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RESUMO 

 O presente trabalho analisa o instituto da Intervenção Federal ao longo das Constituições 

brasileiras, sendo sua primeira previsão na Carta de 1891. Busca-se compreender de forma 

ampla e minuciosa, a partir da análise expositiva dos artigos que abordam o tema dentro da 

previsão em distintos textos constitucionais, assim como o contexto histórico das múltiplas 

Cartas, a aplicabilidade e objetivo da Intervenção Federal em uma retrospectiva dentro do 

constitucionalismo brasileiro. O maior enfoque será dado no instituto da Intervenção Federal 

dentro da Constituição Federa vigente, a CRFB/88. 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Intervenção federal. 2. Direito constitucional. 3. Direito 

constitucional (história).   
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ABSTRACT 

 This paper will analyze the Federal Intervention as a tool for the government, first 

introduced in the 1891 Constitution, and how it has changed and developed throughout the 

years due to the several different Brazilian Constitutions. The main purpose of this paper is to 

fully comprehend the applicability as well as the objectives of such intervention by studying 

texts and articles related to the subject. This analysis focuses in the historical context of the 

multiple letters aimed at the federal intervention and constitutional texts. The Federal 

Intervention described in the most recent Brazilian Constitution, which began its mandate in 

1988, CRFB/88, is given more attention throughout this paper.  

KEY WORDS: 1. Federal Intervention. 2. Constitutional Law. 3. Constitucional Law (history). 
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1. Introdução 

A proposta central deste trabalho é fazer uma análise sobre o instituto da intervenção 

federal ao longo das Constituições Federais brasileiras, sendo relevante ressaltar que, 

desde a promulgação da República, todas as Cartas Magnas trouxeram em seu texto a 

possibilidade de a União intervir nos estados membros. 

A atual Constituição brasileira, vigente desde 1988, traz a previsão constitucional da 

Intervenção nos artigos 34 a 36 da CRFB/88. Levando em consideração as hipóteses de 

incidência da Intervenção Federal, isto é, os aspectos materiais da mesma; as hipóteses 

de incidência da Intervenção dos estados nos seus municípios ou da União nos municípios 

de seus territórios federais, como aborda o artigo 35; e também os aspectos formais de 

ambas, isto é, a forma de execução, havendo claro destaque às particularidades da 

Intervenção Federal. 

A Constituição Federal de 1988 veio em um momento pós-ditadura militar, em que 

muito se clamava pela democracia e pelos direitos humanos, de modo a devolver à 

população aquilo que lhe foi tirado durante o regime ditatorial que durou mais de 20 anos. 

Neste intuito, o constituinte originário traz no artigo 34 da CRFB/88 a intervenção federal 

como forma de defesa da integridade da federação, do regime democrático e dos 

princípios constitucionais sensíveis, buscando evitar qualquer forma de golpe. 

No entanto, a aplicação efetiva do instituto tem uma série de consequências, entre 

elas, destaca-se a impossibilidade de aprovação de qualquer emenda constitucional, 

conforme dispõe o artigo 60, §1º da CRFB/88, que causa um “engessamento” político. 

Também há de se ressaltar que, em um momento de intervenção federal, surge a 

possibilidade de restrição de direitos, inclusive fundamentais.  

Assim sendo, a aplicabilidade da mesma, mesmo diante de uma das situações em 

que se autoriza a intervenção da União nos Estados conforme a previsão constitucional, 

se torna mais complexa, deixando de ser uma questão apenas jurídica para abranger 

também a todo um contexto político, social e econômico e afetando tanto ao estado 

membro em que irá se dar a intervenção, quanto ao resto do país e sua população. 

Isto porque a intervenção afeta o Estado como um todo, e, por ser uma situação 

de excepcionalidade extrema, com importante caráter de máxima urgência, abre a 
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possibilidade para que se ignorem alguns dos pilares da Constituição em prol de um bem 

maior. A própria ideia do instituto, por si só, já demonstra seu caráter excepcional, uma 

vez que fere o princípio da autonomia dos entes federados, ao autorizar que a União 

intervenha dentro de um estado membro ou território, estendendo-se, também, a 

autorização de que o estado membro intervenha dentro do município, conforme a previsão 

do artigo 35 da CRFB/88.  

Há ainda de se falar do fato de algumas das hipóteses que autorizam a intervenção 

terem um cunho extremamente abstrato. A título de exemplo, no caso do inciso VII do 

artigo 34, que autoriza o emprego do instituto para assegurar a observância dos princípios 

constitucionais sensíveis, sendo eles: forma republicana, sistema representativo, regime 

democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da 

administração pública, direta e indireta e, por fim, a aplicação do mínimo exigido da 

receita resultante de impostos estaduais na manutenção e desenvolvimento do ensino e 

nas ações e serviços públicos de saúde; se torna ainda mais complexo, uma vez que os 

direitos da pessoa humana, por exemplo, englobam diversos direitos e determinar uma 

intervenção pode acabar sendo uma medida drástica e excessiva em algumas hipóteses.  

Neste momento, ressalta-se a importância do poder discricionário do Presidente 

da República e dos outros órgãos que tem a iniciativa para requisitar ou solicitar a medida, 

visto que nem sempre a mera disposição da hipótese de Intervenção em um inciso 

significa que a aplicação da mesma é a medida ideal e que visa o bem maior da nação. 

Portanto, neste trabalho, iremos tratar de todo o contexto que envolve a 

Intervenção dentro da Constituição Federal de 1988, principalmente a partir da visão do 

direito constitucional, observando tanto as razões que podem ocasionar a sua incidência 

como também as consequências que uma possível intervenção federal traria ao Brasil. 

Além disso, como já mencionado, o trabalho busca fazer uma retrospectiva histórica deste 

instituto dentro de todas as Constituições já existentes na história do Brasil, sendo válido 

destacar que apenas a sua primeira, que data de 1824, não fez previsão dentro do seu texto 

quanto à Intervenção Federal1. 

                                                           
1 Constituição de 1924, encontrada em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm 
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Com isto, busca-se obter uma compreensão quanto ao caminhar histórico da 

intervenção dentro do constitucionalismo brasileiro, levando em consideração o contexto 

histórico do país desde 1891, e os fatos que fizeram o país passar por tantas Cartas 

Magnas. Além disso, destacaremos as particularidades do instituto em cada uma das 

Constituições e a evolução que fez com que fosse possível chegar a atual compreensão 

quanto à Intervenção Federal. 
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2. Natureza Jurídica 

A Intervenção Federal é um instituto presente no constitucionalismo brasileiro há 

mais de cento e vinte anos, e pode ser resumida como a ferramenta constitucional de 

intromissão do governo da União, considerado como central e principal dentro de uma 

federação, em assuntos dos estados-membros, que possuem autonomia, de forma a evitar 

que determinadas situações consideradas perigosas para a prosperidade do país ocorram.  

Assim sendo, durante a intervenção, a autonomia do estado-membro será 

suprimida, de forma temporária, é claro, pois a Intervenção não pode ser uma medida de 

longo prazo, uma vez que se tem como objetivo um bem maior, que se sobrepõe ao 

princípio da autonomia dos estados. Esse bem maior, em geral, está ligado à 

indissolubilidade da federação, sendo as hipóteses listadas na Constituição, que sempre 

terá rol taxativo, uma vez que se trata de uma hipótese de exceção e que resulta em 

consequências graves para tanto o estado em que se dá a intervenção como para a União. 

Assim sendo, o doutrinador José Afonso da Silva define a intervenção como “ato 

político que consiste na incursão da entidade interventora nos negócios da entidade que 

a suporta”2. Dessa forma, o autor sintetiza o conceito, deixando claro tratar-se de um ato 

politico em que a União, no caso entidade interventora, passa a tomar os negócios do 

estado membro, a entidade que suporta a intervenção. 

Além disso, discute-se a possibilidade da intervenção federal ser prova de que a 

União é ente superior na federação, uma vez que cabe a ela intervir nos estados (a mesma 

lógica se aplicaria para os estados em relação aos municípios, uma vez que a intervenção 

estadual também é prevista na CRFB/883). Muitos autores justificam tal entendimento a 

partir da noção de que este instrumento demonstra a superioridade política e jurídica da 

União sobre os estados-membros. 

                                                           
2 SILVA, José Afonso. CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO, 11 ed. São Paulo; Malheiros, 1995, 
p. 459 
3 Constituição de 1988, artigo 35: “Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos 

Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: I - deixar de ser paga, sem motivo de força 

maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; II - não forem prestadas contas devidas, na forma da 

lei; 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; IV - 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.” 
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A partir desta ideia, Francisco Bilac explica: 

“A Intervenção Federal é a concretização da vontade dos demais Estados-

membros que formam a União Federal de intervir no Estado que sofre a 

conturbação ou desordem constitucional, exatamente para que a hipótese 

temporária de sublevação não se desenvolva e atinja outras partes do território 

da federação. Ainda que não haja o perigo de espalhar-se pelo território da 

nação, a ação é efetivada em nome dos demais Estados-Membros para 

manutenção da ordem interna do Estado atingido, tendo em vista a 

cumplicidade de deveres e direitos que nos traz a formação de uma 

federação.”4 

 Logo, é possível compreender a noção de que a União é superior aos estados-

membros advém, justamente, do fato de ser a União, de forma simplória, a junção de 

todos os estados-membros do território nacional. Assim, a mesma estaria sempre 

imparcial e buscando o bem comum e maior, e, claro, manter a federação, uma vez que o 

interesse da União de que o território se mantenha integrado supera os interesses 

individuais de cada um dos estados. 

 Tal ideia, porém, não é unanimidade na doutrina. Há outra visão que afirma não 

existir superioridade jurídica ou política da União, uma vez que tal posição não é 

estabelecida de forma expressa na teoria do federalismo em momento algum. Este 

posicionamento defende que a Intervenção Federal foi utilizada no Brasil de forma 

deturpada, justamente em tentativas de tomar o poder, e, portanto, criou uma ideia de que 

a União se sobrepõe aos estados, porém, este não é o caso, uma vez que os estados também 

participam da decisão de intervir. 

 Isto porque, ao se pensar de forma teórica, a Constituição estabelece diversas 

formas de entes representando os governos estatais dentro da União, e, dessa forma, os 

estados estão sempre participando de alguma forma das decisões federais, pois esta é a 

estrutura de uma federação.  

 Além disso, há hipóteses de Intervenção que necessitam a solicitação de 

representantes dos poderes estatais, o que mostra, de forma mais direta, que a influência 

do estado dentro da Intervenção Federal é sim relevante. 

 Buscando obter uma visão mais clara, além da formalidade constitucional, e sim 

com um viés mais pragmático, analisando situações de fato, é perceptível uma 

                                                           
4 PINTO FILHO, Francisco Bilac M., 2002, A INTERVENÇÃO FEDERAL E O FEDERALISMO BRASILEIRO; p. 
217; editora Forense. 
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preponderância da União em relação aos estados membros. Mesmo tendo sido a 

Intervenção Federal utilizada de forma deturpada, tendo acontecido abusos, o instituto foi 

criado buscando a garantia do bem maior da federação e, neste ponto, há preponderância 

no papel da União, uma vez que cabe a ela intervir. 

 Neste sentido, a Intervenção é peça fundamental, com enorme poder de decisão 

dentro do regime federalista e, sendo a União o ente mais interessado em manter a ordem, 

uma vez que é o núcleo da unificação federativa, parece lógico seu papel de interventora 

nos outros entes, assumindo, dessa forma, uma superioridade nos campos jurídico e 

político em relação aos entes em que a mesma intervém. O pensamento de Abreu Dallari 

expõe de forma clara tal ideia de preponderância federal: 

“Além disso, é preciso ter em conta que na estrutura do Estado federal sempre 

se estabelecem mecanismos de participação permanente dos Estados no 

governo da União, o que significa que o poder estadual também está presente 

na decisão de intervir. Mas ainda que se levem em conta esses argumentos, o 

fato é que o direito de Intervenção nos Estados dá superioridade ao governo da 

União, abrindo um caminho para práticas antifederativas, como já tem ocorrido 

muitas vezes”.5  

 Assim sendo, a conclusão à que chegamos é de que, mesmo estando o poder 

estadual dentro, de certa forma, da decisão de intervenção, o real poder de intervir é da 

União, e tal fato é indiscutível. Por tal motivo, na prática, a mesma acaba estando em 

posição superior, como interventora, dentro do contexto da federação, em que se mostra 

óbvio, como já falado, o interesse maior da União em que se mantenha a integridade 

federativa, como o ente centro deste cenário. 

 Por fim, cabe analisar se seria o poder de intervir um ato facultativo ou se se trata 

de um dever. O fato de a CRFB/88 trazer a expressão “não intervirá (...), exceto para:” ao 

invés do prévio texto, “não poderá intervir (...), salvo para:”, ou seja, a Constituição de 

1988 não trouxe o verbo “poder” e, segundo Rui Barbosa, tal supressão causa a abolição 

da faculdade interventiva. Isto significa, na prática, que, nas hipóteses expressas pela 

Constituição, seria dever do governante decretar a intervenção, e não mais uma faculdade 

do mesmo.  

                                                           
5 DALLARI, Dalmo de Abreu; O ESTADO FEDERAL; 1ª Ed.; São Paulo; Ática; 1986; p. 70. 
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 No entanto, não é esse o posicionamento que se vê no Brasil. Acredita-se que, 

apesar de estar suprimido o verbo “poder”, a Intervenção é um ato de governo e, assim 

sendo, é um ato de consideração estrita do próprio detentor da prerrogativa.  

O Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito do tema no Mandado de 

Segurança nº 21.041/RO, DJ de 13.03.1992, tendo como relator o Ministro Celso de 

Mello, afirmando que, em caso de possibilidade que enseja a Intervenção Federal, deve o 

Presidente da República agir “mediante estrita avaliação discricionária da situação em se 

lhe apresenta, que se submete ao seu exclusivo juízo político”, afirmando, ainda, que não 

deve sua decisão se submeter à vontade de qualquer outro Poder ou instituição de 

governo. 
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3. Histórico Da Intervenção Nas Constituições Brasileiras 

3.1. A Constituição de 1891 

A Constituição de 1891 foi a primeira a ser promulgada dentro de um regime não 

monárquico, sendo esta a forma de governo vivida no Brasil por mais de 350 (trezentos e 

cinquenta) anos. Assim sendo, durante a República Velha, como é chamado o período 

que durou desde a proclamação da república, em novembro de 1889, até a Revolução de 

1930, o país teve uma única Carta Magna, sendo, até hoje, a com maior vigência da 

história do Brasil6. 

O artigo 6º da Constituição de 1891, em seu texto original, já previa a possibilidade 

de intervenção do Governo Federal nos estados para: “I- repelir invasão estrangeira, ou 

de um Estado em outro; II- manter a forma republicana federativa; III- reestabelecer a 

ordem e a tranquilidade dos Estados, à requisição dos respectivos governos; IV- 

assegurar a execução das leis e sentenças federaes”7. 

A Constituição falava apenas em “governo federal”, sem especificar exatamente 

qual dos poderes ou órgãos seria o legitimado para efetivamente intervir no estado 

membro que estivesse dentro de uma das hipóteses previstas na Carta Magna. Algumas 

das hipóteses foram previstas pela doutrina brasileira ao longo dos anos, outras, no 

entanto, acabaram sem nenhuma decisão real até a reforma trazida pela Emenda 

Constitucional de 1926. 

Por tal motivo, a doutrina brasileira estipulou que, no caso de invasão estrangeira e 

perturbação à ordem e à tranquilidade, caberia ao Congresso examinar a questão, sendo, 

porém, possível que o presidente agisse antes disso de forma a evitar que a situação se 

agrave. Vale ressaltar que, no caso de invasão estrangeira, existem duas situações a serem 

analisadas.  

A primeira delas é quando existe ameaça de invasão, ou seja, ainda não é concreto 

o ataque à soberania do país ou estado. Nesta hipótese, o Congresso Nacional deve 

examinar a questão antes de qualquer atitude ser tomada por algum outro poder. Já se a 

invasão estrangeira estiver em ação no momento, isto é, já tiver ocorrido, seria melhor se 

                                                           
6 http://direitoconstitucional.blog.br/constituicao-de-1891-e-a-republica-velha/ - acessado em 01/07/2018 
7 Constituição Federal de 1891, art. 6º, antes da reforma de 1926. 

http://direitoconstitucional.blog.br/constituicao-de-1891-e-a-republica-velha/
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a intervenção fosse decretada diretamente pelo presidente da república, sem oitiva dos 

outros poderes. 

Por sua vez, buscando assegurar a execução das leis e sentenças federais, poderia o 

Governo Federal intervir nos estados membros por meio de dois poderes, isto porque o 

Poder Judiciário teria a incumbência de solicitar a intervenção federal e o Poder 

Executivo, por sua vez, seria responsável pela execução da mesma. 

3.1.1 A Emenda Constitucional de 1926 

Em 1926, foi promulgada Emenda Constitucional8 que reformou o artigo 6º, que 

modificou completamente o inciso II e trouxe relevantes alterações aos incisos 3º e 4º, 

mantendo apenas intacto o I inciso. Além disso, a reforma trouxe três parágrafos ao artigo 

6º, explicitando nestes a autoridade competente para tomar frente em caso de intervenção 

federal em cada uma das hipóteses, conforme demonstra a letra de lei:  

“Art.6º - O Governo federal não poderá intervir em negocios peculiares aos 

Estados, salvo:   
I - para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; 
II - para assegurar a integridade nacional e o respeito aos seguintes principios 

constitucionais: 
a) a forma republicana; 
b) o regime representativo; 
c) o governo presidencial; 
d) a independência e harmonia dos Poderes; 
e) a temporariedade das funcções electivas e a responsabilidade dos 

funcionários; 
f) a autonomia dos municípios;   
g) a capacidade para ser eleitor ou elegível nos termos da Constituição;  
h) um regimen eleitoral que permitta a representação das minorias;   
i) a inamovibilidade e vitaliciedade dos magistrados e a irreductibilidade dos 

seus vencimentos; 
j) os direitos políticos e individuaes assegurados pela Constituição; 
k) a não reeleição dos Presidentes e Governadores; 
l) a possibilidade de reforma constitucional e a competência do Poder 

Legislativo para decretal-a;  

III - para garantir o livre exercicio de qualquer dos poderes públicos estaduaes, 

por solicitação de seus legítimos representantes, e para, independente de 

solicitação, respeitada a existencia dos mesmos, pôr termo á guerra civil; 
IV - para assegurar a execução das leis e sentenças federaes e reorganizar as 

finanças do Estado, cuja incapacidade para a vida autonoma se demonstrar pela 

cessação de pagamentos de sua dívida fundada, por mais de dous anos. 
§ 1º Cabe, privativamente, ao Congresso Nacional decretar a intervenção nos 

Estados para assegurar o respeito aos principios constitucionaes da União (nº 

II); para decidir da legitimidade de poderes, em caso de duplicata (nº III), e 

para reorganizar as finanças do Estado insolvente (nº IV).                    
§ 2º Compete, privativamente, ao Presidente da República intervir nos Estados, 

quando o Congresso decretar a intervenção (§1º); quando o Supremo Tribunal 

                                                           
8 RIBEIRO, Marley Martinez. A Emenda Constitucional de 1926, p. 91, Revista de Ciência Política. 

1967. 
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a requisitar (§ 3º); quando qualquer dos Poderes Publicos estadoaes a solicitar 

(nº III); e, independentemente de provocação, nos demais casos 

comprehendidos neste artigo. 
§ 3º Compete, privativamente, ao Supremo Tribunal Federal requisitar do 

Poder Executivo a intervenção nos Estados, a fim de assegurar a execução das 

sentenças federaes (nº IV)."9 

 Dessa forma, como possível constatar pelo texto, a alteração trouxe doze novos 

princípios a serem observados, podendo o descumprimento de qualquer um deles 

ocasionar a Intervenção da União nos estados membros. O primeiro destes foi a forma 

republicana, e muito disso se deve à necessidade de se ter, em uma federação, o mesmo 

regime político em todos os estados. Assim sendo, se um estado membro decidisse aderir 

a outro regime, a União estaria autorizada a intervir visando à preservação da federação. 

 O próximo princípio ratificado pela Reforma de 1926 foi o regime representativo, 

isto é, se mantém o sistema em que o governo popular se exerce por meio dos 

representantes eleitos pelo povo.  

Além desse, o princípio de sistema de governo presidencial, ou seja, aquele em 

que incumbe ao chefe de estado a responsabilidade pela administração, sendo a figura 

principal do Poder Executivo da União, que se interliga com o princípio da não reeleição 

de Governadores e Presidentes, previsto no art. 43, caput, da então Constituição, sendo 

proibida, inclusive, a reeleição de vice-presidente que tenha ocupado o cargo no último 

ano de mandato, conforme a letra de lei: 

“Art 43 - O Presidente exercerá o cargo por quatro anos, não podendo ser 

reeleito para o período presidencial imediato. 

§ 1º - O Vice-Presidente que exercer a Presidência no último ano do período 

presidencial não poderá ser eleito Presidente para o período seguinte. 

§ 2º - O Presidente deixará o exercício de suas funções, improrrogavelmente, 

no mesmo dia em que terminar o seu período presidencial, sucedendo-lhe logo 

o recém-eleito.” 10 

Há uma série de outros princípios inumerados nas alíneas do referido inciso: a 

independência e harmonia dos Poderes, isto é, Executivo, Judiciário e Legislativo 

deveriam se respeitar e não se influenciar; a temporariedade das funções eletivas e a 

responsabilidade dos funcionários, que garante a transparência dos membros do Estado e 

a rotatividade daqueles que concorrem a cargos eleitorais, afirmando ideias de 

democracia; a autonomia dos municípios, evitando que os estados membros interfiram 

                                                           
9 Constituição de 1891, art. 6º, após a Reforma de 1926. 
10 Constituição de 1891, art. 43, caput, §§ 1º e 2º, após a Reforma de 1926. 
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nestes, assim como a União não deve interferir nos estados, exceto em caráter 

excepcional; a capacidade para ser eleitor ou elegível nos termos da Constituição, 

garantindo os direitos políticos dos cidadãos; regime eleitoral que permita a representação 

das minorias, visando uma sociedade com mais igualdade; a inamovibilidade e 

vitaliciedade dos magistrados e irredutibilidade dos seus vencimentos, dando segurança 

aos juízes e mantendo o Poder Judiciário autônomo; os direitos políticos e individuais 

assegurados pela Constituição, corroborando com a ideia de democracia e direitos da 

população, presente no período pós-monárquico; e, por fim, a possibilidade de reforma 

constitucional e a competência do Poder Legislativo de decretá-la, ou seja, a Constituição 

abre precedente para que houvessem modificações em seu conteúdo, dando tal atribuição 

ao Legislativo. 

Este rol era considerado taxativo, ou seja, apenas estas são as possibilidades de 

princípios constitucionais que, se violados, tornavam admissível a intervenção da União 

nos estados membros. No entanto, é válido ressaltar estes não eram os únicos princípios 

contidos na Constituição que visavam manter a ordem entre os entes federativos. 

O inciso III do artigo 6º prevê a Intervenção Federal para garantir o livre exercício 

de qualquer dos poderes públicos estaduais por solicitação de seus legítimos 

representantes, ou seja, é uma hipótese em que se mostra necessária a solicitação por parte 

de um representante do poder público do estado em que irá se instalar a intervenção, 

visando que este poder possa desempenhar suas funções conforme se mostra necessário. 

Além disso, o mesmo inciso traz a possibilidade de Intervenção Federal para pôr 

termo à guerra civil, independente de qualquer solicitação, respeitando a existência dos 

poderes públicos estatais. Esta hipótese, por sua vez, se mostra distinta por não requerer 

que representante legítimo dos poderes do estado membro faça qualquer requerimento à 

União, isto é, a Intervenção se dará independente da vontade do estado alvo da mesma, 

buscando apenas finalizar o conflito civil neste território. 

O inciso IV, por sua vez, traz a admissibilidade de Intervenção Federal para 

assegurar o cumprimento de leis e sentenças federais. Quanto a esta hipótese, houve muita 

discussão quanto ao ente competente para decretar a intervenção e quanto à necessidade 

de solicitação. O entendimento que se perpetuou foi o de que, quando o desrespeito fosse 
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a leis federais, caberia ao Chefe do Executivo decretar a intervenção, sem necessidade de 

oitiva dos órgãos do Poder Legislativo. 

Por sua vez, a hipótese de descumprimento de sentenças federais se mostra mais 

complexa, e a percepção que se tinha era no sentido de que, pela gravidade do instituto 

da intervenção, deveriam as sentenças estar transitadas em julgado para ensejar tal 

hipótese. A doutrina, então, ergueu entendimento no sentido de que, na hipótese de 

sentença federal, deveria ser requerida pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, as 

simples decisões sem efeitos terminativos que fossem de autoria de juízes federais 

poderiam ensejar a intervenção pelo Presidente da República. 

 Além desta hipótese, o inciso IV também tratava da possibilidade de intervenção 

federal para a organização das finanças estaduais. Esta hipótese não existia no texto 

original do artigo e foi uma das principais razões da reforma ter acontecido, uma vez que 

os estados brasileiros, autônomos, passaram a se endividar com credores estrangeiros. 

Neste sentido, Francisco Bilac diz: 

“Os estados brasileiros, com autonomia suficiente para decretarem impostos e 

assumirem compromissos, passaram a se endividar com credores estrangeiros 

e o maior receio das autoridades federais era que houvesse uma cobrança 

forçada das dívidas desses Estados, o que logicamente dar-se-ia sob ameaça a 

território brasileiro. Qualquer ameaça a um Estado brasileiro pressupõe uma 

ameaça à soberania nacional.”11 

 Diante deste contexto, começou a se pensar em uma forma de controle das contas 

dos estados sem que a União tomasse este poder para si, uma vez que tal atitude violaria 

a autonomia e independência dos entes federativos. Assim sendo, os legisladores 

brasileiros resolveram que a melhor solução seria ensejar a hipótese de Intervenção 

Federal nos estados que não pagassem sua dívida fundada por mais de dois anos. Tal 

preocupação se agravou quando uma esquadra francesa apresentou ameaça ao litoral do 

estado do Rio de Janeiro por descumprimento de obrigações por parte do estado do 

Espírito Santo.12 

 No entanto, tal hipótese não se restringia apenas a dívidas contraídas com Estados 

estrangeiros, apesar de estas terem sido o principal motivo para criação desta parte do 

                                                           
11 PINTO FILHO, Francisco Bilac M., 2002, A INTERVENÇÃO FEDERAL E O FEDERALISMO BRASILEIRO; p. 
246; editora Forense. 
12 PINTO FILHO, Francisco Bilac M., 2002, A INTERVENÇÃO FEDERAL E O FEDERALISMO 

BRASILEIRO; p. 247; editora Forense. 
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inciso, uma vez que a Constituição não faz distinção quanto à origem da dívida em seu 

texto. Diante disto, fica claro que qualquer espécie de endividamento, mesmo que se 

tratasse de não pagamento de juros, por exemplo, seria suficiente para que a União 

interviesse visando à organização das finanças.  

 O parágrafo primeiro do mesmo artigo fala da necessidade da discussão quanto à 

possibilidade de Intervenção no caso de reorganização das finanças por parte do 

Congresso Nacional, devendo a decretação ser realizada por ele. Porém, a execução da 

intervenção se dava ao Presidente da República, que nomearia interventores e buscaria os 

meios para liquidar as dívidas contraídas pelo estado membro. 

 Isto porque a compreensão era a de que, mesmo nos casos em que o Congresso ou 

o Supremo Tribunal Federal fosse o órgão responsável pela solicitação ou decretação da 

intervenção, caberia ao chefe do executivo da União executar a medida interventiva. E, 

quando não houvesse a necessidade de um destes órgãos deliberar quanto ao tema, a 

competência para tanto a execução quanto à decisão seria do Presidente da República. 

3.2. A Constituição de 1934 

A Constituição de 1934 veio depois da Revolução de 1930, orquestrada por Getúlio 

Vargas, que passou a liderar o Brasil.13 Assim sendo, o novo presidente colocou tenentes 

e homens de sua confiança no governo de todos os estados membros, ferindo o princípio 

da autonomia e independência dos entes federativos, e mostrando ignorar completamente 

o disposto na Constituição de 1891. 

No entanto, havia grande pressão para que houvesse um retorno ao regime 

constitucional, e, principalmente depois da revolução constitucionalista de São Paulo em 

193214, o governo de Vargas promulga a nova Carta Magna, em 1934, visando justamente 

voltar à constitucionalidade. Este documento tratava da Intervenção Federal de forma 

similar à anterior, buscando aprimorar seus ensinamentos e detalhar mais profundamente 

as hipóteses que ensejariam o instituto, conforme o texto em íntegra:   

“Art 12 - A União não intervirá em negócios peculiares aos Estados, salvo:  

I - para manter a integridade nacional;  

II - para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro;  

III - para pôr termo à guerra civil;  

                                                           
13 https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/revolucao-de-1930/ - acessado em 01/07/2018 
14 https://www.todamateria.com.br/revolucao-de-1932/ - acessado em 01/07/2018 

https://www.todamateria.com.br/revolucao-de-1932/
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IV - para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes Públicos estaduais;  

V - para assegurar a observância dos princípios constitucionais especificados 

nas letras a a h, do art. 7º, nº I, e a execução das leis federais;  

VI - para reorganizar as finanças do Estado que, sem motivo de força maior, 

suspender, por mais de dois anos consecutivos, o serviço da sua dívida 

fundada;  

VII - para a execução de ordens e decisões dos Juízes e Tribunais federais.  

§ 1º - Na hipótese do nº VI, assim como para assegurar a observância dos 

princípios constitucionais (art. 7º, nº I), a intervenção será decretada por lei 

federal, que lhe fixará a amplitude e a duração, prorrogável por nova lei. A 

Câmara dos Deputados poderá eleger o Interventor, ou autorizar o Presidente 

da República a nomeá-lo.  

§ 2º - Ocorrendo o primeiro caso do nº V, a intervenção só se efetuará depois 

que a Corte Suprema, mediante provocação do Procurador-Geral da República, 

tomar conhecimento da lei que a tenha decretado e lhe declarar a 

constitucionalidade.  

§ 3º - Entre as modalidades de impedimento do livre exercício dos Poderes 

Públicos estaduais (nº IV), se incluem:  

a) o obstáculo à execução de leis e decretos do Poder Legislativo e às decisões 

e ordens dos Juízes e Tribunais  

b) a falta injustificada de pagamento, por mais de três meses, no mesmo 

exercício financeiro, dos vencimentos de qualquer membro do Poder 

Judiciário.  

§ 4º - A intervenção não suspende senão a lei do Estado que a tenha motivado, 

e só temporariamente interrompe o exercício das autoridades que lhe deram 

causa e cuja responsabilidade será promovida.  

§ 5º - Na espécie do nº VII, e também para garantir o livre exercício do Poder 

Judiciário local, a intervenção será requisitada ao Presidente da República pela 

Corte Suprema ou pelo Tribunal de Justiça Eleitoral, conforme o caso, podendo 

o requisitante comissionar o Juiz que torne efetiva ou fiscalize a execução da 

ordem ou decisão.  

§ 6º - Compete ao Presidente da República:  

a) executar a intervenção decretada por lei federal ou requisitada pelo Poder 

Judiciário, facultando ao Interventor designado todos os meios de ação que se 

façam necessários;  

b) decretar a intervenção: para assegurar a execução das leis federais; nos casos 

dos nºs I e II; no do nº III, com prévia autorização do Senado Federal; no do nº 

IV, por solicitação dos Poderes Legislativo ou Executivo locais, submetendo 

em todas as hipóteses o seu ato à aprovação imediata do Poder Legislativo, 

para o que logo o convocará.  

§ 7º - Quando o Presidente da República decretar a intervenção, no mesmo ato 

lhe fixará o prazo e o objeto, estabelecerá os termos em que deve ser executada, 

e nomeará o Interventor se for necessário.  

§ 8º - No caso do nº IV, os 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.”15 

 

  É possível notar que a nova Constituição trouxe sete hipóteses que ensejariam 

Intervenção, três a mais que sua antecessora, e oito parágrafos que esmiúçam 

minunciosamente o funcionamento do instituto conforme as suas possibilidades. Dessa 

maneira, resta evidente a maior completude do texto constitucional em comparação ao 

                                                           
15 Constituição Federal de 1934, artigo 12. 



24 

 

 
 

dispositivo da prévia Carta, uma vez que sobra pouquíssimo espaço para lacunas a serem 

preenchidas pela jurisprudência ou pela doutrina. 

 O inciso I trata da integridade nacional, e não só quanto ao caráter geográfico, mas 

também quanto a fatos sociais. Pontes de Miranda aborda o tema, caracterizando ofensa 

à integridade nacional como “o acto dos habitantes ou poderes locais (por menor que seja 

a zona em que se achem) que importem em submissão à lei ou à autoridade de Estado 

estrangeiro, ou à lei e à autoridade que a si mesmos, desligados do Brasil, se criaram”.16 

 Neste caso, como trata o §6º, b, é do Presidente da República a prerrogativa do 

ato interventivo, assim como na hipótese do inciso II, que é o de repulsa à invasão de 

Estado estrangeiro e a de um estado-membro em outro, prevista também na Constituição 

de 1891.  

No entanto, nesta segunda, há uma divisão entre a hipótese de invasão de Estado 

estrangeiro, pois se houvesse guerra declarada, o presidente necessitaria de autorização 

do Legislativo para anunciar a Intervenção; já se a situação fosse apenas agressão ou 

invasão estrangeira, deveria a Intervenção ser autorizada pela Câmara dos Deputados, 

segundo o disposto no artigo 56, §9, cabendo à sessão permanente do Senado autorizar 

em caso de recesso da outra casa, conforme compreensão doutrinária.  

Há de se destacar, porém, que a prerrogativa é do Presidente da República, o que 

significa que é de sua competência a decretação de intervenção federal, conforme 

estabelecido expressamente pelo §6º do referido artigo. O mesmo vale nos casos de 

invasão de um estado membro em outro, ressaltando-se, ainda, que nesta hipótese o 

Presidente deveria agir imediatamente, não sendo necessária solicitação por parte do 

estado invadido. 

A terceira hipótese tratada no artigo era para por termo à guerra civil, sendo 

exigido pelo §6º, b) a oitiva e prévia autorização do Senado Federal para que o Presidente 

da República possa decretar a Intervenção. Neste ponto, havia grande crítica se, em um 

caso de guerra civil, não seria mais prudente o Presidente decretar a Intervenção Federal 

e comunicar posteriormente ao Senado, que poderia autorizar ou suspender a intervenção. 

                                                           
16 MIRANDA, Pontes de; COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 
BRASIL; 1ª ed.; Rio de Janeiro; Editora Guanabara; 1936; t. I; pp. 348-349. 
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Vale destacar, ainda sobre este inciso, que, quanto ao conflito, não necessitava 

este ser contínuo para que fosse decretada a Intervenção, ou seja, se a guerra civil 

estivesse irregular, ainda sim poderia a União intervir nos estados em que estivesse o 

confronto ocorrendo. Além disso, não precisava a guerra civil envolver a circunscrição 

de mais de um estado, isto é, poderia a intervenção ocorrer mesmo que o conflito estivesse 

restrito ao território de apenas um estado, sendo válida a sua decretação desde que 

provada a ineficiência do governo do estado, ou estados em caso de um conflito 

interestadual, de controlar a situação. 

O inciso IV autoriza a intervenção por parte da União para garantir o livre 

exercício de qualquer dos poderes públicos estaduais. A Constituição anterior, durante 

sua reforma em 1926, trouxe esta mesma hipótese de incidência de intervenção, devendo 

os representantes legítimos de cada poder solicitarem ao Presidente da República. Neste 

tópico, é importante ressaltar que, nos Poderes Legislativo e Judiciário, o mais comum 

era que o regimento interno determinasse ser tal competência de determinado órgão 

colegiado dentro do próprio poder. 

Diante destas informações, é possível notar que havia clara necessidade de que o 

poder impedido do referido estado solicitasse a intervenção da União, sendo a 

prerrogativa para a mesma do Presidente da República. O mesmo deveria informar seu 

ato imediatamente ao Poder Legislativo federal, ou, se fosse de sua escolha, realizar a 

oitiva prévia do referido poder para chegar a uma decisão. Caso estivesse o legislativo 

em recesso, seria necessária a convocação extraordinária. 

O inciso seguinte trata da observância dos princípios constitucionais especificados 

no artigo 7º, I, alíneas “a” a “h” e a execução das leis federais. Quanto à primeira parte, 

os princípios tratados são: a) forma republicana representativa; b) independência e 

coordenação dos poderes; c) temporariedade das funções eletivas, limitadas aos mesmos 

prazos dos cargos federais correspondentes e proibida a reeleição de Governadores e 

Prefeitos para o período imediato; d) autonomia dos municípios; e) garantias do Poder 

Judiciário e Ministério Público locais; f) prestação de contas da administração; g) 

possibilidade de reforma constitucional e competência do Poder Legislativo para decretá-

la; h) representação das profissões. 



26 

 

 
 

Dentre estes, a grande maioria dos princípios já era presente na Constituição de 

1891, após a Reforma de 1926, sendo alguns alterados em apenas partes e alguns 

acrescentados de forma a trazer uma Constituição mais completa. Os primeiros dois 

princípios foram mantidos em relação ao texto da Carta anterior. 

O terceiro inciso traz um adicional ao falar de limitação das funções eletivas aos 

mesmos prazos dos cargos federais correspondentes, e proibindo expressamente, também, 

a reeleição de Prefeitos. Quanto a tal limitação das funções eletivas, o texto Constitucional 

exclui o Poder Judiciário e os cargos de confiança, deixando o critério de temporariedade 

apenas para as funções que são adquiridas por meio de eleição. 

O quarto princípio também se encontrava presente no texto da Constituição de 

1981 após sua reforma em 1926, já a alínea “e”, que trata das garantias do Judiciário e do 

Ministério Público estaduais, foi adicionada de forma certeira, ao obrigar que as 

Constituições estaduais respeitassem tais garantias, como, por exemplo, o ingresso por 

Concurso Público e a promoção para cargos superiores por merecimento ou antiguidade. 

No entanto, tais garantias do Judiciário e Ministério Público judiciais são relativas, 

devendo respeitar, por exemplo, a execução de leis e decretos do Poder Legislativo e 

decisões e ordens dos Juízes e Tribunais e o pagamento dos vencimentos de qualquer 

membro do Judiciário, que não deve faltar de forma injustificada por mais de três meses 

no mesmo exercício financeiro, como dispõe o parágrafo terceiro do mesmo artigo. 

Outro novo princípio trazido pela Constituição é o de prestação de contas da 

administração, havendo no texto constitucional seis artigos tratando dos direitos e deveres 

daqueles que lidam com o dinheiro público. Tal princípio tinha alcance amplo ao trazer 

obrigatoriedade de que os estados membros em suas Constituições estaduais, ou mesmo 

o Poder Legislativo em leis ordinárias não fossem capazes de alterar o disposto na 

Constituição quanto a tal prestação de contas, devendo o controle periódico e a 

responsabilização daqueles que lidam com dinheiro público ser efetiva e fixa em nível 

abrangente. 

O princípio de possibilidade de reforma constitucional e competência do 

Legislativo para decretá-la também já eram presentes anteriormente, sendo o último 

princípio, que aborda a representação de profissões, novo em relação ao texto anterior. A 

ideia foi tirada de movimentos europeus e buscava tornar mais ameno o conflito entre 
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capital e trabalho, sendo a aproximação com a classe trabalhadora um traço marcante do 

governo de Vargas, então presidente do Brasil. 

O inciso VI traz a possibilidade de Intervenção Federal para a reorganização das 

finanças do estado-membro que, sem motivo de força maior, suspender, por mais de dois 

anos consecutivos, o serviço de sua dívida fundada. Neste sentido, é relevante ressaltar 

que tal serviço não significa que o estado estava insolvente, uma vez que tal conceito em 

sua origem no direito civil, se dá apenas quando o caixa ativo está menor do que o passivo, 

o que gera impossibilidade de realizar pagamentos a credores e tendo como consequência 

a divisão do patrimônio do devedor para os credores. 

Portanto, não se via necessário que o estado estivesse insolvente para que se 

decretasse a Intervenção Federal. O que o inciso trata é apenas da suspensão do serviço 

de dívida, o que leva a conclusão de que a União tentaria prevenir uma possível 

insolvência por parte de um estado-membro. 

Por fim, o último inciso que trata das hipóteses que podem ensejar a intervenção 

da União fala sobre a execução de ordens e decisões de juízes e tribunais federais. Ao 

contrário de seu texto antecessor, que só trazia a hipótese se tratando de sentenças 

federais, a Constituição de 1934 trouxe maior abrangência ao incluir os termos “ordens” 

e “decisões”, deixando implícito que o descumprimento de qualquer mando é suficiente 

para que seja decretada a Intervenção Federal, sem ser necessário que houvesse um teor 

mais definitivo. 

No entanto, a própria Constituição deixa claro que não poderia uma justiça intervir 

na outra, isto é, não caberia, por exemplo, à justiça federal intervir na justiça estadual. 

Neste caso, quem deveria realizar o pedido de intervenção ao Presidente da República, 

era o Poder Judiciário que tinha tal pertinência, sendo o mesmo apenas o executor do 

pedido, exceto quando o descumprimento fosse por parte de uma justiça em relação a 

outra. Neste caso, explica Francisco Bilac: 

“Se fosse o caso de um juiz singular estadual que não cumprisse uma carta 

precatória federal a ele dirigida, o decreto de Intervenção dirigir-se-ia ao 

presidente do Tribunal local, a quem incumbia afastar o funcionário desidioso. 

Caso o presidente do Tribunal local não tomasse alguma medida, nesse caso, 

o juiz federal desrespeitado poderia requerer uma atitude mais consentânea à 

Suprema Corte ou ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (art. 12, § 5º). A 
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Intervenção era solicitada pelo presidente de um desses dois órgãos superiores 

ao presidente da República, que era o responsável pela execução da medida.”17 

Quanto ao funcionamento da Intervenção Federal, os parágrafos tratam de como 

deveria a mesma ocorrer conforme as hipóteses de cada inciso. O parágrafo primeiro trata 

das hipóteses de reorganização das finanças e de observância dos princípios 

constitucionais, quando deverá a intervenção ser decretada por lei federal, que deve ditar 

sua amplitude e duração, e podendo ser prorrogada por nova lei.  

O Interventor, por sua vez, seria eleito pela Câmara dos Deputados, que poderia 

também autorizar o presidente a tomar tal decisão. Ainda na hipótese de observância dos 

princípios constitucionais sensíveis, o constituinte prestigia a autonomia dos estados ao 

ser necessária a declaração da constitucionalidade da lei que decretaria a intervenção 

federal por parte da Corte Suprema, devendo o Procurador-Geral da República provocar 

tal determinação do referido órgão judiciário. 

Mais uma regra quanto à Intervenção é a de que a mesma suspende apenas a lei 

estadual que motivou o ato, sendo recomendável até mesmo a declaração de nulidade da 

mesma em algumas hipóteses. Além disso, o mesmo parágrafo deixa evidente o caráter 

temporário da Intervenção ao afirmar que apenas interrompe o exercício das autoridades 

que lhe deram causa por tempo determinado, devendo a responsabilidade dos mesmos ser 

apreciada. 

O §6º traz as competências do presidente da República quando se dá a intervenção, 

sendo elas: a) executar a intervenção que for decretada por lei federal ou requisitada pelo 

Poder Judiciário, sendo da competência do Interventor todos os meios de ação que se 

façam necessários; b) decretar a intervenção: para assegurar a execução das leis federais; 

para manter a integridade nacional; para repelir invasão estrangeira ou de um estado em 

outro; para pôr fim à guerra civil, com prévia autorização do Senado Federal; para garantir 

o livre exercício de qualquer dos Poderes Públicos estaduais, por solicitação dos Poderes 

Legislativo ou Executivo locais, submetendo em todas as hipóteses, com exceção da de 

guerra civil, o seu ato à aprovação imediata do Poder Legislativo. Sendo relevante, ainda, 

                                                           
17 PINTO FILHO, Francisco Bilac M., 2002, A INTERVENÇÃO FEDERAL E O FEDERALISMO BRASILEIRO; p. 
259; editora Forense. 
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que o Presidente deve decretar no ato da Intervenção o prazo e o objeto, assim como os 

termos de execução da mesma e a figura do Interventor. 

Por fim, o último parágrafo estabelece que os representantes dos Poderes estaduais 

eletivos podem solicitar intervenção somente quando o Tribunal Superior de Justiça 

Eleitoral lhes atestar a legitimidade, de forma a estancar o receio das práticas de 

reconhecimento de duplicidade de assembleias e governadores. O mesmo parágrafo 

estabelece, ainda, a possibilidade de oitiva do Tribunal inferior que julgou de forma 

definitiva as eleições. 

3.3. A Constituição de 1937 

 A Constituição de 1937, apelidada de Polaca, assim como a de 1934, veio em meio 

a um conturbado momento na história do Brasil, em que Getúlio Vargas realizou um golpe 

em 1930, se autointitulou presidente, promulgou a primeira constituição de seu governo, 

em 1934, passando a ideia de que a normalidade se instalaria novamente, com um regime 

democrático e eleições em que o povo escolheria seu líder. 

 Porém, em 1936, Vargas realizou um novo golpe, suspendendo a Constituição 

anterior, que só vigorou por cerca de dois anos, não tendo, nesse curto período curto de 

vigência, produzido quaisquer efeitos reais. Assim sendo, em 1937 é promulgada uma 

nova Constituição, que tem vigência por quase nove anos18. No entanto, a nova Carta 

sequer teve efetiva aplicação, uma vez que o novo governo de Getúlio foi ditatorial e 

autoritário, não cumprindo, portanto, as estipulações constitucionais. 

 Quanto ao instituto da Intervenção Federal, o artigo que tratava da mesma foi 

reformulado no último ano de sua vigência, em 194519. Seu texto original, que teve 

vigência por maior tempo, dizia:  

“Art 9º - O Governo federal intervirá nos Estados, mediante a nomeação pelo 

Presidente da República de um interventor, que assumirá no Estado as funções 

que, pela sua Constituição, competirem ao Poder Executivo, ou as que, de 

acordo com as conveniências e necessidades de cada caso, lhe forem atribuídas 

pelo Presidente da República: 
a) para impedir invasão iminente de um pais estrangeiro no território nacional, 

ou de um Estado em outro, bem como para repelir uma ou outra invasão; 
b) para restabelecer a ordem gravemente alterada, nos casos em que o Estado 

não queira ou não possa fazê-lo; 

                                                           
18 https://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1937/ - acessado em 01/07/2018. 
19 Lei nº 9 de 1945, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm  

https://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1937/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm
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c) para administrar o Estado, quando, por qualquer motivo, um dos seus 

Poderes estiver impedido de funcionar; 
d) para reorganizar as finanças do Estado que suspender, por mais de dois anos 

consecutivos, o serviço de sua dívida fundada, ou que, passado um ano do 

vencimento, não houver resgatado empréstimo contraído com a União; 
e) para assegurar a execução dos seguintes princípios constitucionais; 
1) forma republicana e representativa de governo; 
2) governo presidencial; 
3) direitos e garantias assegurados na Constituição; 
f) para assegurar a execução das leis e sentenças federais. 

Parágrafo único - A competência para decretar a intervenção será do Presidente 

da República, nos casos, das letras a , b e c ; da Câmara dos Deputados, no 

caso das letras d e e ; do Presidente da República, mediante requisição do 

supremo Tribunal Federal, no caso da letra f.”20 

 O que é relevante compreender em relação a esse período, denominado como 

Estado Novo, é que, na realidade, governadores estaduais nunca foram confirmados, e 

muito menos Constituições dos mesmos21. Assim sendo, o Estado Interventivo foi uma 

constante na política brasileira durante o período e as regras estipuladas na Constituição 

quanto à Intervenção Federal não tinham real serventia. 

 Quanto ao texto constitucional, ressalta-se o fato de este trazer a frase “o Governo 

Federal intervirá”, ao contrário de “O Governo Federal não poderá intervir (...), salvo 

para” (1891) ou “O Governo Federal não intervirá (...), salvo pra” (1934). Acredita-se 

que tal escrita tem a ver com a responsabilidade na facultatividade da intervenção, isto é, 

mesmo sendo facultativa, a omissão do Governo Federal em intervir quando fosse 

necessário poderia gerar crime de responsabilidade. 

 Logo no caput do artigo 9º, já se trata dos poderes que a nova Constituição confere 

ao Interventor, que será nomeado pelo Presidente da República, e assumirá as funções do 

Poder Executivo, ou seja, o interventor será encarregado das funções do governador, o 

que ocorre pela primeira vez na história da República brasileira. 

 Em relação às hipóteses de incidência, a Constituição reduz a eventualidade da 

decretação e concentra, ao menos as mais complexas, nas mãos do Presidente da 

República, o que parece lógico para um governo centralizado e com caráter autoritário. 

Vale destacar, também, que algumas das hipóteses são as mesmas das já previstas em 

Cartas anteriores, como o caso da alínea “a”, “c” e “f”.  

                                                           
20 Constituição de 1937, art. 9º, texto original.  
21 http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-constituicao-de-1937-e-a-ditadura-

estadonovista,589034.html – acessado em 01/07/2018 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-constituicao-de-1937-e-a-ditadura-estadonovista,589034.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-constituicao-de-1937-e-a-ditadura-estadonovista,589034.html
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 A alínea “a” fala da hipótese de intervenção 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, ficando a cargo do Presidente da República a decretação da 

intervenção. Se houvesse qualquer forma de ameaça, deveria ele intervir, sem ser 

necessário o requerimento do estado-membro invadido.  

 A alínea “c”, por sua vez, tratava da possibilidade da União intervir para 

administrar o Estado, quando, por qualquer motivo, um dos seus Poderes estiver impedido 

de funcionar. Neste caso, a maior diferença é justamente o uso da expressão “qualquer 

motivo”, dando total liberdade ao Governo Federal, na figura do Presidente, que teria 

competência para declarar a intervenção, ao contrário da Constituição anterior, para 

distinguir os casos de impedimento dos Poderes estaduais. 

 A alínea “f” traz a hipótese de Intervenção Federal para assegurar a execução de 

leis e sentenças federais, o que já existia na Constituição de 1891 após a Reforma de 1926. 

A Constituição de 1934 trouxe um conceito semelhante, mais abrangente, tratando de 

decisões e ordens de Juízes e Tribunais federais. Neste caso, deveria o Supremo Tribunal 

Federal requerer a intervenção, que seria declarada pelo Presidente da República. 

 As alíneas “d” e “e” trazem hipóteses já tratadas antes, porém com relevantes 

modificações em seu conteúdo. A primeira dessas hipóteses, a de a União intervir para 

“reorganizar as finanças do Estado que suspender, por mais de dois anos consecutivos, o 

serviço de sua dívida fundada, ou que, passado um ano do vencimento, não houver 

resgatado empréstimo contraído com a União” traz mudança justamente na segunda parte, 

ao falar da dívida contraída em empréstimo com a União, enquanto o primeiro trecho já 

era hipótese presente na Constituição de 1934, devendo a decretação ser por parte da 

Câmara dos Deputados. 

 A alínea “e” tratava da intervenção para assegurar princípios constitucionais, 

enumerando-os a seguir: forma republicana e representativa de governo; governo 

presidencial; direitos e garantias assegurados na Constituição. Em relação a isso, como já 

mencionado previamente, a Constituição de 1937 não chegou a ter um real propósito, 

uma vez que foi vigente durante período ditatorial, tendo, portanto, conteúdo que, muitas 

vezes, era simplesmente ilusório. 
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 Neste caso, a Constituição mantém a forma republicana e representativa de 

governo, presente já nas Constituições de 1934 e 1891 após a Reforma de 1926. O 

princípio de governo presidencial, por outro lado, havia sido retirado da Carta mais 

recente, a partir da ideia de que o presidencialismo passava uma ideia de um cargo de 

autoridade quase real. A Constituição de 1937 o trouxe novamente, levando-se em 

consideração que Vargas exercia a posição, sendo o governo presidencial, mas não 

verdadeiramente republicano ou representativo, uma vez que não houve qualquer 

alteração ou representação. 

 Já em relação aos direitos e garantias assegurados na Constituição, os mesmos 

jamais foram realmente confirmados, uma vez que o regime em momento algum respeitou 

ou sequer encenou respeitá-los. Assim sendo, a extensa lista de direitos e garantias não 

tinha real eficácia. Em qualquer que fosse a hipótese do inciso “e”, caberia à Câmara dos 

Deputados a decretação da Intervenção. 

 Por fim, a única hipótese completamente nova trazida pela Constituição foi a de 

intervenção para restabelecer a ordem gravemente alterada, nos casos em que o Estado 

não queira ou não possa fazê-lo, disposta na alínea “b”. Este dispositivo foi fruto da 

hipótese de guerra civil, proposta em Cartas anteriores. No entanto, ao usar “ordem 

gravemente alterada”, se expandia o contexto em que é possível a União intervir, uma vez 

que o motivo ou forma de tal desordem não importava, dependendo, apenas, da decisão 

do presidente da república, sendo esta de caráter subjetivo, que decretaria a Intervenção 

sem oitiva de qualquer outro Poder. 

 Vale ressaltar, ainda, que em 1945, o último ano de vigência da Constituição, a 

Lei Constitucional nº 9 alterou o artigo e retirou o inciso “d”, que dispunha sobre a 

reorganização das finanças de estados que estivessem endividados.  

3.4. A Constituição de 1946 

 A Constituição de 1946 veio em um período de redemocratização, em que se 

buscava reestabelecer a segurança e a normalidade, e tal necessidade se refletiu no texto 

constitucional, que foi mais detalhado, visando a resguardar a democracia22. Por ser a 

Intervenção uma situação extrema e de excepcionalidade, o constituinte buscou, nesse 

                                                           
22 http://direitoconstitucional.blog.br/constituicao-de-1946-e-a-redemocratizacao-do-pais/ - acessado em 

01/07/2018 

http://direitoconstitucional.blog.br/constituicao-de-1946-e-a-redemocratizacao-do-pais/
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momento, pormenorizar os pontos do instituto de forma a evitar que fosse utilizada de 

forma corrompida. Diante disso, analisemos os artigos que abordam a Intervenção 

Federal na nova Carta: 

“Art 7º - O Governo federal não intervirá nos Estados salvo para: 

I - manter a integridade nacional; 

II - repelir invasão estrangeira ou a de um Estado em outro; 

III - pôr termo a guerra civil; 

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes estaduais; 

V - assegurar a execução de ordem ou decisão judiciária; 

VI - reorganizar as finanças do Estado que, sem motivo de força maior, 

suspender, por mais de dois anos consecutivos, o serviço da sua dívida externa 

fundada; 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios:  

a) forma republicana representativa; 

b) independência e harmonia dos Poderes; 

c) temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à das funções 

federais correspondentes; 

d) proibição da reeleição de Governadores e Prefeitos, para o período imediato; 

e) autonomia municipal; 

f) prestação de contas da Administração; 

g) garantias do Poder Judiciário. 

Art 8º - A intervenção será decretada por lei federal nos casos dos nº s VI e VII 

do artigo anterior. 

Parágrafo único - No caso do nº VII, o ato argüido de inconstitucionalidade 

será submetido pelo Procurador-Geral da República ao exame do Supremo 

Tribunal Federal, e, se este a declarar, será decretada a intervenção. 

Art 9º - Compete ao Presidente da República decretar a intervenção nos casos 

dos nºs I a V do art. 7º. 

§ 1º - A decretação dependerá: 

I - no caso do nº V, de requisição do Supremo Tribunal Federal ou, se a ordem 

ou decisão for da Justiça Eleitoral, de requisição do Tribunal Superior 

Eleitoral; 

II - no caso do nº IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Executivo, 

coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a 

coação for exercida contra o Poder Judiciário. 

§ 2º - No segundo caso previsto pelo art. 7º, nº II, só no Estado invasor será 

decretada a intervenção. 

Art 10 - A não ser nos casos de requisição do Supremo Tribunal Federal ou do 

Tribunal Superior Eleitoral, o Presidente da República decretará a intervenção 

e submetê-la-á, sem prejuízo da sua imediata execução, à aprovação do 

Congresso Nacional, que, se não estiver funcionando, será convocado 

extraordinariamente para esse fim. 

Art 11 - A lei ou o decreto de intervenção fixar-lhe-á a amplitude, a duração e 

as condições em que deverá ser executada. 

Art 12 - Compete ao Presidente da República tornar efetiva a intervenção e, 

sendo necessário, nomear o Interventor. 

Art 13 - Nos casos do art. 7º, nº VII, observado o disposto no art. 8º, parágrafo 

único, o Congresso Nacional se limitará a suspender a execução do ato argüido 

de inconstitucionalidade, se essa medida bastar para o restabelecimento da 

normalidade no Estado. 

Art 14 - Cessados os motivos que houverem determinado a intervenção, 

tornarão ao exercício dos seus cargos as autoridades estaduais afastadas em 

conseqüência, dela.”23 

                                                           
23 Constituição de 1946, arts. 7 a 13. 
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 Todas as hipóteses previstas no artigo 7º da Constituição de 1946 haviam sido 

anteriormente elencadas nos incisos do artigo 12 da Constituição de 1934, sofrendo 

apenas pequenas alterações, como, por exemplo, o inciso que fala da intervenção como 

medida para assegurar os princípios constitucionais, e lista “independência e harmonia” 

entre os poderes, enquanto a Carta de 1934 falava de “independência e coordenação”. 

 Neste mesmo inciso, ao tratar da temporariedade das funções eletivas, o 

constituinte de 1946 acrescentou que a duração dos mandatos estaduais estava vinculada 

à duração dos mandatos federais. O objetivo de tal acréscimo foi dar fim ao 

comportamento político que ocorria em alguns estados, em que se estabeleciam mandatos 

maiores ou menores para deputados e governadores, conforme a vontade daquele que 

estivesse em situação de poder anterior a posse destes. 

 Outra relevante diferença foi que, enquanto a Constituição de 1934 tratava da 

temporariedade das funções eletivas e da não reeleição de governadores e prefeitos na 

mesma alínea, a Carta de 1946 trouxe ambas as possibilidades de forma separada e ainda 

acrescentou, que quanto à reeleição, a mesma não poderia ocorrer para o período 

imediato. 

 O princípio que antes tratava das garantias do Poder Judiciário e Ministério 

Público estaduais (1934), neste novo momento, restringiu-se apenas a garantias do Poder 

Judiciário, que eram elencadas no artigo 124 da Constituição. Tal fato não significa que 

o Ministério Público não tinha suas próprias garantias, uma vez que o tinha, conforme o 

artigo 125, sendo inclusive muito semelhantes às dos magistrados. O constituinte de 1946 

apenas discordava da visão de que tais prerrogativas eram um alicerce tão fundamental 

ao Estado de direito que, se desobedecidas, acarretariam em uma Intervenção Federal, 

que, conforme já exaustivamente mencionado, é uma medida extrema e 

excepcionalíssima. 

 Os seguintes artigos tratam da forma de funcionamento da Intervenção em cada 

uma das hipóteses. O artigo 8º trata da competência do Congresso Nacional para deliberar 

quanto à intervenção quando a mesma fosse tomada visando reorganizar as finanças do 

Estado que, sem motivo de força maior, suspender, por mais de dois anos consecutivos, 

o serviço da sua dívida externa fundada ou assegurar a observância dos princípios 

descritos no artigo, criando lei federal que decretaria a intervenção. Ressalta-se, ainda, 
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que seu parágrafo único, há previsão de submissão do ato arguido por parte do 

Procurador-Geral da República para que o Supremo Tribunal Federal faça análise do 

mesmo e, caso este declare inconstitucionalidade, decreta-se a Intervenção. 

 Em relação a esse ato, o mesmo não precisava ser necessariamente normativo, 

devendo apenas produzir efeitos jurídicos cujas consequências envolvessem preceitos 

fundamentais da Constituição. Por se tratar de caso de Intervenção Federal, o STF decidiu 

que apenas poderia analisar lei estadual, uma vez que não seria de competência do órgão 

a intervenção em municípios, logo, não poderia declarar a representação interventiva 

nestes. 

 O artigo 13 retorna ao tema ao falar que, conforme a disposição do parágrafo único 

do artigo 8º, na hipótese de intervenção para assegurar a observância dos princípios 

constitucionais listados, o Congresso Nacional irá se limitar a suspender a execução do 

ato ofensivo aos princípios se for tal medida suficiente para reestabelecer a normalidade, 

não sendo necessária a criação de lei federal. 

 O artigo 9º traz cinco hipóteses em que compete ao presidente da república 

decretar a intervenção. Em três destas, independe de qualquer outro Poder tal decretação, 

sendo elas a intervenção para pôr termo a guerra civil, manter a integridade nacional e 

repelir invasão estrangeira ou de um estado a outro, devendo nesta a intervenção ocorrer 

apenas no estado invasor.  

 Na hipótese de intervenção para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes 

estaduais, deve haver solicitação do Legislativo ou Executivo coacto ou impedido ou 

requisição do Tribunal Superior eleitoral. Já a intervenção para assegurar a execução de 

decisão ou ordem judiciária só pode ser decretada caso exista requisição do Supremo 

Tribunal Federal ou caso a ordem ou decisão seja da Justiça Eleitoral, devendo a 

requisição ser do Tribunal Superior Eleitoral. 

 O artigo 10 apresenta contradição, pois o que se entende de seu texto é que 

competia ao Presidente da República decretar a intervenção em todas as hipóteses, exceto 

aquelas em que tal atribuição seria de órgãos do Poder Judiciário. No entanto, o artigo 8º 

fala de hipóteses em que caberia ao Congresso Nacional a deliberação quanto a 

intervenção, sendo o entendimento da doutrina de que, nessas hipóteses, a competência 
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para decretar é do respectivo órgão do Legislativo, sem ser necessária qualquer consulta 

ao chefe do Executivo. 

 No caso do artigo 10, seria então o ato interventivo complexo, uma vez que exigia 

a participação de pelo menos dois poderes. Isto porque, nos casos de competência 

exclusiva do presidente, este deveria submeter ao Congresso Nacional logo que 

decretasse a execução, o decreto interventivo para que o órgão analisasse o mesmo. Tal 

medida era claramente uma tentativa por parte do constituinte de evitar novos golpes e 

regimes autoritários, buscando impedir que a concentração de poder em apenas uma 

figura tornasse a ocorrer. 

 O artigo 11 é mais um exemplo de tentativas de evitar golpes ao regime 

democrático, pois exige que a lei ou decreto de intervenção estabeleça a amplitude, 

duração e condições de execução do ato interventivo, ou seja, há uma clara busca de que 

a Intervenção Federal não seja posta em mau uso.  

 O artigo 14 segue a mesma linha ao expor que, assim que cessados os motivos que 

houverem determinado a intervenção, deverão retornar aos seus cargos originais as 

autoridades afastadas em consequência da mesma. Mais uma vez, o objetivo do 

constituinte é proteger a democracia, não deixando que a Intervenção sirva como passo 

inicial para um golpe de Estado. 

 O artigo 12, por sua vez, trata da competência do Presidente efetivamente executar 

a intervenção, dando funcionalidade à mesma, e nomeando, se necessário, um Interventor 

para agir de forma a contornar a situação que ensejou o ato interventivo. 

3.5. A Constituição de 1967 

  As Constituições de 1937 e de 1967 vieram em momentos diferenciados na 

história do federalismo brasileiro, em que a democracia sofreu seus mais duros golpes. O 

primeiro deles, como já explanado, se deu pelas mãos de Getúlio Vargas e se iniciou em 

1930, quando a Era Vargas foi instaurada, sendo agravada justamente em 1937, ano de 

promulgação da então Carta Magna, com o começo do Estado Novo, e só chegando ao 

fim em 1945.    

 O segundo período ditatorial vivido pelo Brasil durou vinte e um anos, de 1964 

até 1985, tratando-se, neste momento, de um regime militar, em que houve um rodízio de 
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presidentes, sendo o país governado por cinco distintos militares ao longo dos anos24. Em 

1967, o primeiro destes, Presidente Castelo Branco, promulgou a Constituição, que 

institucionalizava a ditadura. Vale destacar, ainda, que restou óbvio o fato de a Carta 

Magna apresentar valor unicamente formal, uma vez que tinha força de lei inferior aos 

atos institucionais e tinha teor extremamente vago e abstrato, de forma a facilitar qualquer 

manipulação do texto por parte dos governantes25.  

 Diante disso, o artigo que trata da Intervenção Federal, apesar de conter regras de 

aplicação quanto ao instituto, ainda que mais simples do que as da Constituição anterior, 

trazia instruções que, na prática, não eram seguidas, uma vez que o governo apenas usava 

a Constituição de forma subjetiva, para satisfazer seus interesses. De qualquer maneira, 

analisaremos o texto constitucional:  

“Art 10 - A União não intervirá nos Estados, salvo para: 

I - manter a integridade nacional; 

II - repelir invasão estrangeira ou a de um Estado em outro; 

III - pôr termo a grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção; 

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes estaduais; 

V - reorganizar as finanças do Estado que: 

a) suspender o pagamento de sua divida fundada, por mais de dois anos 

consecutivos, salvo por motivo de força maior; 

b) deixar de entregar aos Municípios as cotas tributárias a eles destinadas; 

c) adotar medidas ou executar planos econômicos ou financeiros que 

contrariem as diretrizes estabelecidas pela União através de lei; 

VI - prover à execução de lei federal, ordem ou decisão judiciária; 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios: 

a) forma republicana representativa; 

b) temporariedade dos mandatos eletivos, limitada a duração destes à dos 

mandatos federais correspondentes; 

c) proibição de reeleição de Governadores e de Prefeitos para o período 

imediato; 

d) independência e harmonia dos Poderes; 

e) garantias do Poder Judiciário; 

f) autonomia municipal; 

g) prestação de contas da Administração. 

Art 11 - Compete ao Presidente da República decretar a intervenção. 

§ 1º - A decretação da intervenção dependerá: 

a) no caso do n.° IV do art. 10, de solicitação do Poder Legislativo ou do 

Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, 

se a coação for exercida contra o Poder Judiciário; 

b) no caso do n.º VI do art. 10, de requisição do Supremo Tribunal Federal, ou 

do Tribunal Superior Eleitoral, conforme a matéria, ressalvado o disposto na 

letra c deste parágrafo. 

c) 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 tratar de execução de lei federal. 

                                                           
24 https://www.significados.com.br/ditadura-militar/ - acessado em 01/07/2018 
25 https://jus.com.br/artigos/57909/constituicao-de-1967 - acessado em 01/07/2018 

https://www.significados.com.br/ditadura-militar/
https://jus.com.br/artigos/57909/constituicao-de-1967
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§ 2º - Nos casos dos itens VI e VII do art. 10, o decreto do Presidente da 

República limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa 

medida tiver eficácia. 

Art 12 - O decreto de intervenção, que será submetido à apreciação do 

Congresso Nacional, dentro de cinco dias, especificará: 

I - a sua amplitude, duração e condições de execução; 

II - a nomeação do interventor. 

§ 1º - Caso não esteja funcionando, o Congresso Nacional será convocado 

extraordinariamente, dentro do mesmo prazo de cinco dias, para apreciar o ato 

do Presidente da República. 

§ 2º - No caso do § 2º do artigo anterior, fica dispensada a apreciação do 

decreto do Presidente da República pelo Congresso Nacional, se a suspensão 

do ato tiver produzido os seus efeitos. 

§ 3º - Cessados os motivos que houverem determinado a intervenção, voltarão 

aos seus cargos, salvo impedimento legal, as autoridades deles afastadas.”26 

 Como é possível compreender pela leitura dos artigos, a nova Constituição volta 

a ter um trâmite mais simplificado em relação à Intervenção Federal, facilitando que a 

mesma ocorra e desrespeitando a autonomia dos entes federados, o que se mostra 

característica de governos ditatoriais. Neste novo cenário, o Presidente da República se 

torna competente pela decretação de intervenção em mais casos do que ocorria na Carta 

anterior e é parte essencial em todas as hipóteses de deflagração da medida, reforçando a 

característica centralizadora do governo, condizente com regimes ditatoriais e 

autoritários. 

 Antes mesmo da promulgação, ainda em novembro de 1964 e, depois novamente, 

em janeiro de 1966, o governo militar executou duas Intervenções Federais nos estados 

de Goiás e Alagoas27, respectivamente, mostrando de forma clara a característica 

interventiva do novo regime, que, em menos de dois anos, executou mais medidas 

interventivas do que durante todo o período democrático anterior, que durou quase vinte 

anos. 

 Apesar de a Constituição prever regras para a execução da Intervenção Federal, o 

regime militar se caracterizou pela sujeição do texto constitucional ao que era desejado 

pelo governo, como já dito.  

Assim sendo, há de se evidenciar o fato de que nem mesmo a legalidade criada 

pelo próprio regime militar foi respeitada, apesar de esse ter sido o intuito da Constituição 

de 1967, uma vez que os Atos Institucionais, em especial o famigerado Ato Institucional 

                                                           
26 Constituição de 1967, arts. 10, 11 e 12, texto original. 
27 PINTO FILHO, Francisco Bilac M., 2002, A INTERVENÇÃO FEDERAL E O FEDERALISMO 

BRASILEIRO; p. 311-312; editora Forense. 
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de número 05, ignoravam as regras constitucionais quando estas não pareciam 

interessantes para o governo.  

Neste intuito, o referido AI-05, editado em dezembro de 1968, previu a 

possibilidade de intervenção sem ser necessário respeitar os limites previstos na 

Constituição e, levando-se em consideração que os Atos Institucionais tinham peso legal 

superior ao constitucional, este passou a ser o parâmetro seguido durante a vigência do 

AI nº 0528, que se deu até 1979.  

No entanto, para podermos compreender de forma integral o conteúdo de 

Intervenção Federal na vigência desta Constituição, é necessário analisar o texto 

constitucional em seu conteúdo original e ressaltar as principais diferenças em relação à 

Carta anterior.  

Quanto aos primeiros incisos, que tratavam da intervenção para garantir a 

integridade nacional e repelir invasão estrangeira ou de um estado-membro a outro, não 

houve mudança em seu texto, mas sim quanto à percepção dada a estas hipóteses. Com o 

contexto da Guerra Fria29 e o medo da ameaça comunista, um dos principais pilares do 

golpe militar de 1964, a intervenção passou a ser usada como ferramenta de combate ao 

comunismo, principalmente com a forte chegada de regimes socialistas a outros países 

latino-americanos, como ocorreu em Cuba30. Além disso, no que se trata de invasão de 

um estado a outro, vale ressaltar que não era necessária a solicitação do estado invadido, 

podendo o presidente agir de imediato, o que, mais uma vez, demonstrava desrespeito ao 

princípio da autonomia dos estados.  

A primeira grande diferença a ser notada em relação ao texto é que se retira, mais 

uma vez, a hipótese de intervenção para pôr termo a guerra civil, sendo substituída por 

“pôr termo a perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção”. Pela própria redação, não 

há dúvida de que este estado descrito pelo inciso III seria de caracterização muito mais 

fácil do que um estado de guerra civil.  

Além disso, nesta hipótese, o Presidente não precisaria consultar outro Poder para 

declarar a Intervenção Federal e não havia necessidade de requisição para a decretação 

                                                           
28 https://www.infoescola.com/ditadura-militar/ai-5/ - acessado em 01/07/2018 
29 https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/o-brasil-durante-guerra-fria.htm – acessado 

em 01/07/2018 
30 https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-cubana.htm - acessado em 01/07/2018 

https://www.infoescola.com/ditadura-militar/ai-5/
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/o-brasil-durante-guerra-fria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-cubana.htm
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da mesma, devendo apenas levar ao conhecimento do Congresso Nacional a medida em 

até cinco dias depois de sua decretação. Neste sentido, o Legislativo Federal poderia 

aprovar e validar os atos da medida interventiva; aprovar o ato mas suspender a 

intervenção, aplicando efeito ex nunc a esta; ou, finalmente, desaprovar e não autorizar 

os atos, passando a ter efeito ex tunc, o que criaria a obrigação de prescrever os 

procedimentos que deveriam ser realizados em relação aos atos que já haviam sido postos 

em prática. 

O inciso seguinte tratava do livre exercício dos Poderes estaduais e já era previsto 

em Constituições anteriores, inclusive quanto a decretação do mesmo, que seria 

competência do Presidente da República, exigindo, porém, a solicitação do Legislativo 

ou Executivo impedido ou coacto ou a requisição do STF quando a coação se desse contra 

o Judiciário. 

O inciso que propõe a intervenção como medida para reorganizar as finanças de 

estado-membro é dividido em três alíneas, sendo elas: a) suspensão do pagamento da 

dívida fundada por mais de dois anos, hipótese já comum em Constituições anteriores; b) 

suspensão da entrega das quotas tributárias destinadas aos municípios por parte do estado; 

c) adoção de medidas ou execução de planos financeiros que contrariassem diretrizes 

federais. Vale destacar que, nestas hipóteses, deveria a medida interventiva durar 

enquanto durasse a debilidade encontrada pelo interventor, podendo, portanto, ser 

renovada a Intervenção Federal, desde que fosse submetida ao Congresso Nacional. 

O próximo inciso trata da intervenção como medida protetora da execução de lei 

federal, ordem ou decisão judiciária, indo além do disposto na Constituição de 1946, que 

só falava da execução de ordem ou decisão judiciária, não trazendo a questão das leis 

federais. Quanto à sua execução, neste caso, a intervenção deveria ser decretada pelo 

Presidente da República, dependendo de provimento do Supremo Tribunal Federal por 

representação do Procurador Geral da República, no caso de proteção à execução de lei 

federal, ou seja, este caso exigia representação interventiva, fato que já havia se passado 

em determinadas hipóteses na Carta anterior, mas não em relação à execução de lei 

federal. 

Quanto aos princípios, todos os elencados vieram da Constituição de 1946, sem, 

nesse momento, nenhuma novidade. No entanto, o entendimento dos princípios se 
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mostrava adaptável à situação em que a Constituição foi promulgada. Isto significa que, 

por se tratar de um regime autoritário e ditatorial, havia clara intenção por parte dos 

governantes de manipular este inciso de forma a torna-lo mais vantajoso a seus interesses.  

Vale destacar que este inciso, por um todo, era hipótese de exigência de 

representação interventiva do Procurador Geral da República perante o Supremo Tribunal 

Federal para a declaração de intervenção federal. Ao contrário da Constituição de 1946, 

que autorizava também o Congresso Nacional a apreciar o tema em hipótese de ameaça 

aos princípios constitucionais sensíveis, a Carta de 1967 trouxe o Procurador Geral da 

República como único legitimado para ajuizar a ação de representação perante o STF. 

Ainda quanto aos dois últimos incisos, ou seja, defesa dos princípios 

constitucionais e proteção da execução de lei federal, ordem ou decisão judiciária, o §2º 

do artigo 11 traz a obrigatoriedade de o decreto de intervenção funcionar apenas para 

suspender o ato impugnado, sem necessidade de uma ação mais proativa por parte da 

União, que deveria evitar intervir maneira de mais agressiva, a menos que fosse 

fundamental ao retorno para a normalidade. No caso de a suspensão do ato impugnado 

ser suficiente, a Carta dispensa a apreciação do decreto do Presidente da República pelo 

Congresso Nacional. 

O artigo 12 da Constituição de 1967, por fim, reproduz alguns dos artigos que 

tratam da Intervenção Federal na Constituição de 1946, completando também e adaptando 

conforme os novos moldes do governo. O decreto de intervenção que deve ser 

apresentado em cinco dias ao Congresso Nacional deveria conter a duração, amplitude, 

condições de execução e o nome do interventor, devendo o Legislativo ser convocado 

extraordinariamente dentro do prazo caso não esteja funcionando.  

Há também previsão de retorno das autoridades afastadas de seus cargos, salvo 

impedimento legal, após cessados os motivos que causaram a intervenção, o que também 

está assegurado no artigo 14 da Carta Magna de 1946. 

3.5.1 Emenda Constitucional de 1969 ou Nova Constituição de 1969 

Em outubro de 1969, aproveitando o recesso do Congresso Nacional e a permissão 

dada no Ato Institucional de nº 05 de que o Poder Executivo Federal poderia legislar sobre 

qualquer tema, incluindo Emendas Constitucionais, ministros militares promulgaram a 
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Emenda Constitucional 1/69. Apesar de sua aparência de Emenda Constitucional, tratava-

se, na verdade, de uma nova Carta Constitucional que manteve o AI nº 05 e aprofundou 

ainda mais medidas de retrocesso no Brasil, incorporando em seu texto atos autoritários 

e consagrando a intervenção federal nos estados.  

O que se pode concluir, portanto, foi que a Emenda Constitucional nº 1/69 

ultrapassou seus limites enquanto uma suposta emenda, e acabou constituindo, na 

verdade, uma nova Carta Constitucional, sendo este o entendimento afirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal e também pela doutrina majoritária no Brasil. No entanto, com 

o intuito de facilitar a compreensão para a leitura, continuaremos nos referindo ao texto 

como Emenda Constitucional nº 1/69 e não como a Constituição de 1969, até por ser esta 

a nomenclatura oficial, apesar de ter força de constitucional. 

Em relação ao instituto da Intervenção Federal, apenas foi reforçada a ideia já 

passada no AI-5, facilitando cada vez mais as hipóteses em que a União poderia intervir 

nos estados. Entende-se, também, com base no texto do mesmo ato institucional, que os 

artigos que tratam da intervenção federal nos estados se estendem à intervenção federal 

nos municípios, apesar de não haver tal autorização no texto constitucional, pois a 

intervenção da União em municípios foi uma realidade frequente durante o regime militar. 

Trataremos agora das modificações trazidas pela Emenda Constitucional de 1969. 

Comparando o inciso III à previsão da Constituição de 1937, que traz semelhante 

hipótese ao tratar de “ordem gravemente alterada” (art. 9º, “b”) e ao conteúdo original do 

inciso III, que falava de “grave perturbação da ordem”, a Emenda Constitucional de 1969 

retira o termo “grave”. Mais uma vez, parece claro o objetivo de tornar mais fácil a 

possibilidade de intervir a União nos estados, e, conforme entendimento, em qualquer 

porção do território nacional. Não só o critério de perturbação apresenta caráter 

extremamente subjetivo, mas também o texto busca autorizá-lo sem qualquer rigor. 

Quanto à segunda parte do inciso, não há dúvida da importância do combate à 

corrupção, mas questiona-se qual seria o critério aplicado, uma vez que não tratava a 

constituição deste tópico. Caso meras denúncias fossem o suficiente para retirar um 

membro do poder público estadual, estaria este extremamente fragilizado, o que fere de 

forma contundente o conceito federativo.  
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Além disso, em seu inciso VII, houve duas mudanças em relação aos princípios 

constitucionais sensíveis listados em suas alíneas. O texto original trouxe na alínea “c” a 

proibição de reeleição de Governadores e Prefeitos para o mandato seguinte imediato, e 

tal princípio foi retirado na Emenda Constitucional. Atribui-se isto ao fato de os chefes 

do executivo estadual e municipal passarem a ser indicados ou diretamente pelo 

Presidente da República, ou pelo Legislativo que era comandado pela Arena, o partido 

oficial do regime militar. Logo, não havia qualquer lógica em proibir a reeleição, visto 

que isto fugiria do interesse do próprio regime. 

A outra mudança neste mesmo inciso foi o acréscimo da hipótese de proibição ao 

deputado estadual, salvo a função de secretário de Estado, da prática de ato ou do 

exercício de cargo, função ou emprego mencionados nos itens I e II do artigo 34, que trata 

de funções restritas a deputados e senadores: 

“Art. 34. Os deputados e senadores não poderão: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, emprêsa 

pública, sociedade de economia mista ou emprêsa concessionária de serviço 

público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 
b) 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.”31 

 Esta hipótese visava proteger o país da corrupção ao impedir que os deputados 

estivessem ligados ou contratassem com a administração pública. Questiona-se, no 

entanto, se não seria um exagero que tal ato culminasse em uma Intervenção Federal, 

justamente pela gravidade da medida, pois não necessariamente seria a contratação de 

deputado estadual lesiva ao erário público, sendo possível “constituir casos apenas de 

embaraço moral, podendo tornar-se casos de corrupção, e nesses casos, eles deviam ser 

perquiridos pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público local”.32 

                                                           
31 Constituição de 1967, art. 34, após a Emenda Constitucional nº 01/1969 
32 PINTO FILHO, Francisco Bilac M., 2002, A INTERVENÇÃO FEDERAL E O FEDERALISMO BRASILEIRO; p. 
316; editora Forense. 
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 Mais uma vez, resta evidente o radicalismo do regime militar brasileiro, que 

buscou tornar mais simples a decretação da Intervenção Federal e, conforme será 

explicitado a seguir ao tratar detalhadamente do AI-5, criou regras que viria a ignorar 

solenemente, visto que o referido ato se sobrepunha ao texto constitucional e tratava da 

possibilidade de decretar a intervenção sem obedecer aos limites impostos pela 

Constituição. 

 Por fim, a última relevante alteração trazida pela EC 01/69 foi retirar a 

obrigatoriedade da nomeação do interventor, o que facilita, mais uma vez, a elaboração 

de um suposto decreto interventivo, já que o Presidente da República só precisaria nomear 

a figura do interventor se fosse cabível. 

3.5.2 Ato Institucional nº 05 

Em dezembro de 1968, o Marechal Costa e Silva, então presidente do Brasil, 

editou o Ato Institucional de nº 05, conhecido como o mais duro ato da ditadura militar 

brasileira. Este ato passava por cima do texto constitucional elaborado durante o próprio 

regime militar e concentrava poderes na figura do Presidente da República de forma 

absoluta, ignorando qualquer tipo de garantia constitucional.  

“São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições 

Estaduais; O Presidente da República poderá decretar a intervenção nos 

estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição, 

suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e 

cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, e dá outras 

providências. 

(...) 

Art. 3º - O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar 

a intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na 

Constituição. 

Parágrafo único - Os interventores nos Estados e Municípios serão 

nomeados pelo Presidente da República e exercerão todas as funções e 

atribuições que caibam, respectivamente, aos Governadores ou Prefeitos, 

e gozarão das prerrogativas, vencimentos e vantagens fixados em lei.”33 (grifos 

nossos) 

 Em primeiro lugar, da simples leitura do dispositivo, é possível notar que o AI-5 

utiliza da sua hierarquia superior à da Constituição para estabelecer a possibilidade de 

decretação por parte do Presidente da República da Intervenção Federal nos estados e 

municípios sem respeitar os limites impostos no texto constitucional. Isso significa que o 

chefe do executivo federal não precisaria mais sequer seguir as hipóteses ou trâmites 

                                                           
33 Ato Institucional nº 05. 13/12/1968. 
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legais para instituir um estado de extrema excepcionalidade como é o caso da Intervenção 

Federal, podendo, inclusive, realizar a intervenção per saltum, sem qualquer tipo de 

restrição a sua forma de agir. 

 A intervenção per saltum se dá quando a União intervém diretamente no 

município, “pulando” a figura do estado membro. A Constituição atual, promulgada em 

1988, não permite tal figura e durante a história da democracia brasileira, não se falava 

na intervenção da União no município, apenas em estados membros. Tal estipulação clara 

da permissão de intervenção per saltum no AI-5 foi marcante para a compreensão do que 

foi o regime militar e de suas frequentes medidas interventivas. 

 Outra relevante informação trazida pelo trecho extraído é quanto à figura dos 

interventores. Assim como ocorreu na Constituição de 1937, o AI-5 igualou os 

interventores aos chefes do poder executivo estadual e municipal, isto é, governadores e 

prefeitos, respectivamente. Isto significava que passaram a ter todas as prerrogativas 

daqueles que os substituíam, como trata Francisco Bilac:  

“Além da defesa da indissolubilidade da União, da estrutura do Estado federal 

e da Constituição federativa, os interventores precisam continuar a cuidar dos 

interesses dos cidadãos locais, por isso, podiam regulamentar leis, criar leis 

(com a aprovação do Legislativo), criar novos impostos, cortar despesas, cortar 

pessoal, contratar pessoas, conceder, permitir, autorizar, transformar as 

diretrizes da administração, enfim, dar cabo aos bons empréstimos públicos.”34 

 Assim sendo, fica lógico o interesse por parte do governo militar em declarar a 

Intervenção Federal em estados e municípios que estivessem com lideranças não tão 

favoráveis ao regime, o que explica o número de atos durante o início do período da 

ditadura militar. Isto porque a partir do momento em que fosse declarada a Intervenção, 

o Presidente escolheria um interventor que atuaria como governador ou prefeito do estado 

ou município em que foi realizada a medida, passando a ter aquele território 

completamente a seu favor e a sua mercê. 

 Por fim, é válido destacar que o artigo 2º do AI-5, em seu caput e parágrafo 1º35, 

estipula a possibilidade do Presidente da República declarar o recesso do Poder 

                                                           
34 PINTO FILHO, Francisco Bilac M., 2002, A INTERVENÇÃO FEDERAL E O FEDERALISMO BRASILEIRO; p. 
303; editora Forense. 
35 “Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembléias 

Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só 

voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. 
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Legislativo em todas as esferas, isto é, no Congresso Nacional, Assembleias Legislativas 

e Câmaras de Vereadores. Diante deste recesso forçado, que nada mais é do que fechar 

as portas do Poder Legislativo, o Executivo compatível em cada esfera poderia legislar e 

assumir as atribuições do respectivo Legislativo. 

 Na prática, o significado disto foi a total liberdade do Presidente da República 

para tomar medidas absurdas, de caráter grave e excepcional, como o caso da Intervenção 

Federal, e aplicar não apenas sem qualquer limitação constitucional como trata o artigo 

3º do AI-5, mas também podendo apoderar-se das competências do Poder Legislativo em 

relação ao instituto. 

 Diante de todos os fatos apresentados, não resta dúvida de como o período da 

ditadura militar trouxe graves consequências ao instituto da Intervenção Federal no 

Brasil, sendo este usado de forma incorreta e para práticas sórdidas, apenas visando o 

interesse dos governantes e ignorando por completo as necessidades da população e o 

bem maior do Estado de direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
§ 1º - Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em 

todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios.” 

Ato Institucional nº 5. 13/12/1968. Art. 2º, caput e §1º. 
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4. A Constituição de 1988 

Após vinte e um anos de ditadura militar, o Brasil, em 1985, iniciou o processo de 

redemocratização e, apesar do forte movimento das Diretas Já, que clamava por eleições 

diretas durante o declínio do regime militar, as primeiras eleições pós-ditadura, neste 

mesmo ano, foram indiretas, sendo a chapa que trazia Tancredo Neves o escolhido pelo 

Colégio eleitoral. No entanto, na véspera de sua posse, Neves foi internado em estado 

grave, vindo a falecer pouco mais de um mês depois, não tendo, portanto, tomado posse 

em momento algum como Chefe do Executivo federal. Assim sendo, seu vice, José 

Sarney assumiu o cargo de Presidente da República, em abril de 1985, e terminou seu 

mandato em março de 1990, promulgando, em seu governo, a Constituição de 198836. 

No ano de 1986, foram realizadas eleições para o Congresso Nacional e, 

consequentemente, foram eleitos 559 (quinhentos e cinquenta e nove) deputados e 

senadores. Estes formaram a Assembleia Constituinte37, que funcionou entre 1987 e 1988, 

tendo duração de mais de dezenove meses, e foi esta assembleia a responsável pela 

elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que tem vigência 

até hoje. 

Conhecida como Constituição Cidadã, a Carta Magna de 1988 é uma das mais 

extensas já escritas, com 245 (duzentos e quarenta e cinco) artigos. É relevante ressaltar 

que, justamente por ter sido elaborada em um momento de redemocratização, a nova 

Carta traz como um de seus mais importantes fundamentos a consolidação do Estado de 

Direito e dos direitos fundamentais no ordenamento brasileiro.  

Além disso, outro relevante aspecto a ser abordado foi a incorporação de 

princípios e valores constitucionais como fundamentos da Constituição de 1988, que traz 

a dignidade da pessoa humana como parâmetro de interpretação jurídica. Isto significa 

que o referido princípio se torna um valor fonte, não podendo nenhuma interpretação de 

norma jurídica, seja ela norma constitucional ou de inferior hierarquia, estar dissociada 

da proteção de um mínimo para a existência digna do ser humano, englobando nisto todos 

                                                           
36 http://amorim.pro.br/?p=666 – acessado em 01/07/2018 
37 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/assembleia-nacional-constituinte-de-

1987-88 - acessado em 01/07/2018 

http://amorim.pro.br/?p=666
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/assembleia-nacional-constituinte-de-1987-88
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/assembleia-nacional-constituinte-de-1987-88
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os aspectos que cercam a vida humana, incluindo a moral, os aspectos psicológico e 

espiritual, o bem estar social e o respeito à integridade física. 

Em relação ao instituto da Intervenção Federal, houve previsão da mesma no 

artigo 34 da CRFB, enquanto o artigo 35 trata das casualidades de intervenção dos estados 

membros nos municípios. Por fim, o artigo 36 traz as exigências para o decreto de 

intervenção, seja federal ou estadual, tanto quanto a peculiaridades de algumas hipóteses 

quanto em questões gerais exigidas de qualquer decreto, conforme é possível notar pela 

leitura do texto original, antes de sofrer qualquer reforma, dos referidos dispositivos 

constitucionais: 

“Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, 

exceto para: 

I - manter a integridade nacional; 

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; 

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; 

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

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 

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. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos 

Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: 

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos 

consecutivos, a dívida fundada; 

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 

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; 

IV - 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. 

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; 

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; 

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. 
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§ 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 Assembléia Legislativa do Estado, 

no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembléia 

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 Assembléia 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.”38 

 Como já sabido, a nova Carta Magna apresenta significativo caráter social e busca 

a reafirmação do Estado de Direito, ou seja, é uma Constituição que visa reinstalar a 

democracia de forma estável e sólida, respeitando os princípios e direitos individuais 

estabelecidos pelo seu próprio texto. Por tal razão, a Intervenção volta a seu papel de 

medida excepcionalíssima, e que deve ser usada apenas quando estritamente necessário, 

sempre visando a um bem maior. 

Logo, apesar de o texto muitas vezes trazer situações abstratas e de cunho 

cotidiano, mantém-se o pensamento nos poderes competentes para decretá-la de que a 

Intervenção Federal é uma medida agressiva, com certo caráter autoritário. Esta 

impressão sem dúvida foi trazida pelos regimes ditatoriais brasileiros, em que foram 

frequentes as intervenções da União nos outros entes federados, sem haver respeito aos 

reais propósitos de uma medida Intervenção e sem atender os limites impostos pelas 

Constituições vigentes nestes períodos. O que passa a ocorrer, por conseguinte, é que 

qualquer medida interventiva passa a ser evitada, mesmo quando se vê ameaça suficiente 

para que a mesma fosse posta em prática, sendo realizadas com muito mais frequência as 

chamadas “intervenções brancas”, ou seja, quando a intervenção ocorre sem um decreto 

do Presidente da República.  Não há de se esquecer a real função da Intervenção no dentro 

do ordenamento jurídico brasileiro, que, nas palavras de Francisco Bilac, “tem como 

principais objetivos a manutenção da ordem, a indissolubilidade da União e o respeito a 

princípios constitucionais consagrados”.39 

Outro relevante aspecto a ser analisado é o fato de a Constituição de 1988, assim 

como a de 1946, ter colocado o Poder Legislativo como alicerce das decisões sobre a 

                                                           
38 Constituição de 1988, arts. 34, 35 e 36 – acessado em 01/07/2018. 
39 PINTO FILHO, Francisco Bilac M., 2002, A INTERVENÇÃO FEDERAL E O FEDERALISMO BRASILEIRO; p. 
325; editora Forense. 



50 

 

 
 

Intervenção Federal, uma característica importante depois de uma ditadura de mais de 

vinte anos, em que qualquer medida interventiva era competência do Presidente da 

República. Assim sendo, o Legislativo, respeitando algumas exceções, fica encarregado 

de fiscalizar as intervenções decretadas pelo Chefe do Executivo. No entanto, não há de 

se pensar que o Presidente perdeu seu poder ou que lhe foi retirada a autoridade em 

demasiado, seus poderes e iniciativas foram conservados. 

A Constituição de 1988 prevê duas espécies de Intervenção, conforme o 

entendimento doutrinário, sendo elas a espontânea ou a provocada. A espontânea, mais 

simples, se dá quando o ato de intervir parte do próprio Presidente da República, passando 

pelo crivo do Congresso Nacional o decreto interventivo no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas de sua decretação. 

A provocada, por sua vez, ocorre quando há requerimento ou solicitação de outro 

órgão ou Poder ao Presidente da República, e as hipóteses estão previstas nos incisos do 

artigo 36, sendo elas: 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; 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; 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. É possível diferenciar os termos de 

“requisitar” e “solicitar”, já que o primeiro tem força obrigatória, enquanto o segundo 

não. Já a terceira hipótese traz o provimento da ação de representação interventiva, que é 

impetrada pelo Procurador-Geral da República, conforme abordaremos a diante. 

Por fim, outro relevante traço trazido pela Constituição brasileira é a inserção da 

Intervenção Estadual nos Municípios e da Intervenção Federal nos Territórios Federais. 

O artigo 35 traz quatro hipóteses que ensejam este tipo de intervenção, sendo elas: I) o 

não pagamento sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, da dívida 

fundada; II) a não prestação das contas devidas, na forma da lei; III) a não aplicação do 

mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas 

ações e serviços públicos de saúde, sendo este 25% (vinte e cinco por cento) da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos 
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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; IV) o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar 

a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, sendo este trecho 

particular para a Lei de cada estado membro, ou para prover a execução de lei, de ordem 

ou de decisão judicial. 

No caso da hipótese listada no inciso IV do artigo 35, o decreto interventivo 

dispensa a apreciação da Assembleia Legislativa no caso de Intervenção Estadual ou do 

Congresso Nacional no caso de Intervenção Federal em Território Federal, limitando-se 

apenas a suspender a execução do ato impugnado, se for esta medida suficiente para que 

se retorne à normalidade.  

A Constituição de 1988 é pioneira ao trazer em seu texto a possibilidade destes 

tipos de Intervenção. No que toca à Intervenção em municípios, outras Cartas previam a 

possibilidade de a União fazê-lo, o que é vedado no texto atual, prestigiando a autonomia 

dos estados-membros.  

4.1. Alterações Pelas Emendas Constitucionais 

 Antes de tratarmos de cada artigo e suas peculiaridades, devemos analisar as 

mudanças que as Emendas Constitucionais trouxeram para o texto constitucional original. 

Desde a sua promulgação em 1988, a Constituição sofreu dezenas de emendas e, assim 

sendo, muitos de seus artigos passaram por alterações, incluindo os três dispositivos que 

abordam a Intervenção. 

 A primeira delas veio com a Emenda Constitucional nº 14, de 1996, que 

acrescentou mais uma hipótese ao artigo 34, VII, trazendo a possibilidade de a União 

intervir nos estados membro para assegurar a observância do princípio constitucional 

sensível que garante a “aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos 

estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino”40. 

 No entanto, a Emenda Constitucional nº 29 de 2000 revogou esta alínea 

acrescentada pela EC nº 14/1996, e substituiu por uma redação semelhante, adicionando 

apenas a condição de também ser aplicado o mínimo exigido nas ações e serviços públicos 

                                                           
40 Constituição de 1988, art. 34, VII, “e”, após EC nº 14/1996 até sua revogação pela EC nº 29/2000. 
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de saúde. Assim, o texto modificado da alínea “e” do inciso VII do art. 34, CRFB e que 

tem vigência até hoje diz ser cabível Intervenção Federal para garantir: “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”.41 

 A compreensão que se pode ter em relação a este acréscimo é de que a Emenda 

Constitucional buscou trazer uma “punição” mais severa aos estados que não investirem 

o percentual mínimo exigido de sua receita de impostos nas áreas de educação e saúde 

pública. Ao usar o termo punição, não se busca a compreensão de um castigo, mas sim 

uma situação desconfortável que será suportada não apenas pelo estado-membro que 

sofre a intervenção, mas sim por toda a federação que irá arcar com as consequências de 

uma Intervenção Federal. 

 Essa mesma Emenda nº 29/2000 revogou o texto original do inciso III do artigo 

35, dando nova redação ao mesmo, que deixa de ser: “não tiver sido aplicado o mínimo 

exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino”. O acréscimo 

é simétrico ao que se deu no artigo 34, VII, “e”, pois o mesmo era exigido dos municípios 

quanto à aplicação mínima de sua receita municipal em educação e em saúde sob pena de 

ter o estado-membro que intervir naquele município. 

 Neste momento é importante ressaltar que a Constituição de 1988 não autoriza a 

intervenção per saltum, sendo assim, o estado-membro em que se encontra o município 

é o único legitimado para intervir em seu território, exceto quando se trata de município 

dentro de Território Federal. Nesta hipótese, a intervenção deve se dar por parte da União, 

conforme dispõe o artigo 35, caput, uma vez que os Territórios não são entes autônomos 

e sim autarquias da União, por tal motivo, não possuem autonomia para intervir em um 

município, mesmo que seja dentro de sua área de circunscrição. É válido lembrar, porém, 

que atualmente não há Território Federal no Brasil. 

 Por fim, a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, criou o novo inciso III, 

ocasionando a revogação dos antigos incisos III e IV do artigo 36, que diziam:  

“III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do 

Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII;  

                                                           
41 Constituição de 1988, art. 34, VII, “e”, texto dado pela EC nº 29/2000 e vigente até hoje. 
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IV - de provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de representação 

do Procurador-Geral da República, no caso de recusa à execução de lei 

federal.” 

 A principal mudança nesta hipótese foi que o texto originalmente previa que, no 

caso de recusa à execução de lei federal, seria o Superior Tribunal de Justiça o órgão a 

dar provimento ao decreto de intervenção. A EC nº 45/2004 traz a mudança de entregar 

ao Supremo Tribunal Federal o provimento de ambas as hipóteses, enquanto o texto 

anterior as dividia entre o STJ e o STF. 

4.2. Aspectos Materiais e Formais da Intervenção Federal 

O artigo 34 da CRFB traz as razões que podem ensejar a intervenção da União 

nos estados, qualificando, assim, os aspectos materiais, que são elencados da seguinte 

forma: I) manter a integridade nacional; II) repelir invasão estrangeira ou de uma Unidade 

da Federação a outra; III) pôr termo a grave comprometimento de ordem pública; IV) 

garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas Unidades da Federação V) 

reorganizar as finanças de unidade da federação, a- quando o estado suspende o 

pagamento de dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivos e força 

maior ou; b- deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na CRFB, 

dentro dos prazos estabelecidos em lei; VI) prover a execução de lei federal, ordem ou 

decisão judicial; VII) assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis, 

sendo eles: a- forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b- direitos 

da pessoa humana; c- autonomia municipal; d- prestação de contas da administração 

pública, direta e indireta; 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 de serviço públicos de saúde. 

Todas estas hipóteses já foram previamente listadas em Constituições anteriores, 

não sendo, portanto, novidade ao ordenamento jurídico. O artigo 36, por sua vez, trata 

dos aspectos formais da Intervenção, ou seja, o procedimento da Intervenção Federal, que 

também será analisado. Nesse momento, é válido destacar quais entendimentos foram 

modificados e quais foram mantidos pela doutrina e jurisprudência após a promulgação 

da nova Carta Magna.  

O primeiro aspecto material é a integridade nacional, que pressupõe manter a 

inteireza da nacional, visto que caso um estado membro se destaque do resto do território 
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nacional, chegaria ao fim a federação brasileira. Logo, a nenhum estado é permitida a 

separação de forma pacífica, devendo a União intervir perante qualquer ameaça à unidade 

do território brasileiro, já que o Estado brasileiro é uno e não pode ser desmembrado. 

Nesse momento, é importante ressaltar o entendimento de autores como Cretella 

Júnior e Pontes de Miranda de que qualquer forma de atentado, seja geográfico, político, 

social ou étnico, entra nesta hipótese e pode ensejar a Intervenção Federal. Quanto à sua 

decretação, esta hipótese é de total arbítrio do Presidente da República, sem ser necessária 

provocação ou solicitação de qualquer forma, devendo o mesmo submeter seu ato à 

análise do Congresso, podendo ser responsabilizado. 

O inciso seguinte trata da repulsa a invasão estrangeira ou de uma unidade da 

federação a outra, trazendo, portanto, duas hipóteses que podem ensejar a intervenção 

federal. Quanto à primeira hipótese, a mesma se confunde com a possibilidade de um 

Estado estrangeiro tentar tomar parte do território brasileiro, e esta é a maior diferença 

entre elas. No caso da repulsa à invasão estrangeira, não é necessário que o invasor tenha 

o desejo de separar parte do território nacional, e sim apenas que represente ameaça à 

soberania brasileira com intuito belicista. Nesta hipótese, o Presidente age independente 

de provocação, não sendo necessário sequer que o estado informe ao presidente de sua 

invasão. Inclusive, se houver informação com antecedência quanto a planos de agressão 

ao território nacional, deve intervir, sob pena de crime de responsabilidade. 

Em relação a este trecho do inciso, não há intuito por parte da União de abalar ou 

enfraquecer a soberania estadual ou de punir o estado-membro, nas palavras de Ferreira 

Filho: 

“Nesta hipótese, a Intervenção não tem qualquer propósito punitivo. Em outras 

palavras, para caber a Intervenção não é necessário que o governo estadual ou 

do Distrito Federal seja conivente com a invasão. Basta que, para repelir essa 

invasão, seja necessário sacrificar temporariamente a autonomia estadual” 42 

Já a segunda parte deste inciso, que trata da invasão de uma unidade da federação 

a outra, incluindo assim tanto estados-membros quanto territórios federais. A 

Constituição de 1988 não trata apenas da intervenção da unidade federativa invasora, 

como ocorria na Carta de 1946. Neste momento, a compreensão é de que a intervenção 

                                                           
42 FILHO FERREIRA, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição de 1988, 2ª ed., São Paulo, Editora 

Saraiva, 1997, vol. I, p. 224 
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no invasor é imperativa, e pode se dar também no invadido para repelir o ato origem da 

medida interventiva. Ferreira Filho43 a respeito disto destaca que a Intervenção Federal 

não deve ser associada primeiramente a um intuito punitivo, e sim, sobretudo, à 

preservação da unidade nacional. Neste caso, o decreto de intervenção também está a total 

discricionariedade do Presidente da República, mas o mesmo deve posteriormente 

submeter a declaração à apreciação do Congresso Nacional. 

O inciso seguinte trata do grave comprometimento da ordem pública. Há de se 

reparar que o constituinte de 1988 retorna com o termo “grave”, retirado pela Emenda 

Constitucional de nº 1/1969 da Carta de 1967. Por ser uma hipótese extremamente 

subjetiva, existe total discricionariedade por parte do Presidente da República quanto à 

sua decretação, ressaltando-se, porém, que o mesmo será responsabilizado por qualquer 

abuso cometido.  

O inciso IV, por sua vez, trata do livre exercício dos Poderes nas Unidades da 

Federação, e, tendo em vista o princípio da simetria constitucional, os entes federados 

também devem possuir a divisão dos três poderes, porém, há de se ressaltar que os 

municípios não possuem Poder Judiciário e os territórios federais não possuem autonomia 

e, portanto, não tem a divisão de Poderes. Sendo assim, a interpretação dada é a de se 

deve garantir o livre exercício dos Poderes nos estados-membros e no Distrito Federal e, 

para deixar claro, ressalta-se que não está o Ministério Público incluso nesta hipótese.  

Neste caso, o poder impedido ou coacto deve solicitar ao Presidente da República, 

se o impedimento ou coação for exercido sobre o Executivo ou Legislativo locais. Já se 

tal impedimento ou coação de der com o Poder Judiciário, deve o Supremo Tribunal 

Federal requisitar a intervenção ao chefe do Executivo federal. 

O inciso que trata da reorganização das finanças dos estados federados foi um dos 

que mais teve o entendimento modificado com o advento da Lei Complementar nº 101 

de 2000. Diante da conhecida hipótese de intervenção quando houver suspensão do 

pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força 

maior, houve mudança quanto ao conceito de dívida fundada, que agora se guia pelo 

artigo 29 da LC nº 10144, sendo ser caracterizada por “estar devidamente escriturada (sem 

                                                           
43 FILHO FERREIRA, Manoel Gonçalves. Idem. 
44 “Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 



56 

 

 
 

duplicidade), abranger todas as obrigações financeiras do ente federativo, sejam elas 

criadas por lei, convênio, tratado, ou mesmo por operações de crédito com instituições 

financeiras”.45 (BILAC, 2002, p. 340) 

A segunda alínea deste inciso se dá quando o estado deixa de entregar aos 

Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos 

estabelecidos em lei. Em relação a isto, há de se destacar que só se caracteriza situação 

passível de Intervenção Federal quando o repasse é previsto constitucionalmente, 

devendo ser por parte do estado-membro, não sendo válidos aqueles previstos em leis 

complementares posteriores ou as transferências voluntárias (art. 25, §1º, LC nº 101)46. 

Há de se ressaltar, no entanto, que é possível que o estado retenha tais quotas se 

houver dívida por parte do município com o próprio estado em relação a créditos deste 

ou de suas autarquias; quando o estado tenha participado de operação de crédito interno 

ou externo como garantidor das obrigações municipais; ou mesmo que não conste o 

estado como parte nas operações de crédito assumidas pelo município, quando honrar 

compromissos adquiridos por este. 

No caso deste inciso, em ambas as hipóteses que tratam as alíneas, a iniciativa de 

decretação da Intervenção Federal é exclusiva do Presidente da República, não sendo 

necessária qualquer solicitação ou requisição. 

O próximo inciso trata da intervenção para garantir a execução de lei federal, 

ordem ou decisão judicial. O que se extrai do texto constitucional em relação às leis 

federais é que, qualquer ato normativo estadual que negue execução a estas leis, mesmo 

que considerando as mesmas inconstitucionais, visto que se deve aplicar a presunção de 

                                                           
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; (...) § 3o Também integram a dívida pública consolidada as operações 

de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.” 
45 PINTO FILHO, Francisco Bilac M., 2002, A INTERVENÇÃO FEDERAL E O FEDERALISMO BRASILEIRO; p. 

340; editora Forense. 
46 “Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes 

ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. § 1o São exigências para a realização 

de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: I - existência de dotação 

específica; II -  (VETADO); III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; IV - comprovação, 

por parte do beneficiário, de: a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos 

devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; b) 

cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; c) observância dos limites das dívidas 

consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar 

e de despesa total com pessoal; d) previsão orçamentária de contrapartida.” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art167x
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constitucionalidade, passará necessariamente pelo crivo judicial após se dar a 

representação do Procurador Geral da República ao Superior Tribunal de Justiça, que 

poderá declarar a não execução da lei federal e, caso o faça, irá requisitar ao Presidente 

da República a Intervenção no estado. 

Já quando se trata da execução de ordem ou decisão judicial, se repetiu o que já 

vinha sendo consagrado desde a Carta de 1946, no sentido de que as decisões e ordens a 

serem respeitadas poderiam ser de juízes federais ou estaduais (distritais também). Vale 

destacar também que a Constituição não fala em “sentença” e sim em “ordem ou decisão”, 

desse modo, toda e qualquer ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário, no exercício 

da função jurisdicional, independente do trânsito em julgado, se desrespeitada, pode 

ocasionar Intervenção Federal. 

Nesta hipótese, a Intervenção dependerá da requisição pelos tribunais estaduais 

(distritais) ou federais ao tribunal superior que for atinente à matéria, seja o Supremo 

Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou Tribunal Superior Eleitoral, da medida 

interventiva.  

O último inciso trata dos princípios constitucionais sensíveis, trazendo cinco 

hipóteses capazes de, se não observadas, ensejarem uma Intervenção Federal. Como já 

sabido, os princípios elencados carregam forte caráter subjetivo, principalmente quando 

impostos perante magistrados em situações concretas. Em qualquer hipótese de não 

observância dos princípios constitucionais sensíveis, deve haver representação do 

Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, e, caso o STF dê 

provimento à representação, é possível que seja decretada a Intervenção Federal. 

O primeiro deles prega a forma republicana, sistema representativo e regime 

democrático. Em relação à forma republicana, o que se pode compreender é que os 

estados devem respeitar o regime político da União, não podendo criar outras regras de 

acesso se não o sufrágio livre e direto, já que a noção brasileira de república muito tem a 

ver com a cidadania e os direitos políticos, e não é possível que outro ente federado crie 

regras para diminuir a participação da população nas eleições. 

Quanto ao sistema representativo, tal conceito é fruto da democracia moderna, em 

que a soberania popular é transferida para representantes eleitos pelo povo para decidirem 

questões importantes da sociedade. Apesar de existir a possibilidade de o povo ser 
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consultado diretamente por meio de referendos e plesbicito, o Brasil, em geral, decide 

suas grandes questões por meio da representatividade da população. 

Por fim, a última parte desta alínea traz o princípio do regime democrático, que é 

vastamente mencionado ao longo da Constituição, principalmente em sua relação com as 

liberdades individuais do cidadão. O conceito geral é de que nenhum estado membro pode 

criar empecilhos à realização da democracia, sob pena de Intervenção Federal. O regime 

democrático, nas palavras de Francisco Bilac, se caracteriza por: 

“1) Existência de um órgão legislativo nos Estados, composto de membros 

eleitos diretamente pelo povo; 2) todos os cidadãos que tenham atingido a 

maioridade devem ser eleitores, sem distinção de raça, cor, sexo ou religião 

(em nosso caso a legislação eleitoral é federal); 3) o voto de cada um dos 

eleitores tem o mesmo valor; 4) os eleitores votam segundo sua própria 

consciência, podendo debater suas ideias em ambientes livres e com liberdade 

de escolha entre vários partidos; 5) para as eleições dos órgãos legislativos 

estaduais e para as decisões desses órgãos legislativos deve imperar o princípio 

da maioria numérica, podendo-se estabelecer direitos da minoria, apenas para 

evitar-se o alijamento de categorias de cidadãos, jamais para privilegiá-los; 6) 

nenhuma decisão por maioria pode alijar a participação da minoria, como 

expressão de grupos sociais, deixando-se às minorias a possibilidade de se 

tornarem maioria; 7) o Poder Executivo deve ser eleito diretamente, valendo-

lhe as mesmas regras para acesso que às assembleias estaduais.”47 

 

 A alínea seguinte traz os direitos da pessoa humana como outro princípio 

constitucional sensível, sendo estes civis, políticos, sociais e basicamente todos os direitos 

humanos que podem ser considerados normas constitucionais. Assim sendo, alguns destes 

direitos se confundem com o que já foi exposto, por estarem intrinsicamente ligados ao 

regime republicano, democrático e ao sistema representativo. Levando em consideração 

que a dignidade da pessoa humana é não só parâmetro de interpretação para a 

Constituição de 1988, como também um dos pilares da República Federativa do Brasil, 

parece lógico que o descumprimento por parte de ente federado de um direito da pessoa 

humana seja suficiente para que a União intervenha, ao menos, na teoria.  

 Outro princípio enumerado neste inciso é a autonomia municipal. A Constituição 

de 1988 reconheceu o município como ente autônomo, tendo não só autonomia de 

governo como ocorria antes, ou seja, podendo eleger seus próprios representantes, mas 

também a autonomia administrativa, capacidade normativa e autonomia de organizar sua 

                                                           
47 PINTO FILHO, Francisco Bilac M., 2002, A INTERVENÇÃO FEDERAL E O FEDERALISMO BRASILEIRO; 

p. 365; editora Forense. 
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disposição interna e seu poder. Nesse sentido, explica perfeitamente Joaquim Castro 

Aguiar:  

“O município possui: a) a capacidade de auto-organização, que é a capacidade 

de ditar sua própria lei orgânica, votada, provada e promulgada pela Câmara 

Municipal; b) capacidade de autogoverno, ou seja, de ter governo próprio, 

representado por autoridades próprias, decorrente da eletividade dos seus 

mandatários políticos (Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores); c) capacidade 

de autolegislação, ou seja, legislar sobre assuntos de interesse local e de 

suplementar a legislação federal e a estadual, no âmbito da legislação 

concorrente; d) capacidade de auto-administração, consistente seja em 

organizar e prestar serviços públicos de interesse local, seja em instituir e 

arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas.”48 

 A alínea “d” traz a previsão de a União intervir nos estados para garantir a 

prestação de contas da administração pública, direta e indireta. A Lei Complementar nº 

101 introduziu novas regras e ratificou outras que eram inerentes ao controle da 

administração pública, e sem dúvida há o objetivo de que se preste contas em relação ao 

dinheiro público e gestão financeira, exigindo transparência por parte daqueles que lidam 

com isto. No entanto, a compreensão doutrinária é de que não há limitação deste inciso a 

apenas o dinheiro público, e abrange todos os atos da administração pública e governo. 

 Assim sendo, todos os entes da administração direta ou indireta que devem prestar 

contas de forma contábil, dentro dos prazos estabelecidos pela Carta Magna, com parecer 

prévio de regularidade das contas no seu respectivo Tribunal de Contas Estadual, ou 

Distrital no caso do Distrito Federal, tendo parecer ulterior da Comissão Permanente 

estadual ou distrital, devendo estas contas ser publicadas de forma a dar amplo acesso à 

população das mesmas. Em caso de descumprimento deste mandamento, é possível que 

o Procurador Geral da República entre com representação no Supremo Tribunal Federal 

para que se dê a intervenção no respectivo estado membro. 

Por último, a alínea “e”, acrescentada pela Emenda Constitucional nº 29/2000, 

fala sobre a 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. Logo, a compreensão é clara de que as 

transferências efetivadas de um ente a outro não constituem a receita do ente que 

transfere, e sim daquele que recebeu a transferência. 

                                                           
48 AGUIAR, Joaquim Castro. Competência e Autonomia dos Municípios na Nova Constituição. 1º ed., 2ª 
tiragem. Rio de Janeiro. Editora Forense. 2001. p. 45. 
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 Em relação à educação, a Constituição trata desse mínimo exigido no artigo 212, 

caput, ao dispor 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.”49. Assim sendo, quando um estado aplicar 

menos que 25% (vinte e cinco por cento) da sua receita resultante de impostos, já entrando 

nesta receita os impostos arrecadados pela União e repassados aos estados, como ocorre 

com o IPI e o Imposto de Renda, por exemplo, poderá sofrer Intervenção Federal por 

parte da União. 

 A mesma emenda que acrescentou esta alínea também modificou o artigo 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias no sentido de que, nos dez primeiros 

anos de promulgação da referida Emenda, os estados deveriam destinar 60% (sessenta 

por cento) do previsto neste artigo 212 para a manutenção e o desenvolvimento do ensino 

fundamental.  

 Quanto à saúde, a previsão do artigo 198 é de que seja criada Lei Complementar 

para regular os percentuais mínimos que devem ser investidos nas ações e serviços 

públicos de saúde, conforme se pode compreender pela leitura: 

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

(...) 

§ 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: 

(...) 

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;  

(...) 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá:  

I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;”50 

 No entanto, a referida Lei Complementar nunca foi criada e, por tal razão, utiliza-

se o percentual disposto no artigo 77 do ADCT, que prevê 12% da renda de impostos e 

fundos participativos dos estados como o mínimo a ser empenhado na saúde pública: 

                                                           
49 Constituição de 1988, redação atual, art. 212, caput, grifos nossos. 
50 Constituição de 1988, texto atual, art. 198, §§2º, II e 3º, I. 
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“Art. 77. 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;”51  

 

4.3 Efeitos da Intervenção Federal e a Medida Interventiva no estado do 

Rio de Janeiro em 2018 

 A Intervenção Federal, como já dito diversas vezes, é uma medida radical e 

excepcionalíssima, com sérias consequências e efeitos que afetam não apenas ao estado 

que a sofre, como também a toda a União. Além disso, é válido ressaltar que, dependendo 

da razão que ensejou sua decretação, é possível obter diferentes implicações quanto à 

medida interventiva.  

 Na hipótese de a Intervenção Federal ter sido motivada pelo descumprimento de 

lei federal, ordem ou decisão judicial, ou pela não observância dos princípios 

constitucionais sensíveis, o decreto limita-se apenas a suspender a execução do ato 

impugnado, conforme a disposição do artigo 36, § 3º, CRFB, isto é, aquele ato que violou 

a lei federal, ordem ou decisão judicial ou foi de encontro aos princípios dispostos no 

inciso VII do artigo 34 da Constituição. Além disso, em ambas as hipóteses se dispensa 

também a figura do interventor federal, assim como a apreciação do Congresso Nacional, 

não havendo necessidade do afastamento do Governador ou dos agentes do Poder 

Legislativo. No entanto, caso a intervenção dessa forma se mostra ineficiente, é possível 

sejam tomadas medidas mais drásticas para retornar à normalidade. 

 Já se a Intervenção Federal for dirigida à função do Poder Executivo do estado, 

ocorrerá o afastamento temporário do governador e sua consequente substituição por um 

interventor, que será nomeado no decreto interventivo. Na hipótese de se dirigir à função 

do Legislativo, pode o interventor ser o próprio governador do estado, que passará a 

exercer as funções dos Deputados, que serão afastados. Existe, ainda, a hipótese de ser a 

Intervenção direcionada a órgão específico, como é o caso da atual medida que se dá no 

Rio de Janeiro. Assim sendo, será nomeado interventor para controlar a situação que 

ocasionou a medida interventiva. 

                                                           
51 ADCT, texto atual, art. 77, II, grifos nossos. 
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 Em 16 de fevereiro de 2018, o Presidente da República, Michel Temer assinou 

decreto interventivo sobre a segurança pública do estado do Rio de Janeiro, com o 

objetivo de “por termo ao grave comprometimento da ordem pública”, ou seja, inciso III 

do artigo 34 da CRFB52. Neste decreto, ficou limitada a duração do ato interventivo, sua 

área de atividade e a amplitude deste e o nome de seu Interventor, assim como sua 

subordinação ao Presidente da República e sua autonomia dentro do âmbito estatal, 

conforme é possível constatar pela leitura do mesmo: 

“Art. 1º Fica decretada intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro até 31 

de dezembro de 2018. 

§ 1º A intervenção de que trata o caput se limita à área de segurança pública, 

conforme o disposto no Capítulo III do Título V da Constituição e no Título V 

da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 2º O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem 

pública no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2º Fica nomeado para o cargo de Interventor o General de Exército Walter 

Souza Braga Netto. 

Parágrafo único. O cargo de Interventor é de natureza militar. 

Art. 3º As atribuições do Interventor são aquelas previstas no art. 145 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro necessárias às ações de segurança 

pública, previstas no Título V da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 1º O Interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está 

sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à 

execução da intervenção. 

§ 2º O Interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, 

tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro afetos ao 

objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. 

§ 3º O Interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos, civis e militares, da 

administração pública federal, os meios necessários para consecução do 

objetivo da intervenção. 

§ 4º As atribuições previstas no art. 145 da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública 

permanecerão sob a titularidade do Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 5º  O Interventor, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, exercerá o controle 

operacional de todos os órgãos estaduais de segurança pública previstos no art. 

144 da Constituição e no Título V da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 4º Poderão ser requisitados, durante o período da intervenção, os bens, 

serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do 

Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Administração Penitenciária do 

Estado do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 

de Janeiro, para emprego nas ações de segurança pública determinadas pelo 

Interventor. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.”53 

 Diante deste cenário atual e fático, podemos analisar alguns dos principais efeitos 

de uma intervenção, tanto no cenário do estado que a sofre, no caso o Rio de Janeiro, 

quanto no plano federal. Um dos mais relevantes aspectos a serem destacados é o fato da 

                                                           
52 https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-de-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio-

de-janeiro.ghtml - acessado em 01/07/2018 
53 Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovcapituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-de-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio-de-janeiro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-de-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio-de-janeiro.ghtml
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.288-2018?OpenDocument
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intervenção restringir o Poder Constituinte Derivado de Reforma, ou seja, se torna  

impossível qualquer mudança no texto da Constituição da República, visto que não é 

possível que seja realizada qualquer Emenda Constitucional durante Intervenção Federal 

em algum estado, conforme dispõe o artigo 60, §1º, da CRFB: “A Constituição não poderá 

ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de 

sítio.” 

 Além disso, por ser o artigo 60 da CRFB norma de reprodução obrigatória, isto é, 

que deve ser reproduzida também na Constituição dos estados membros, não é possível 

que as Cartas dos estados sejam emendadas durante uma intervenção federal, sendo isso, 

inclusive, disposto pelo artigo 111, §3º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. De 

qualquer forma, mesmo que esta previsão não existisse, seria impossível que se 

emendasse a Constituição do estado durante uma Intervenção Federal. O mesmo é válido 

para Emenda às Leis Orgânicas dos Municípios dentro do estado-membro que sofre a 

intervenção, no caso, o estado do Rio de Janeiro. 

 No entanto, os outros estados da União e seus municípios não estão sujeitos a tal 

limitação, já que isto caracterizaria prejuízo drástico a toda a federação de forma 

desmedida. Isto porque não há qualquer fundamento jurídico que justifique o 

impedimento de todos os entes da federação de emendar suas Constituições e Leis 

Orgânicas diante de uma intervenção circunscrita a um determinado Estado federativo, 

sendo certo, inclusive, a Constituição exige que o Decreto de intervenção especifique a 

amplitude da execução, não desejando, portanto, que a medida gere mais efeitos do que 

o necessário. 

 Atualmente, como se sabe, existe a possibilidade de aprovação de Emenda 

Constitucional visando uma reforma na previdência, o que se tornou um importantíssimo 

ponto do governo Temer. Por tal motivo, o presidente já afirmou que “no instante que se 

verifique, segundo critérios das casas legislativas, que há condições para votação, reitero, 

farei cessar a intervenção”54. No entanto, a limitação de Emenda Constitucional é 

justamente para proteger o texto da Carta Magna, uma vez que um momento de 

Intervenção Federal é caracterizado pela fragilidade dentro da federação, portanto, o 

entendimento é de que a cessação da Intervenção para votação da PEC seria conduta 

                                                           
54 https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-diz-que-vai-cessar-a-intervencao-no-rj-durante-votacao-da-

reforma-da-previdencia.ghtml - acessado em 01/07/2018 

https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-diz-que-vai-cessar-a-intervencao-no-rj-durante-votacao-da-reforma-da-previdencia.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-diz-que-vai-cessar-a-intervencao-no-rj-durante-votacao-da-reforma-da-previdencia.ghtml
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vedada. A Constituição só prevê o fim da Intervenção em duas hipóteses, sendo elas o 

fim do prazo disposto no Decreto ou a cessação dos motivos que ensejaram a mesma. 

 Com o fim da Intervenção, as autoridades afastadas poderão passar a exercer 

novamente suas atribuições, a menos que haja impedimento para que isto ocorra. Diante 

de todo o exposto, não resta dúvida que o maior efeito de uma Intervenção Federal é 

justamente o afastamento temporário da autonomia estadual. Além disso, é possível que 

um decreto interventivo suspenda direitos, mesmo que fundamentais, visando cessar uma 

situação problemática ou perigosa no estado membro em que a mesma intervém.  
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5. Considerações Finais 

Este trabalho apresenta de forma expositiva aspectos da Intervenção Federal ao 

longo das Constituições Federais brasileiras desde a promulgação da República, ainda no 

século XIX. Neste período, foram seis Cartas, sendo possível ainda contabilizar a Emenda 

Constitucional nº 01/69, que, segundo entendimento de muitos, seria uma sétima 

Constituição Brasileira. 

Dentre estas diferentes Leis, o Brasil viveu momentos extremamente distintos, 

sendo a primeira previsão de intervenção da União nos estados ainda na Constituição de 

1891, a mais duradoura até agora, com vigência de cerca de 40 (quarente anos), sendo a 

única Carta Magna durante o período da República Velha. A Reforma de 1926 deu mais 

complexidade ao tema da Intervenção Federal nesta Carta, sendo, no entanto, revogada 

com o golpe de Getúlio Vargas em 1930. 

Vargas então promulgou, no ano de 1934, sua primeira Constituição, na qual 

buscou criar a ilusão de democracia após os clamores populares e a Revolta Paulista 

ocorrida dois anos antes. Esta foi a Carta de mais curta vigência da história brasileira, já 

que apenas três anos depois, em 1937, o Brasil ganharia uma nova Carta Magna, com 

caráter mais autoritário. 

Assim sendo, a Constituição de 1937 entrou em vigor mediante a instalação real 

do regime ditatorial de Getúlio Vargas. Apesar de seu caráter a favor dos trabalhadores e 

de o então presidente apresentar-se como populista, este período foi marcado pelo total 

desrespeito a autonomia dos entes federados e pelo governo extremamente centralizador 

da chamada Era Vargas. 

Após 1945, com a queda de regimes extremistas e ditatoriais na Europa após o 

fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil também passou pelo fim da Era Vargas e entrou 

um período de redemocratização. Assim sendo, foi promulgada no ano seguinte a 

Constituição de 1946, que buscava proteger o país de golpes estatais e primava pela 

democracia e estabilidade dentro do país. Neste período, apenas se viveu uma Intervenção 

Federal e havia clara preocupação do constituinte para que a medida não fosse utilizada 

para propósitos distintos de seu real objetivo: a proteção a integridade da federação, da 

ordem nacional e dos princípios constitucionais. 
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No entanto, em 1964, iniciou-se o período em que mais se desrespeitou o texto 

constitucional na história do país. O regime militar promulgou sua única Constituição 

oficial em 1967, porém, a mesma não tinha real relevância na prática, visto que os Atos 

Institucionais tinham hierarquia superior ao texto constitucional e, muitas vezes, 

ignoravam por completo os mandamentos da Constituição.  

Em 1968, o famigerado AI-5 estabeleceu que a União poderia intervir nos estados 

e municípios sem obedecer aos limites impostos pela Constituição e, no ano seguinte, a 

Emenda Constitucional nº 01, vista por grande parte da doutrina como uma Carta Magna 

disfarçada de Emenda, alterou por completo o texto da Constituição de 1969. 

Em relação a este período é necessário levar em consideração que houve diversos 

momentos críticos, sendo válido destacar, entre eles, o fato de que o Congresso Nacional 

foi fechado, governadores estaduais indicados e eleições sem real poder da população, já 

que eram realizadas conforme o desejo dos militares. Portanto, neste período, não há de 

se falar em respeito aos limites constitucionais ou em autonomia dos entes federados. 

Com o fim do regime ditatorial, em 1985, foram realizadas eleições para 

Presidente da República e, no ano seguinte, para o Congresso Nacional. Assim sendo, 

após cerca de um ano e meio de trabalho da Assembleia Constituinte, foi promulgada a 

Constituição da República Federativa do Brasil, no ano de 1988, a chamada Constituição 

Cidadã. 

Mais uma vez, a Intervenção volta a ser tratada com seriedade e a ser enxergada 

como uma medida de excepcionalidade extrema. O período de redemocratização 

brasileira é marcado, inclusive, pelas “intervenções brancas”, em que a União intervinha 

no estado-membro sem que houvesse promulgação de decreto interventivo, 

demonstrando o fato de a Intervenção começar a ser vista de forma mais radical, e até 

mesma evitada. 

Ao analisar o contexto da Intervenção Federal na Constituição de 1988, é 

imprescindível abordar a atual Intervenção no Estado do Rio de Janeiro, assim como os 

efeitos trazidos por esta em um contexto fático e real. O cenário do estado vem piorando 

de forma exponencial nos últimos anos, até culminar em uma situação de perplexidade, 

tendo o próprio governador afirmado não saber como agir para retornar a ordem e dar fim 

ao caos que se instalou. Diante disso, a Intervenção pareceu uma medida lógica e, apesar 
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de acarretar sérias consequências no plano de governo do atual presidente, havia 

necessidade de que a União interviesse para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse 

retornar à normalidade quanto à área de segurança pública. 

Com todo o exposto ao longo deste texto, procura-se uma compreensão mais clara 

da Intervenção Federal dentro da história brasileira, sob uma perspectiva principalmente 

constitucional. Não há de se falar em escolher lados ou chegar a uma conclusão quanto 

ao tópico, mas sim, busca-se entender este instituto que tanto tem sido falado e que é 

extremamente relevante para que seja mantida a federação e a democracia. 
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