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RESUMO 

 

O presente tem como objetivo fazer uma extensiva análise do dos institutos do precatório e da 

intervenção federal, elucidando a relação de complementariedade entre os mesmos. Tal 

análise será efetuada mediante o amparo de uma série de questões pertinentes à temática, 

estejam estas explicitamente inseridas no teor do texto constitucional, como o rol de Direitos 

Fundamentais e a instituição de um Estado Democrático de Direito, ou sejam estas questões 

acessórias, que inobstante não figurarem expressamente no corpo da norma suprema, não 

apenas consubstanciam-se em construções doutrinárias, mas também guardam evidente 

conexão com o tema, como o Conceito de Constitucionalismo, as tipologia da Constituição 

Brasileiras e algumas correntes filosóficas que serão usadas para fins argumentativos. Para 

tanto, valendo-me de extensa pesquisa bibliográfica, esforcei-me para empregar o método 

dedutivo, partindo de premissas amplas e consolidadas com o intuito de construir um 

arcabouço teórico apto a analisar institutos específicos e casos particulares – sobretudo 

julgados do órgão de cúpula do Judiciário. Nesse diapasão, também fez-se mister a pesquisa 

jurisprudencial empírica de tais julgados, inseridos no último capítulo deste artigo.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao debruçarmos sob o Constitucionalismo moderno, é incontendível a conclusão de 

que a Constituição, Lei Maior de um Estado, há muito transcendeu o retrógrado caráter 

meramente descritivo das instituições estatais. Modernamente, a Carta Constitucional é vista 

como um arcabouço normativo orgânico, que não apenas irradia seus valores para o 

Ordenamento Jurídico como um todo (consolidando diretrizes inafastáveis), mas também é 

possuidor de uma pretensão de efetivamente influenciar a ordenação das referidas instituições. 

Neste diapasão, salienta-se que a Constituição de nosso país, além de diversas outras 

características – que serão mais detidamente abordadas no decorrer deste artigo – propõe-se a 

ser uma constituição normativa, tendo o escopo precípuo de limitar o exercício do poder 

político e ser efetivamente respeitada pelos “poderes” por ela constituídos
1
. 

Em virtude das razões adrede aduzidas, é cediço que a atuação dos poderes 

constituídos deve se conformar à sistemática constitucional como um todo, tanto no que tange 

aos seus princípios ( núcleos normativos, que direcionam seus valores sobre todas as demais 

regras, direcionando a elaboração de normas concretas pelo poder legislativo) quanto às suas 

regras (normas que visam dar executoriedade e concretude aos princípios). 

As reflexões supramencionadas avolumam-se em complexidade com a existência de 

distinções entre o poder constituinte derivado e o poder constituinte originário. 

Resumidamente, pode-se salientar o seguinte: o poder constituinte, do qual é fruto a 

Constituição Federal, é ilimitado, autônomo e inicial, pois inaugura toda uma nova estrutura 

jurídico-política
2
.  

Neste consentâneo, a atuação do Poder Constituinte Derivado está adstrita à atuação 

prévia do Poder Constituinte Originário, que inobstante erigir as bases deste novo “Estado”, 

também delimita a atuação daquele.  

Conclui-se, desta monta que toda a função essencial de um Estado que se propõe a ser 

um Estado Democrático de Direito – como é o caso do Brasil, fato facilmente aferível 

mediante uma análise do artigo 1º de nossa Carta Magna – como “criatura” da norma 

constitucional, não pode insurgir contra esta, devendendo todo seu agir no sentido de 

resguardar e cumprir a norma suprema. 

                                                           
1
 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 105 

2
 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 213-216 
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Logo, adotando-se a construção política consagrado pelo Barão de Montesquieu, toda 

Atividade Administrativa (exercida tipicamente pelo Poder Executivo), Jurisdicional 

(exercida tipicamente pelo Poder Judiciário) e Legislativa (exercida tipicamente pelo Poder 

Legislativo) deve – ou ao menos deveria – estar em total harmonia com a Lei Maior
3
. 

Assim, à guisa de exemplo, não pode o Congresso Nacional, no exercício do Poder 

Constituite Derivado Reformador, promulgar uma norma da mais alta hierarquia em 

dissonância com os Princípios Constitucionais: a “criatura” tudo não pode, estando todo seu 

agir condicionado aos limites impostos pelo seu “criador”. 

Diante de tais circunstâncias, avulta-se a relevância do órgão de cúpula do judiciário 

pátrio, ao qual foi conferido pela própria Constituição Federal a qualidade de “Guardião da 

Constituição” (Art. 102, CAPUT, CRFB). Tal atribuição não se exaure no bojo do controle 

concentrado de constitucionalidade exercido (com exclusividade) pelo referido órgão, visto 

que a defesa da Lei Suprema revela-se como um múnus muito mais abrangente: tal 

incumbência deve nortear a atuação do Supremo Tribunal Federal no exercício de todas as 

suas atividades – típicas ou atípicas. 

 As considerações iniciais suso tecidas, longe de exaurirem o tema, têm tão somente o 

intuito de trazer à lume a centralidade da Magna Carta no ordenamento jurídico
4
 de um 

Estado de Direito, tema que que será amplamente abordado no decurso deste artigo, bem 

como salientar a extrema relevância das atribuições constitucionalmente conferidas ao STF.  

Assim, se a Constituição Federal estabelece um arcabouço principiológico, coaduna 

tais princípios abstratos com normas que lhes dão concretude e concede ao Poder Judiciário as 

ferramentas para exigir o cumprimento das referidas normas, é indelével o interesse do 

constituinte no seu efetivo cumprimento! Em tal circunstância é inconcebível que a  

Administração Pública, na aplicação de uma norma constitucional concreta, deturpe seu 

escopo, promovendo fim diverso do consolidado nos Princípios Constitucionais.  

Retornando ao ponto de gravidade da questão, salienta-se que a Constituição Federal 

em seu 37º artigo estabelece que: 

 

“Art.37, CAPUT, CRFB. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência(...)” 

                                                           
3
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª EDIÇÃO. Brasil,2013, p. 29-32 

 
4
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011,p. 107-110 
 



10 
 

 

Em observância a tais princípios, bem como em decorrência do caráter impenhorável e 

inalienável dos bens públicos, surge, por força do artigo 100 e §§  da Constituição, um 

mecanismo procedimental específico para o asseguramento de pagamentos devidos pela 

Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária. 

Mediante uma perfunctória análise de algumas características do referido instituto 

poder-se-ia chegar à precipitada conclusão de que o Precatório estaria em perfeita 

conformidade com os Princípios Constitucionais, visto que os pagamentos deveriam se dar 

em ordem cronológica, ressalvando-se as preferências para os débitos de natureza alimentícia 

dada aos requisitórios do mesmo ano, bem como a “super-preferência” atribuída a débitos de 

natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos ou mais e/ou sejam portadores 

de moléstia grave, que a abrange os requisitórios de todos os anos
5
. 

Ora, não estariam resguardados os princípios constitucionais, em virtude do caráter 

moral, impessoal e eficiente, visto que praticamente não é feita distinção entre os credores do 

mecanismo procedimental? 

Peremptoriamente, a resposta é não. Ao contrário do que se imagina, o instituto do 

Precatório , sobretudo após a promulgação da mais recente Emenda Constitucional que 

alterou a matéria (EC n.62/2009), espelha de maneira patente o descaso do Poder Público 

Brasileiro com o direito de seus administrados, assim como, em última análise, com os 

próprios fins da Constituição Federal.( CELSO ANTÔNIO. 2013, p. 1062) 

Não é o escopo desse segmento introdutório, adentrar nos meandros do instituto do 

Precatório, porém urge elucidar algumas características do referido mecanismo procedimental 

para fins meramente ilustrativos. 

O Precatório nada mais é do que uma determinação judicial. Os magistrados, ao 

prolatarem sentença condenatória em face de uma pessoa de Direito Público prescrevendo 

algum pagamento, expedem determinação – denominada precatórios judiciais – que 

“constituem a pessoa de Direito Público na obrigação de incluir na previsão orçamentária 

do próximo exercício a verba necessária a satisfazer os precatórios que hajam sido 

apresentado até primeiro de julho”.
6
 

Além das características que já foram acima abordadas (ordem cronológica no 

pagamento e sistema de preferências), há, no entanto, uma outra característica relevantíssima: 

a extrema morosidade no pagamento de precatórios, que conta com a possibilidade de 

                                                           
5
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª EDIÇÃO. Brasil,2013, p. 1062 

6
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª EDIÇÃO. Brasil,2013, p. 1061-1062 
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parcelamento em até 8 anos (por força do artigo 37 do ADCT), de moratória fixada em até 10 

anos ( por força do artigo 78 do ADCT, modificado pela EC n. 30/2000) e até recentemente 

contou com o exacerbadíssimo parcelamento em até 15 anos (por força da EC n. 62/2000, que 

felizmente teve diversos dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF)
7
. 

Inobstante isso, ainda há a terrível, porém concretíssima possibilidade de um 

precatório, como ordem judicial, ser desatendido pelo Poder Público. Se, por ventura, não 

houver inclusão no orçamento da verba especificada no precatório, a única possibilidade de 

do credor do precatório de receber a quantia que lhe for de direito é a Intervenção. (LENZA. 

2014, p. 875) 

Farto sabido que a organização político-administrativa pátria compreende os entes 

federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo todos autônomos entre si, 

nos termos do artigo 18, CAPUT da CRFB. 

A Lei Maior prevê, no entanto, a possibilidade de tal autonomia ser temporariamente 

suplantada, podendo a União intervir nos Estados, no Distrito Federal e em Municípios 

localizados em Território Federal. Os Estados, por seu turno, podem intervir em seus 

municípios
8
. 

Em virtude do caráter excepcional da intervenção, apenas suscitável em situações de 

anormalidade, as hipóteses elencadas no texto constitucional devem ser interpretadas 

restritivamente, sendo até mesmo o legislador constituinte impedido de estabelecer qualquer 

outra hipótese ensejadora de intervenção
9
. 

Mediante uma detida análise do texto constitucional, pode-se aferir de maneira hialina 

que o desatendimento de um precatório pode ensejar tanto a Intervenção Federal quanto a 

Intervenção Estadual, uma vez que o caso concreto amolda-se com perfeição aos requisitos 

elencados nos artigos 34, VI e 35, IV; ambos da Carta Magna
10

. 

Entretanto, malgrado entendimento consolidado em âmbito doutrinário, o STF 

reiteradamente indefere os pedidos de intervenção, inobstante  já ter em outras ocasiões 

reconhecido o caráter excessivamente moroso do pagamento de precatórios e asseverado que 

o mesmo deve ser combatido
11

. 

                                                           
7
 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 870 

8
 Vide artigos 34 e segs. da CRFB. 

9
 MACHADO, Costa, organizador/FERRAZ, Anna Cândida da Cunha, coordenadora.

 
Constituição Federal 

interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 4ª Edição. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p.236
 

 
10

 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 870 
11

 Vide julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 
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Neste desiderato, pode notar-se que o instituto da intervenção, não obstante 

apresentar-se como o último bastião na defesa do credor desamparado, resta inócuo, uma vez 

que o deferimento de tal instituo jamais se concretizou na história brasileira. 

Vale consignar que o Estado de Direito foi criado precipuamente com o escopo de 

limitar o poder estatal, almejando, em última análise que o particular não ficasse 

desamparado, à mercê de um “Leviatã”
12

 com poderes ilimitados. É ultrajante, que um Estado 

que se proponha a ser efetivamente um Estado Democrático de Direito prive, de maneira 

“legítima” e sem qualquer repercussão, um cidadão de direitos constitucionalmente 

estabelecidos. 

É sobre tais reflexões que se debruçará o presente artigo acadêmico, elucidando as 

principais características do precatório e de alguns temas conexos, bem como trazendo à lume 

a orientação pretoriana mais recente acerca do tema, sobretudo no concernente à relação entre 

precatórios e intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Hobbes, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Coleção a Obra Prima 
de cada Autor. São Paulo. Editora Martin Claret :2009 
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Capítulo I 
 

1. DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Este capítulo será dedicado ao estudo da Lei Maior, suas características e sua 

relevância no Estado Democrático de Direito, ocasião em que abordar-se-á seus objetivos, 

garantias e escopos.  

 

 1.1 O Conceito de Constituição 
 

 

Inobstante a existência de uma diversidade de concepções acerca da conceituação de 

constituição, em linhas gerais, a Constituição pode ser definida como a lei fundamental e 

suprema de um Estado, criada, em regra, pela vontade soberana do povo. É ela a responsável 

pela estruturação do Estado e seus elementos, dispondo principalmente sobre a sua forma, os 

órgãos que o integram e as competências destes e, finalmente, a aquisição e o exercício do 

poder
13

. Compete ainda, à Lex Mater delimitar um rol de Direitos e Garantias Fundamentais 

com o escopo de, entre outras funções, estabelecer limitações ao Poder Soberano do Estado. 

Nesse diapasão, o escopo de limitar o poder coercitivo estatal assume caráter de 

centralidade nas constituições modernas, fato que é apenas ratificado pelo artigo 16 da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que dispõe: 

 

“Art.16, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. “Toda sociedade na qual 

não está assegurada a garantia dos direitos fundamentais nem determinada a 

separação de poderes, não tem constituição” 

 

 

As conceituações suso tecidas, no entanto, revelam-se de extrema superficialidade, em 

virtude da existência de diversos critérios para conceituar e classificar Constituição. Neste 

consentâneo, faz-se mister a abordagem dos principais, para a melhor compreensão dos 

institutos posteriormente abordados. 

 

 

                                                           
13

 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 9ª edição. São 
Paulo. Editora Atlas: 2010, pp17. 
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1.1.1 Sentido Sociológico 

 

Ferdinand Lasasalle, em sua obra “Qué es una Constitución” erigiu o conceito de 

constituição em seu sentido sociológico, ao advogar que a legitimidade de uma Constituição 

estaria atrelada à sua capacidade de representar o resultado da realidade social de um país, as 

forças que imperam na sociedade em uma dado momento histórico. Assim, a constituição real 

e efetiva consubstanciar-se-ia na soma dos fatores reais de poder que regem uma nação. 

Assim, na concepção de Lassalle, a Constituição só seria legítima se espelhasse o 

efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Caso isso não 

ocorresse, ela seria ilegítima, consagrando-se como mera “folha de papel”, fadada a sucumbir 

com passar do tempo
14

. 

Neste sentido, para o ínclito jurista, o documento denominado Constituição Federal, se 

legítima, não passaria de um reflexo da realidade social e, por conseguinte, inócua para 

interferir na sociedade: a Carta Constitucional não estaria imbuída de força normativa.  

Tal discurso, inobstante pretensamente afastado por vertentes contemporâneas do 

Constitucionalismo, revela-se de extrema atualidade mesmo nos dias de hoje: a história pátria 

diversas vezes nos mostrou – e ainda mostra – que a força de normas jurídicas pode ser 

suplantada pela realidade fática. 

Consequentemente, pode-se verificar a existência de uma permanente tensão entre a 

normatividade (sempre estática e racional) e a realidade fática (volúvel e irracional), sendo a 

plena eficácia da Constituição Jurídica um limite hipotético extremo.  

Tal acepção mostra-se perigosíssima, uma vez que privaria a Constituição Jurídica de 

qualquer sentido, relegando a Ciência da Constituição à torpe função de justificar as relações 

dominantes de poder.
15

 

 

1.1.1.1 A Teoria da Força Normativa da Constituição – Konrad Hesse 

 

O sentido sociológico da Constituição, que relega o Documento Constitucional à mera 

“folha de papel” contrasta com o exposto por Konrad Hesse em sua obra “A Força Normativa 

da Constituição”. 

                                                           
14

 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 85 
15

 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução e notas de Gilmar Mendes Ferreira,  p.01 
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Segundo Hesse, a Constituição Jurídica não pode submeter-se aos desígnios dos 

poderes por ela mesma constituído e ao império dos fatos e das circunstâncias: a Carta política 

espraia sua força normativa por todo o ordenamento jurídico, e todos os atos estatais com ela 

incompatíveis expõe-se à perspectiva de serem expurgados do referido ordenamento. 

Nesta diretriz, o mestre leciona que as normas jurídicas e a realidade fática devem ser 

consideradas em seu condicionamento recíproco. “A norma constitucional não tem existência 

autônoma em face da realidade”, sendo certo, no entanto, que a Constituição não configura 

como mera expressão de um ser, consubstanciando-se ainda na expressão de um dever-ser. 

Conclui-se, dessa forma, que a aplicabilidade de uma Constituição estaria umbilicalmente 

relacionada à sua conexão com a realidade social, jurídica e política. Porém, tal lógica 

também seria aplicável de forma reversa, uma vez que a Lei Maior também se consagraria 

como fator determinante da realidade subjacente.
16

 

Tal acepção encontra maior respaldo na atual conjectura do Direito Constitucional, 

fato facilmente aferível pela existência das denominadas cláusulas pétreas. A Lei 

Fundamental pátria consagra em seu artigo 60, § 4º que será inadmissível qualquer reforma à 

constituição tendente a abolir a forma federativa do Estado (Inciso I), a separação dos Poderes 

(Inciso III), os direitos políticos do cidadão (Inciso II) ou que almeje suprimir os Direitos e 

Garantias Fundamentais (Inciso IV). 

Nesse diapasão, afere-se que a própria norma estabeleceu limites materiais – e 

formais, como se verá posteriormente – ao poder de reformá-la, sendo, por conseguinte, 

indelével seu escopo de influir e modificar a realidade subjacente.     

 

1.1.2 Sentido Político 

 

A concepção política foi formulada pelo jurista alemão Carl Schmitt, em sua obra 

“Verfassungslehre ( A Teoria da Constituição, 1928)”. Para ele a Constituição é uma decisão 

política fundamental manifestada pelo titular do poder constituinte. 

Shcmitt asseverou que a Constituição deveria tratar tão somente dos temas 

fundamentais de estruturação e organização do Estado, estruturando-o e dando-lhe forma, 
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bem como determinando a forma, o sistema e o regime de governo. Competiria ainda à 

Constituição elencar um rol de Direitos Fundamentais
17

. 

Colhe-se ainda que as demais normas que tratem de assuntos estranhos à 

supramencionada temática, ainda que inseridas no texto constitucional, apresentar-se-iam 

como meras leis constitucionais, não fazendo parte da Lex Mater. 

O notório constitucionalista, nesse sentido, distinguiu Constituição de Leis 

Constitucionais. Enquanto a primeira continha normas formal e materialmente 

constitucionais, as últimas seriam constitucionais do ponto de vista meramente formal. 

 

1.1.3 Sentido Jurídico 

 

Hans Kelsen é o responsável pela edificação de tal sentido conceitual. Em sua obra, 

Teoria Pura do Direito (1934), o jurista apresentou uma concepção de ciência jurídica com a 

qual aspirava à objetividade e a exatidão. 

Segundo o literato, o direito e a ética inserir-se-iam em domínios heterogênicos e 

inconfundíveis: a legitimidade e a validade de uma norma jurídica seriam totalmente 

independentes de sua aquiescência pelo sistema moral vigente. 

A norma, portanto, deveria ser estuda a partir de uma perspectiva pura, inserida no 

mundo do dever-ser. Valores sociológicos, políticos e filosóficos, por estarem vinculados ao 

mundo do ser, deveriam ser descartados do estudo normativo
18

.  

Nessa diretriz, o mestre José Afonso da Silva, munindo-se do pensamento Kelseniano 

assevera que a “Constituição é, então, considerada norma pura, puro dever-ser, sem qualquer 

pretensão a fundamentação sociológica, política ou filosófica. A concepção de Kelsen toma a 

palavra Constituição em dois sentidos: no lógico-jurídico e no lógico positivo. De acordo 

com o primeiro, Constituição significa norma fundamental hipotética, cuja função é servir de 

fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva, que equivale 

à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de outras normas, lei 

nacional no seu mais alto grau
19

”
·.
 

Partindo do pressuposto de que o ínclito  jurista esforçou-se para arquitetar uma Teoria 

Pura do Direito, o fundamento de validade de uma norma apenas poderia residir em uma outra 
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norma, hierarquicamente superior àquela: no direito haveria um verdadeiro escalonamento de 

normas, uma constituindo o fundamento de validade de outra, numa verticalidade 

hierárquica.
20

 

É neste consentâneo que a Teoria Kelseniana atribui dois planos distintos ao conceito 

de Constituição. O primeiro, o plano logico-jurídico, está atrelado à existência de uma norma 

hipotética fundamental, situada no plano do suposto, uma vez que não foi editada por nenhum 

ato de autoridade. Tal acepção de Constituição teria a finalidade de servir de fundamento 

transcendental de validade para as demais normas positivadas.  

O segundo plano, por seu turno, corresponde à norma positiva suprema e vincula ao 

termo Constituição um sentido Jurídico-Positivo. É com base em tal acepção que Kelsen 

representou graficamente a ordem jurídica como uma pirâmide, em cujo ápice situar-se-ia a 

Constituição, responsável pela imposição de regras processuais e substanciais das quais não se 

pode olvidar na elaboração das demais normas. 

Inobstante modernamente ser impensável o estudo do fenômeno jurídico de maneira 

plenamente pura, a importância da Teoria Kelseniana revela-se incontendível. Uma 

perfunctória análise da Constituição da República Federativa do Brasil revela sua supremacia 

sobre as demais normas e, como consequência, nenhuma ato jurídico com ela incompatível 

pode subsistir validamente.
21

 

 

1.2 Constitucionalismo 
 

Como se pôde aferir em virtude da amplitude de acepções para a ideia de Constituição, 

o conceito da referida norma, assim como o papel que a Carta Política deveria assumir no seio 

da sociedade passou por diversas reformulações no decorrer da história. 

Destarte, antes de se embrenhar nas características da Constituição Brasileira, faz-se 

mister uma exposição, ainda que perfunctória, da conjectura dogmática predominante ao 

tempo de sua promulgação. 

Para tanto, revela-se mister não somente a conceituação de constitucionalismo, mas 

também o apontamento das principais características assumidas pelo mesmo em cada 

momento histórico.   
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1.2.1 Conceito 

 

O Constitucionalismo, em última análise, nada mais é que uma teoria normativa da 

política. Tal teoria, tem o escopo de construir o princípio de governo limitado, fato 

indispensável à concretização de direitos em dimensão estruturante na organização político-

social de uma determinada comunidade.
22

 

Tal concepção foi elaborada por Canotilho que também assevera que, em virtude da 

íntima relação existente entre Constitucionalismo e momento político-social de uma 

comunidade específica, é possível identificar a existência de diversos “constitucionalismos”. 

Há diversas outras acepções para Constitucionalismo, erigidas por célebres 

doutrinadores como Kildare Gonçalves Carvalho
23

, porém é possível enumerar algumas 

características comuns, apontadas por todos eles. 

Tais doutrinadores convergem no sentido de que todo Estado deve possuir uma 

Constituição, devendo a mesma delimitar regras de limitação ao poder autoritário, bem como 

elencar um rol de direitos fundamentais, pugnado pela prevalência dos mesmos. 

Tais características do Constitucionalismo, no entanto, são fruto de um processo 

histórico, iniciado timidamente durante a antiguidade clássica (Karl Loewenstein atribui o 

surgimento do constitucionalismo aos hebreus, responsáveis pelo estabelecimento de 

limitações ao poder político no seio dos Estados Teocráticos
24

), perpassando compromissos e 

revoluções até se chegar ao que se denomina Constitucionalismo Contemporâneo. 

Não é o escopo deste artigo embrenhar-se na evolução histórica do 

Constitucionalismo, no entanto, mostra-se imperioso elucidar as características do 

denominado Constitucionalismo Contemporâneo, tendo em vista que a Constituição Brasileira 

de 1988 está em perfeita consonância com tal teoria normativa, sendo fruto da mesma. 
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24

 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitución. 2ª Edição. Ed. Barcelona: Ariel, 1970 



19 
 

 

 

1.2.2 Constitucionalismo Contemporâneo 

 

 O Constitucionalismo Contemporâneo consubstancia-se como sucessor do 

denominado Constitucionalismo Moderno. Enquanto este último foi em grande parte regido 

pela concepção do constitucionalismo liberal, advogando em favor dos valores do 

individualismo, da propriedade privada, absenteísmo estatal e proteção do indivíduo
25

, o 

primeiro, está centrado no denominado “totalitarismo constitucional”. 

 O termo acima mencionado refere-se à existência de um profundo conteúdo social 

inerente às normas constitucionais. Tal conteúdo é evidenciado pela existência de normas 

programáticas, metas insculpidas na constituição que devem orientar a ação Estatal.
26

  

O mestre Luís Roberto Barroso elucida de maneira sucinta, porém abrangente outra 

característica da atual conjectura do Direito Constitucional ao afirmar que “(...) [Direito 

Constitucional Contemporâneo] é caracterizado pela passagem da Constituição para o centro 
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 O constitucionalismo moderno teve como marcos históricos a promulgação da Constituição norte-americana 
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novo paradigma constitucional buscou garantir uma igualdade real de condições socio-economico-culturais 
mediante a instituição de Direitos Positivos, que exigiam uma prestação efetiva por parte do Estado. (LENZA, 
Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 68-69)   
26
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do sistema jurídico, onde desfruta não apenas da supremacia formal que sempre teve, mas 

também de uma supremacia material, axiológica. Compreendida como uma ordem objetiva e 

valores e como um sistema aberto de princípios e regras, a Constituição transforma-se no 

filtro através do qual se deve ler todo o direito infraconstitucional”. 

 Nesse sentido, a atual concepção de Constituição encontra-se em perfeita consonância 

com o erigido por Hans Kelsen (Item 1.1.3), visto que a mesma consagra-se como Norma 

Positiva Suprema. Tal norma, no entanto não se encontra apenas no topo de uma pirâmide 

hierárquica, eivada de uma supremacia formal: o seu caráter proeminente vai muito além, 

impregnando o ordenamento jurídico como um todo, de modo que a legitimidade do mesmo 

está totalmente atrelada à sua conformidade com a Lex Mater.   

 Célebres autores como André Ramos Tavares não apenas reconhecem a concepção de 

dirigismo estatal – a fixação de regras por parte da norma constitucional, com o escopo de 

orientar o agir Estatal – mas também trazem a lume o prognóstico evolutivo de tal tendência. 

Para o autor, tal perspectiva tenderia a transmutar-se no denominado dirigismo comunitário, 

caracterizado difusão do prisma de proteção aos direitos humanos, culminando com a 

propagação dos mesmos para todas as nações.
27

 

Por fim, é imperioso consignar que a denominada Terceira Geração de Direitos, teve 

como berço o Constitucionalismo Contemporâneo e os novos problemas e preocupações 

mundiais inerentes a uma sociedade de massa, caracterizada por um vertiginoso 

desenvolvimento tecnológico e científico. 

Destarte, Pedro Lenza define os direitos de terceira geração como “direitos 

transindividuais, isto é, direitos que vão além dos interesses do indivíduo; pois são 

concernentes à proteção do gênero humano, com altíssimo teor de humanismo de 

universalidade”
28

  

Percebe-se, pois, uma tendência de tais direitos (de terceira geração) à proteção do ser 

humano universalmente considerado. Neste desiderato, surgem direitos atrelados à 

salvaguarda do meio ambiente, bem como ao resguardo dos consumidores. 

 

 

1.3 TIPOLOGIA DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 
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A Constituição Brasileira é um exemplo de Constituição formulada já durante o 

movimento constitucionalista contemporâneo. Por conseguinte, todas as características 

trazidas à baila no tópico anterior ( Constitucionalismo Contemporâneo – Item 1.2.2) são 

observáveis na Carta Política de 1988. 

A Lei Maior de 1988 neste consentâneo é peremptória ao instituir a não somente 

normas programáticas, mas também elencar um rol de direitos de terceira geração (a serem 

disciplinados pormenorizadamente pela legislação infraconstitucional).  

Entretanto, o escopo do presente item consiste na classificação da Lei Maior Brasileira 

com o intuito de melhor compreender os seus institutos. Outrossim, salienta-se que a adoção 

dos critérios infra assinalados está relacionada tão somente à sua conexão com o tema deste 

artigo. Há uma amplitude descomunal de critérios e a elucidação de todos eles não apenas se 

revelaria pouco frutífera para os fins deste artigo, mas também uma tarefa hercúlea. 

Vejamos, nesse instante, da maneira mais célere possível, a tipologia da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

a) Quanto à origem 

 

Promulgada. Também denominada democrática ou popular, é a Constituição nascida 

do labor de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo, o titular do 

poder constituinte
29

. 

 

b) Quanto à forma 

 

Escrita. É a Constituição formada por um arcabouço normativo organizado e 

sistematizado em um único documento solene. Tal documento é o responsável pelo 

estabelecimento das normas fundamentais do Estado. 

O mestre Pedro Lenza, no entanto, faz uma ressalva a tal definição no concernente à 

existência de um documento único, asseverando que no direito brasileiro é cada vez mais 

recorrente a presença de normas constitucionais em textos esparsos
30

. 
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Tal fato se deveria às disposições constantes no artigo 5º, §3º da Lei Maior que 

preceitua que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros, terão força normativa equivalente a emendas constitucionais.    

 

c) Quanto à extensão 

 

Analítica. A Constituição Brasileira aborda todos os assuntos que a Assembleia 

Constituinte entendeu como fundamentais. Normalmente acabam sendo prolixas, 

estabelecendo regras que, inobstante estarem no seio da Norma Fundamental (sendo, por 

conseguinte, formalmente constitucionais), não são materialmente constitucionais, podendo 

sem qualquer imbróglio estarem inseridas em leis infraconstitucionais. 

Um exemplo recorrente na doutrina é o conteúdo do artigo 242, §2º da Lei Maior, que 

dispõe que “o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na 

ordem federal”. Para Paulo Bonavides, a existência de Constituições volumosas estaria 

atrelada à “preocupação de dotar certos institutos de proteção eficaz”
31

 

 

d) Quanto à alterabilidade 

 

Rígida. A Constituição Brasileira exige para sua alteração um processo legislativo 

mais dificultoso que o processo de alteração das normas infraconstitucionais. Tal 

característica é aferível mediante uma análise do artigo 60 da Carta Magna, que explicita 

diversas limitações não apenas formais, mas também materiais à alteração do texto 

constitucional. Vejamos: 

 

Art. 60. A Constituição Federal poderá ser emendada. 

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal. 

II – do Presidente da República 

III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas pela maioria relativa de seus membros 

 

§1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 

estado de defesa ou de estado de sítio 

§2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso nacional, em 

dois turnos, considerando-se aprovada dse obtiver, em ambos, três quintos dos 

votos dos respectivos membros 

(...) 
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§4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I – a forma federativa de Estado; 

II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III – a separação dos poderes; 

IV – os direitos e garantias individuais;  

 

 

Neste consentâneo, resta patente a existência de hierarquia, ao menos formal, entre 

Constituição e lei infraconstitucional: é incontendível que a Constituição Brasileira insere-se 

no vértice do ordenamento jurídico, visto que uma lei infraconstitucional posterior e com ela 

incompatível não altera o texto constitucional; ao contrário, está fadada a ser extirpada do 

ordenamento jurídico. 

A doutrina majoritária classifica a Constituição Brasileira como sendo rígida, porém 

Alexandre de Moraes advoga que a Constituição Brasileira seria um exemplo de Constituição 

super-rigida, visto que a mesma não apenas possuiria um processo legislativo mais 

tormentoso para a alteração de suas normas, mas também que algumas matérias – as 

denominadas cláusulas pétreas, encadas no §4º do retro transcrito artigo constitucional – 

apresentar-se-iam como imutáveis.
32

  

 

e) Quanto à correspondência com a realidade 

 

Normativa (pretende ser). Tal critério é relevantíssimo no concernente ao escopo 

deste artigo e foi originalmente concebido por Karl Loewenstein, que distinguiu as 

Constituições em normativas, nominalistas e semânticas. Tal critério, também denominado 

critério ontológico possui o fito de aferir a correspondência entre a realidade política Estatal e 

o texto normativo constitucional.
33

    

O jurista Pinto Ferreira, em sua obra “Curso de Direito Constitucional” destrincha o 

supramencionado critério, asseverando que “as Constituições normativas são aquelas em que 

o processo de poder está de tal forma disciplinado que as relações políticas e os agentes do 

poder subordinam-se às determinações do seu conteúdo e do seu controle procedimental. As 

Constituições nominalistas contêm disposições de limitação e controle de dominação política, 

sem ressonância na sistemática de processo real de poder, e com insuficiente concretização 

constitucional. Enfim, as Constituições semânticas são simples reflexos da realidade política, 
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servindo como mero instrumento dos donos do poder e das elites políticas, sem limitação do 

seu conteúdo”.
34

  

O catedrático Pedro Lenza, nesse sentido, observa a existência de uma gradação da 

Constituição Normativa à Semântica: enquanto a primeira vincular-se-ia a um Estado 

Democrático de Direito (cujas características serão posteriormente analisadas), a segunda 

estaria atrelada a um regime autoritário.
35

 

Neste diapasão, avulta consignar o magistério de Guilherme Peña de Moraes acerca do 

tema que elucida que a Constituição Brasileira de 1988 “pretende ser” normativa: embora 

ainda não se possa verificar a perfeita correspondência entre as normas constitucionais e a 

realidade política , impera a aspiração de que tal paradigma manifeste-se futuramente em 

nossa sociedade.
36

 

Diante das razões adrede aduzidas, não se pode considerar aplicável à Carta Política de 

1988 a acepção sociológica de Constituição erigida por Ferdinand Lassalle (Item 1.1.1), visto 

que a mesma não se enquadra no conceito semântico de constituição, constituindo-se em mera 

“folha de papel” com a única pretensão de conferir legitimidade aos detentores do poder. Ao 

contrário, a Constituição da República almeja moldar a realidade política subjacente, fato que, 

inobstante ainda não concretizado, não pode ser olvidado pelos Agentes Públicos. 

Destarte, pode-se concluir que a Constituição Brasileira possui não apenas o escopo de 

garantir a liberdade por intermédio da limitação do poder , mas também o anseio de anunciar 

um ideal a ser concretizado pelo Estado (Item 1.2.2). É neste consentâneo que Pedro Lenza, 

ao mencionar a classificação idealizada por Manoel Gonçalves Filho, conclui que a 

Constituição Brasileira de 1988 é Constituição-garantia e, concomitantemente, uma 

Constituição-dirigente.
37

  

 

1.4 O Estado Democrático de Direito 

 

 Uma vez tecidas as suso elencadas considerações acerca da tipologia da Constituição 

Federal de 1988, assim como de suas principais características – restando patente o seu papel 

de centralidade e supremacia no ordenamento jurídico pátrio, a sua efetiva força normativa e a 
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indelével influência exercida pela mesma na realidade subjacente – pode-se passar a uma 

análise do Estado que a referida norma suprema almeja arquitetar. 

 A Lei Maior já em seu artigo 1º consagra a ideia de Estado Democrático de Direito. 

Tal ideal nada mais é do que a síntese de dois conceitos que inobstante conciliáveis, são 

claramente distintos: o conceito de democracia e o conceito de constitucionalismo
38

. 

 Este último, consoante já analisado no decurso deste artigo acadêmico (Item 1.2.1), 

consubstancia-se na limitação do poder para fins garantísticos, sendo ainda associado ao 

império da lei. 

 O termo democracia, por seu turno, é uma expressão oriunda da fusão de duas palavras 

de origem grega “demos” que significa “povo”, e  “kratos” que significa “governo; 

autoridade”. Neste sentido, salienta-se que a autoridade constituída ao Estado, deriva do povo, 

o verdadeiro detentor do poder (concatenado com o explicitado no artigo 1º, § único da Lei 

Maior). 

 Logo, o conceito de democracia está totalmente atrelado ao conceito de soberania 

popular e, no Brasil, é exercido de forma indireta, uma vez que o povo, inobstante ser o 

detentor do Poder Político, em regra o exerce mediante representantes políticos eleitos. 

O mestre Luiz Roberto Barroso, entretanto, adverte sobre a possibilidade do 

surgimento de pontos de tensão entre constitucionalismo e democracia, podendo “a vontade 

da maioria (...) estancar diante de determinados conteúdos materiais, processuais ou 

orgânicos da constituição. Em princípio, cabe à jurisdição constitucional efetuar esse 

controle e garantir que a deliberação majoritária observe o procedimento prescritivo e não 

vulnere os consensos mínimos estabelecidos na constituição
39

”. 

Neste diapasão, seria imperativo nos tempos modernos a harmonização da existência 

de uma Constituição impositora de limites ao poder com a liberdade essencial à concretização 

das deliberações majoritárias, característica intrínseca ao regime democrático. 

Assim, para Barroso, competiria à Constituição de um Estado democrático a 

veiculação de consensos mínimos, indispensáveis à dignidade humana e ao funcionamento do 

regime democrático. Tais consensos, no entanto, não devem sujeitar-se aos desígnios de 

maiorias políticas ocasionais, em virtude de estarem atrelados aos fins últimos do Estado, 
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quais sejam a garantia de direitos fundamentais,  “a separação e organização dos poderes 

constituídos e a fixação de determinados fins de natureza política ou valorativa”
40

. 

Ademais, também seria incumbência da Constituição o asseguramento do espaço 

próprio do pluralismo político, resguardando-se, neste sentido o devido funcionamento dos 

institutos democráticos, sendo inadmissível que a Constituição inserida em um Estado 

Democrático de Direito tenha a pretensão de suprimir a deliberação legislativa majoritária. 

Desta forma, Barroso (2011, p. 113) leciona que constitucionalismo e democracia 

seriam fenômenos que não obstante serem distintos, se complementam, na medida que ambos 

se destinariam ao provimento da justiça, da segurança jurídica e do bem-estar social. Haveria, 

nesse sentido um equilíbrio entre democracia e constitucionalismo, equilíbrio este que não 

poderia ser rompido pelo intérprete constitucional. 

Conclui-se desta monta, que é no intuito que assegurar os fins últimos do 

constitucionalismo democrático que se atribui à Constituição a condição de norma suprema, 

prisma interpretativo e aplicador de todas as normas infraconstitucionais.  

Destarte, pode-se elencar os objetivos últimos da Constituição de maneira sistemática 

da seguinte maneira: a institucionalização de um Estado democrático de direito fundado na 

soberania popular e na limitação do poder; o asseguramento e respeito aos direitos 

fundamentais, inclusive e especialmente os pertencentes às minorias políticas; a contribuição 

para o desenvolvimento econômico e para a justiça social e, por fim, o provimento de 

mecanismos que assegurem a boa administração, de modo a viabilizar a formação de um 

governo eficiente e probo. (BARROSO, Luís Roberto. 2011, p.114) 

Reitera-se, neste sentido, que o respeito aos direitos fundamentais é um dos objetivos 

mais caros à Constituição e, por conseguinte, também o deve ser para o Estado Democrático 

de Direito. Ora, a doutrina é exaustiva em abordar a existência de direitos fundamentais, 

porém não se pode olvidar a existência de deveres fundamentais. 

Sobre o tema, Marcelo Malizia Cabral aduz que a sociedade em que vivemos 

atualmente vangloria-se de viver em uma verdadeira era dos direitos, imperando uma 

consciência coletiva de que todos nós somos titulares de uma multiplicidade de direitos. A 
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mesma sociedade, no entanto, em um fenômeno que ele descreve como o “paradoxo da 

sociedade brasileira” esforça-se para deixar de observar os mais elementares deveres
41

. 

O autor, então, prossegue, apontando a existência de um nexo umbilical entre direitos 

e deveres: “(...) a cada direito corresponde uma série de deveres: (...) o direito ao meio 

ambiente equilibrado depende do cumprimento dos deveres de preservação e de não 

degradação por particulares, empresas e poder público; o direito a uma cidade aprazível 

carece, igualmente, do cumprimento de obrigações comunitárias (educar, preservar, 

respeitar, não poluir) e do Estado (construir, organizar, regulamentar, fiscalizar, 

etc.)”.(CABRAL, Marcelo Malizia. 2013) 

Destrinchando o raciocínio do autor e aplicando-o para os fins do presente artigo, 

pode-se inferir que do direito de propriedade, elencado no artigo 5º, XXII da Lei Maior (“é 

garantido o direito de propriedade”) derivam uma multiplicidade de deveres, dentre os quais, 

cabe destacar o dever de adimplir com as dívidas contraídas. 

Tal dever, em virtude do caráter de centralidade das normas constitucionais, é 

extensível a todo e qualquer ente ou pessoa sujeita à sua força normativa. Neste diapasão, 

salienta-se que o próprio Estado não está isento de tal dever, sendo imprescindível que o 

mesmo arque com suas dívidas com o escopo de sedimentar o direito fundamental de 

propriedade. 

Se por ventura a Administração pública não o fizer, como poderá ela exigir, por 

exemplo, que o contribuinte arque com seus tributos de maneira proba e devida se ela mesma 

mostra-se incapaz de dar o exemplo? 

Perpassadas tais considerações, pode-se salientar, ainda, que a existência de deveres 

fundamentais extensíveis ao Estado não é fruto da mais recente dogmática constitucional. Ao 

contrário, remonta aos primórdios da civilização humana.  
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Capítulo II 

 

2 DOS PRECATÓRIOS E DA INTERVENÇÃO FEDERAL 

 

 

Feitas as considerações iniciais acerca da Constituição Brasileira, do tipo de Estado 

que a mesma pretende instituir e da existência de deveres fundamentais, destina-se o segundo 

capítulo à abordagem de temas mais específicos e concretos, uma vez que todos os temas 

doravante abordados consubstanciam-se em princípios e institutos colimados na Lei Maior. 

Foca-se a pesquisa na investigação do instituto do precatório e da intervenção federal, 

no sentido de se aferir a existência de uma intrínseca relação entre institutos aparentemente 

dissociados. Nesse diapasão ambos os institutos serão investigados pormenorizadamente para, 

então, concluir como o manejo de um pode – ou não – influenciar no outro. 

 

2.1 DO REGIME DO PRECATÓRIO 

 
 

 

Sabe-se que a execução por quantia certa contra devedor solvente tem o intuito de 

satisfazer o credor. Para tanto, normalmente, com o escopo de satisfação do crédito, adotam-

se medidas expropriatórias contra o devedor. Tais regras, no entanto, são, logicamente, 

inaplicáveis na hipótese de os bens do credores serem impenhoráveis e inalienáveis
42

. 

Ocorre, neste consentâneo, que tais características são aferíveis quando a Fazenda 

Pública
43

 é o devedor: os pagamentos efetuados pela Fazenda Pública são despendidos pelo 

erário, fazendo jus a um tratamento diferenciado. Neste diapasão, o precatório judicial 

consagra-se com instrumento através do qual se cobra um débito do Poder Público
44

. 
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Nesse sentido, Freddie Didier Jr. Assevera que “a execução contra a Fazenda Pública 

rege-se por regras próprias, que estão contidas no artigo 100 da Constituição Federal em 

regras do ADCT da própria Constituição e, bem ainda, nos arts. 730, 731 e 741, todos do 

CPC.Há, portanto, um regime próprio para a execução intentada em face da Fazenda 

Pública (...)” (DIDIER. 2013, p. 736) 

 

2.1.1 Da Execução por Quantia Certa em face da Fazenda Pública 

 

Primordialmente, deve-se salientar que o precatório judicial é a ultima etapa da de um 

tortuoso procedimento trilhado. Tal procedimento se inicia com a propositura de ação 

executiva fundada em título executivo (que pode tanto ser judicial quanto extrajudicial). Será, 

então, a Fazenda Pública citada para opor embargos no prazo de 30 dias e na forma do artigo 

730 do Digesto Processual Civil. 

Posteriormente, na hipótese de rejeição definitiva dos embargos opostos ou a sua não 

interposição, o juiz, após provocação do credor, requisitará o pagamento da quantia por 

intermédio do Presidente do Tribunal Superior. 

Vale ressaltar que toda e qualquer sentença proferida contra a fazenda pública 

(ressalvadas as decisões interlocutórias não resolutivas de parte do meritum causae bem como 

as exceções trazidas pela Lei n. 10352/2001) apenas é eficaz se for submetida ao reexame 

necessário, na forma do artigo 475, II, do CPC
45

. 

 

2.1.2 Considerações acerca do Precatório e as inovações trazidas pela EC n. 

62/2004 

 

  Conforme aferido, há um longo caminho a ser trilhado previamente à 

expedição do precatório judiciário. Nesse diapasão, o mestre Celso Antônio Bandeira de 

Mello, ao abordar o tema, conceitua precatórios como “determinações que constituem [a 

pessoa de direito público] na obrigação de incluir na previsão orçamentária do próximo 

                                                           
45

 O reexame necessário consubstancia-se em condição de eficácia de sentença proferida. Nesse diapasão, a 
reapreciação da sentença pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz revela-se conditio sine qua non para o 
trânsito em julgado da mesma. O artigo 475, já em seu inciso I preceitua a necessidade de reexame necessário 
em relação às sentenças proferidas contra a Fazenda Pública. (JUNIOR, Freddie Didier. Curso de Direito 
Processual Civil. 12ª Edição. Mato Grosso:JusPODIVM, 2014, p.481-483) 



30 
 

exercício a verba necessária a satisfazer os precatórios que hajam sido apresentados até 1º 

de julho, data que terão seus valores atualizados, sendo proibida a designação de casos ou 

pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais para tal fim. Estes serão 

consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à competente 

repartição, para que os pagamentos se efetuem na ordem cronológica em que foram 

apresentados os precatórios
46

”.Tais normas encontram-se consolidadas no artigo 100, §5º da 

Constituição Federal.  

É imperioso notar que durante o supramencionado lapso temporal, por força da 

Súmula Vinculante n. 17/2009 – STF, não incidem juros moratórios sobre os precatórios 

pagos durante o período previsto no atual §5º do artigo 100 da Constituição. 

O artigo 100, §6º, por seu turno, preceitua que as dotações orçamentárias e os créditos 

abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário , competindo ao Presidente do 

Tribunal que proferiu a decisão exequenda determinar o pagamento integral da quantia. 

(LENZA. 2014, p.864) 

Contudo, nas hipóteses de preterimento do credor e/ou não alocação orçamentária do 

valor necessário à satisfação do débito, competirá também ao Presidente do Tribunal a 

determinação de sequestro da quantia respectiva, condicionada a requerimento do credor 

lesado. (LENZA. 2014, p.864) 

Pedro Lenza afirma partilhar do entendimento de que inobstante a impenhorabilidade 

dos bens públicos ser  incontroversa, seria possível que o supramencionado sequestro 

incidisse tanto sobre a quantia indevidamente recebida pelo credor, quanto sobre as rendas da 

Fazenda Pública infratora
47

. Tal parecer encontraria amparo na R. Decisum infracolacionada: 

 

Dados Gerais 

Processo: ADI 2868 PI 

Relator(a): Min. CARLOS BRITTO 

Julgamento: 02/06/2004  

Órgão 

Julgador: 
Tribunal Pleno 
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Publicação: 
DJ 12-11-2004 PP-00005 EMENT VOL-02172-01 PP-00152 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 

92-105 

Parte(s): 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ 

Ementa 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. 

PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 

100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados-membros, de valor referencial inferior ao do 

art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente. 

Decisão 

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta e declarou a constitucionalidade da Lei nº 5.250, de 

02 de julho de 2002, do Estado do Piauí, vencido o Senhor Ministro Carlos Britto, Relator. Votou o Presidente. 

Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros 

Sepúlveda Pertence e Carlos Velloso. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Nelson Jobim, Vice-Presidente 

no exercício da Presidência. Plenário,02.06.2004. 

Resumo Estruturado 

- CONSTITUCIONALIDADE, DISPOSITIVO, LEI ESTADUAL, (PI), FIXAÇÃO, QUANTIA, 

OBRIGAÇÃO, DÉBITO, PEQUENO VALOR, ÂMBITO, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

FINALIDADE, DISPENSA, PRECATÓRIO // EXISTÊNCIA, PREVISÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

LIBERDADE, ESTADO-MEMBRO, FIXAÇÃO, QUANTIA, PRECATÓRIO, PEQUENO VALOR, 

POSSIBILIDADE, DETERMINAÇÃO, VALOR INFERIOR, PREVISÃO, ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, NORMA, CARÁTER TRANSITÓRIO, VIGÊNCIA, 

CONDICIONAMENTO, EDIÇÃO, LEI, ENTE, FEDERAÇÃO. - (FUNDAMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR), (MIN. GILMAR MENDES), POSSIBILIDADE, ESTADO-MEMBRO, AVALIAÇÃO, 

SITUAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL, DETERMINAÇÃO, PEQUENO VALOR, PRECATÓRIO // 

AUSÊNCIA, INFORMAÇÃO, EXAME, VIOLAÇÃO, PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, 

FIXAÇÃO, DÉBITO, PEQUENO VALOR, FAZENDA PÚBLICA // POSSIBILIDADE, OCORRÊNCIA, 

PROBLEMA, PAGAMENTO, PRECATÓRIO, PEQUENO VALOR, JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, 

TETO, VALOR, CAUSA, AUSÊNCIA, CONSIDERAÇÃO, EXCESSO, NÚMERO, DEMANDA. - 

(FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR), (MIN. MARÇO AURÉLIO), IMPOSSIBILIDADE, EXAME, 

VIOLAÇÃO, PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, CONSIDERAÇÃO, SITUAÇÃO FINANCEIRA, 

ESTADO-MEMBRO. - (VOTO VENCIDO), (MIN. CARLOS BRITTO), INCONSTITUCIONALIDADE, 

DISPOSITIVO, IMPOSSIBILIDADE, LEGISLADOR, ESTADO-MEMBRO, ATRIBUIÇÃO, VALOR 

INSIGNIFICANTE, DEFINIÇÃO, OBRIGAÇÃO, PEQUENO VALOR, IMPLICAÇÃO, INEFICÁCIA, 

NORMA, CONSTITUIÇÃO FEDERAL // INOCORRÊNCIA, UTILIZAÇÃO, SALÁRIO-MÍNIMO, FATOR 

DE INDEXAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, FATOR DE CONVERSÃO. 

 

Inota salientar ainda que a controversíssima EC n. 62/2009
48

 manteve inalterada a 

regra constante no artigo 100, §7º da Lei Maior. Nesse diapasão, o Presidente do Tribunal 

competente está proibido de, por ação ou omissão, retardar ou tentar frustrar a liquidação 
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regular de precatórios, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade.(LENZA.2014, 

p.864) 

As demais mudanças trazidas pela referida emenda, no entanto revelaram-se 

extremamente tormentosas. Assim, serão trazidas à baila as principais inovações da referida 

emenda, também conhecida pejorativamente como “Emenda do Calote”
49

. 

Tal apelido remonta às perspectivas de adimplemento do Poder Público em razão que 

condenações judiciais, que, após a emenda, passaram a estender-se por até 15 anos, 

desconsiderando-se o trâmite do processo jurisdicional que, infelizmente, tende a vilipendiar 

de sobremaneira o Princípio da Celeridade Processual.(CELSO ANTÔNIO. 2013, p. 1062) 

Assim, o jurisperito Celso Antônio Bandeira de Mello, traz à lume em sua obra que “a 

disciplina da matéria, em princípio, está regulada no art. 100 e parágrafos, dos quais 

constam especificações em função do valor dos créditos a serem satisfeitos (ser de pequena 

monta
50

, consoante qualificação legal disto) e mesmo da natureza do crédito (ser de natureza 

alimentícia
51

 assim definida no próprio texto) ou da situação pessoal do credor (de crédito de 

natureza alimentícia se tiver mais de 60 anos ou mais ou parecer de moléstia grave 

especificada em lei
52

)”( CELSO ANTÔNIO. 2013, p. 1062) 

Em seguida, o célebre doutrinador passa a citar outras particularidades estabelecidas 

pelo artigo 100 e parágrafos da Lei Maior como o critério de cálculo da correção monetária, a 
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o fundamento de que a expressão fomentava uma discriminação desarrazoada àqueles que alcançariam a 
idade de sessenta anos posteriormente à expedição do precatório, consubstanciando-se em verdadeiro ultraje 
à isonomia. (LENZA. 2014, p.867)  
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possibilidade de precatórios servirem de pagamento de terras públicas
53

, bem como a 

compensação de precatório com débitos tributários
54

.( CELSO ANTÔNIO. 2013, p. 1062). 

Por fim, o autor finda o seu tópico sobre o assunto (“A forma de efetivação da 

responsabilidade do Estado”) realizando uma dura crítica ao Regime especial para 

pagamento de crédito de precatórios, também introduzido pela aviltante Emenda 

Constitucional 62
55

. 

Tal regime, consubstancia-se na possibilidade de lei complementar estabelecer, como 

o nome sugere, um regime especial para pagamento de crédito de precatórios dos entes 

federados especificados (Estados, Municípios e o Distrito Federal), estabelecendo vinculações 

à receita corrente líquida, bem como sobre a forma e prazo de liquidação. 

Em linhas gerais, a supramencionada norma viabilizou que os supramencionadas 

entidades federativas que estivessem em mora na quitação de precatórios vencidos poderiam 

realizar o pagamento de acordo com novas normas, podendo o Chefe do Poder Executivo da 

entidade federativa devedora optar por duas formas de pagamento:  

a) Efetuar o depósito mensal em conta especial. Tal depósito corresponderia a 1/12 avos 

do valor calculado sobre suas receitas correntes líquidas, em percentual variável de 

acordo com o ente federativo inadimplente. Os depósitos deveriam ser efetuados 

durante todo o interregno em que o valor correspondente aos precatórios devidos fosse 

superior ao valor total dos recursos vinculados. 

b) Adotar o regime especial pelo totalmente desarrazoado prazo de até 15 anos, hipótese 

em que o percentual a ser depositado na conta especial supramencionada 

corresponderia, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos. 

 

Deste modo, Pedro Lenza constata fatos preocupantes: “Como se vê, além do 

parcelamento em até oito anos que já havia sido instituído pelo art. 33 do ADCT e da 

moratória fixada pela EC n. 30/2000 em até 10 anos (art. 78 do ADCT), a EC n. 62/2009 
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 Consoante o artigo. 100, §11, seria facultado ao credor a entrega de créditos em precatório para compra de 
imóveis públicos, na forma da lei promulgada pelo ente federado devedor. (LENZA. 2014, p.686) 
54

 O artigo 100, §9º da CF/88 determinava que, no momento da expedição do precatório, dos mesmos deveria 
ser abatido, a título de compensação, valor equivalente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em 
dívida ativa constituídos contra o credor. Tal dispositivo, em virtude de sua similitude com o instituto da 
compensação forçada, foi declarado inconstitucional pelo STF sob o fundamento de que tal instituto não 
apenas beneficiava com exclusividade a Administração Pública, mas também era atentatório à isonomia entre 
o Poder Público e o particular.(LENZA. 2014, p.868) 
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2013, 
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estabeleceu novo e desarrazoado parcelamento de até 15 anos, o que poderia ser 

caracterizado como o maior e mais desastroso calote oficial”
56

. 

Ademais, para piorar, a “Emenda do Calote” estabeleceu que apenas metade dos 

aludidos recursos seriam empreendidos para o pagamento de precatórios em ordem 

cronológica de apresentação, observando-se os direitos de preferência concernente aos débitos 

de natureza alimentícia em relação aos requisitórios de mesmo ano, bem como os de 

“superpreferência”, para os requisitórios de todos os anos.(CELSO ANTÔNIO. 2013, p.1064) 

A porcentagem remanescente destinada ao pagamento de dívidas das Fazendas 

Públicas seriam utilizadas, nos termos do art. 97, §8º, do ADCT; podendo o Chefe do 

Executivo, novamente, optar por empregar os recursos para: 

a) Pagamento à vista dos precatórios por meios de leilão; 

b) Pagamento por acordo direto com os credores, na forma da lei; 

c) Pagamento à vista de precatórios não quitados, na forma do §6º do artigo 97 do 

ADCT, em ordem crescente de valor por precatório; 

 

Logo, consoante facilmente aferível, violou diversos preceitos constitucionais, 

afrontando duramente o direito de propriedade, a coisa julgada e a o princípio da duração 

razoável do processo, elencado no artigo 5º, LXXVIII. (LENZA. 2014, p. 872) 

Nesse sentido, o STF não tardou a declarar a inconstitucionalidade do artigo 100, §15, 

bem como de todo artigo 97 do ADCT, expurgando do ordenamento jurídico pátrio o regime 

especial de pagamento de precatórios (ADIs 4.357 e 4.425). Assim, o STF cumpre 

magistralmente sua função de “Guardião da Constituição”, pugnando pela observância dos 

direitos fundamentais constitucionalmente instituídos. Tal tendência, no entanto, nem sempre 

é observada, como se verá nos tópicos seguintes.  

 

2.2 Da Intervenção Federal 

 

Passa-se agora ao último tópico expositivo deste artigo que tem como fito a exposição 

das características do instituto da intervenção, bem como a relação que  o mesmo guarda – ou 

deveria guardar – com as dívidas públicas. 
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Consoante brevemente elucidado nas noções introdutórias deste artigo, o artigo 18, 

CAPUT da CF/88 estabelece que organização político-administrativa da República Brasileira 

compreende a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, todos gozando de autonomia, 

nos termos da Lei Maior. 

Conceitua-se autonomia como o poder de auto-organização, dentro de limites 

constitucionalmente colimados, pertencente à cada ente federativo. Neste consentâneo, todo 

ente federado é detentor de um poder governamental, político e administrativo próprios. 

Salienta-se ainda que autonomia apenas pode concretizar-se na hipótese do ente 

federativo possuir competências e rendas próprias. Assim, a doutrina assevera que a 

repartição de rendas e competência são corolários da autonomia.
57

 

A Constituição, no entanto, excepcionalmente prevê situações em que haverá 

intervenção, suprimindo-se (sempre em caráter transitório) a supramencionada autonomia. 

Tais situações, no entanto, são previstas taxativamente pela Constituição, devendo ser 

interpretadas restritivamente.(LENZA. 2014, p. 525) 

A Constituição Federal elenca diversas hipóteses de intervenção federal (nos Estados, 

Distrito Federal e Territórios Federais) e de intervenção estadual (nos municípios). Para os 

fins deste artigo, no entanto, nos debruçaremos sobre a hipótese constante no artigo 34, §6º, 

segunda parte da Lei Maior. 

Pedro Lenza assevera que na hipótese de intervenção federal com o fito de sanar 

desobediência à ordem ou decisão judicial, estaria a decretação da mesma adstrita à requisição 

do STF, STJ ou do TSE, dependendo da matéria.(LENZA. 2014, p.527). 

Inobstante a necessária requisição do órgão jurisdicional competente, a decretação e 

execução da intervenção federal é de competência privativa do Presidente da República, por 

força do artigo 84,X da CF. O decreto presidencial de intervenção deverá ser precedido de 

oitiva de dois órgãos superiores de consulta: O Conselho da República e o Conselho de 

Defesa Nacional, cujos pareceres não tem qualquer força vinculante, podendo o Presidente da 

República decidir em contrariedade ao aludidos pareceres.(LENZA. 2014, p.528) 

Ademais, nos termos do artigo 36, §§ 1º e 2º, compete ao Congresso Nacional realizar 

controle político sobre o decreto interventivo expedido no prazo de 24 horas. Neste 

consentâneo, deve o Congresso Nacional aprovar ou rejeitar a intervenção federal por 

intermédio de decreto legislativo. Caso esta última hipótese concretize-se, o Presidente da 

                                                           
57

 MACHADO, Costa, organizador/FERRAZ, Anna Candida da Cunha, coordenadora.
 

Constituição Federal 
interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 4ª Edição. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 117

 

 



36 
 

República deverá prontamente cessar o decreto interventivo, sob pena de incorrer em crime de 

responsabilidade, na forma do artigo 85, II da CF.(LENZA. 2014,p. 528-529) 

O supramencionado decreto interventivo expedido pelo executivo, disporá sobre a 

amplitude, prazo e sobre a executoriedade da intervenção, podendo implicar na nomeação de 

interventor, que acarretará no afastamento das autoridades envolvidas, que retornarão para 

seus respectivos cargos um vez cessados os motivos da intervenção.(LENZA. 2014, p. 529) 

Pelo Princípio da Simetria
58

, as mesmas características da intervenção federal, podem 

ser observadas na intervenção estadual. Deste modo a intervenção estadual (cujas hipóteses de 

cabimento encontram-se elencadas no artigo 35 da Lei Maior) apenas pode ser decretada e 

executada pela cúpula do poder executivo estadual (Governador do Estado, também por 

intermédio de decreto de intervenção), devendo o órgão de cúpula do poder legislativo 

estadual (Assembleia Legislativa) manifestar-se acerca de sua manutenção no prazo de 24 

horas. O decreto interventivo pode implicar no afastamento das autoridades envolvidas 

(LENZA. 2014,p. 529-530)  

 

2.1.4 Da Intervenção federal ou estadual e não pagamento de precatórios  

 

Acerca do tema, Pedro Lenza assevera que “o desatendimento de um precatório 

(ordem judicial) por parte do Poder Público devedor poderá ensejar a intervenção federal no 

Estados e DF, ou Municípios localizados em TF, ou estadual em Municípios, por preencher 

os requisitos dos artigos 34, VI e35, IV, respectivamente, da Constituição Federal”
59

  

Tal acepção parece ser partilhada por Freddie Didier Jr., que em sua obra elucida que 

“inscrito o precatório até o dia 1º de julho, seu pagamento será requisitado para ser feito até 

o final do exercício seguinte. Não efetuado o pagamento no momento previsto 

constitucionalmente, ter-se-á fundamento para requerer a intervenção judicial. É que, nesse 

caso, o estará havendo desobediência à ordem ou decisão judicial” 
60
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 O Princío da Simetria preceitua que, sempre que possível, deverão so Estados, do Distrito Federal e os 
Municípios deverão consolidar, em suas respectivas Leis Orgânicas e Constituições os princípios fundamentais e 
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(DRUMMOND, Marcílio Guedes. O tão falado “Princípio da Simetria”) 
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Desta forma, a doutrina, inobstante pequenas divergências, é uníssona no concernente 

ao cabimento da intervenção na hipótese de desatendimento de precatório: é indelével a 

aplicabilidade da norma constitucional ao caso concreto consequente do desatendimento de 

precatório. 

 Nesse sentido, a expedição de decreto interventivo não apenas estaria em perfeita 

conformidade com os limites constitucionalmente impostos ao instituto, mas também estaria 

contribuindo para a concretização dos fins últimos da Constituição: o asseguramento dos 

direito fundamentais. 

 Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, inobstante estar eivado da função 

de resguardar a constituição e os direitos fundamentais nela inseridos, vem orientando sua 

jurisprudência no sentido de inviabilizar tal possibilidade e, consequentemente, perpetuar a 

afronta a diversos direitos fundamentais. 

 Logo, malgrado entendimento doutrinário em sentido contrário, parece entender o STF 

que a alegação de falta de recursos consubstancia-se em justificativa plausível e apta a 

impedir o decreto interventivo
61

.  

 Data Vênia, em caráter meramente ilustrativo, serão destacados alguns julgados acerca 

do tema, delimitando-se a orientação pretoriana do STF acerca do tema: 

 

Ementa: INTERVENÇÃO FEDERAL. Pagamento de precatório judicial. 

Descumprimento voluntário e intencional. Não ocorrência. Inadimplemento devido a 

insuficiência transitória de recursos financeiros. Necessidade de manutenção de 

serviços públicos essenciais, garantidos por outras normas constitucionais. 

Precedentes. Não se justifica decreto de intervenção federal por não pagamento de 

precatório judicial, quando o fato não se deva a omissão voluntária e intencional do 

ente federado, mas a insuficiência temporária de recursos financeiros. Pode-se 

depreender que o passar do tempo em muito enfraquece o rigorismo das diligências a 

serem tomadas, apesar de o caso ser simples, tendo em vista que haveria o mesmo 

tratamento independente da nacionalidade, possivelmente posta em questão( IF 5.101, 

Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2012, Plenário, DJE de 06/09/2012 e Inf. 660/STF) 

 

----------------------------- 

 

Ementa: INTERVENÇÃO FEDERAL. Pagamento de precatório judicial. 

Descumprimento voluntário e intencional. Não ocorrência. Inadimplemento devido a 

insuficiência transitória de recursos financeiros. Necessidade de manutenção de 

serviços públicos essenciais, garantidos por outras normas constitucionais. Agravo 

improvido. Precedentes. Não se justifica decreto de intervenção federal por não 

pagamento de precatório judicial, quando o fato não se deva a omissão voluntária e 
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intencional do ente federado, mas a insuficiência temporária de recursos 

financeiros.(IF 4.640, Rel. Min. Celso Jobim, j.29/03/2012, Plenário, DJE 

de25/04/2012) 

 

----------------------------- 
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CONCLUSÃO 

 

Independente dos motivos que levaram o homem a organizar-se socialmente e 

politicamente, é indelével que a máxima Aristotélica revela-se acertada
62

: a humanidade, 

desde seus primórdios, tende a associar-se. Tal tendência associativista dá azo à imperiosa 

necessidade de que se consolide um ente despersonalizado dotado de poder político, no 

sentido de viabilizar a organização da sociedade, a garantia de direitos – e deveres –  

extensíveis a todos de forma imparcial e o fomento do bem-estar dos cidadãos. 

Esse é o ente denominado Estado, detentor de amplos poderes para zelar pela 

manutenção da sociedade e pelos direitos de seus habitantes. Assim, em última análise, a 

função estatal sempre foi estruturar e organizar a sociedade humana almejando, sempre, o 

bem comum. 

É certo que o conceito de Estado passou por diversas reformulações no decurso da 

história humana, porém mesmo Tomas Hobbes, defensor do Regime Absolutista, afirma que 

aquele teria sido constituído com o escopo de resguardar um direito
63

.  

Transmutando-se para a atual conjectura política, a sociedade Brasileira vive no 

Estado Democrático de Direito, devendo o Estado não apenas assegurar a existência e 

efetividade de direitos e liberdades, mas também submeter-se ao direito, tendo todo seu agir 

adstrito a limites normativamente impostos. 

Tais regras são confeccionadas por representantes do povo legitimamente eleitos e são 

oponíveis não apenas ao Estado, mas também a todos os cidadãos. Assim, entende-se que o 

Estado deve estar paltado nos ideais de democracia e de direito, devendo sempre, almejar a 

concretização de direitos, garantias e princípios consolidados na Constituição. 

Nesse desiderato, conclui-se que a Constituição impõe uma gama de deveres, também, 

ao Estado, que não pode, em condições de normalidade, excusar-se de cumpri-los. Assim, 

resgata-se a concepção de Konrad Hesse acerca da força normativa constitucional: a 
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 Aristóteles definiu o homem como um animal político, na medida que o mesmo apenas se realizaria 
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o homem se associariam em células, da família ao pequeno burgo, sendo o Estado o organismo resultante da 
junção de tais células( AURÉLIO, Daniel Rodrigues. O animal político.) 
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 Thomas Hobbes em sua obra “Leviatã” advoga que os homens abririam mão de todos os seus direitos 
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deveria garantir a paz e a segurança individual, que, em última análise, ao meu ver, consubstancia-se no 
denominado Direito à Vida.  
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constituição de um Estado Democrático de Direito surge com o escopo de regular a realidade 

fática subjacente, sendo inconcebível considerar a mesma como mera “folha de papel”. 

Destaca-se, nesse sentido, que Estado sempre deveria respeitar e fomentar os direitos 

de seus administrados. Abserva-se, no entanto, como bem definiu Lassalle, um choque entre a 

norma hipotética (Constituição) e a realidade fática subjacente: o Poder Público, infelizmente, 

reiteradamente desrespeita os direitos dos administrados e, concomitantemente, exige dos 

mesmos o cumprimento assíduo de todos os deveres. 

Felizmente, a Lex Mater, prevendo tais possibilidades, de maneira profilática 

estabelece não apenas um rol de Direitos e Deveres Fundamentais, mas também elenca uma 

série de institutos aptos a assegurar a observância dos referidos direitos e deveres 

fundamentais.  

Nesse diapasão, se a Constituição Federal estabelece a possibilidade de manejo do 

instituto da intervenção na hipótese de prover a execução de ordem ou decisão prolatada pelo 

Poder Judiciário (artigo 34, VI da CF/88), é indelével sua aplicabilidade a toda e qualquer 

ordem judicial, tendo vista que a Lei Maior em momento algum elenca ressalvas acerca da 

aplicabilidade do referido instituto. 

Destarte, parece cristalino que a instituto interventivo pode ser manejado no sentido de 

amparar o credor de precatório desatendido, fato que viabilizaria a concretização do direito 

fundamental  à propriedadedo mesmo.  

Ocorre, no entanto, que o órgão responsável pela “guarda da Constituição” parece 

olvidar-se de tal atribuição. Nesse sentido, o STF, inobstante já ter reconhecido que o 

desatendimento de precatórios reflete um descaso dos governantes com as decisões judiciais
64

 

(e, em última análise, com uma multiplicadade de direitos fundamentais, como o direitos à 

propriedade e à segurança jurídica), recorrentemente indefere pedidos de intervenção sobre o 

pífio fundamento de inexistência de recursos financeiros.  

É sabido que no caso de conflitos entre direitos fundamentais, deve-se sempre resolver 

a questão após ponderação refletida, porém não podem direitos constitucionalmente elencados 

sempre sucumbirem diante de uma “ insuficiência transitório de recursos financeiros” que não 

apenas nunca é comprovada no bojo da relação processual (sendo tão somente arguida), mas 

também não aparenta possuir um caráter tansitório. 

Eis que os próprios poderes pela Norma Suprema constituídos insurgem-se contra as 

disposições da mesma. A “criatura” massacra seu “criador” e os desígnios constitucionais 
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perecem diante do império da realidade fática Tais paradígmas não podem ser perpetuados em 

um Estado Democrático de Direito, que deveria, ao contrário resguardar de maneira enérgica 

os direitos fundamentais. 
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