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RESUMO 

Dentro da ordem federativa a intervenção federal se apresenta como uma ferramenta de solução 

de problemas e rusgas na harmonia entre os entes. No Brasil, não obstante conflitos constantes 

entre entes federados e o rol extensivo de situações (art. 34, I-VII da CF/88) que ensejam a 

aplicação, há uma ausência da decretação de intervenção. O presente trabalho busca as razões 

para a essa ausência, através de um estudo do desenvolvimento do federalismo e da intervenção 

federal, bem como de seus pressupostos e do entendimento do STF sobre a matéria. 

 

Palavras-chave: Intervenção Federal; Federalismo;  pressupostos da intervenção, 

jurisprudência do STF. 
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1. Introdução 

 

O Estado Federal apresenta-se como uma união permanente e indissolúvel de entes 

políticos, dotados de autonomia, que tem por fundamento uma constituição comum. Trata-se 

de uma forma de organização estatal que assegura aos seus membros as vantagens da unidade, 

ao mesmo tempo em que preserva os benefícios da diversidade e autonomia. 

Por suas características, a federação repousa sobre um delicado balanço de forças. De 

um lado tendências desagregadoras. De outro, tendências centralizadoras. Para preservar esse 

equilíbrio o constituinte desenvolveu mecanismos estabilizadores, que vão desde a solução dos 

dissídios internos por um tribunal especializado até a intervenção do Governo Central sobre um 

ente federado, a fim de se restaurar a harmonia federal. 

A intervenção federal, mesmo possuindo um rol de situações ensejadoras bastante 

amplo, é pouco utilizada. Tendo em vista os conflitos sempre presentes no arranjo federalista e 

os benefícios que poderiam ser aproveitados de uma maior harmonia advinda do uso da 

intervenção, seu desuso causa, à primeira vista, estranheza.  

Portanto, este trabalho objetiva traçar um panorama do instituto da intervenção federal 

no Brasil, de seu desenvolvimento, pressupostos e jurisprudência. E, secundariamente, busca 

razões que explicam a ausência de decretação de intervenção federal no Brasil, nos últimos 

anos. 

Metodologicamente pretende-se alcançar os objetivos através de um estudo descritivo 

do desenvolvimento da intervenção federal e do federalismo no Brasil, eis que a primeira não 

pode ser estudada fora de seu contexto, que é o estado federal. Após serão estudados os 

pressupostos materiais e formais da intervenção federal, como dispostos na Carta vigente, para 

verificar se a ausência de intervenção se deve a rigidez dos requisitos constitucionais. Por fim, 

será realizada uma análise da jurisprudência do STF referente à matéria, a fim de compreender 

como o entendimento da Suprema Corte influi na falta de decretações de intervenção federal. 

Para o estudo dos conceitos, do histórico e dos pressupostos, se fará uso da doutrina 

constitucional pátria, de obras teóricas sobre o tema abordado e das normas constitucionais 

pertinentes, notadamente os art. 34 e 36 da Constituição de 1988. 

Para análise da jurisprudência será usado material extraído do sítio eletrônico do 

Supremo Tribunal Federal, acessado através da rede mundial de computadores e usando o 

serviço de busca oferecido pelo próprio sítio. Na barra de busca foram utilizadas as palavras 
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“intervenção adj2 federal”. Como resultados foram obtidos 135 acórdãos. Deste montante, 111 

referiam ao tema de Intervenção Federal (marcados com a sigla IF pelo site do STF). Deste 

universo de 111 acórdãos, 47 não se adéquam aos fins deste trabalho, pois os ministros não 

adentraram o mérito da questão, sequer conhecendo deles por motivos processuais. Assim, 

restaram 64 acórdãos que tratam do mérito da intervenção federal.  

Feitas essas considerações iniciais, o trabalho encontra-se organizado em três 

capítulos. 

O primeiro capítulo se presta a apresentar conceitos e históricos do federalismo e da 

intervenção federal para ao fim compará-los. Assim, o capítulo foi dividido em cinco seções. A 

primeira trata do conceito de estado federal. A segunda trata do surgimento e evolução do 

federalismo na América do Norte. A terceira tratará do federalismo brasileiro   , através de sua 

Constituição. A quarta trata do desenvolvimento intervenção federal no Brasil. E a quinta, 

traçará um comparativo entre o federalismo e a intervenção federal no Brasil, a fim de aferir 

possíveis causas de um uso mais ou menos intenso. 

O segundo capítulo, por sua vez, apresentará o instituto da Intervenção Federal 

tratando de seu conceito, bem como de suas espécies e de seus pressupostos, tanto materiais 

quanto formais, da maneira em que se encontram na Constituição Vigente. Sendo assim o 

capítulo se divide em quatro seções: A primeira seção tratada conceito de Intervenção Federal, 

onde se busca delinear o termo. A segunda seção trata das diferentes espécies de Intervenção 

Federal, através do estudo do art. 36 da CF/88. A terceira seção se debruça sobre os pressupostos 

materiais da Intervenção, como previstos no art. 34 da CF/88. A quarta seção trata dos 

pressupostos formais, como o controle político e jurídico, a amplitude, as condições, o prazo e 

da figura do interventor. 

Por fim, o terceiro capítulo consiste na análise da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, nos casos em que a competência para requisição da intervenção cabe a Corte, 

estudando os casos julgados e destacando os argumentos utilizados com o desiderato de se 

delinear o entendimento do Tribunal quanto ao instituto em estudo. Tendo em vista a existência 

de 64 acórdãos e considerando que a análise de cada um deles tomaria demasiado tempo e 

espaço, foi feita uma seleção de seis julgados, sendo que um deles funda-se em esquema de 

corrupção, outro se funda na defesa dos direitos da pessoa humana e o restante sobre 

descumprimento de decisão judicial. Dessa forma, o capítulo se divide em cinco seções. A 

primeira seção, explica os critérios usados para seleção dos julgados para estudos. A segunda 

seção trata-se da análise do julgado do pedido fundado em desrespeito a pessoa humana, Art. 



10 
 

34, VII, b C/C art. 36, III. A terceira seção trata-se da análise do julgado do pedido fundado em 

desrespeito a ordem democrática, Art. 34, VII, a C/C art. 36, III. A quarta seção se debruça 

sobre os julgados de pedidos fundados sobre descumprimento de decisão judicial, Art. 34, VI.  
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2. CAPÍTULO I: DESENVOLVIMENTO DO FEDERALISMO E DA 

INTERVENÇÃO FEDERAL NO BRASIL 

2.1 . CONCEITO DE ESTADO FEDERAL 

Para Otfried Höffe, o pacto federativo pode ser definido como a união dos entes 

federados dotados de autonomia e submetidos ao poder central soberano. Nesse sistema, os 

entes federados aliam-se em comum acordo para criar um governo central, que absorverá 

algumas prerrogativas que competiam às unidades constitutivas. Via de regra, as unidades 

subnacionais perdem atribuições para a política externa, defesa do país, à moeda, aos 

serviços de correios e telecomunicações, bem como as esferas do Direito Penal e Civil. 

(Höffe, 2005, p. 164). 

Para Reinhold Zippelius, o Estado Federal se trata de uma  

“união de Estados de tal natureza que a associação organizada entre eles resulta em 

um novo Estado. Nota-se que as atribuições em um Estado Federal, se distribuem 

entre o governo central e os entes federados, de tal maneira que tanto um como os 

outros controlam importantes competências de decisão ao mesmo tempo em que 

nenhuma das instâncias possuem, exclusivamente, uma supremacia de 

competências”.  (Zippeliius, 1985, p. 394). 

Dalmo Dalari, para alcançar o conceito de Estado Federal, analisa a etimologia da 

palavra federação que provém da palavra latina foedus que significa aliança. Logo, o autor 

conceitua federação como sendo, basicamente, uma aliança. No entanto, não é uma aliança 

como outra qualquer, o estado federal se configura a partir de outras características 

essenciais. Primeiro, a união federal faz surgir um novo estado. Segundo, inexiste 

possibilidade de secessão. Terceiro, há distribuição de competências estabelecida na 

constituição, entre o Governo Central e os entes federados. Quarto atribui-se a cada membro 

uma renda própria. Quinto, o poder político é compartilhado pela União e pelas unidades 

federadas, ou seja, existe um governo federal, do qual participam as unidades federadas e o 

povo, e existem governos estaduais dotados de autonomia política, podendo fixar sua própria 

orientação nos assuntos de seu interesse, desde que não contrariem a Constituição federal. 

Sexto, a existência de órgão legislativo bicameral, composto do Senado que representa os 

estados e da Câmara de deputados que representa o povo. Sétimo, os cidadãos do Estado que 

adere à federação adquirem a cidadania do Estado Federal e perdem a anterior; não há uma 

coexistência de cidadanias, como não há também, em relação aos direitos de cidadania, um 

tratamento diferençado entre os que nasceram ou residam nas diferentes unidades da 
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federação. Oitavo, só o Estado Federal possui soberania, os estados membros, conservam 

apenas soberania política limitada.  (Dalari, 1998, pp. 210-212).  

 

2.2. HISTÓRICO DO CONCEITO 

O federalismo, enquanto teoria política, não surge do pensamento de um único 

proponente, de maneira integral e coesa em certo momento da história. Em verdade, o ideal 

federalista surge gradativamente, acompanhando a evolução do pensamento ocidental 

moderno, começando na antiguidade, passando pela Idade Média, sendo teorizado por 

nomes como Johannes Althusius, Barão de Montesquieu, David Hume, entre outros. Para 

então se concretizar no fim da Idade Moderna, no processo de independência americana, 

que será estudado com maior atenção. 

2.2.1. A formação do Federalismo norte-americano 

É indissociável do estudo do Estado Federal a análise do processo de formação do 

federalismo norte-americano. Em verdade a constituição Americana de 1787 é tida como o 

marco do Federalismo Moderno. Lewandowski resume bem parte do processo que 

culminou em sua promulgação:  

“A federação norte-americana surgiu com a superação do pacto confederativo 

celebrado entre as treze antigas colônias inglesas da América do Norte transformadas 

em Estados soberanos com a Declaração de Independência de 1776. A confederação, 

organizada com o escopo de fazer frente a Coroa inglesa, logo esgotou a sua 

potencialidade em função da fragilidade dos vínculos entre os Estados associados e a 

falta de eficácia de sua ação conjunta, fazendo com que estes buscassem rever os 

Artigos de Confederação.  (Lewandowski, 1994, p. 14). 

 

Com problemas internos pendentes, houve a busca de soluções através de uma nova 

forma de organização e distribuição de competências, uma que unificaria e homogeneizaria a 

nação através da maior centralização e que, ao mesmo tempo, não ameaçaria a autonomia dos 

estados membros, tão cara às trezes colônias. 

No entanto, em resposta a estas tendências federalistas, surgiram frentes 

antifederalistas. Segundo Gordon Stewart Wood em seu livro sobre a criação da República dos 

Estados Unidos, neste momento da história da política norte-americana começou a surgir um 

número de políticos desconhecidos que ganharam notoriedade ao lutarem na guerra e que 

passaram a buscar lugares de importância na nova sociedade que se formava. Esses novos 
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políticos se identificaram, em sua maior parte, com movimentos antifederalistas, que viam na 

Federação a tentativa de uma aristocracia intelectual de impor suas vontades às nações 

confederadas. Para eles, os federalistas não representavam os anseios populares.  (Wood, 1998, 

pp. 477-478).  

Neste ambiente político, foi convocada a Convenção da Filadélfia com o propósito 

inicial de revisar os artigos da confederação de 1781. Durante o processo de revisão percebeu-

se a formação da vontade de se fazer uma constituição para uma federação. Essa vontade se 

concretizou, devido a uma série de fatores. Primeiro, havia uma maioria federalista na 

Convenção. Em segundo lugar, o discurso federalista era mais bem preparado, devido à melhor 

formação de seus defensores. Ainda, houve uma inércia dos antifederalistas. E também os 

defensores do modelo federalista contavam com a presença de importantes figuras, 

notadamente, o comandante-em-chefe do exército continental, George Washington e os 

principais proponentes do arranjo federalista para a América, James Madison, Alexander 

Hamilton e John Jay. (Elkins & McKitric, 1993, pp. 32-34). 

Esses últimos, em sua obra que ficou conhecida como os Artigos Federalistas, 

defenderam o arranjo federal para a confederação de 1781. Para Madison, os Estados membros 

deveriam possuir autoridade e autonomia, pois eles seriam capazes de lidar com os problemas 

locais e de interesses menores, que de outra forma, poderiam ser ignorados pelo poder central. 

Da mesma forma que defendia autonomia aos Estados membros, Madison, juntamente com 

Hamilton, advogava a centralização de poderes em um órgão central, notadamente no que 

concerne a defesa e o comércio entre estados. Pugnava, também, pela solução dos problemas 

de coordenação entres os estados através da aplicabilidade e imposição direta pelo órgão central 

(General Government), de suas decisões e leis. Os autores temiam que a concessão do poder de 

veto aos estados membros sobre as decisões do ente central pudesse deixá-lo fraco, o que 

causaria “atrasos tediosos, intriga e negociações infindáveis”. (Madison, Hamilton, & Jay, 

1787-1788). 

Com a dedicação de George Washington e a contribuição intelectual dos autores dos 

artigos federalistas, a Convenção da Filadélfia aprovou a nova forma estatal da confederação, 

transformando-a em uma federação, com a assinatura da Constituição Americana de 1787. 

O modelo federativo da constituição de 1787 que marcou todo o século XIX e início 

do século XX ficou conhecido como Federalismo Dual. Essa doutrina baseou-se na “noção de 
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dois campos de poder mutuamente exclusivos, reciprocamente limitadores, cujos ocupantes 

governamentais se defrontavam como iguais absolutos. De acordo com ela, tanto o Governo 

Federal quanto os governos estaduais tinham destinadas a eles área de poder rigidamente 

definida.”  (Schwartz, 1984, p. 26). 

Francisco Bilac assevera que a noção do Federalismo dual americano foi em grande 

parte impulsionada pela ideologia liberal. Para ele, o liberalismo político (e posteriormente o 

econômico) possuía muito peso na formação das mentes legislativas e judiciais do século XIX 

e do início do XX, devido à expansão e fortalecimento do sistema capitalista nesse período. 

Assim. Os legisladores e juízes do século XIX, influenciados por ideias liberais não poderiam 

conceber uma economia controlada por um governo central. (Bilac Filho, 2002, pp. 66-67).  

Schwartz acompanha esta linha de pensamento, quando afirma que o conceito de 

Federalismo Dual foi um complemento necessário do laissez-faire nos Estados Unidos.  

(Schwartz, 1984, p. 29). Como complemento, sua decadência acompanhou a crise do 

liberalismo causada pela quebra da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929. Sobre a crise do 

federalismo Dual narra Schwartz:  

“A doutrina do laissez-faire na qual se baseou o funcionamento da autoridade 

governamental dos Estados Unidos desde a fundação de república, mostrou-se 

inadequada para atender aos problemas apresentados pela grande depressão de 1929. 

Sentiu-se, de modo geral, que a economia nacional só poderia ser ressuscitada pelo 

aumento da intervenção do governo federal. (Schwartz, 1984, p. 31). 

 

Esta mudança de entendimento alcançou a Suprema Corte Americana que, julgando uma série 

de casos, acabou por se afastar do conceito de federalismo dual. Devido a esta mudança no 

entendimento da Suprema Corte, Schwartz concluí que a união americana atual não se baseia 

mais numa divisão de soberania pautada pelo federalismo dual. Em vez disso, caracteriza-se 

pelo predomínio do poder federal sobre o poder estadual. (Schwartz, 1984, p. 36).   

A este novo arranjo deu-se o nome de Federalismo Cooperativo. Segundo Raul 

Machado Horta, nesta forma de federalismo as atribuições são exercidas de modo comum ou 

concorrente e busca-se estabelecer uma aproximação maior entre os entes federativos, que 

passam a agir em conjunto.  (Horta, 2010, p. 453).  

Note-se que Francisco Bilac Filho faz questão de explicitar que palavra Cooperativo 

deve ser lida como um eufemismo, pois o federalismo cooperativo trata-se da “franca 

hegemonia do governo federal em relação aos governos periféricos”. (Bilac Filho, 2002, p. 73).  

Corroborando com esta visão Schwartz diz que  
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“... Apoiando-se como se apoia principalmente nos recursos financeiros superiores do 

Governo nacional, o Federalismo Cooperativo tem sido, até hoje, uma curta expressão 

para uma concentração constantemente crescente do poder de Washington.” 

(Schwartz, 1984, p. 45). 

 

2.3. FEDERALISMO NO BRASIL  

A experiência federativa brasileira é muito recente, esta forma de estado só veio a ser 

implantada com o decreto nº 1 de 15 de novembro de 1889 e reafirmada pela constituição do 

ano de 1891. Até então o Brasil era organizado como um estado unitário. 

Estado unitário significa um único centro com capacidade política, produtor e 

aplicador de uma ordem jurídica geral, em todo o território jurídico nacional. Assim, somente 

os órgãos do estado central (e único) têm autonomia e competência para criarem leis, fazê-las 

cumprir e instituir a jurisdição. No entanto, isso não significa que a organização unitarista 

demande essencialmente a centralização de todos os atos e decisões. Há a descentralização, 

notadamente a administrativa-executiva. (Silva P. N., 1999, p. 127). 

2.3.1. A constituição de 1891 

Com o fim do Império e a proclamação da República em 1889, o federalismo foi 

abraçado com o decreto nº 1 de 15 de novembro de 1889 do governo provisório, através dele 

as províncias se tornaram estados e se uniram em uma nova federação. Esse primeiro decreto 

concedeu imensa autonomia aos estados. O governo central percebeu seu erro e as mazelas que 

lhe poderia causar a unidade nacional e expediu o decreto nº 7 de 20 de novembro de 1889 que 

limitou o alcance dos poderes estaduais e mitigou consideravelmente a autonomia concedida 

pelo decreto anterior. (Horta, 2010, p. 334). 

Com o fim do governo provisório e a promulgação da constituição republicana de 

1891, o ideal federalista permaneceu forte o que resultou no que Raul Machado Horta chama 

de “apogeu da autonomia”. O autor justifica sua posição argumentando que “o constituinte 

estadual encontrou um quadro de competências um quadro de competências enumeradas da 

União particularmente propício ao desenvolvimento dos poderes reservados e, portanto, da 

autonomia.” (Horta, 2010, p. 342). 

A constituição de 1891 determinava que os estados membros poderiam adotar as leis 

que desejassem, desde que respeitassem os princípios constitucionais da União. Houve também 



16 
 

a adoção do princípio entabulado na emenda X à constituição norte-americana1. A Constituição 

ainda facultava aos estados celebrar entre si ajustes e convenções sem caráter político, 

ressaltando que o Presidente da República era o único legitimado para realizar negociações e 

tratados internacionais. Havia também a imunidade intergovernamental recíproca que impedia 

a tributação mútua entre entes públicos. Ainda, a Constituição legou aos estados membros as 

minas e terras devolutas, cabendo a União apenas faixas de terras imprescindíveis à defesa 

nacional. (Bilac Filho, 2002, pp. 110-111). 

Essas disposições constitucionais legaram aos estados membros muita autonomia. 

Horta afirma que o exercício dessa autonomia levou a “demasias e exorbitâncias que 

encontraram repercussão na atividade do constituinte estadual,” Para o autor, as constituições 

estaduais passaram a demonstrar comportamentos incompatíveis com a condição de membros 

da Federação, como por exemplo, quando passaram a regular comércio interestadual e celebrar 

ajustes e convenções sem a apreciação do governo central ou quando legislavam em desfavor 

a autonomia municipal (caso bastante frequente) (Horta, 2010, pp. 350-351). 

Diante da grande autonomia ostentada pelos estados-membros e devido também “ao 

divórcio da Constituição de 1891 da realidade política e social do Brasil” foi necessário 

reformá-la profundamente. Tal reforma ocorreu com a revisão constitucional de 1926. A revisão 

tolhe a autonomia dos estados membros, principalmente através de alteração ao art. 6º da carta 

de 1891, alargando substancialmente as hipóteses em que o poder central poderia intervir em 

assuntos pertinentes aos estados.  (Bonavides, 1991, pp. 236-239).  

Sobre a revisão, Horta concluiu que ela “assinalou o declínio formal e jurídico da 

plenitude do estado membro”.  (Horta, 2010, p. 375). 

 

2.3.2.  A Constituição de 1934 

A Constituição de 1934 surge após três anos da instauração do governo provisório que 

seguiu a revolução de 1930. Em termos de autonomia do Estado-membro, essa fase promoveu 

o regresso ao Estado Unitário.  (Horta, 2010, p. 377). 

                                                           
1 A emenda X previa que os poderes não delegados aos Estados pela Constituição, nem negados por ela, são 

reservados aos estados e ao povo. 
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O governo provisório, por meio de decreto, dissolve o Congresso Nacional, as 

assembleias legislativas e as câmaras municipais em todo o país, em seguida Getúlio nomeia 

interventores para todos os estados da federação. (Bilac Filho, 2002, p. 116). 

Somente com a Constituição de 1934 a autonomia retorna ao estado membro. No 

entanto o sistema federal de 34 seguiu as tendências da revisão de 1926, afastando-se do modelo 

original de 1891. Segundo Horta  

“a amplitude dos poderes federais está revelada na abertura da constituição. A 

competência da União se adensou na disciplina das relações internacionais, da 

segurança nacional, das comunicações nacionais e interestaduais, da política 

monetária e bancária, da legislação sobre direito penal, comercial, civil, aéreo e 

processual, do comércio exterior e interestadual, sobre instituições de crédito, câmbio 

e transferência de valores para o exterior, riquezas do subsolo, mineração e 

metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, de caça e pesca, sobre organização, 

instrução e garantias das forças policias dos estados e condições gerais de sua 

utilização, em caso de mobilização ou guerra. A discriminação das competências 

adquiriu flexibilidade e incorporou ao seu domínio a técnica de expedições de normas 

gerais e fundamentais da legislação federal.” (Horta, 2010, p. 383). 

 

Francisco Bilac ressalta que a constituição de 1934 “enterra” o federalismo dual da 

Constituição de 1891 e inaugura o federalismo cooperativo. Esse autor corrobora com a visão 

de Horta sobre o adensamento da competência da União, destacando que se verificou na 

constituição de 34 um aumento das competências tributárias da União em detrimento dos 

estados. Ainda, surge com novo ente federado a figura do território. Outro ponto que destaca, é 

a tripartição de competências entre a União, Estados, Municípios, pois a esses foi deferida 

autonomia a todo interesse que lhe fosse peculiar (art. 13). Bilac, no entanto, adverte que a 

autonomia conferida aos municípios pela carta 1934 “foi mais uma contribuição para a 

diminuição das autonomias estaduais”, eis que ficariam privados de mais um centro de ação. 

(Bilac Filho, 2002, pp. 119-121). 

Em suma, como concluí Raul Machado Horta  

“A constituição de 1934 preferiu a técnica de repartição de competências favorável à 

União e à plenitude dos poderes federais, o que provocou amortecimento da 

autonomia dos Estados. Em primeiro lugar pela transferência de matéria 

anteriormente colocada em sua área legislativa e, em segundo, pela limitação do 

campo normativo residual em virtude dos poderes enumerados.” (Horta, 2010, p. 

387). 

 

2.3.3.  A constituição de 1937  
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A constituição de 1937 é tida como exemplo de constituição semântica, um texto 

meramente formal que não guarda identidade entre o povo e as leis que traz em seu bojo. Era 

chamada de “A polaca” devido às semelhanças entre suas disposições normativas e o 

autoritarismo polonês da época.  (Bonavides, 1991, p. 331). 

Para Horta a autonomia dos estados ficou somente assegurada de maneira formal. Isso 

se dava, pois, em sua aparência a carta admitia o ingresso da atividade legislativa estadual em 

matéria privativa da União, mas isso só ocorreria por delegação aos estados através de lei 

federal, e a lei estadual, fruto da concessão, só valeria caso autorizada pelo Governo Central. 

Ainda, aparentemente a legislação concorrente subsistia no texto, mas toda lei expedida pelo 

legislativo estadual seria derrogada tão logo o Governo Federal expedisse lei sobre a matéria.  

(Horta, 2010, p. 394). 

A Carta de 1937 admitiu que os estados poderiam incorporar-se entre si, subdividir-se 

ou desmembrar-se para formar nos estados. No entanto, o Presidente da República poderia 

suspender a lei federal autorizativa e submeter o pleito à população interessada. Ainda, a 

constituição findou expressamente várias disputas territoriais entre estados, delegando ao 

serviço geográfico do exército o reconhecimento e descrição das disputas. Ainda, ao Presidente 

ficou reservado o direito de criar territórios federais de partes desmembradas dos estados em 

nome da defesa nacional. (Bilac Filho, 2002, p. 130). 

Uma questão sensível ao federalismo foi o fato de que a carta de 37 ter substituído a 

figura do Senado Federal (representante dos estados) por um Conselho Federal, composto por 

um membro de cada estado escolhidos pelas assembleias legislativas respectivas e outros dez 

membros escolhidos pelo Presidente. Esse arranjo feriu a representação regional, pois entregou 

ao controle do Presidente da República 1/3 dos membros da casa que deveria representar os 

interesses dos estados membros. (Bilac Filho, 2002, p. 127). 

Mesmo a disposições constitucionais que se ocupavam de garantir o mínimo de 

autonomia aos estados não devem ser consideradas, pois como destaca Bonavides, “a Carta de 

1937, com exceção aos dispositivos autoritários que serviam aos interesses imediatos do poder, 

nunca teve aplicação.” (Bonavides, 1991, p. 342). 

 

2.3.4.  A Constituição de 1946 
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A autonomia dos estados membros constituiu um dos temas centrais da Constituição 

de 1946. Era preocupação do constituinte a restauração do federalismo nos moldes clássicos de 

1891. (Bonavides, 1991, p. 418). 

No intento de restauração do princípio federativo, houve a reintrodução da figura do 

Senado Federal e a concessão de autonomia administrativa aos municípios brasileiros, mas 

ainda não fora conferido ao município o caráter de ente federado, a constituição de 46 não lhe 

deferiu auto estatuto político. (Bilac Filho, 2002, p. 139). 

Essa Carta manteve as disposições das constituições anteriores quanto às modificações 

territoriais dos estados, contudo inova ao colocar o plebiscito como obrigatório. A constituição 

de 1946 também impossibilita a criação de novos territórios federais. 

Quanto às competências da União, a constituição de 1946 adotou a mesma sistemática 

das anteriores, dos poderes discriminados e implícitos, ficando os estados com os poderes 

remanescentes. Na repartição de competências manteve-se, basicamente, a matéria deferida aos 

entes pela Constituição de 1934, com uma ampliação dos poderes federais, como por exemplo, 

o controle mais efetivo do comércio exterior, emissão de moedas e câmbio. (Horta, 2010, pp. 

403-404). 

No tocante a competência tributária houve transformação do imposto sobre comércio, 

distribuição e consumo (art. 15, III) em imposto único da União, sendo que 60% da arrecadação 

iriam para os estados membros. Ademais, foram criados novos impostos com a prevalência da 

figura tributária da União, caso houvesse similaridade com impostos estaduais. Em contra 

partida a essa prevalência existem manifestações expressivas da técnica de repartição dos 

impostos federais entre os estados membros (Bilac Filho, 2002, p. 143). 

É perceptível que a constituição de 1946 conferiu inegável destaque ao ente central. 

No entanto, Horta destaca que de uma análise do conjunto final, o texto também guarda 

elementos compensatórios. Para o autor a constituição não encarou a autonomia como algo 

formal, mas como uma realidade e destaca que ela acompanha a tendência de implantação do 

princípio da cooperação que é “dado do federalismo contemporâneo”.  (Horta, 2010, p. 405). 

 

2.3.5. A Constituição de 1967 e a Emenda nº 1 de 1969 
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Frise-se antes mesmo da outorga da constituição a autonomia dos estados já havia sido 

tolhida severamente com a edição do ato institucional nº 2 de 1965 que deu o controle das 

eleições estaduais ao Presidente da República, que passou a nomear os governadores dos 

estados, sendo tal nomeação referendada por um colégio eleitoral estadual. 

Nascida da necessidade dos militares por um regramento que se adequasse aos seus 

fins, a constituição de 1967 visava o claro fortalecimento do Poder Executivo e da esfera federal 

de poder.  

A primeira mudança expressiva trazida pela Constituição foi sobre o preceito 

legislativo de se modificar o território do estado, não mais era necessária a consulta as 

assembleias legislativas ou a realização de plebiscitos, bastando à expedição de lei 

complementar. A Constituição também traz uma simplificação de procedimentos para atos 

modificativos e criativos de novos estados, pois ela “desconstitucionaliza” esses atos, e os trata 

como procedimentos ordinários.  (Horta, 2010, p. 412). 

Em relação aos municípios, a Constituição reconheceu apenas a sua autonomia 

administrativa e política (eleição de prefeitos e vereadores), além disso, fixou expressamente 

suas competências. Quanto as competência, a carta de 67 eliminou a competências concorrentes 

e enumerou exaustivamente a competência da União, legando aos estados poucos poderes. 

(Bilac Filho, 2002, p. 159). 

Verifica-se que a autonomia constitucional do estado reduziu-se ao exercício passivo 

das normas de reprodução. Exemplo desse “caráter derivado da constituição do estado” explica 

Horta, é visto na regra incrustada no art. 188 da CF de 1967, que impunha aos estados a 

obrigação de reformar suas constituições, dentro de prazo predeterminado, para adaptá-la às 

normas da Constituição Federal, sob pena de incorporação automática dessas normas, caso não 

observado o prazo.  (Horta, 2010, p. 413). 

Com o ato institucional nº 5 de 1968, os governadores estaduais se tornaram meros 

agentes do poder central, vez que poderiam ser demitidos de maneira imediata pelo Presidente 

da República.  (Lewandowski, 1994, p. 83). 

Em 17 de outubro de 1969 a Emenda nº 1, que alterava quase que inteiramente a Carta 

de 1967, deu um duro golpe na autonomia dos estados membros. 
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A emenda nº1 integrou ao corpo da Constituição os atos institucionais expedidos 

anteriormente, o que implicou na diminuição da competência arrecadativa dos entes federados, 

frente à União. Os estados foram relegados a meros arrecadadores de impostos. Ao todo foram 

retirados de sua esfera tributária os impostos sobre a propriedade territorial rural, a exportação 

e os incidentes por atos regulados por lei estadual. Restaram-lhes apenas três categorias de 

impostos: Os impostos de transmissão a qualquer título de bens imóveis e direitos reais sobre 

imóveis; os impostos sobre operações relativas às circulações de mercadorias; e os impostos 

sobre propriedade de veículos automotores. (Bilac Filho, 2002, pp. 160-161). 

 

2.3.6. A Constituição de 1988  

Para Raul Machado Horta a constituição de 1988 promoveu a reconstrução do 

federalismo brasileiro, pois o constituinte de 88 teve a consciência da crise do federalismo e se 

empenhou para reconstruí-lo. O autor assevera que a reconstrução não se preocupou apenas em 

restaurar, mas também em inovar e adicionar novos elementos ao contexto do federalismo 

brasileiro. Entre os novos fundamentos se sobressai a singular inclusão do município entre os 

entes federados.  (Horta, 2010, p. 412). 

Em termos de repartição de competência, a Constituição de 1988 seguiu as tendências 

do federalismo europeu, distribuindo competência geral da União (art. 21), competência 

privativa da União (art. 22), competência comum da União, Estados, do distrito federal e 

municípios (art. 23) e competência concorrente da União, estados, Distrito Federal e 

municípios. Essa última abriu a possibilidade aos estados para legislar sobre um número de 

matérias que antes lhe eram completamente alheias, alargando consideravelmente sua 

autonomia. (Bilac Filho, 2002, pp. 184-189).  

No entanto, Lewandowski assevera que a presença do Governo Federal nos mais 

diferentes setores da vida nacional desde os anos 30, bem como a necessidade de controle 

inflacionário e ainda a administração de uma enorme dívida externa não permitiram que os 

constituintes da Carta de 1988 realizassem uma descentralização mais acentuada. Sendo assim 

ainda observa-se uma preponderância da União.  

Como exemplo, o autor indica o elenco de poderes deferidos à União pela Carta de 

1969, que permaneceu inalterado. A ampla competência legislativa da União, assegurada pelo 
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art. 22 que logo no inciso I estabelece que compete privativamente a ela, longa lista de assuntos. 

E a posição privilegiada da União nos fundos fiscais previstos na Carta Magna.  (Lewandowski, 

1994, pp. 30-31). 

 Pelo exposto, extrai-se que o federalismo de 1988 segue uma tendência de equilíbrio 

na atribuição de poderes e competências à União e aos estados. O constituinte buscou se afastar 

do centralismo de 1967, para se aproximar da ideias que surgem na Constituição de 1946 para 

melhor assegurar o convívio entre os poderes federais e estaduais. No entanto, essa tendência 

de equilíbrio não eliminou a predominância da União sobre os demais entes da federação 

brasileira. 

2.4. INTERVENÇÃO FEDERAL NO DIREITO BRASILEIRO 

Nesta seção se buscará estudar a evolução da Intervenção federal no direito brasileiro, 

através de suas constituições, desde a adoção do sistema federativo, em 1889 até a promulgação 

da carta vigente de 1988. 

2.4.1. A Constituição de 1891 

 A primeira constituição republicana acolheu o instituto da intervenção federal como 

corolário da adoção da forma federativa de estado. A carta de 1891 estabeleceu que a 

intervenção configurava, sempre, uma ação excepcional, sendo a regra a abstenção da União de 

se imiscuir nos assuntos de competências dos demais entes federados.  (Maximiliano, 1918, p. 

190). 

A intervenção estava prevista no art. 6º da primeira Carta republicana. Segundo o 

dispositivo o Governo Federal não poderia intervir nos negócios dos estados, salvo para repelir 

invasão estrangeira, ou de um estado em outro; para manter a forma republicana federativa; 

para restabelecer a ordem e tranquilidade nos estados, à requisição dos respectivos governos; 

para assegurar a execução das leis e sentenças federais. 

A previsão constitucional se limitava a listagem das hipóteses ensejadoras da 

intervenção, mas não tocava no ponto do Interventor. Carlos Maximiliano acreditava que a 

intervenção se fazia diretamente pelo Presidente ou por delegação, através de um interventor. 

O interventor, uma vez nomeado dispõe de todos os poderes implícitos e explícitos para 

desempenhar a sua missão. No entanto, não estaria habilitado a exercer qualquer dos poderes 
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do executivo local, por exemplo, não poderia sancionar lei proposta pelo legislativo estadual. 

Deveria, ainda, respeitar as leis do estado no qual intervém.  (Maximiliano, 1918, p. 193). 

 Com a reforma constitucional de 1926, houve modificação no tratamento da 

intervenção federal, no sentido de discriminar melhor suas hipóteses autorizadoras. A reforma 

manteve a regra da não intervenção, bem como as hipóteses dos inciso I, os demais sofreram 

alterações substanciais. O inciso II deixou de autorizar a intervenção apenas para “assegurar a 

forma republicana federativa” e passou autorizar para garantir a integridade nacional e a 

observância dos doze princípios constitucionais listando nas alíneas de A-L. O inciso III foi 

modificado incluindo que a intervenção para garantir o livre exercício dos poderes estaduais se 

daria por solicitação dos representantes dos poderes coactos; a intervenção para pôr fim à guerra 

civil, no entanto, independia de solicitação. O inciso IV foi ampliado para prever que a 

intervenção se dava para assegurar a execução das leis e sentenças federais e ainda para 

reorganizar as finanças do estado cuja incapacidade para a vida autônoma se demonstrasse pela 

cessação do pagamento de dívida fundada por mais de dois anos. 

A iniciativa da intervenção ficou regulada pelos três parágrafos do novo art. 6º. O §1º 

previa que competia privativamente ao Congresso Nacional decretar a intervenção para 

assegurar o respeito aos princípios constitucionais do inciso II, assim como para decidir sobre 

a legitimidade dos poderes estaduais em caso de duplicata (inciso III), e ainda para reorganizar 

as finanças estaduais (inciso IV). O §2º previa que competia privativamente ao Presidente da 

República executar as intervenções decretadas pelo Congresso e as requisitadas pelo STF ou as 

solicitadas pelos poderes locais, cabendo-lhe, ainda, decretá-las nos demais casos. O § 3º previa 

que cabia exclusivamente ao STF requisitar ao Presidente a intervenção com o objetivo de 

assegurar a execução de sentenças federais. 

Lewandowski lembra que em cerca de trinta e cinco anos de vigência do instituto, 

muitas foram as intervenções federais nos estados. Porém nunca houve uma decretação para 

repelir invasão estrangeira ou de um estado em outro. O pretexto utilizado era, em regra, a 

manutenção da forma republicana federativa ou o restabelecimento da ordem. Frisa o Autor que 

as intervenções raramente ocorriam de maneira formal, preferindo o Governo Central interferir 

nos negócios particulares dos estados lançando mão de meios sub-reptícios, quer apoiando 

correligionários políticos, quer ameaçando adversários. (Lewandowski, 1994, p. 68). 
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Por fim, deve-se lembrar que o instituto da intervenção federal nunca foi posto em 

prática após a reforma de 1926, já que a Carta reformada foi desconsiderada por completo pelo 

Governo Provisório imposto Revolução de 1930 e, pouco depois, substituída pela Constituição 

de 1934. 

2.4.2. A Constituição de 1934 

Segundo o art. 12 da Constituição de 1934 a intervenção federal era admitida apenas 

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

fim à guerra civil; garantir o livre exercício dos poderes públicos estaduais; para assegurar a 

observância dos princípios constitucionais obrigatórios dos estados, previstos no art. 7º, A-H 

da Carta; para reorganizar as finanças do estado que, sem motivos, suspendesse o pagamento 

de dívida fundada por mais de dois anos. 

Fica evidente que houve uma ampliação do número de hipóteses autorizadoras da 

intervenção federal.  

A iniciativa das hipóteses está prevista nos dispositivos do art. 12, §§1º ao 8º. O §1º 

dispõe que é do Congresso a competência para decretar a medida, nos casos do inciso V e do 

VI. Nessas situações a decretação da intervenção se dará mediante lei federal, que lhe fixará 

amplitude e duração. 

O §2º se refere à inexecução de lei federal. Nesse caso, a intervenção só se justifica 

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

conhecimento da lei que a tenha decretado e lhe declarasse constitucional.  

O §5º previa que na espécie do inciso VII, e também na hipótese de intervenção para 

garantir o livre exercício do Poder Judiciário local, a intervenção seria requisitada ao Presidente 

da República pela Corte Suprema ou pelo Tribunal de Justiça Eleitoral, conforme o caso. 

O § 6º dispunha que cabia ao Presidente da República decretar a intervenção ex officio 

nas hipóteses de defesa da integridade nacional e de invasão estrangeira ou de um estado em 

outro. Além disso, em todos os casos em que a intervenção não fosse determinando pelo 

legislativo, deveria o Presidente submeter o ato à aprovação imediata do Congresso nacional 

discriminando no mesmo o objeto e o prazo da medida, além de indicar os termos em que seria 

desenvolvida. 
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Em relação à figura do interventor, a Carta de 1934, em art. 12, §7º conferiu ao 

Presidente da República a competência para nomear um interventor, se as circunstâncias o 

exigissem. O § 6, “a” do referido dispositivo estabelecia que o interventor disporia de “todos 

os meios de ação que se façam necessários”. 

Por fim, vale lembrar que a curta vigência da Constituição de 1934 não permitiu o uso 

prático do instituto da Intervenção federal. 

2.4.3. A Constituição de 1937 

A Carta de 1937 disciplinou a intervenção em seu art. 9º. A primeira mudança é a 

quebra da tendência de apresentar a intervenção como excepcional, o art. 9º da carta dispõe que 

o Governo Federal intervirá “nas hipóteses previstas nas alíneas ‘a-e”. A carta previa a medida 

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; para restabelecer a ordem gravemente 

alterada nos casos em que o estado não queira ou não possa fazê-lo; para administrar o estado, 

quando, por qualquer motivo, um dos seus Poderes estiver impedido de funcionar; para 

assegurar a execução dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana e 

representativa de governo, governo presidencial, direitos e garantia assegurados na 

Constituição; para assegurar a execução das leis e sentenças federais. 

Nos três primeiros casos, a competência para decretar a intervenção pertencia ao 

Presidente da República. Ao Congresso Nacional cabia determinar a medida na hipótese de 

inobservância dos princípios constitucionais. Já a intervenção mediante requisição procedia-se 

diante da inexecução de leis e sentenças. 

Lewandowski nota que uma grande diferença em relação às constituições anteriores 

consistia na equiparação do interventor com o chefe do executivo local.  (Lewandowski, 1994, 

p. 76). 

Por fim, Oswaldo Trigueiro ressalta que a matéria tem interesse meramente histórico, 

pois ao longo de oito anos de vigência da Constituição do Estado Novo, os entes federados não 

foram constitucionalizados, nem gozaram da menor liberdade de ação. Como aduz o autor, “a 

intervenção não era um corretivo para eventuais distúrbios da normalidade constitucional e sim 

um processo de total e permanente supressão da autonomia dos estados”.  (Trigueiro, 1980, p. 

114). 
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2.4.4. A Constituição de 1946 

Com o advento da República Nova e a consequente redemocratização do país, 

elaborou-se a constituição de 1946, ao qual buscou restaurar a autonomia dos estados. Com 

esse desiderato o regime da intervenção federal sofreu alterações. Em primeiro lugar, 

restabeleceu-se a regra segundo a qual a intervenção da união nos entes federados é 

excepcional.  

Resgatou-se a forma da constituição de 1934, no que tange as hipóteses de intervenção. 

Assim, nos termos de seu art. 7º, a intervenção só era admitida para manter a integridade 

nacional; repelir invasão estrangeira ou de um estado em outro; pôr fim à guerra civil; garantir 

o livre exercício dos poderes públicos estaduais; para assegurar a execução de ordem ou decisão 

judiciária; para reorganizar as finanças do estado que, sem motivos, suspendesse o pagamento 

de dívida fundada por mais de dois anos; e para assegurar a observância dos princípios 

constitucionais de observância obrigatório dos estados, previstos no art. 7º, VII, A-G da Carta. 

Para melhor proteger a autonomia dos estados o constituinte regulou, do art. 8º ao 14, 

o processo de intervenção. O Presidente somente poderia intervir por iniciativa própria para 

manter a integridade nacional, repelir invasão ou pôr fim à guerra civil. Nas demais hipóteses, 

a medida dependia de manifestação do Congresso ou de requisição do STF. 

A Carta de 46 explicita em seu art. 14 que a intervenção não afastaria, necessariamente, 

as autoridades locais e que, se isso ocorresse, estas retornariam ao exercício dos respectivos 

cargos, cessados os motivos determinantes da medida. 

Oswaldo Trigueiro ressalta que durante a vigência da Constituição de 1946, a 

intervenção federal não foi objeto de grandes controvérsias, não havendo qualquer caso de 

afastamento de autoridades ou de imposição de Governadores nomeados pelo Presidente. 

Segundo o autor isso se deve a vários fatores, quais sejam: “a existência da justiça eleitoral, que 

evitava as dualidades de Governadores ou de Assembleias; o pluralismo partidário, que 

dificultava a aprovação das intervenções inconstitucionais; os acordos e alianças entre partidos, 

que estimularam a sua coexistência pacífica. ” (Trigueiro, 1980, p. 115). 

Lewandowski, de outra forma, entende que a falta de controvérsias relativas à 

intervenção se deu principalmente pela manifestação do federalismo cooperativo, com um claro 

predomínio da União sobre os entes federados, particularmente no campo econômico e 
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financeiro, o que tornava malfadada, ou difícil qualquer pretensão de rebeldia por parte dos 

estados membros.  (Lewandowski, 1994, p. 79). 

2.4.5. A Constituição de 1967 e a Emenda nº 1 de 1969 

A constituição de 1967 representa um novo período autoritário e centralizador na 

História do Brasil. A Carta Militar passou a regular a intervenção federal nos seus art. 10, 11 e 

12, admitindo-se para manter a integridade nacional; repelir invasão estrangeira ou de um 

estado em outro; pôr fim à grave perturbação da ordem; garantir o livre exercício dos poderes 

públicos estaduais; para reorganizar as finanças do estado nos casos previstos nas alíneas “a”, 

“b” e “c” do art. 10, V; para assegurar a execução de ordem ou decisão judiciária; para assegurar 

a observância dos princípios previsto nas alíneas “a”-“g” do art. 10, VII. 

Uma vez que hipóteses foram estabelecidas, a constituição se preocupou em 

condicioná-las. No caso de intervenção para garantir o funcionamento dos poderes estaduais, 

deveria ser solicitado ao Presidente pelo órgão coacto ou impedido. A medida quando tomada 

para prover a execução de decisão judicial, dependia da requisição do STF ou STE. A 

intervenção para assegurar princípios constitucionais, por sua vez, sujeitava-se ao provimento 

de representação, ofertada pelo PGR, por parte do STF. 

Este sistema, no entanto, durou pouco, pois logo em seguida foi alterado pelo Ato 

Institucional nº 5 de 1968 que conferiu ao Presidente da República, em seu art. 3º, o poder de 

decretar, no interesse nacional, a intervenção nos estados e Municípios, sem as limitações 

previstas no texto constitucional. Ainda, o parágrafo único do dispositivo citado previa que os 

interventores nomeados exerceriam todas as atribuições que coubessem aos governadores e 

prefeitos. 

A Constituição de 1967 foi posteriormente modificada pela emenda nº 1 de 1969 a 

matéria voltou a ser regulado pelo texto constitucional que acrescentou ao art. 10, III, mais uma 

hipótese de intervenção, qual seja, para pôr termos a corrupção no poder público estadual, cuja 

interpretação, como adverte Lewandowski, comportava alto grau de subjetividade  

(Lewandowski, 1994, p. 81). 

O mesmo autor assinala que ao longo da vigência das Constituições de 1967 e 1969, 

não obstante, as mesmas terem regulado detalhadamente a intervenção federal nos estados, ela 
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jamais foi ativada diretamente, pois era desnecessária, uma vez que o ato institucional nº 2 de 

1965 passou o controle das eleições estaduais para o Presidente, que indicava o Governador, 

sendo tal indicação homologada pelo colégio eleitoral estadual. Em outras palavras, não havia 

necessidade de intervenção federal, pois os estados todos estavam sob o domínio da União 

Federal. (Lewandowski, 1994, p. 83). 

2.5. COMPARAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO FEDERALISMO E DA 

INTERVENÇÃO FEDERAL NO BRASIL 

Da comparação do desenvolvimento do federalismo e da intervenção federal no Brasil, 

pode se concluir que a intervenção federal é menos usada em momentos que se observa uma 

preponderância da União sobre os entes federados, pois são nesses momentos que o Governo 

Central dispõe de meios mais efetivos para controlar os estados. Como por exemplo, pode-se 

citar a Constituição de 1937 que durante seus oito anos de vigência, os entes federados não 

foram constitucionalizados, nem gozaram da menor liberdade de ação. Há ainda, o exemplo 

dos atos institucionais durante o governo militar que permitiam ao Presidente escolher e demitir 

os governadores dos estados.   

Da mesma forma, na Constituição de 1988, não obstante o esforço empregado na busca 

do equilíbrio federativo observa-se uma preponderância da União sobre os demais entes, típica 

do federalismo cooperativo, o que lhe permite influenciá-los de maneira mais sutil, sem ter de 

recorrer à medida gravosa como a intervenção federal.  
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3. CAPÍTULO II: A INTERVENÇÃO FEDERAL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

3.1.CONCEITO DE INTERVENÇÃO FEDERAL 

O Estado Federal se baseia no equilíbrio de forças entre os Estados e a União. De um 

lado forças centralizadoras aumentam e reforçam o vínculo federal, fazendo prevalecer a 

vontade ao todo, da União. De outro lado forças desagregadoras ou centrífugas buscam 

sobrepor os interesses das unidades federadas ao interesse do Governo Central. Para resolver 

esse conflito de interesse, criou-se uma série de mecanismos, desde a solução de dissensões 

internas por um tribunal superior até a “ultima ratio do sistema, consistente na intervenção do 

poder central nos entes federados objetivando a preservação da União.” (Lewandowski, 1994, 

p. 34). 

Essa “ultima ratio” é entendida, conceitualmente, de forma muito semelhante pelos 

autores abaixo colacionados. 

Para Enrique Ricardo Lewandowski a intervenção federal constitui “a invasão da 

esfera de competências reservadas às unidades federadas, pelo Governo Central em caráter 

temporário e excepcional para assegurar o grau de unidade e uniformidade indispensáveis à 

sobrevivência da Federação.” (Lewandowski, 1994, p. 36). 

Segundo Francisco Bilac a intervenção federal é  

“mecanismo constitucional de introdução do governo central em assuntos dos estados 

membros para que se evite conturbações à ordem instaurada. Ela é a supressão 

temporária da autonomia estadual, para se alcançar um ‘bem superior’, que é a 

indissolubilidade da Federação.” (Bilac Filho, 2002, p. 216). 

José Afonso da Silva, por sua vez, a caracteriza como o Punctum Dolens da federação, 

o ponto sensível, que causa dor, pois consiste em um ato político de incursão da entidade 

interventora nos negócios da entidade que a suporta. Ela é a antítese da autonomia, pois afasta 

momentaneamente a atuação autônoma do ente federado. O autor observa que “trata-se de 

instituto típico da estrutura do estado federal que tem por finalidade a defesa do estado, a defesa 

do princípio federativo, a defesa das finanças estaduais e a defesa da ordem constitucional.” 

(Silva J. A., 2011, pp. 329-330). 

A partir desses enxertos conceituais pode-se extrair que a intervenção federal é um ato 

intromissivo do órgão central em relação aos entes federados, pois sua mera existência nega a 

autonomia do ente; possui caráter excepcional, eis que só se justifica por motivos taxativamente 
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previstos na Constituição; e temporária, eis não se perpetua no tempo, dada a agressividade 

com que fere o princípio basilar do federalismo, a autonomia. 

3.2.ESPÉCIES 

Da análise do art. 36 da Constituição, de início, observa-se que a competência para 

decretação e execução da Intervenção federal é sempre do Presidente da República, por vezes 

discricionária, por vezes vinculada. No entanto, ao passo que a competência e a execução da 

intervenção federal pertencem ao Presidente, a iniciativa nem sempre lhe cabe, podendo ser a 

intervenção provocada, seja por solicitação ou por requisição. Assim surgem as diferentes 

espécies de intervenção, que se diferenciam em relação aos legitimados a iniciá-las e as formas 

como se dão sua iniciativa.  

3.2.1. Intervenção de Ofício 

A intervenção federal de ofício, também chamada de espontânea é aquela iniciada pelo 

Presidente da República sem qualquer forma de provocação nos casos previstos no art. 34, I, II, 

III e V da CF/88. Esses casos são considerados pelo texto constitucional como situações de 

emergência e assim o Presidente da República está autorizado ao uso da intervenção de forma 

discricionária, ou seja, a intervenção é deixada ao “prudente arbítrio do Presidente”, isso 

porque, como elucida Lewandowski, nessas situações de emergência “não é de bom aviso 

condicionar a ação presidencial a uma incerta solicitação ou requisição de terceiros, além do 

fato de que só o Executivo possui meios materiais e humanos para atuar com a necessária 

presteza.” (Lewandowski, 1994, p. 128). 

Em relação às hipóteses do art. 34, V, “a” e “b” o autor explica que o constituinte 

escolheu deixar ao arbítrio do Presidente, pois não se pode esperar que o estado ou município 

inadimplente requisite a intervenção. E como tais hipóteses não se tratam de matéria 

jurisdicional não é possível estabelecer a requisição do judiciário como pressuposto.  

(Lewandowski, 1994, p. 129). 

3.2.2. Solicitação do Poderes coactos ou impedidos 

Na hipótese de recair uma coação ou impedimento sobre o Poder Legislativo ou 

Executivo de um dos entes federados, prevista nos arts. 34, IV e 36, I da CF/88, o respectivo 

Poder pode solicitar ao Presidente da República que decrete intervenção federal, chamada assim 

de intervenção por solicitação. 
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Francisco Bilac explica que a solicitação deve se dar pelo órgão de cúpula do poder, 

com votação pela maioria absoluta de seus membros. Assim se a coação recair sobre a 

Assembleia Legislativa, a sua respectiva Mesa deve votar sobre a solicitação e não todo o órgão. 

Se for o Judiciário, a votação de dará em plenário ou em um Corte Especial. No caso do 

Executivo, basta a solicitação direta do Governador do Estado. (Lewandowski, 1994, p. 122). 

Destaque-se que o termo “solicitação” denota um pedido por parte do Poder coato, 

sendo um pedido, não há de vincular o Presidente, devendo ele decidir discricionariamente se 

intervirá ou não. No entanto, Manoel Gonçalves Ferreira Filho lembra que abstenção do 

Presidente da República pode configurar crime de responsabilidade, para tanto, bata que ele 

deixe de atender à solicitação do Poder estadual coacto por razões meramente político-

partidárias atitude que caracterizaria omissão dolosa. Ao contrário, mesmo não sendo a 

solicitação vinculante, tal pedido é pressuposto fundamental para a intervenção, não podendo o 

Presidente manifestar-se sem antes ser provocado.  (Ferreira Filho, 2000, p. 239). 

3.2.3. Intervenção mediante requisição do Judiciário 

A primeira hipótese de intervenção mediante requisição é a coação contra o Poder 

Judiciário na unidade federada. Nesse caso, nos termos do art. 36, I, in fine, o Supremo Tribunal 

Federal age de ofício, ou por solicitação do Presidente do Tribunal de Justiça afetado, e requisita 

ao Presidente da República que intervenha. 

No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária por parte de ente federado, 

nos termos do art. 36, II, dependerá, igualmente, da requisição do Supremo Tribunal Federal, 

ou do STJ ou TSE, ao Presidente da República. Lewandowski destaca que recebida a requisição 

pelo Presidente, o mesmo está obrigado a intervir, diferentemente do caso de solicitação, 

tratando-se, portanto de competência vinculada. Em caso de desatendimento o Presidente 

cometerá crime de responsabilidade, previsto no art. 85, VII da CF/88 e no art. 12 da lei nº 

1.079/50 (Lewandowski, 1994, p. 125). 

3.2.4. Intervenção mediante representação do Procurador Geral da República 

Outra hipótese de requisição judicial de intervenção é aquela que se dá mediante 

provimento do STF de representação do Procurador – Geral da República, quando ele verificar 

o descumprimento dos princípios do art. 34, VII, ou em caso de recusa de execução a lei federal, 

como previsto no art. 36, III.  
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No primeiro caso, de desrespeito aos princípios constitucionais sensíveis previstos no 

art. 34, VII da CF/88, a representação do Procurador – Geral da República se dá mediante a 

Ação Direita de Inconstitucionalidade Interventiva.  Essa ação tem dupla finalidade, tanto 

objetiva a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo estadual quanto à 

decretação de intervenção federal no estado membro ou no Distrito Federal.  Segundo 

Alexandre de Moraes, a primeira delas seria de natureza jurídica e a última de natureza político-

administrativa.  (Moraes, 2004, pp. 773-774). 

Após ajuizamento da representação pelo chefe do Ministério Público da União, o 

Presidente do STF deve requisitar informações às autoridades responsáveis. Recebidas as 

informações, o Advogado-Geral da União receberá vistas do processo para a emissão de 

parecer. O Presidente do STF, então, será o relator do pedido de intervenção e o Plenário deverá 

julgá-lo. Ao julgar procedente a ação interventiva, o STF declara que existiu violação de 

princípio constitucional sensível e, transitada em julgado, comunica a autoridade interessada e 

o Presidente da República para tomada das devidas providências constitucionais. (Silva J. A., 

2005, p. 487). 

No segundo caso, da ocorrência de descumprimento a lei federal, a representação do 

Procurador – Geral da República se dará por meio de ação de executoriedade da lei federal. 

Essa hipótese estava prevista no art. 36, IV da CF/88 até o ano de 2004. Até essa data, a melhor 

doutrina entendia que se aplicaria tudo que foi dito sobre a hipótese anterior, com uma única 

diferença: a ação era de competência do STJ e não STF. No entanto, a Emenda Constitucional 

nº 45 de 2004 revogou o inciso IV do art. 36 e alterou o inciso III, transferindo a competência 

para julgar a ação de executoriedade de lei federal do STJ para o STF. (Silva J. A., 2005, p. 

487). 

José Afonso da Silva, esclarece que nos casos dos inciso VI e VII do art. 34, o decreto 

de intervenção se limitará a suspender o ato impugnado pela representação, se essa medida 

bastar ao restabelecimento da normalidade. Caso não baste, a intervenção será efetivada. Ainda, 

o autor lembra que aplica-se o processo estabelecido na lei nº 4.337/64, posteriormente 

substituída pela lei nº 12.562/2012. (Silva J. A., 2005, p. 488). 

3.3. PRESSUPOSTOS MATERIAIS DA INTERVENÇÃO FEDERAL 
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Os pressupostos materiais da Intervenção Federal, por vezes chamados de 

pressupostos de fundo, são requisitos que habilitam o governo central a intervir em um ente 

federado. José Afonso da Silva diz que esses pressupostos constituem “situações críticas que 

põe em riscos a segurança do estado, o equilíbrio federativo, as finanças estaduais e a 

estabilidade da ordem constitucional.” (Silva J. A., 2011, p. 330). 

Essas situações estão previstas no art. 34, I ao VII da Constituição Federal de 1988. 

São elas: A manutenção da integridade Nacional; a repulsa a invasão estrangeira ou de uma 

entidade da federação em outra; pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; garantir 

o exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação; reorganização das finanças da 

unidade da Federação; provimento de lei federal, ordem ou execução de decisão judicial; 

assegurar a observância dos princípios constitucionais. 

3.3.1.  A manutenção da integridade nacional 

O rompimento da integridade nacional, como dita o art. 34, I da CF/88 é o primeiro 

dos pressupostos materiais autorizadores da intervenção. 

A federação, ao contrário da confederação, não admite a secessão. Exemplo 

emblemático deste princípio foi a Guerra de Secessão americana (1861-1865) travada entre os 

estados confederados do Sul contra os estados do Norte pelo direito de se separar da federação 

americana. Lewandowski lembra que a vitória das forças federais “firmou, pelas armas, o 

princípio da vedação da secessão nos estados de estrutura federal.” (Lewandowski, 1994, p. 

88). 

No Brasil, a vedação da secessão é explícita e encontra-se no art. 1º da Carta Maior, 

que declara ser a união indissolúvel. Assim, nenhum estado pode separar-se da União por meios 

pacíficos, ao que Bilac nota que restaria, então, “apenas a solução armada e a guerra civil” 

(Bilac Filho, 2002, p. 326). 

Além da ameaça de secessão, José Cretella Júnior nota que existem diversas maneiras 

de se afrontar a integridade nacional. Dentre os atentados a integridade o autor destaca os 

seguintes exemplos 

“a) o Estado estrangeiro que se apossa de parte do território brasileiro; b) o Estado 

estrangeiro que, usando seu poder de polícia, penetra no território brasileiro e prende 

pessoa nacional ou estrangeira; c) o Estado-membro que permite a entrada de força 

armada estrangeira sem a autorização do governo central; d) o estado membro que 

trama com outro país, fazendo acordo de ordem interna; e) o estado membro de 
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tendência secessionistas que procura, em ato de separatismo, tornar-se Estado 

soberano; f) o estado membro que se submete a influência de outro país; g) o estado 

membro que invade outro país.” (Cretella Júnior, 1999, p. 2.068). 

Lewandowski explica que esta hipótese é de inteiro arbítrio do Presidente da república 

e não depende de provocação, sequer dos governos estaduais, devendo apenas se submeter à 

apreciação do Congresso Nacional. Por fim, nota que a iniciativa de intervir do Presidente nesse 

caso é incondicionada devido à necessidade da ação ser pronta e eficaz, sob pena de 

desintegração da União.  (Lewandowski, 1994, p. 89).  

3.3.2. A repulsa à invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra 

Essa hipótese se desdobra em duas: a invasão estrangeira e a invasão de uma unidade 

da federação em outra. 

Em caso de invasão estrangeira cabe a iniciativa da intervenção ao Presidente da 

República que age independentemente de provocação, pois atua como comandante supremo 

das forças armadas. Lewandowski nota que o Presidente deve agir de ofício, sob pena de lhe 

ser imputado crime de responsabilidade previsto no art. 84, XIX da Constituição Federal de 

1988.  (Lewandowski, 1994, p. 89). 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho ressalta que a intervenção, no caso de invasão 

estrangeira, não possui caráter punitivo, pois não é obrigatória a comprovação de que o Governo 

Estadual ou Distrito Federal foi conivente ou incentivou a invasão. Para a deflagração da 

intervenção neste caso basta a comprovação da usurpação do território nacional.  (Ferreira 

Filho, 2000, p. 231). 

Essa hipótese de intervenção justifica-se porque a defesa do território nacional 

“interessa à União, ou seja, ao conjunto de todos os entes federados, e porque, cada um 

isoladamente não teriam condições de repelir a agressão com seus próprios meios, fazendo-se 

mister o acionamento das forças armadas nacionais.” (Lewandowski, 1994, p. 91). 

No caso de invasão de um ente federado em outro se aplicam, em geral, as regras e 

procedimentos concernentes a invasão estrangeira. Francisco Bilac Pinto Filho explica que essa 

hipótese abrange a invasão de um estado em outro, a invasão de um estado em um Território 

Federal, ou deste naquele, mas adverte que a invasão de município por estado membro não se 

encaixa nessa hipótese, sendo uma ofensa ao princípio da autonomia do município.  (Bilac 

Filho, 2002, p. 321). 
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Portanto, como ensina Lewandowski, o que se pretende impedir com essa hipótese de 

intervenção é que algum ente federado obtenha ganhos territoriais em detrimento de outro ou 

que imponha sua vontade ao outro. O autor lembra que qualquer disputa de natureza política ou 

jurídica entre os entes federados devem ser resolvidas através de canais institucionais previstos 

constitucionalmente.  (Lewandowski, 1994, p. 92). 

3.3.3. Grave comprometimento da ordem pública 

 A intervenção pode ser decretada a fim de se pôr termo a grave comprometimento da 

ordem pública, como disposto no art. 34, III da CF/88. 

Por grave comprometimento da ordem entende-se que não é qualquer perturbação da 

ordem que permite a intromissão do governo central nos negócios dos entes federados. O 

comprometimento da ordem pública deve ser excepcional. José Cretella Júnior explica que 

ordem é o contrário de caos, e existem vários graus diferentes de perturbação da ordem. Assim 

só justifica a ação federal quando a perturbação for de alto grau, grave.  (Cretella Júnior, 1999, 

p. 2.071). 

Lewandowski lembra que nessa hipótese a intervenção é decidida pelo Presidente da 

República independentemente de qualquer apreciação pelo Congresso Nacional ou pelo Poder 

Judiciário. No entanto, caso o Chefe do Executivo exorbite os poderes que a Constituição lhe 

outorga ele poderá responder por crime de responsabilidade.  (Lewandowski, 1994, p. 94).  

3.3.4.  Garantir o Livre exercício dos poderes nas unidades da federação 

A Constituição prevê a tripartição dos Poderes, separando-os em Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Tal separação não é válida somente à União Federal, mas também se 

aplica às demais unidades federadas, por força do princípio da simetria. Assim cada estado 

membro adota igualmente a tripartição de poderes em suas respectivas constituições. 

Nesse contexto essa hipótese de intervenção federal objetiva assegurar o 

funcionamento livre de qualquer um dos poderes que esteja impedido de exercer as suas 

atividades e funções.  

É oportuno lembrar que os Municípios não contam com Judiciário local. Assim, a 

hipótese do art. 34, IV, da lei Maior, segundo uma interpretação sistemática do texto, refere-se 

exclusivamente aos estados e ao Distrito Federal. Como exemplos de possíveis situações que 

ensejariam a intervenção, Lewandowski destaca  
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“O impedimento do legislativo de reunir-se livremente e deliberar dentro da faixa de 

sua competência constitucional ou de dar exequibilidade a seus atos. A verificação de 

constrangimento ao Executivo seja pela recusa da posse ao eleito ou porque não se 

transfere o poder ao substituto, em caso de afastamento ou renúncia. E o cerceamento 

dos órgãos do judiciário no desempenho de sua judicatura por ação ou omissão das 

autoridades estaduais.” (Lewandowski, 1994, p. 95). 

 

Por fim, deve-se notar que a hipótese em análise não é de ação livre do Presidente da 

República. Nesse caso a ação só ocorre por solicitação do Poder Legislativo ou Executivo 

impedido, ou por requisição do Supremo Tribunal Federal, em caso de impedimento do Poder 

Judiciário.  (Bilac Filho, 2002, p. 338). 

3.3.5.  Reorganização das Finanças dos entes federados 

Devido à interdependência econômica entre os entes federados, a desorganização das 

finanças de qualquer um deles afeta, direta ou indiretamente, os demais. Assim, o governo 

central não pode permanecer imóvel em tais circunstâncias, podendo se valer da intervenção 

federal sobre o ente que apresente problemas financeiros, com o fim único de saná-los.  

(Lewandowski, 1994, p. 97). 

Para diminuir a discricionariedade do Governo Central e resguardar a autonomia dos 

demais entes federados, a Constituição reduz a duas, as hipóteses de intervenção para 

reorganizar as finanças da unidade da federação, em seu art. 34. V, a e b. O ente central só 

poderá intervir em unidade da federação que suspender o pagamento de dívida fundada2 por 

mais de dois anos (art. 34, V, a) ou se deixar de entregar aos municípios receitas tributárias 

estabelecidas na Constituição dentro dos prazos legais (art. 34, V, b). 

No que tange à intervenção pela retenção das receitas tributárias devidas aos 

municípios, Lewandowski denota que a intervenção é autorizada não só em caso de retenção, 

mas também no caso em que o estado estabeleça qualquer condição para sua liberação.  

(Lewandowski, 1994, p. 101). 

Em ambos os casos previstos no inciso, a iniciativa é do Presidente da República, não 

dependendo de qualquer solicitação. Francisco Bilac assevera que com a consolidação da 

                                                           
2Dívida fundada é um conceito legal que se encontra previsto na Lei Complementar nº 101 de 2000, em seu art. 

29, I. Segundo esse dispositivo, dívida fundada (ou dívida pública consolidada) é o 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 crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. 
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contabilidade de todos os entes federais (prevista no art. 51 da CF), o Chefe do Executivo 

Federal poderá dispensar qualquer aviso e intervir de imediato.  (Bilac Filho, 2002, p. 345). 

3.3.6. Execução de Lei Federal, Ordem ou Decisão Judicial 

Devido à organização de competências presentes na estrutura de um Estado Federal os 

cidadãos estão sujeitos as leis e a jurisdição de órgãos judiciais dos entes federados e do governo 

central. Cabe a União, pela competência concorrente, legislar sobre a norma geral, ao passo que 

os entes federados se ocupam das normas de interesse local. Por vezes, no entanto, as leis ou as 

decisões expedidas pela Justiça Federal não surtem efeito, ou são obstruídas dentro território de 

um estado membro. Nessa ocasião, a Carta Maior prevê a possibilidade de intervenção do órgão 

central a fim de dar providência à suas leis ou decisões. 

Nessa hipótese, o Presidente da República somente age depois de ter o Superior 

Tribunal Federal dado provimento a representação do Procurador-Geral da República, 

limitando-se a suspender o ato impugnado, dispensada a oitiva do Congresso Nacional, nos 

termos do art. 35, §3º da CF/88. 

O autor ainda destaca que a intervenção pelo descumprimento de ordem ou decisão 

judicial, pode se referir à ordem ou decisão expedida, tanto por órgão do judiciário federal, 

como estadual ou distrito federal. Segundo ele, a Carta Maior vigente o fez com acerto, “posto 

que o judiciário, enquanto órgão de soberania nacional é uno, observando que compete às 

justiças locais aplicar, indistintamente, quer as leis federais, quer as estaduais, quer ainda as 

municipais.” (Lewandowski, 1994, p. 103). 

3.3.7. Observância dos Princípios Constitucionais Sensíveis 

A Federação constitui uma União de particularismos e esse tipo de estrutura estatal é 

empregada exatamente para tornar viável a associação de entes políticos díspares. No entanto, 

para a manutenção da coesão do conjunto é preciso que todas as unidades federadas observem 

certos princípios comuns em sua organização interna.  (Lewandowski, 1994, p. 105). 

O ente federado que descumprir um desses princípios estará sujeita a intervenção por 

parte do governo federal. Não são todos princípios, no entanto, que habilitam o ente central a 

intervir. Apenas cinco princípios, enumerados no art. 34, VII, a, b, c, d, e da CF/88 ensejam tal 

medida.  
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Os princípios constitucionais sensíveis foram assim chamados, primeiramente por 

Pontes de Miranda, porque compõem o eixo federativo, limitando a autonomia dos estados 

membros a fim de manter o equilíbrio federativo. São chamados sensíveis, portanto, por serem 

essenciais, acarretam dura reação no caso de sua não-observação. São chamados sensíveis 

também por estarem claros e expressos de modo cristalino no dispositivo constitucional.  (Silva 

J. A., 2005, pp. 485-486). 

3.3.7.1. A forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático 

O primeiro princípio sensível que enseja intervenção caso desrespeitado é o respeito 

pela forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático. Lewandowski salienta 

que não só é obrigação do estado membro de preservar a forma republicana, deve também 

garantir o seu efetivo exercício. Em relação ao sistema representativo e ao regime democrático, 

o autor destaca que a intervenção pode ser desencadeada se um estado ou o Distrito Federal 

“impedir ou dificultar, de qualquer modo, a participação do povo na gestão pública, quer 

embaraçando o direito ao voto, quer obstando o funcionamento dos partidos políticos ou 

restringindo as liberdades individuais.” (Lewandowski, 1994, pp. 107-109). 

3.3.7.2.O respeito aos direitos da pessoa humana 

O segundo princípio sensível é o respeito aos direitos da pessoa humana, está previsto 

no art. 34, VII, b da CF/88. Para Manoel Gonçalves Filho “em termos práticos, pouco acrescenta 

essa referência, visto que todos os direitos da pessoa humana estariam basicamente arrolados 

no art. 5º da Constituição.” Portanto, segundo o autor, o desrespeito de tais direitos enquadrar-

se-ia na hipótese de descumprimento de lei federal, também ensejadora de Intervenção, nos 

termo do art. 34, VI.  (Ferreira Filho, 2000, p. 235).  

Lewandowski nota, todavia, que a Constituição não arrola taxativamente todos os 

direitos da pessoa humana do seu art. 5º, concluindo que a violação dos direitos e liberdades 

fundamentais por parte dos estados e do Distrito Federal, justifica a intervenção, admitindo-se 

em caráter excepcional, uma interpretação extensiva do dispositivo constitucional em tela, por 

força do parágrafo 2º do art. 5 e pelo fato de ser a dignidade humana um dos fundamentos da 

república Federativo do Brasil. (Lewandowski, 1994, p. 113). 

In contrario sensu Francisco Bilac acredita que o desrespeito que pode ensejar a 

intervenção federal no inciso referente aos direitos da pessoa humana deve estar restrito ao rol 
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do art. 5º, sem a aplicação de seu parágrafo segundo que prevê a extensibilidade de outros 

direito não previstos constitucionalmente.  (Bilac Filho, 2002, p. 367). 

3.3.7.3.Autonomia Municipal 

O terceiro princípio sensível é o respeito à autonomia dos municípios. Tendo sido a 

figura do município alçada à categoria de membro da federação brasileira, não há dúvida sobre 

sua autonomia, que se encontra nos art. 29, 30 e 31 da Carta Maior, não podendo ser negada, 

de maneira nenhuma aos municípios, seja por prática administrativa dos estados membros ou 

pela legislação estadual, sob pena de provocar a intervenção federal. 

3.3.7.4.A prestação de contas da administração pública 

O quarto princípio sensível previsto é o da prestação de contas da administração 

pública direta e indireta que sob todos os aspectos deve ser o mais amplo possível, não podendo 

ser obstado pela Administração direta ou indireta da unidade federada, por ação ou omissão, 

sob pena de intervenção do Governo Central.  (Lewandowski, 1994, p. 117). 

3.3.7.5.A aplicação exigida da receita resultante dos impostos estaduais 

O quinto e último princípio, foi adicionando pela Emenda Constitucional nº 29 de 2000 

e consiste na aplicação exigida da receita resultante dos impostos estaduais, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde (art. 34, VII, e). Assim, caso não haja o repasse dessas verbas nos 

percentuais previstos na Constituição ou na legislação infraconstitucional, o estado 

inadimplente estará sujeito a intervenção federal. 

3.4.PRESSUPOSTOS FORMAIS DA INTERVENÇÃO FEDERAL 

Os pressupostos formais da intervenção federal consistem em requisitos relativos à 

forma e o procedimento da intervenção propriamente dita. Dizem respeito, principalmente, a 

iniciativa da Intervenção, se de ofício, por solicitação ou requisição. Referem-se, também, à sua 

duração, alcance, condições e a figura do interventor. 

3.4.1. A iniciativa da Intervenção 

Da análise do art. 36 da Constituição, de início, observa-se que a competência e 

execução da Intervenção federal é sempre do Presidente da República, por vezes discricionária, 
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por vezes vinculada. Bilac explica que isso se dá devido ao fato do Chefe do Executivo Federal 

ser o chefe supremo das Forças Armadas nacionais (Bilac Filho, 2002, p. 384). 

Ao passo que a competência e a execução da intervenção federal pertencem ao 

Presidente, a iniciativa nem sempre lhe cabe, podendo ser a intervenção provocada, seja por 

solicitação ou por requisição, como já foi visto no título que tratou das espécies de intervenção. 

Ainda, em que pese o texto constitucional deixar, nos casos do art. 34, I, II, II, V, “a” 

e “b” e também no art. 36, II, a decretação ao arbítrio do Presidente da República e dos membros 

do legislativo estadual, nenhum deles tem se manifestado nesse sentido. Parece haver, entre os 

homens que ocupam esses cargos, um receio de deflagrar a intervenção, por ser ela uma medida 

de força, que faz rememorar períodos mais autoritários e centralizadores na história do 

federalismo brasileiro, apontados no primeiro capítulo. Esse receio inibe as autoridades 

competentes de darem início a medida interventiva, tirando qualquer possibilidade de aplicação. 

 

3.4.2. O controle político e Jurídico da intervenção 

O decreto de intervenção será submetido ao controle político do Congresso nacional 

para apreciação no prazo de 24 horas, como previsto no art. 36, §§ 1º ao 3º. Isso não se aplica 

a todos os casos, no entanto. Estão excluídas do escrutínio do Legislativo da União as hipóteses 

de intervenção federal provocada por requisição do STF. 

Quanto à abrangência do controle político, Lewandowski explica que a apreciação do 

Congresso Nacional pressupõe apenas a revogação ou não do decreto de intervenção. Deve 

aprová-lo ou suspendê-lo apenas. O Poder Legislativo não pode, sob hipótese alguma, 

modificar o decreto de intervenção. Assim o autor nota que três são as possíveis consequências 

da apreciação do ato pelo legislativo: 

“1)os parlamentares podem aprová-lo, autorizando a continuidade da intervenção até 

o atingimento de seus fins; 2)podem, de outro, lado, aprová-lo, suspendendo de 

imediato a medida, situação que gerará efeitos ex nunc; 3) podem por fim, rejeitá-lo 

integralmente, suspendendo a intervenção e declarando ilegais, ex tunc, os atos de 

intervenção.” (Lewandowski, 1994, p. 132). 

Caso aprovada, a intervenção continuará seu curso, como previsto. Em caso de 

suspensão, todavia, essa passará a ser ato inconstitucional e deverá cessar imediatamente. Se 

mantida, constituirá ato contra os poderes constitucionais do estado, caracterizando crime de 

responsabilidade do Presidente da República previsto no art. 85, II da CF/88.  (Silva J. A., 2011, 

p. 333). 
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Quanto ao controle jurídico, ensina José Afonso da Silva que  

“não o há sobre o ato de intervenção nem sobre esta, porque trata-se de ato de natureza 

política, insuscetível de controle jurisdicional, salvo manifesta infringência às normas 

constitucionais; mormente naqueles casos em que a intervenção dependa de 

solicitação do poder coacto ou impedido ou de requisição dos Tribunais, outra 

hipótese de apreciação jurisdicional da intervenção se dará quando a intervenção tenha 

sido suspensa pelo Congresso Nacional e ela persista, pois nesse caso, o ato perderá a 

legitimidade e se tornará inconstitucional, sendo pertinente recorrer-se ao Judiciário 

para garantir o exercício dos poderes estaduais.” (Silva J. A., 2011, p. 334). 

3.4.3.  Amplitude, Prazo e Condições 

A expressão amplitude do decreto de intervenção entende-se como a abrangência da 

intervenção, ou seja, qual o número de entes federados atingidos pelo decreto de intervenção, 

bem como sobre quais poderes ela incidirá. Bilac destaca que se em um estado houver 

afastamento do Governador e do Presidente do Tribunal de Justiça, o Presidente deverá nomear, 

se necessário, um interventor para cada um dos poderes, não podendo nomear apenas uma para 

os dois, isso se dá, pois não pode haver um interventor com poderes alargados. Ele desempenha 

as funções da autoridade afastada que substituí. (Bilac Filho, 2002, p. 407). 

Prazo constituí a duração da medida, que poderá ser determinada ou indeterminada. 

Assim, é possível estabelecer a intervenção federal com termo final ou vincular seu fim a 

consecução dos objetivos que se pretendem atingir através da intervenção. Lewandowski 

ressalta que só não pode ser tolerada a intervenção com prazo ilimitado, decretada em termos 

genéricos, pois enfraqueceria em demasia o ente federado objeto da intervenção.  

(Lewandowski, 1994, p. 131). 

As condições do ato interventivo, por sua vez, dizem respeito ao detalhamento do 

desenrolar da Intervenção. O decreto interventivo deve explicitar quais serão as tarefas do 

interventor, ou em caso de não nomeá-lo, deve deixar claro quem assumirá sua tarefa e como 

se dará o afastamento da autoridade que sofre a intervenção. Em suma, as condições são o 

modus operandi regulamente previsto, visando o fim último da intervenção. (Bilac Filho, 2002, 

p. 407). 

3.4.4. O Interventor 

José Afonso da Silva conceitua o interventor como uma “figura constitucional e 

autoridade federal, na intervenção nos Estados e Distrito federal, e autoridade estadual, na 

intervenção do Estado nos Municípios, cujas atribuições dependem do ato interventivo e das 

instruções que receber da autoridade interventora.” (Silva J. A., 2011, p. 335). 
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Deve se lembrar que o art. 36, § 1º prevê a nomeação de interventor apenas em casos 

em que “se couber”, assim extrai-se que a figura do interventor não é obrigatória, restando ao 

Presidente da República, de forma discricionária, optar pela nomeação ou não. 

O interventor substitui o Chefe do Poder local com os mesmos poderes deles e no 

exercício de seus misteres não pode agir contra a Constituição Estadual. Se ele demandar 

maiores poderes para a realização de suas tarefas, o Presidente deverá promulgar novo decreto 

e submetê-lo ao Congresso Nacional. Se o interventor, por ventura, for destituído, a nomeação 

de outro dependerá igualmente de novo decreto.  (Silva J. A., 2011, p. 336). 

O interventor também não deve nenhuma obediência aos Chefes dos Poderes 

estaduais, bem como não está submisso ao Congresso Nacional ou as Cortes Superiores. O 

interventor presta contas apenas ao Presidente da República, com exceções nos casos em que 

cometer crimes comuns, de responsabilidade ou abuso de poder. Nessas hipóteses, o interventor 

poderá ser convocado por Comissões Parlamentares ou responderá processo judicial na justiça 

federal de primeira instância, nos termos do art. 109, IV, da CF.(Bilac Filho, 2002, p. 411). 

Deve-se notar que os atos praticados pelo interventor podem prejudicar terceiros, o 

que acarretará em responsabilidade civil pelos danos causados. Em regra, a União ou o estado 

(conforme seja o interventor federal ou estadual) responderá por perdas e danos, eis que o 

mesmo atua na qualidade de representante da pessoa política que o nomeou. Todavia, se o 

interventor age no exercício regular da Administração local a indenização será de obrigação do 

estado ou município objeto da intervenção. Por último, importante lembrar que o interventor, 

como qualquer servidor público, responde regressivamente pelos atos que praticar com dolo ou 

culpa.  (Lewandowski, 1994, p. 136). 
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4. CAPÍTULO III: ANÁLISE DOS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

QUANTO AOS PEDIDOS DE INTERVENÇÃO FEDERAL 

4.1. CRITÉRIOS 

Antes de partir aos estudos dos julgados, faz-se necessária uma breve exposição sobre 

os métodos e critérios usados para escolher os casos que serão estudados. Deve haver uma 

seleção, pois o número de julgados obtido é bastante alto e realizar uma análise de cada um, 

extrapolaria o limite razoável de tempo e espaço deste trabalho. Assim, seis casos foram 

escolhidos, cada um com suas peculiaridades e importância. 

O material objeto de análise foi extraído do sítio eletrônico do Supremo Tribunal 

Federal, acessado através da rede mundial de computadores e usando o serviço de busca 

oferecido pelo próprio sítio. Como resultados foram obtidos 111 julgados que referiam ao tema 

de Intervenção Federal (marcados com a sigla IF pelo site do STF). Deste universo de 111 

acórdãos, 47 não se adéquam aos fins deste trabalho, pois os ministros não adentraram o mérito 

da questão, sequer conhecendo deles por motivos processuais. Assim, restaram 64 acórdãos, 

sendo que um funda-se na defesa dos direitos da pessoa humana, outro funda-se em esquema 

de corrupção e o restante sobre descumprimento de decisão judicial. 

De todos os julgados reunidos para este trabalho apenas o IF-114 de 1991  versa sobre 

um pedido de intervenção federal fundado no descumprimento de direito da pessoa humana, 

hipótese de intervenção prevista no art. 34, VII, b. Por ser o único a versar sobre a matéria, sua 

análise é pertinente. 

Igualmente, de todos os casos reunidos o IF-5.179 de 2010 é o único julgado de 

representação interventiva fundado no desrespeito ao princípio da ordem democrática, segundo 

o art. 34, VII, a c/c art. 36, III da CF/88. De tal forma, é oportuno analisá-lo. 

Diferentemente dos casos anteriores, a volumosa quantidade de julgados que versam 

sobre descumprimento de decisão judicial, previsto no art. 34, VI da CF/88, demanda uma 

seleção mais apurada. Assim, serão analisados os julgados mais emblemáticos de diferentes 

períodos, começando pelo pedido de intervenção federal IF - 20 de 1954 que foi um dos 

primeiros a versar sobre a matéria e, assim, se tornou o fundamento de outras tantas decisões 

futuras. Após, haverá o estudo dos IF-46, que teve seus votos replicados nos IF-47 e IF-58. 

Esses três se destacam, pois na miríade de decisões foram os únicos nos quais os ministros se 
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manifestaram favoravelmente a intervenção federal. Por fim, analisar-se-á os IF-2.915-5 e o IF-

5.101, o primeiro por ter servido de base às dezenas de outros julgamentos que versam sobre 

atraso de precatório e o segundo, pois trata-se julgado relativamente recente, datando de 2012. 

4.2. JULGADO DO PEDIDO FUNDADO EM DESRESPEITO AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DO DIREITO DA PESSOA HUMANA – ART. 34, VII, B 

C/C 36, III DA CF/88 

Tal hipótese, segundo o art. 36, III, deve ser provocada mediante representação do 

Procurador – Geral da República frente ao STF, que deverá analisar seu mérito. Caso dê 

provimento à representação, o Tribunal irá requisitar ao Presidente da República que decrete a 

intervenção.  

O julgado em análise é o pedido de intervenção federal IF-114-MT de 1991. No caso 

em comento, o PGR representou devido à ocorrência de crime demasiadamente violento. 

Segundo o relatório do acórdão, ocorreu na cidade de Matupá, Mato Grosso, em novembro 

1990, um assalto a uma casa por três ladrões que fizeram a família de reféns. As negociações 

realizadas por policiais civis e militares conseguiram fazer com que os ladrões depusessem de 

suas armas e saíssem da residência, libertando seus reféns. Ao saírem da casa, os presos foram 

colocados em um automóvel acompanhados por policiais que os protegiam contra dezenas de 

pessoas que desejavam linchá-los. Mais adiante os presos são postos fora do carro em outro 

local, acompanhados de policiais, mas já apresentando lesões corporais. Após, os indivíduos 

aparecem já semivivos, jogados no chão, tendo ao redor dezenas de pessoas que gritavam por 

sua morte. Logo em seguida, sobre os inertes homens á ateado fogo. 

O PGR argumenta que as imagens retratam a ausência de elementar respeito ao direito 

da pessoa humana; a lentidão das investigações frente à fácil identificação dos culpados 

gravados em vídeo, o que revela a falta de qualquer condição por parte do estado do Mato 

Grosso de assegurar a vida e outros direitos da pessoa humana. Assim a intervenção federal se 

mostra indispensável, ao menos para assegurar, o quanto antes, os direitos da pessoa humana. 

O ministro presidente e Relator, Néri da Silveira expõe que a matéria é inédita no 

tribunal, bem como ressalta que o caso envolve demasiada perversidade e violência, o que sem 

dúvida alguma comprova o desrespeito a dignidade da pessoa humana. No entanto, em que pese 

à existência de violação a esse princípio, o ministro entende que a ocorrência isolada, ainda que 

brutal, representada por este caso não ensejaria a intervenção federal, tendo em vista que outro 
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postulado fundamental guardado pela Constituição, inclusive previsto no mesmo dispositivo, o 

art. 34, VII, é o princípio federativo. Assevera que é necessário levar em consideração a 

dificuldade enfrentada pelo estado do Mato Grosso – e outros – na prestação do serviço de 

segurança e justiça. Além disso o estado está procedendo com as investigações da forma mais 

diligente possível, o judiciário estadual, da mesma forma vem se empenhado na solução do caso 

e na punição dos envolvidos. Por essas razões o ministro entende que não é justificável a 

decretação da intervenção, julgando improcedente a representação. 

O ministro Marco Aurélio concorda com o relator, no sentido de que, por ser a 

intervenção uma medida extrema, não se tem no episódio isolado hipótese que atrai a supressão 

da autonomia do ente federado, mesmo porque as autoridades locais já estão diligenciando para 

apurar as responsabilidades no linchamento. Assim acompanha o voto proferido pelo relator. 

O ministro Carlos Velloso lamenta a ocorrência do fato, no entanto, reconhece que é 

caso isolado, bem como observa que as autoridades já estão apurando os acontecimentos. 

Assim, acompanha o relator. 

O ministro Celso de Mello entende que a hipótese do art. 34, VII,b se refere ação 

estatal e não da população. Para o ministro a ação interventiva tem como pressuposto a 

existência de ato normativo que atente contra os princípios sensíveis no plano jurídico. 

Acontecimentos no plano fático não podem atingir os princípios sensíveis. Assim, meros fatos 

não possuem o condão, segundo o ministro, de viabilizar o próprio conhecimento da ação, 

motivo pelo qual sequer conhece da ação. 

 O ministro Sepúlveda Pertence acredita que para a decretação da intervenção federal 

na hipótese do ar.t 34, VII, b é necessária a existência de uma situação global de desrespeito 

aos direitos da pessoa humana, desde que imputáveis não somente os atos jurídicos, mas à ação 

material ou omissão por conveniência, negligência ou por impotência dos poderes estaduais 

responsáveis. Ao contrário, nesse caso o que se verifica é a excepcionalidade do fato ocorrido. 

Assim, o ministro acompanha o relator e indefere a representação. 

O ministro Paulo Brossard entende que descabe a intervenção face as dificuldades 

enfrentadas em todo país para a entrega de segurança e justiça por parte dos entes estatais, bem 

como pela excepcionalidade do caso. Por esses motivos acompanha o relator e indefere a 

representação. 
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O ministro Célio Borja discorda do ministro Celso de Mello, pois acredita que o objeto 

da ação interventiva é, em primeiro lugar, a tutela dos princípios sensíveis e qualquer violação 

a eles, por normas ou atos, enseja a representação. Assim, conhece do pedido, mas o indefere, 

acompanhando o voto do relator. 

O ministro Otávio Galloti acredita que, em despeita a gravidade do fato, não se acha 

configurado um conflito federativo capaz, em sua amplitude, de acarretar na medida 

excepcional que se cogita, assim acompanha o relator e indefere a representação. 

O ministro Sydney Sanches acredita que, na Constituição atual, a representação 

interventiva só possa se voltar contra atos normativos. No mérito entende que por se tratar de 

caso isolado não justifica a intervenção, assim acompanha o relator e indefere o pedido. 

O ministro Aldir Passarinho salienta que outros estados, a exemplo o Rio de Janeiro, 

contam com ocorrência frequentes de crimes bárbaros e nem assim lhes é dirigida a intervenção 

federal. Assim opina pelo indeferimento. 

O ministro Moreira Alves acompanha o ministro Celso de Mello e não conhece do 

pedido. 

Percebe-se, então, que todos os ministros indeferiram o pedido nos termos do voto do 

relator, com exceção de dois, Celso de Mello e Moreira Alves, que sequer conheceram do 

pedido. Interessante notar que, inobstante a bárbara violação dos direitos da pessoa humana, a 

não persistência do fato, mero acontecimento isolado; e a realização de diligências pelas 

autoridades competentes, o que controlou a situação; bastaram para o STF não requisitasse a 

intervenção. Tal posicionamento, demonstra claramente que os ministros enxergam o instituto 

da intervenção federal como a ultima ratio do sistema federativo, prezando sua 

excepcionalidade com zelo dogmático. 

 

 

4.3. JULGADO DA REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA FUNDADA NO 

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ORDEM DEMOCRÁTICA, ART. 34, VII, A 

C/C ART. 36, III 
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Em 2010 um caso inédito foi julgado no STF. Trata-se do IF-5.179 de 2010. Caso 

inédito pois nunca antes fora discutido a possibilidade de intervenção federal fundada em largo 

esquema de corrupção. 

O IF-5.179 trata-se de pedido de intervenção federal formulado pelo Procurador – 

Geral da República por alegada violação aos princípios republicanos e a ordem democrática, 

bem como ao sistema representativo, nos termos do art. 34, VII, a da CF/88. Como narra o 

relatório, após a deflagração da operação Caixa de Pandora pela Polícia Federal para investigar 

crimes supostamente cometidos pelo Governador do Distrito federal, José Roberto Arruda e por 

parlamentares da base aliada do governo, verificou-se a indisfarçada corrupção, com a 

previsível desmoralização das instituições e de seus gestores. O Governador liderava um grupo 

de autoridades que se valiam de suas funções para desviar dinheiro público. O PGR reconhece 

o caráter excepcional da intervenção federal, no entanto argumenta que todas as outras 

tentativas de recomposição da ordem foram esgotadas. Afirma que passados meses da 

deflagração da operação Caixa de Pandora até agora nenhuma medida foi tomada pela Câmara 

Legislativa, fato que ensejaria a decretação da intervenção federal para restabelecer a 

normalidade institucional. O procurador esclarece que, uma vez decretada, a intervenção se 

daria nos seguintes termos: vigoraria até a posse dos novos deputados; haveria uma restrição na 

pauta da Câmara Legislativa para excluir deliberação sobre questões orçamentárias, aumento 

de gastos públicos e transferências de recursos e quaisquer assuntos relativos a servidores 

públicos; permitiria a instauração e desenvolvimento de apurações de irregularidades relativas 

a seus próprios membros e o exercício de fiscalização dos atos do Executivo; e garantiria o 

funcionamento das Comissões e preservação das imunidades parlamentares, na forma 

constitucional. 

O ministro relator Cézar Peluso afirma que os fatos ocorridos no Distrito Federal são 

graves. No entanto, devido à excepcionalidade da medida requerida, a decisão de decretação de 

intervenção federal não deve operar apenas a partir de subsunção de fatos sobre normas, mas 

demanda complexo raciocínio jurídico-político que precisa considerar eventual modificação de 

seu suporte fático no decorrer do processo. Assim não basta a existência de circunstâncias 

graves capazes de pôr em risco a higidez dos princípios constitucionais sensíveis para que seja 

decretada a intervenção, pois a procedência desta tem de estar condicionada à omissão ou à 

ineficácia permanente das medidas político-jurídicas para saná-las, de modo a persistir, à época 



48 
 

do julgamento, a situação histórica primitiva, só reparável através da intervenção, sob pena de 

esta já não guardar razão de ser.  

O Relator, citando o IF-114, acredita que deva haver uma continuidade da crise 

institucional descrita pelo PGR no momento da propositura da ação, no entanto verifica-se que 

desde o começo da operação Caixa de Pandora há atuação diligente e efetiva das instituições 

públicas e dos poderes constituídos, no sentido de apurar os fatos e responsabilizar os 

envolvidos no esquema de corrupção com o intuito de se restabelecer a ordem no ente federado. 

Quanto às alegações da Procuradoria sobre inércia do legislativo distrital que 

contribuiu para a grave crise institucional, o relator alega que o processo político-democrático 

é complexo, pois comporta debate de pluralidade de ideias. É também prolongado, já que 

objetiva a formação contínua de consenso entre maiorias. Assim, a morosidade do legislativo 

não denota vulneração do sistema republicano nem da forma representativa, em termos aptos a 

legitimar o emprego excepcional do remédio interventivo. 

Concluí que o momento político-administrativo que legitimaria a intervenção no 

Distrito Federal já passou, sendo a mesma inadmissível perante a dissolução do quadro que se 

preordenaria a ordenar, eis que a corrupção anunciada pela representação já foi remediada pelas 

instituições públicas distritais. Assim, julga improcedente a ação interventiva. 

A ministra Carmén Lúcia acompanha o voto do relator, observando que, não obstante 

o quão assombroso seja o esquema de corrupção, a intervenção federal não é o único 

instrumento lídimo a correção da situação, sendo preferível o uso de outros meios, frente à 

excepcionalidade da medida requerida. Assim indefere o pedido. 

O ministro Ricardo Lewandowski acompanha o relator, frisando a excepcionalidade 

da intervenção federal, bem como o fato de que as instituições e entidades distritais já estarem 

lidando com grave esquema de corrupção, o que torna a intervenção inadequada e 

desproporcional, motivo pelo qual indefere o pedido. 

O ministro Ayres Britto afirma que aquilo que está em jogo é um dilema entre dois 

princípios constitucionais. O princípio republicano e princípio federativo. O ministro prefere 

optar pelo primeiro, pois esse princípio, mais que aquele, vem sendo maculado no Distrito 

Federal. Alega que a Constituição dá maior ênfase ao princípio republicano do que ao princípio 

federativo, eis que a primeira está muito mais presente no texto constitucional. Presta-se de 
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exemplo o próprio pressuposto material da intervenção que se julga. Para ele, a Constituição, 

ao determinar que a violação da forma republicana legitima a supressão da autonomia do ente 

federado, demonstra claramente a maior importância da República frente à Federação. 

Assevera, por fim, que a longa data se instaurou uma cultura antirrepublicana no Distrito 

Federal consistente no conluio entre os Poderes Executivo e Legislativo, que tonificaram a 

harmonia entre si ao ponto da mesma se tornar cumplicidade. Assim, julga procedente a 

representação interventiva. 

O ministro Marco Aurélio acompanha o relator, por acreditar que o momento da 

intervenção já passou, haja vista que o problema está sendo resolvido de outras maneiras. 

Justifica também seu voto pelo custo da intervenção, já a nomeação de interventor implicaria 

na nomeação de um staff inteiro. 

Assim, o pedido foi indeferido pela maioria, vencido o voto do Ministro Ayres Britto. 

Percebe-se mais uma vez o entendimento quanto à excepcionalidade da intervenção. Bastou a 

constatação de que as autoridades distritais estavam diligenciando no sentido de investigar a 

situação para o STF se conter a requisitar a intervenção ao Presidente. 

4.4. JULGADOS SOBRE OS PEDIDOS DE INTERVENÇÃO FEDERAL 

FUNDADOS SOBRE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – ART. 

34, VI DA CF/88 

 

4.4.1. O IF- 20 

Trata-se de pedido de intervenção federal, IF-20, contra o Estado de Minas Gerais 

realizado pelo Dr. Afonso Infante Vieira, que obteve através de decisão judicial transitada em 

julgado o direito de receber uma indenização por desapropriação de terras que lhe pertenciam 

e o respectivo pagamento foi requisitado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Dessa forma o 

Governador expediu decreto para abrir crédito suplementar a fim de dar cumprimento à decisão, 

no entanto não foi consignado o pagamento, o que levou a propositura do pedido de intervenção. 

Solicitada informações, o Governador alegou que houve a abertura de crédito, mas o pagamento 

não ocorreu devido à exaustão do tesouro estadual. 

O Ministro relator Nelson Hungria, em seu voto, explica que a intervenção federal na 

hipótese do art. 7, V da CF/46 (assegurar o cumprimento de ordem ou execução judicial) tem 

como pressuposto a oposição injustificada do Governo Estadual a uma decisão judicial. Não 
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basta a demora, que pode ser justificada. É necessário que se apresente desobediência manifesta 

e propositada, ou então descaso à ordem ou decisão. No caso em questão, a demora no 

pagamento não provém de obstáculos criados pelo governo estadual, mas sim da exaustão do 

tesouro estadual. Assim plenamente justificada é a mora do pagamento. Em suas próprias 

palavras: “Onde não há, até rei perde.” 

Esse caso é o primeiro a questionar a eficácia da medida de intervenção para solucionar 

os problemas financeiros do Estado. Tal entendimento seria evocado em muito dos julgados 

posteriores. 

 

4.4.2. O IF – 46 

O IF – 46 de 1965 trata-se de pedido de intervenção federal por descumprimento de 

decisão judicial. No caso, dois desembargadores do Mato Grosso buscavam receber, já na 

inatividade, gratificação de 50% sobre seus vencimentos, como previa a constituição estadual. 

Esse pleito foi atendido pelo juiz de primeira instância bem como pelo Tribunal de Justiça, que 

determinou o pagamento da gratificação adicional requerida. No entanto o Governo do Estado 

deixou de cumprir a decisão o que, em tese, ensejaria a intervenção. 

Ministro Relator Laffayette de Andrade ateve-se a literalidade do comando 

constitucional presente no art. 7, V da Constituição vigente a época. Assim, se preocupou em 

verificar se a decisão exarada pelo juízo de primeira instância e pelo Tribunal Estadual foram 

cumpridas ou não. Ao aferir que não houve cumprimento por parte do estado da federação, de 

pronto concluiu, que é caso para intervenção federal e apoiou o atendimento do pedido. 

O Ministro Vitor Nunes concorda com o relator que a questão enseja intervenção 

federal, no entanto, acredita que é possível aplicar, por cautela, o art. 13 da CF/46 que, a priori, 

não incidiria sobre a questão sub judice, eis que é inerente à representação interventiva do PGR 

(art. 8, parágrafo único, CF/46), a fim de condicionar a possível intervenção federal ao eventual 

descumprimento da decisão. Dessa forma, pugna pela expedição de ofício ao Governador do 

estado intimando-o a dar cumprimento a decisão, caso o estado mantenha-se inadimplente, 

sofrerá a intervenção. Caso cumpra, a intervenção será revogada, mesmo que já aprovada pelo 

STF e requisitada ao Presidente. 
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O Min. Luiz Galotti acompanha o relator ao concordar que o caso trata-se de 

intervenção federal, no entanto concorda também com a ponderação do Min. Vitor Nunes. 

Acredita que caso haja o cumprimento da decisão no interregno entre a requisição ao Presidente 

e a decretação da medida requerida, não será necessária a intervenção federal. 

O Min. Hermes Lima, diante das ponderações feitas, propõe, se possível e antes de 

formalizar a requisição ao Presidente, enviar ao Governo do estado um ofício ou outro meio de 

comunicação advertindo das consequências do não cumprimento da decisão, o que certamente 

não ocorrerá depois de o Governador ser devidamente notificado pelo STF. 

O Min. Evandro Lins assevera a necessidade de envio de ofício tanto ao Governador 

quanto ao Presidente, explicando que a intervenção não deve ser decretada caso o governo local 

cumpra a decisão judiciária. 

Por fim, acórdão os ministros que o caso é de intervenção, mas antes de formalizar a 

requisição a intervenção ao Presidente, decidem que deve ser expedido ofício ao Governador e 

ao Presidente, explicando que diante de eventual cumprimento da decisão a intervenção não 

ocorrerá. 

Aqui, deve-se frisar, que no universo de 64 pedidos de Intervenção federal analisados, 

apenas esse julgado e outros dois, o IF-47 e o IF-58, reconheceram a procedência da 

intervenção, sendo que os dois mencionados se serviram integralmente dos argumentos exposto 

no IF-46. Interessante notar que, embora os ministros tenham opinado pela procedência, eles 

preferiram antes de formalizar a requisição, informar o Governador do Estado, a fim de evitar 

a deflagração da medida. Tal ato consiste em claro exemplo da deferência voltada ao sistema 

federativo e a excepcionalidade da intervenção. 

4.4.3. O IF-2.915 

O IF-2.915 trata-se de pedido de intervenção federal contra o estado de São Paulo, 

diante do não pagamento de valor requisitado em precatório expedido em 1997 e incluso no 

orçamento do estado em 1998. Solicitadas as informações ao Governador, ele manifestou-se no 

sentido de não ter descumprido a decisão judicial. Alega que ao assumir o governo, pendiam 

precatórios que deveriam ter sido pagos na gestão anterior, estando as finanças públicas em 

situação caótica, pelo o que foi necessária a reorganização do orçamento do estado. Afirma que 

gastou quantia superior àquela que foi gasta na gestão anterior para o pagamento de precatórios. 
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No entanto o precatório em questão também é precedido de outros também com direito à 

preferência. O Governador chama a atenção para a crise econômica que assola o estado e para 

o fato de que como parte de seu orçamento já está comprometido com o custeio de serviços de 

saúde e educação. 

O ministro relator Marco Aurélio alega que o estado se vale da “ladainha de sempre” 

da falta de recursos em menosprezo a regra do art. 100, §1º do CF/88. Afirma que, em relação 

à hipótese do art. 34, VI da CF/88, o elemento subjetivo, que é o dolo se mostra neutro para 

definir a procedência, ou não, do pedido de intervenção. Pouco importa que o estado não 

proceda com a intenção de postergar a liquidação do precatório. Cumpre saber, tão somente, se 

na espécie ocorre o descumprimento da decisão judicial, fator objetivo resultante da 

negligência, da falta de respeito irrestrito a ordem judicial em vigor. A intenção em si afigura-

se estranha ao julgamento da intervenção. O ministro assevera que está patente o atraso no 

pagamento dos precatórios. Além disso, afirma que o judiciário não prolata sentenças apenas 

formais que, sob o ângulo do conteúdo, mostram-se inúteis. No entanto, o que se vê é um 

desrespeito cada vez maior pelas decisões exaradas pelo judiciário, e na grande maioria das 

vezes esse desrespeito parte do próprio estado, através do Poder Executivo. Assim julga 

procedente o pedido para que seja requisitada ao Presidente da República a decretação de 

Intervenção Federal no estado de São Paulo. 

O ministro Gilmar Mendes, em sentido contrário do relator, argumenta que deve-se 

ultrapassar a leitura simplista da Constituição, considerando que a não-intervenção e 

manutenção da autonomia federativa é a regra no estado brasileiro. Ademais, o estado de São 

Paulo vem tomando providência para adimplir suas obrigações, inclusive transferindo verbas 

para pagamento de precatórios. Portanto não existe comprovada situação dolosa e deliberada 

de cumprimento. Ainda, arguiu que a intervenção não é medida proporcional para o alcance do 

pedido realizado, eis que é meio gravoso que sacrificaria muitos outros bens jurídicos, caso 

decretada. O ministro afirma que após sopesar os princípios em jogo, de um lado está a defesa 

da efetividade das decisões judiciais e o interesse de particulares e de outro a autonomia do 

estado, só se pode concluir que a medida não é razoável. Por fim, alega que enquanto o estado 

de São Paulo se mantiver diligente na busca de soluções para o cumprimento integral dos 

precatórios judiciais, não estarão presentes os pressupostos para intervenção federal solicitada. 

Assim indefere o pedido. 
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A ministra Ellen Gracie alega que a decretação da intervenção apenas agravaria a 

situação caótica do estado de São Paulo. Assevera que ficou demonstrada como causa do 

inadimplemento, a falta de recursos e não a vontade deliberada de inadimplir. Destaca, ainda o 

estado comprovou que está envidando esforços para o pagamento dos precatórios atrasados. 

Assim, a intervenção não é a medida mais adequada, motivo pelo qual julga improcedente o 

pedido. 

O ministro Nelson Jobim afirma que não se constata no caso, ânimo voluntário e 

deliberado no sentido de obstruir a decisão judicial assim, como votou o ministro Nelson 

Hungria no IF-20, não se pode haver intervenção pois a não pagamento deriva da incapacidade 

financeira. Crítica, ainda, a eficácia da intervenção para resolver o problema de inadimplemento 

de decisão, eis que não há fundos no tesouro estadual para realizar os pagamentos. Assim, julga 

o pedido improcedente. 

O ministro Maurício Corrêa começa alegando que a intervenção no caso em questão 

não traria nenhuma solução ao caso, pois o estado não possui meios financeiros de adimplir os 

precatórios. Se não há dinheiro, de nada adianta a intervenção, o ministro evoca então Nelson 

Hungria. “Quando não há, até o rei perde.” Na linha do voto de Hungria, acredita que o requisito 

fundamental para a intervenção é a existência de dolo para obstruir a decisão. Assim, julga 

improcedente o pedido. 

O ministro Ilmar Galvão assinala que a decisão judicial determinou a expedição de 

precatório contra rígido orçamento já aprovado, quando os cofres públicos já não eram capazes 

de honrar a obrigação. Assim, o ministro afirma que se está diante de decisão de cumprimento 

juridicamente impossível, cuja infringência não é capaz de embasar a intervenção federal 

prevista no art. 34, VI da CF/88. Motivo pelo qual indefere o pedido. 

O Ministro Carlos Velloso explica que a intervenção federal não deve ser usada como 

meio de execução de sentença, já que constitui-se como ato político e medida excepcional. E 

por isso mesmo, como votou Nelson Hungria no IF-20, só deve ser decretada diante de 

desobediência flagrante ao cumprimento de decisão judicial. Continua, dizendo que não 

vislumbra descumprimento voluntário por parte do estado. Pelo contrário, observadas as 

dificuldades financeiras, o estado vem pagando os precatórios nos limites que pode. Assim, 

indefere o pedido. 
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O Ministro Celso de Mello adverte sobre a excepcionalidade da intervenção federal, 

bem como que ela representa a negação da autonomia dos entes federados, base da própria 

federação. Assim deve-se dispensar a ela tratamento restritivo, como faz a CF. No caso, o estado 

de São Paulo demonstrou sua incapacidade material de solver as obrigações existentes. Assim, 

o inadimplemento é involuntário, o que deslegitima a ação interventiva, motivo pelo qual o 

ministro indefere o pedido. 

O Ministro Sepúlveda Pertence afirma que o estado de São Paulo há anos vem 

passando por notória crise econômica e financeira. Dentro desse quadro, o ministro não 

consegue ver a hipótese de intervenção caracterizada no caso, pois exige-se, como ensinou 

Nelson Hungria, no mínimo, uma negligência manifesta, ao qual, nas circunstâncias, não pode 

atribuir ao Governo do estado. Assim, indefere o pedido. 

O Ministro Moreira Alves se limita a acompanhar o voto do ministro Gilmar Mendes, 

indeferindo, assim, o pedido.  

Os ministros acordaram pelo indeferimento do pedido, contra o juízo exposto pelo 

Ministro Marco Aurélio.  

Todos os argumentos utilizados no caso analisado giram em torno da ineficácia e da 

excepcionalidade da intervenção, e foram reiterados em sua totalidade noutros tantos 

julgamentos3.  

4.4.4.  O IF-5.101 

O IF-5.101 trata-se de pedido de intervenção federal contra o Estado do Rio Grande 

do Sul proposto pela Procurador – Geral do Estado com fundamento no descumprimento de 

ordem judicial, eis que não foi observado o prazo para pagamento de precatório. 

O ministro relator Cézar Peluso vota pela improcedência do pedido, pois para ele 

somente os fatos de indisfarçável gravidade justificam a medida extrema. O ministro ilustra a 

situação da seguinte forma: “Uma vez decretada, a intervenção, em sua rudez objetiva, é camisa 

de força supressora de autonomia”. Assevera que ante a tal consideração a corte firmou 

entendimento de que a intervenção só deve ser determinada em caso ação voluntária, dolosa 

                                                           
3Os ministros repetiram integralmente os votos proferidos nesse julgamento em muitos outros julgados, como 

exemplo os IF-139-1, IF-164, IF-171-14, IF-237-1, IF-317-2, IF-444-6, IF-449-7, IF-470-5, IF-492-6, IF-1262-7, 

IF-1317-8, IF-1466-2, IF-1690-8, IF-1954-2, IF-2045-0, IF-2081-6, IF-2127-8, IF-2194-4, IF-2257-2, IF-2737-3, 

IF-2909-1, IF-2973-5, IF-2975-9, IF-3292-0, IF-3406, IF-3578, e o IF-3601-1, entre outros 
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com o objetivo de descumprir decisão judicial pelo estado. No caso se observa que o 

descumprimento advém de dificuldades financeiras temporárias e não de dolo. Assim não cabe 

intervenção. 

O Min. Marco Aurélio mantém-se firme em sua posição. Para ele os estados estão 

descumprindo decisões judiciais e deixando de adimplir com prestações de caráter alimentar, o 

que configura conduta grave que deve ser remediada. Novamente argumenta no sentido de 

excluir o elemento subjetivo das interpretação para aplicação do art. 34, VI da CF/88, ou seja, 

deve-se considerar de maneira objetiva, se houve descumprimento, haverá intervenção. O 

ministro pugna para que se coloque fim ao ciclo vicioso que é o descumprimento de decisões 

por partes estados, que saem impunes. Assim, defere o pedido de intervenção. 

O Min. Gilmar Mendes começa analisando o estado delicado da questão federalista 

brasileira, desde a guerra fiscal, passando pelos problemas inerentes os fundo de participação 

dos estados e dos municípios, até a questão da divisão dos royalties. Assevera que os estados 

não devem deixar de pagar os precatórios, mas como firmado no julgamento do IF dois. 915, o 

cumprimento do precatórios, como previsto na Constituição, sem o devido parcelamento, pode 

causar o comprometimento das atividades básicas do estado. E para ele, nesse caso, decretar a 

intervenção seria o mesmo que “verificar o tanque de gasolina com fósforo, causaria a explosão 

deste país.” Concluí, então, que a decretação de intervenção apenas agravaria a situação, motivo 

pelo qual indefere o pedido. 

Min. Ayres Britto louva a posição defendida por Marco Aurélio. No entanto, vota pela 

improcedência do pedido, por dois motivos. Primeiro porque, à época, pendia de julgamento a 

Emenda Constitucional nº 62, que trazia inúmeras mudanças ao regime dos precatórios. Em 

segundo, porquê o CNJ – Conselho Nacional de Justiça – vem adotando medidas para resolver 

a questão grave dos atrasos de precatório, através de um esquema de parcelamento de 

desembolso compatível com o ingresso de receitas. 

O Min. Celso de Mello adverte sobre a excepcionalidade da intervenção federal, bem 

como ao fato dela representar a negação da autonomia dos entes federados, base da própria 

federação. Assim deve-se dispensar a ela tratamento restritivo, como faz a Constituição Federal. 

No caso, o estado de Rio Grande do Sul demonstrou sua incapacidade material de solver as 

obrigações existentes. Assim o inadimplemento é involuntário, o que deslegitima a ação 

interventiva, motivo pelo qual o ministro indefere o pedido. 
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Dessa forma, a maioria, contra o voto dissidente de Marco Aurélio, julgou 

improcedente o pedido. Esse julgado demonstra que o entendimento iniciado por Nelson 

Hungria em 1954 segue guiando a jurisprudência do STF, até o ano de 2012 pelo menos. 

Mantém-se a visão de que a intervenção é método absolutamente excepcional e, além disso, 

ineficaz. 

4.5. SÍNTESE 

Pelos argumentos expostos neste capítulo, percebe-se que o entendimento do STF em 

relação à intervenção federal se funda em dois pontos: A excepcionalidade da medida e sua 

ineficácia. 

4.5.1 A excepcionalidade 

A corte suprema demonstra receio, temeridade tratando a intervenção como a ultima 

ratio do sistema federativo, elevando sua excepcionalidade ao máximo, em favor do princípio 

federativo e da autonomia dos estados. 

A violação desses valores, através da Intervenção federal constitui situação gravíssima 

e como tal, só se justifica por outra tanto quanto ou mais grave, em respeito aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. A vista disso há o exemplo plasmado nos julgamentos dos 

IF-20, IF-2.915 e IF-5.101. Em todos eles, entenderam os ministros (com exceção do ministro 

Marco Aurélio) que o mero descumprimento de decisão judicial não basta para a decretação da 

intervenção, é necessário situação ainda mais grave: o descumprimento deliberado e voluntário, 

a vontade de obstruir ordem judicial para legitimar, de forma razoável, a intervenção . 

Note-se que as posições tomadas pelos ministros nos julgados mostram que não basta 

a situação ensejadora da intervenção ser grave, deve ela também ser persistente, contínua e 

incontrolada. No julgamento no IF-114 ficou claro que, inobstante a bárbara violação dos 

direitos da pessoa humana, a não persistência do fato, que foi mero acontecimento isolado; e a 

realização de diligências pelas autoridades competentes, o que controlou a situação; bastaram 

para o STF não requisitasse a intervenção. Esse entendimento repete-se no julgamento do IF-

5.179. Nele, os ministros acordaram pela improcedência do pedido, pois a situação já se 

encontrava sob controle, eis que as instituições distritais já estavam tomando as medidas 

devidas.  
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Por fim, demonstrando o constante entendimento em relação à excepcionalidade da 

intervenção federal, deve-se notar que no julgamento do IF-46, mesmo quando os ministros 

pugnaram pela procedência da medida requerida, optaram por adotar um procedimento estranho 

ao pedido, a fim de evitar a intervenção. Determinaram, a expedição de ofício ao Governador 

para que ele cumprisse a decisão, antes de requisitar a intervenção ao Presidente. 

4.5.2. A ineficácia 

O STF, nos julgamentos dos IF-20, IF-2.915 e IF-5.101 expôs entendimento no sentido 

de que a intervenção federal é medida ineficaz para solucionar as situações em que se 

enquadraria, em especial a hipótese de descumprimento de ordem ou decisão judicial. Para os 

ministros seria de pouca utilidade nesse casos pois, em regra, o descumprimento se dá em razão 

de incapacidade financeira. Em verdade, os efeitos da intervenção nesses casos, asseveram os 

ministros, somente agravariam a situação. Assim, decretar a intervenção e nomear interventor 

de nada adiantaria, pois faltaria a esse a quantia necessária ao adimplemento. Como disse o 

ministro Nelson Hungria no julgamento do IF-20, evocado em tantos outros, “Onde não há, até 

rei perde”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como visto no primeiro capítulo, o Brasil adotou o arranjo federalista em 1889. Tal 

arranjo surgiu nos Estados Unidos da América, de início, com grande ênfase na distribuição de 

competência e no equilíbrio de poderes entre o órgão central e os estados-membros, o que ficou 

conhecido como Federalismo Dual. Ao longo dos anos, operou-se uma mudança na visão do 

governo de Washington e no entendimento da Suprema Corte Americana sobre arranjo 

federalista, que levou a uma hipertrofia dos poderes e competências do Governo Central. 

Transitou-se para o Federalismo Cooperativo, caracterizado por um entrelaçamento de 

competências e uma partilha de recursos dos diferentes níveis de governo, sob hegemonia da 

União. Essa mudança ocorreu também no Brasil, que adotou na Constituição de 1891 um 

sistema de federalismo dual, para em 1934, começar a rumar ao federalismo cooperativo, que 

ressurgiria na Constituição de 1946 e posteriormente na Carta de 1988. 

Na última parte do primeiro capítulo, descreveu-se a evolução do instituto da 

Intervenção federal através da constituições. Evidenciou-se que esse instituto surge no 

ordenamento jurídico brasileiro, muito pouco limitado e discriminado na carta de 1891, situação 

retificada pela reforma constitucional de 1926. Após, suas demais encarnações foram todas 

igualmente bem tratadas e detalhadas nas demais constituições, notando-se uma pequena 

variação. Nas Constituições de 1973 e de 1967, por exemplo, houve uma ampliação das causas 

de intervenção. Por fim, ao se comparar o desenvolvimento do federalismo e da intervenção 

federal no Brasil, concluiu-se que a intervenção federal é menos usada em momentos que se 

observa uma preponderância da União sobre os entes federados, pois são nesses momentos que 

o governo central dispõe de meios mais efetivos para controlar os estados. Na Constituição de 

1988, não obstante o esforço empregado na busca do equilíbrio federativo, observou-se um 

preponderância da União sobre o demais entes, notadamente no campo das competências 

fiscais, o que lhe permite influenciar os entes federados de maneira mais sutil, sem ter de 

recorrer à medida gravosa como a intervenção. Uma razão pela qual a intervenção deixou de 

ser decretada nos últimos anos. 

No segundo capítulo apresentou-se um estudo dos pressupostos materiais e formais da 

intervenção federal a fim de se verificar como eles poderiam influir na frequência da aplicação 

do instituto. Após a análise individual de cada pressuposto, não foi possível encontrar razão que 

obste a utilização da intervenção.  

No entanto, como notado no item 3.4.1 do segundo capítulo, parece haver, entre as 

autoridades competentes para deflagrar a intervenção, um receio em fazê-lo, por ser ela uma 
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medida de força, que faz rememorar períodos mais autoritários na história do federalismo 

brasileiro. E esse receio tira qualquer possibilidade de aplicação do instituto da intervenção 

federal. 

O terceiro capítulo se deteve na análise jurisprudencial. Nele foram estudados seis 

diferentes casos a fim de se extrair o entendimento da Corte Suprema sobre o instituto da 

intervenção federal. No fim, concluiu-se que a o STF ostenta um entendimento constante no 

sentido da inexigibilidade e ineficácia da intervenção federal. Enquanto medida para trazer 

equilíbrio ao sistema federativo. Aqui ficaram demonstradas as duas causas que integram o 

entendimento do STF e o impedem de requisitar a intervenção: O receio de deflagrá-la, 

consubstanciado na elevação de sua excepcionalidade ao máximo. E a ineficácia da intervenção 

federal para resolver as situações que se propõe a resolver. 

Assim, o objetivo último deste trabalho foi alcançado ao se elaborar um panorama do 

instituto da intervenção federal e ao identificar três razões para a ausência de decretações dessa 

medida. 

A primeira é a predominância da União sobre os demais entes federados, advindo do 

arranjo federalista cooperativo da Carta Magna de 1988, como demonstrado no primeiro 

capítulo. Tal preponderância permite a União influenciar e controlar os estados-membros de 

maneiras mais sutis e menos gravosa que a Intervenção federal, reduzindo a necessidade de 

utilizá-la.  

A segunda razão, como apresentada no segundo e terceiro capítulos, é o receio, o 

“pudor” de deflagrar a intervenção federal apresentado por aqueles que possuem iniciativa de 

decretá-la, solicitá-la ou requisitá-la, por temer macular o sistema federativo e a autonomia dos 

estados, através de uma medida de força por excelência. 

A terceira é a ineficácia da intervenção, apontada pelos argumentos analisados no 

terceiro capítulo, para solucionar as situações em que se enquadraria. Sua decretação, 

argumentam os ministros, agravaria a situação, ao invés de resolvê-la. 
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