/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 04/11/1998, DJ 06/12/1999, p. 61). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. 

INTERVENÇÃO FEDERAL EM ESTADO DA FEDERAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO 

DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTENCIA DE PRESSUPOSTOS. INVIABILIDADE. A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL SÓ ADMITE A DECRETAÇÃO DE INTERVENÇÃO 

FEDERAL EM ESTADO DA FEDERAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO, PELA 

AUTORIDADE GOVERNAMENTAL, DE DECISÃO JURISDICIONAL. A ATIVIDADE 
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DO PRESIDENTE DE TRIBUNAL QUE DETERMINA A CORREÇÃO MONETARIA, JÁ 

NO ÂMBITO DE PRECATÓRIO ANTERIORMENTE EXPEDIDO, E MERAMENTE 

ADMINISTRATIVA E DESPICIENDA DE CONTRADITÓRIO, NÃO SE 

EQUIPARANDO A DECISÃO JUDICIAL JUSTIFICADORA DA MEDIDA DE 

EXECUÇÃO (INTERVENÇÃO FEDERAL), CONSOANTE DEFINIÇÃO 

CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL NÃO CONHECIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. (IF - 33/PR, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 16/04/1997, DJ 09/06/1997, p. 25456). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. DETERMINAÇÃO 

DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE SE COMPLEMENTE O 

PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, EM VISTA DE DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. 

CARATER NÃO JURISDICIONAL DA MEDIDA, NÃO SE REALIZANDO O 

PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL CAPAZ DE CONDUZIR A INTERVENÇÃO 

FEDERAL. (IF - 29/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado 

em 18/09/1996, DJ 29/10/1996, p. 41559). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSUAL. PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA. 

QUESTÕES INCIDENTES. - EM SEDE DE PRECATÓRIO, O PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL TEM COMPETENCIA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. AO JUIZ DA 

EXECUÇÃO COMPETE EXECUTAR O PRECATÓRIO, INCLUSIVE RESOLVER AS 

QUESTÕES INCIDENTES, DENTRE ELAS A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE 

PRECATORIO COMPLEMENTAR, - PRECEDENTES. (IF - 32/PR, Rel. Ministro 

AMÉRICO LUZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/08/1996, DJ 16/09/1996, p. 33650). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. NÃO SE CONHECE 

DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREENCHE OS 

PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. TRATA-SE DE ATUALIZAÇÃO DE DIVIDA 

CONSTANTE DE PRECATÓRIO, QUESTÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E 

DE COMPETENCIA DO JUIZ DE EXECUÇÃO E NÃO DO PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL NÃO CONHECIDO. (IF - 31/PR, 

Rel. MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 

24/06/1996, p. 22694). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. I - NÃO SE 

CONHECE DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREENCHE OS 

PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. TRATA-SE DE ATUALIZAÇÃO DE DIVIDA 

CONSTANTE DE PRECATÓRIO, QUESTÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E 

DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO E NÃO DO PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL. II - PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL NÃO CONHECIDO. (IF - 

34/PR - Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro WALDEMAR ZVEITER, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 11/11/1996, p. 43636). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO, PELO ESTADO MEMBRO, DE DECISÃO JUDICIAL. 

DEFERIMENTO. O óbice oposto pelo Poder Executivo estadual ao cumprimento de decisão 

judicial implica no deferimento de intervenção federal no estado. A alegação de que a 

intervenção federal só se justifica quando se tratar de descumprimento de "decisão de mérito", 

com transito em julgado, não impede a providencia excepcional, porquanto, se assim fosse 

cometer-se-ia, ao governador, o poder de postergar, indefinidamente, o andamento de todos os 



373 
 

processos em que o auxilio da força publica fosse necessária a execução de decisões 

interlocutórias. Intervenção federal deferida. (IF - 26/PR - Rel. Ministro DEMÓCRITO 

REINALDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/03/1995, DJ 05/06/1995, p. 16607). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. 

ART. 34, VI, CF. - DEMONSTRADA A RELUTÂNCIA DO PODER EXECUTIVO 

ESTADUAL EM CUMPRIR DECISÃO EMANADA DO PODER JUDICIÁRIO, IMPÕE-

SE O DEFERIMENTO DA INTERVENÇÃO FEDERAL. (IF - 19/PR, Rel. Ministro 

AMÉRICO LUZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/11/1994, DJ 06/03/1995, p. 4274). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 

Mesmo reconhecendo-se o caráter excepcional da medida, deve o pedido de intervenção 

federal ser atendido, quando satisfeitas as formalidades legais, a fim de se fazer cumprir 

sentença decretando a reintegração de posse, ha muito tempo transitada em julgado. (IF - 

21/PR - Rel. MIN. HELIO MOSIMANN, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/1994, DJ 

07/11/1994, p. 29993). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. INTERVENÇÃO FEDERAL EM ESTADO-MEMBRO. 

Comprovado que o poder executivo do estado não atende a requisição de força policial para 

assegurar a execução de sentença transitada em julgado, deve ser deferido o pedido de 

intervenção federal. (CF, ARTS. 34, INC. VI E 36, INC. II). (IF - 5/PR - Rel. Ministro 

ANTONIO TORREÃO BRAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/1994, DJ 14/11/1994, 

p. 30887). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. INTERVENÇÃO FEDERAL EM ESTADO-MEMBRO. 

Comprovado que o poder executivo do estado não atende a requisição de força policial para 

assegurar a execução de sentença transitada em julgado, deve ser deferido o pedido de 

intervenção federal. (CF, ARTS. 34, INC. VI E 36, INC. II). (IF -  9/PR - Rel. Ministro 

ANTONIO TORREÃO BRAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/1994, DJ 21/11/1994, 

p. 31690). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. 

ART. 34, VI, CF. - Demonstrada a relutância do poder executivo estadual em cumprir decisão 

emanada do poder judiciário, impõe-se o deferimento da intervenção federal. (IF - 14/PR - 

Rel. Ministro AMÉRICO LUZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/1994, DJ 10/10/1994, 

p. 27054). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. DECISÃO JUDICIAL. NÃO 

CUMPRIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. INTERVENÇÃO FEDERAL. PEDIDO. 

PROCEDÊNCIA. 1. A intervenção federal e prescrita pela constituição da republica, art. 34, 

vi, para garantir a eficácia das decisões judiciais onde o agente do poder publico estadual, 

responsável pela execução da ordem, desobedece de alguma forma, procrastinando ate mesmo 

quando apenas oferece explicações. 2. Pedido de intervenção federal julgado procedente. (IF - 

8/PR - Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/06/1994, DJ 

29/08/1994, p. 22137). 
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. 

NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA DE AUTORIDADE JUDICIAL. Através 

do devido processo legal. Esgotamento dos meios suasórios. Pedido deferido (CF, arts. 34, 

VI, e 36, II. Lei n. 8.038/90, art. 19, I). I - proprietários de uma gleba maior, situada no 

município paranaense de Piraquara (atuba), tiveram 61.980,54m2 invadidos por cerca de 80 

famílias de "sem-terras". Ajuizaram em 25/06/91 uma reintegratória. O juiz concedeu a 

liminar. Requisitou força policial para cumprimento de sua decisão. O comandante-geral da 

policia militar, por seu turno, esclareceu que em virtude de decreto governamental, tais 

questões estavam afetas diretamente ao governo. Pedido foi enviado ao governador. O juiz 

determinou que se aguardasse por mais um mês o cumprimento de sua liminar. Um mês 

depois, por provocação dos autores da reintegratória, representou pela intervenção. O  

presidente do Tribunal de Justiça fixou o prazo de 10 dias para que o governador cumprisse a 

ordem. Ouvido, o Procurador-Geral de Justiça foi pela intervenção. A representação 

interventiva foi acolhida a unanimidade pelo TJPR. Houve embargos declaratórios, 

inacolhidos por maioria. O presidente do STJ solicitou informações. Como elas não vieram, 

foram reiteradas. O Governador, por fim, asseverou que nos termos do art. 211 do RITJPR 

cabia ao pleno e não à Corte especial deliberar sobre pedido de intervenção federal. Quanto ao 

mérito, nada de positivo se alegou, uma vez que as informações se cingiram a dizer que era 

preocupação constante do governo paranaense evitar derramamento de sangue em pendengas 

de terras. O Ministério Público Federal foi pelo deferimento do pedido de intervenção. II - 

embora altamente traumática, por isso que admitida em casos taxativos e extremos, a 

intervenção federal é instituto destinado a preservar a própria federação. A sobrevivência do 

Estado e da própria sociedade está na preservação das decisões legais emanadas de 

autoridades constituídas, sob pena de  prevalência da anomia, onde só tem vez a força bruta, 

com garroteamento da lei e do direito. Embora justo e ponderável o receio de se evitar 

confronto sangrento, sobretudo com os menos favorecidos, não se pode, indefinidamente, 

aguardar pela boa vontade do executivo estadual que, por  lei, esta encarregado de cumprir 

tais requisições judiciais. As questões levantadas nas informações não tem consistência e nada 

trazem de positivo para a solução do caso concreto. III - pedido de intervenção deferido para o 

fim especifico do cumprimento da ordem reintegratória (CF, ARTS. 34, INC. VI, E 36, INC. 

II. LEI N. 8.038/90, ART. 19, INC. I). (IF - 15/PR - Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 14/10/1993, DJ 29/11/1993, p. 25838). 

 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. 

A intervenção federal, providência de natureza excepcional, deve ser deferida quando 

demonstrado que o poder executivo do estado procrastina, há anos, o atendimento de 

requisição de força policial para auxiliar no cumprimento de sentença transitada em julgado. 

(IF - 12/PR - Rel. Ministro JESUS COSTA LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 

09/09/1993, DJ 04/10/1993, p. 20479). 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. INTERVENÇÃO FEDERAL. DESOBEDIÊNCIA 

DE GOVERNADOR DE ESTADO, EM PROMOVER APOIO À EXECUÇÃO DE 

DECISÃO JUDICIAL. Hipótese de intervenção autorizada pelo art. 34, inc. vi, da 

Constituição Federal. Requisição do Superior Tribunal, a requerimento de Tribunal de Justiça 

do estado, por tratar-se de matéria infraconstitucional (art. 19, inc. i, da lei n. 8.038/90). 

Decreto de intervenção que especificara a amplitude, prazo e condições de execução (par. 1., 

do art. 36, da carta magna). Demonstrado que o Governador, ainda que sem o deliberado 

propósito de não atender a decisão judicial, vem, na verdade, obstando a sua execução, desde 

que tem negado ao juiz de direito o apoio da força policial, por ele requisitada. Hipótese em 
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que, por sua recusa, não se cumpriu a medida liminar de reintegração de posse, concedida 

para garantia de propriedade agrícola, invadida por terceiros, em comarca do interior do 

estado. Sem êxito as gestões administrativas do presidente do Tribunal de Justiça, junto ao 

Governador, deliberou a corte solicitar intervenção federal, ao Superior Tribunal de Justiça, 

em apoio à execução da ordem judicial, obstada desde o final do ano de 1988. Pedido de 

intervenção federal julgado procedente. (IF - 1/PR - Rel. Ministro JOSÉ CANDIDO DE 

CARVALHO FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/06/1992, DJ 26/10/1992, p. 

18990). 

 
 

 

Fonte: Sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=Interven%E7%E3o

+prox+Federal&b=ACOR#DOC1.>. Acesso em: 2 de abril de 2012. 

ANEXO B-3 - QUADRO DE JURISPRUDÊNCIA DO TSE - 

INTERVENÇÃO FEDERAL 

 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Estância hidromineral. Município assim considerado 

em lei estadual. Nova lei, de vigência imediata, n. 1.402, de 05.10.77, do estado de São Paulo, 

que excluiu dessa condição o município de São José dos Campos. A suspensão de eleições 

parciais para cargos executivos ou legislativos, enunciada pelo art. 7 do Ato Institucional n. 7, 

de 26.2.69, com a consequente intervenção federal em caso de extinção de mandato do 

prefeito nomeado, foi medida de caráter transitório, consoante art. 8 do mesmo ato, art. 1 do 

ato institucional n. 11, de 14.8.69, e artes. 1 e 2 do ato institucional n. 15, de 9.9.69. O 

principio da simultaneidade das eleições não impede a eleição parcial, uma vez que esta 

produz efeito no período antecedente da eleição geral seguinte. Conhecimento e provimento 

do recurso especial, para o fim de determinar ao TRE que marque eleições para prefeito e 

vice-prefeito do município de São José dos Campos.  (Recurso especial eleitoral nº 5031, 

acórdão nº 6424 de 19/06/1978, Relator (a) Min. Décio Meirelles de Miranda, publicação: 

BEL - boletim eleitoral, volume 00330, tomo 01, página 4 dg - Diário de Justiça, data - 

22/11/1978, página 1). 

 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta sobre se devem ser realizada eleições em 

município em que, cassado apenas o mandato do prefeito, e nomeado interventor, veio a 

renunciar, o vice-prefeito. - o tribunal respondeu afirmativamente, de acordo com o item i, 

letra b, da resolução n. 8.795, de 24-8-70.   (consulta nº 4135, resolução nº 8822 de 

08/09/1970, Relator (a) Min. Antônio Neder, publicação: BEL - Boletim eleitoral, volume 

00258, toma 01, página 519). 

 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.  Realizar-se-ão eleições a 15 de novembro de 1970: a) 

nos municípios cujos mandatos executivos se constituíram nas eleições de 15 de novembro de 

1966 e 12 de marco de 1967 (Sergipe), ainda que nelas haja sido decretada intervenção 

federal: b) nos termos do art. 2 do ato institucional n. 15, de nove de setembro de 1969, nos 

municípios em que se encontrem vagos os cargos de prefeito e vice-prefeito, em consequência 

de cassação dos mandatos, ou de sua extinção ou perda por outra causa, tenha sido, ou não, 

decretada intervenção federal. Si - não haverá eleições a 15 de novembro de 1970, por lhes ser 

inaplicável o art. 2 do ato institucional n. 15, de nove de setembro de 1969, nos municípios 

cujos mandatos executivos se constituíram nas eleições realizadas nos anos de 1963 e 1969, e 

nos quais não haja ocorrido cassação do mandato de prefeito, ou de sua extinção ou perda por 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=Interven%E7%E3o+prox+Federal&b=ACOR#DOC1
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=Interven%E7%E3o+prox+Federal&b=ACOR#DOC1
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outra causa, ainda que nesses municípios tenha sido decretada intervenção federal. - consulta. 

(Consulta nº 4110, resolução nº 8795 de 24/08/1970, Relator (a) Min. Antônio Neder, 

publicação: BEL - Boletim eleitoral, volume 00235, toma 01, página 489). 

 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Vice-prefeito - em princípio, vagando cargo de prefeito 

cabe ao vice-prefeito assumi-lo, na qualidade de sucessor. Intervenção federal - cassado 

apenas o prefeito, se houve intervenção federal impõe-se a realização de eleição para o 

preenchimento dos cargos de prefeito e vice-prefeito (a.a. n 15, de 19-9-1969, art. 2).   

(Consulta nº 4027, resolução nº 8736 de 18/06/1970, Relator (a) Min. Djaci Alves falcão, 

publicação: BEL - Boletim eleitoral, volume 00229, tomo 01, página 21). 

 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta sobre se, em face da ocorrência de vagas para 

prefeito e vice-prefeito em virtude de cassação de mandatos, os prazos para a realização do 

pleito são os mesmos do Código Eleitoral, especialmente do art. 93, relativo ao registro de 

candidatos e de se julgar prejudicada a consulta, uma vez que a hipótese foi resolvida pelos 

atos institucionais números 11 e 15. (Consulta nº 3625, resolução nº 8686 de 12/03/1970, 

Relator (a) Min. Armando Leite Rolemberg, publicação: BEL - boletim eleitoral, volume 226, 

tomo 1, página 397). 

 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso contra registro de candidatos - intervenção 

federal - suspensão de eleições parciais (ai-7). - pleito a ser realizado a 30-11-69, com escolha 

de novos candidatos. - o tribunal julga prejudicado o recurso, nos termos do parecer da 

procuradoria-geral eleitoral.   (Recurso especial eleitoral nº 3210, acórdão nº 4476 de 

11/12/1969 - Relator (a) Min. Djaci Alves Falcão, publicação: BEL - Boletim eleitoral, 

volume 00224, tomo 01, página 411). 

 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta sobre se, em face de estar vago o cargo de 

prefeito do município de Campina Grande, ora sob interventoria federal, desde o a1-5, e não 

tendo sido cassado o mandato do vice-prefeito, devera ser incluído na relação dos municípios 

onde haverá eleição a 30 de novembro p. futuro. - o tribunal respondeu negativamente, face 

ao art. 2 do a1 n. 15, de 9 de setembro corrente.   (Consulta nº 3870, resolução nº 8574 de 

18/09/1969, - Relator (a) Min. Armando Leite Rolemberg, publicação: BEL - Boletim 

eleitoral, volume 00219, tomo 01, página 160). 

 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta sobre se deverá marcar eleição, juntamente 

com outros municípios, a 15 de novembro de 1968, para preenchimento do cargo de prefeito 

de Lages, ocupado por interventor, nomeado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, em face 

do falecimento do titular, cujo término do mandato ocorreria a 31 de janeiro de 1970 - 

responda-se afirmativamente. (Consulta nº 3581, resolução nº 8257 de 19/03/1968 -  Relator 

(a) Min. Francisco Manoel Xavier de Albuquerque, publicação: DJ - Diário de Justiça - data 

12/09/1969). 
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Fonte: Pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral 

<http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/pesquisa-de-jurisprudencia.>. Acesso em: 1 de abril de 2012. 

ANEXO C – INTERVENÇÃO – PODER LEGISLATIVO - CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 

 

 

Proposição Órgão Situação 

PRC-141/2008  CCJC  Tramitando em Conjunto (Apensada à PRC-36/2003 ) 

 

Autor: Vital do Rêgo Filho - PMDB/PB. 

Data de apresentação: 19/11/2008 

Ementa: Altera a redação do inciso II do art. 201 da Resolução nº 17, de 1989, 

que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Explicação: 

Inclui, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a impossibilidade de 

apreciação de proposta de emenda à Constituição na vigência de intervenção 

federal. 

REQ-117/2008 

CDHM  

CDHM  Arquivada 

 

Autor: Luiz Couto - PT/PB e outros. 

Data de apresentação: 20/10/2008 

Ementa: Requerem, nos termos regimentais, a realização de audiência pública, 

no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, para tratar sobre a intervenção 

federal no presídio Urso Branco no estado de Rondônia, ocorrida no último dia 

08 de outubro a pedido do Procurador-Geral da República, Antônio Fenando 

Souza. 

INC-4933/2005  MESA  Arquivada 

 

Autor: Juíza Denise Frossard - PPS/RJ. 

Data de apresentação: 6/4/2005 

Ementa: Sugere ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República a 

intervenção da União no Estado do Rio de Janeiro, diante do grave 

comprometimento da ordem pública, hipótese prevista sob o inciso III, do artigo 

34, da Constituição Federal. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.  

REQ-111/2005 

CFFC  

ARQUIVO  Arquivada 

 

Autor: Elaine Costa - PTB/RJ. 

Data de apresentação: 30/3/2005 

Ementa: Requer, nos termos regimentais, a criação de Subcomissão para 

acompanhar o processo de Intervenção Federal nos Hospitais do Rio de Janeiro. 
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RIC-2657/2005    

 

Autor: Pauderney Avelino - PFL/AM. 

Data de apresentação: 30/3/2005 

Ementa: Solicita informações ao Presidente do Banco Central do Brasil a 

respeito das aplicações de fundos de investimento administrados pelo Banco da 

Amazônia S.A. (BASA), junto ao Banco Santos, sob intervenção. Explicação: 

Presidente do Bacen: Henrique Meireles. 

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. Severino Cavalcanti, "Ad 

Referendum" da Mesa, do relatório do Dep. José Thomaz Nonô, pelo 

encaminhamento.  

INC-2493/2004  MESA  Arquivada 

 

Autores: Lindberg Farias - PT/RJ,Eduardo Paes - PSDB/RJ. 

Data de apresentação: 13/4/2004 

Ementa: Sugere ao Ministério Público Federal a promoção de representação 

para fins de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento 

no art. 34, inciso III e alíneas a) e b) do inciso VII, e no art. 129, inciso IV, da 

Constituição Federal. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.  

INC-2492/2004  MESA  Arquivada 

 

Autor: Eduardo Paes - PSDB/RJ e outros. 

Data de apresentação: 13/4/2004 

Ementa: Sugere ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República a 

decretação de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento 

no art. 34, inciso III e alínea b) do inciso VII, art. 36, § 1º, e art. 84, inciso X, da 

Constituição Federal. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.  

PEC-266/2004  MESA  Arquivada 

 

Autor: Aloysio Nunes Ferreira - PSDB/SP e outros. 

Data de apresentação: 29/4/2004 

Ementa: Acresce dispositivos na Constituição Federal. Explicação: Estabelece 

normas para pagamento de precatórios nos Estados, DF e Municípios; altera a 

Constituição Federal de 1988. 

Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  

RIC-2250/2004    

 

Autor: Eduardo Paes - PSDB/RJ. 

Data de apresentação: 18/11/2004 

Ementa: Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça, a respeito da atuação 

do Egrégio Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana com relação à 

situação de violência e desrespeito que vêm sendo enfrentada pela população do 

Rio de Janeiro e com relação à representação protocolada por este Deputado, 

em 26 de junho de 2003, junto ao referido Egrégio Conselho. Explicação: 

Ministro Márcio Thomaz Bastos. 

Despacho: Aprovação pelo Presidente, Dep. João Paulo Cunha, "Ad 

Referendum" da Mesa, do relatório do Dep. Inocêncio Oliveira, pelo 

encaminhamento.  

INC-629/2003  MESA  Arquivada 

 

Autor: Eduardo Paes - PSDB/RJ. 

Data de apresentação: 26/6/2003 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=280096
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Ementa: Sugere à Procuradoria Geral da República a promoção de 

Representação perante o Supremo Tribunal Federal, para fins de intervenção 

federal no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nos arts. 34, inciso VII, 

alíneas a e b, e 129, inciso I, da Constituição Federal. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.  

INC-628/2003  MESA  Arquivada 

 

Autor: Eduardo Paes - PSDB/RJ. 

Data de apresentação: 26/6/2003 

Ementa: Sugere à Presidência da República a decretação de intervenção federal 

no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nos arts. 34, inciso III, 36, § 1º, e 

84, inciso X, da Constituição Federal. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.  

RIC-3304/2001  MESA  Arquivada 

 

Autor: João Caldas - PTB/AL. 

Data de apresentação: 22/5/2001 

Ementa: Solicita informações ao Ministério da Defesa acerca da 

participação/intervenção do Exército Brasileiro no Estado de Alagoas no ano de 

1997. Explicação: No período de impeachment do então governador Divaldo 

Syruagy. Ministro Geraldo Quintão. 

INC-118/1999  

  

 

Autor: JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS - PT/PI. 

Data de apresentação: 31/3/1999 

Ementa: sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, 

no âmbito do departamento nacional de trânsito (Denatran) e do conselho 

nacional de trânsito (Contran) de intervenção federal no departamento de 

trânsito do estado do Piauí (Detran-PI). (Detran-PI). 

RIC-355/1999  MESA  Arquivada 

 

Autor: LUIZ CARLOS DA SILVA - PT/SP. 

Data de apresentação: 13/4/1999 

Ementa: Requerimento de informações ao Ministro da Fazenda sobre o Banco 

do Estado de São Paulo, sob intervenção federal. 

PEC-506/1997  

  

 

Autor: SILVIO PESSOA - PMDB/PE. 

Data de apresentação: 26/8/1997 

Ementa: altera a redação do paragrafo primeiro do artigo 60 da Constituição 

Federal. explicação: determinando que a Constituição poderá ser emendada 

durante a vigência de intervenção federal, alterando a Constituição Federal de 

1988). 

INC-699/1996  

  

 

Autor: GILNEY VIANA - PT/MT. 

Data de apresentação: 19/11/1996 

Ementa: sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a 

intervenção federal na área indígena Sarare, Estado do Mato Grosso. 

Explicação: violências cometidas contra o povo indígena Kithaurlu, subgrupo 

Nambikwara. 

PEC-233/1995  MESA  Transformado em Norma Jurídica 

 

Autor: Poder Executivo. 

Data de apresentação: 30/12/1899 

Ementa: Modifica o artigo 34 e o Capítulo III, Seção I, da Constituição Federal 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=121583
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e o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

Explicação: definindo a responsabilidade dos diferentes níveis de Governo, no 

atendimento das necessidades educacionais, no que se refere à obrigatoriedade 

da Educação Fundamental; criando o Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de valorização do Magistério; e estabelecendo que a autonomia 

das Universidades e demais instituições de ensino superior e de pesquisa, será 

exercida na forma da lei, alterando a Constituição Federal de 1988. 

(DESMEMBRAMENTO NESTA E NA PEC 370/96). 

 

Proposição Órgão Situação 

INC-295/1993  

  

 

Autor: AMARAL NETTO - PPR/RJ. 

Data de apresentação: 29/6/1993 

Ementa: sugere ao Poder Executivo a decretação de intervenção federal na área 

de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, na forma prevista no inciso III, 

do artigo 34, da Constituição Federal, a fim de pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública. 

INC-77/1992  

  

 

Autor: GILVAM BORGES - PRN/AP. 

Data de apresentação: 1/6/1992 

Ementa: sugere ao Poder Executivo que decrete a intervenção federal, no Estado 

do Amapá. 

PL-1996/1991  MESA  Arquivada 

 

Autor: VIRMONDES CRUVINEL - PMDB/GO. 

Data de apresentação: 19/2/1991 

Ementa: estabelece prazo para o pagamento, pelos Estados, aos Municípios, das 

receitas tributárias, sob pena de intervenção, nos termos da alínea 'b' do inciso V 

do artigo 34 da Constituição Federal. Explicação: fixando o prazo de até três 

meses após transcorrido o exercício financeiro, regulamentando dispositivos da 

Constituição Federal de 1988. - poder conclusivo das comissões - artigo 24, 

inciso II. 

PL-1661/1991  MESA  Arquivada 

 

Autor: NILSON GIBSON - PMDB/PE. 

Data de apresentação: 11/11/1991 

Ementa: dispõe sobre os prazos de que trata o artigo 34, inciso V, alínea 'b', da 

Constituição Federal e dá outras providências. Explicação: fixando prazo para 

que os Estados repassem a parcela da receita tributária aos Municípios, sob pena 

de sofrerem intervenção, regulamentando dispositivos da Constituição Federal de 

1988. 

PL-131/1991  MESA  Arquivada 

 

Autor: NILSON GIBSON - PMDB/PE. 

Data de apresentação: 14/3/1991 

Ementa: dispõe sobre os prazos de que trata o artigo 34, inciso V, alínea 'b', da 

Constituição Federal e dá outras providências. Explicação: fixando o prazo de 

repasse da parcela de receita tributária, até o quinto dia para o IPI; até o décimo 

dia para o IPVA; e até o décimo quinto dia para o ICMS e imposto de 

comunicações a partir da data em que a União houver creditado ao Estado a 

parcela mensal da receita tributária, regulamentando dispositivos da Constituição 

Federal de 1988. 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=160781
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PL-2420/1989  MESA  Arquivada 

 

Autor: NELTON FRIEDRICH - PSDB/PR. 

Data de apresentação: 29/5/1989 

Ementa: fixa os prazos referidos no artigo 34, inciso V, alínea 'b', da 

Constituição Federal, e dá outras providências. Explicação: fixando até o terceiro 

e décimo dia útil de cada mês, para o repasse, pelos Estados, dos impostos 

federais e estaduais, respectivamente, aos Municípios, regulamentando 

dispositivos da Constituição Federal de 1988. 

PL-1965/1989  MESA  Arquivada 

 

Autor: PAULO MARQUES - PFL/PE. 

Data de apresentação: 20/4/1989 

Ementa: empraza a entrega de recursos financeiros devidos pelos Estados aos 

Municípios, disciplinando a participação tributária, nos termos do artigo 34, 

inciso V, alínea 'b', da Constituição. Explicação: dispondo que os recursos da 

receita tributária serão entregues trimestralmente, até quinze dias depois do 

encerramento de cada trimestre, cumprindo dispositivos da Constituição Federal 

de 1988. 

PL-1953/1989  MESA  Arquivada 

 

Autor: FLAVIO ROCHA - PL/RN. 

Data de apresentação: 6/4/1989 

Ementa: regulamenta a intervenção nos Estados que deixarem de entregar 

participações na renda tributária devida aos Municípios, nos termos do artigo 34, 

inciso V, alínea ‘b’, da Constituição. Explicação: regulamentando dispositivos da 

Constituição Federal de 1988. 

PL-1543/1989  MESA  Arquivada 

 

Autor: JORGE ARBAGE - PDS/PA. 

Data de apresentação: 23/2/1989 

Ementa: dispõe sobre o prazo de entrega, pelos Estados, de receitas tributárias 

destinadas aos Municípios - artigo 34, inciso V, alínea 'b', da Constituição. 

Explicação: fixando que os recursos tributários deverão ser entregues 

trimestralmente, ate 15 dias, depois do encerramento de cada trimestre, aplicando 

dispositivos da Constituição Federal de 1988. 

PL-1468/1989  MESA  Arquivada 

 

Autor: NILSON GIBSON - PMDB/PE. 

Data de apresentação: 20/2/1989 

Ementa: dispõe sobre os prazos de que trata o artigo 34, V, 'b', da Constituição e 

dá outras providências. Explicação: fixando os prazos de 05, 15 e 10 dias para o 

repasse pelos Estados aos Municípios da parcela do IPI, ICMS e IPVA, 

respectivamente, após a transferência, da receita tributária da União aos Estados, 

dando cumprimento à Constituição Federal de 1988. 

PLP-158/1989  MESA  Arquivada 

 

Autor: INOCENCIO OLIVEIRA - PFL/PE. 

Data de apresentação: 25/9/1989 

Ementa: Dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da 

arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes 

recebidas, pertencentes aos Municípios, e dá outras providências. Explicação: 

Regulamenta o disposto no inciso III e IV do art. 158 e inciso II e § 3º do art. 159 

da Constituição Federal de 1988. 

PLP-78/1989  MESA  Arquivada 
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Autor: CHAGAS DUARTE - PDT/RR. 

Data de apresentação: 6/4/1989 

Ementa: Dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto de 

arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por estes 

recebidas, pertencentes aos Municípios, e dá outras providências. Explicação: 

Regulamenta o disposto nos art. 34, 158 e 159 da Constituição Federal de 1988. 

PL-1416/1988 

TFR  

MESA  Arquivada 

 

Autor: TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. 

Data de apresentação: 8/12/1988 

Ementa: institui normas procedimentais para processos perante o Superior 

Tribunal de Justiça. Explicação: iniciando a reformulação do Poder Judiciário, de 

acordo com o disposto no artigo 36, incisos II e IV, e artigo 105 da Constituição 

Federal de 1988. 

MSC-2/1966  

  

 

Autor: Poder Executivo. 

Data de apresentação: 7/2/1966 

Ementa: submete à consideração do Congresso Nacional o decreto que dispõe 

sobre intervenção federal no Estado de Alagoas. 

PDC-245/1966  MESA  Transformado em Norma Jurídica 

 

Autor: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. 

Data de apresentação: 9/2/1966 

Ementa: intervenção no Estado de Alagoas. 

MSC-710/1964  

  

 

Autor: Poder Executivo. 

Data de apresentação: 28/11/1964 

Ementa: submete ao Congresso Nacional o ato de intervenção federal do Estado de 

Goiás. 

PDC-204/1964  MESA  Transformado em Norma Jurídica 

 

Autor: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. 

Data de apresentação: 29/11/1964 

Ementa: suspende a intervenção federal no Estado de Goiás. 

PL-116/1963  MESA  Transformado em Norma Jurídica 

 

Autor: SENADO FEDERAL - MILTON CAMPOS - UDN/MG. 

Data de apresentação: 19/4/1963 

Ementa: regula a declaração de inconstitucionalidade para os efeitos do artigo 7º, 

item VII, da Constituição Federal. 

PDC-144/1957  MESA  Transformado em Norma Jurídica 

 

Autor: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. 

Data de apresentação: 23/9/1957 

Ementa: aprova o ato do Presidente da República que determinou a intervenção 

federal, por sessenta dias, no estado de Alagoas, nos termos do decreto 42266, de 

19 de setembro de 1957. 
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ANEXO C – INTERVENÇÃO – PODER LEGISLATIVO – SENADO 

FEDERAL 
 

 

PEC 60 - 2005 MESA  Em tramitação 

 

Autor: SENADO FEDERAL – Renan Calheiros e outros 

Data de apresentação: 24/10/2005 

Ementa: Altera a redação dos arts. 34, 35, 144, 160 e 167 da Constituição Federal 

e insere artigo no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre 

a obrigatoriedade de aplicação de recursos na área de segurança pública.  

PEC 64 - 2005  MESA  Em tramitação 

 

Autor: Tião Viana e outros 

Data de apresentação: 28/10/2005 

Ementa: Disciplina nova hipótese de intervenção da União nos Estados e no 

Distrito Federal para assegurar o Funcionamento dos Poderes Legislativo e 

Executivo em unidades da Federação.  
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atureza=. Acesso em 29 de maio de 2013>. 
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