
 

 
 

 
Intervenção 

 
“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição.” 
 
Embora a regra disposta na Constituição seja a da autonomia dos entes federados 
existem situações em que, devido ao caráter de extrema excepcionalidade, um ente 
pode intervir em outro, obedecidas as disposições constitucionais. 
 
A Intervenção pode se proceder de duas formas: 
- Intervenção Federal: é a realizada pela União, nos Estados, DF e Municípios 
situados em Territórios; 
(veja bem, a previsão constitucional de intervenção federal da União em Municípios, 
abrange apenas aqueles localizados em Territórios, e como estes não existem mais...) 
- Intervenção Estadual: os Estados em seus Municípios. 
 
 

 Intervenção Federal 
 
As hipóteses de intervenção da União nos Estados e DF estão previstas nos incisos 
do Artigo 34 da CF/88: 
 

- manter a integridade nacional; 
- repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; 
- pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 
- garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; 
- reorganizar as finanças da unidade da Federação que: 

a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos 
consecutivos, salvo motivo de força maior; 
(Obs: segundo o art. 98 da Lei 4320/67, dívida fundada compreende os 
compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender 
a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.) 
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta 
Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; 

- prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; 
- assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 
b) direitos da pessoa humana; 
c) autonomia municipal; 
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.  

 
A intervenção federal pode ocorrer: 
 
- de forma Espontânea, como ocorre nos casos do Art. 34, incisos I, II, III e V; 

Direito & Cotidiano 
Diário dos estudantes, profissionais e curiosos do Direito. 

http://direitoecotidiano.wordpress.com/ 
 

Rafael Adachi 

 

http://direitoecotidiano.wordpress.com/
http://direitoecotidiano.wordpress.com/


 
- por Solicitação, art. 34, IV c/c art. 36. Os Poderes Legislativo ou Executivo solicitarão 
a decretação de intervenção. 
 
 
 
 
 
 
 
- por Requisição, art. 36, incisos I, segunda parte, e II; ou seja, em caso de coação 
exercida contra o Poder Judiciário, o STF requisitará; no caso de desobediência a 
ordem ou decisão judiciária, o STF, STJ ou TSE requisitarão a decretação de 
intervenção. 
 
 
 
 
 
 
- de forma Provocada, nos casos de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis 
(aqueles dispostos no art. 34, VII) ou de recusa à execução de lei federal, a 
decretação da intervenção dependerá de provimento de representação do PGR pelo 
STF. 
 
Decretação da Intervenção 
 
A decretação e a execução da intervenção federal são de competência do Presidente 
da República. Vide art. 84, X 
 
Atente-se ao fato de que o Presidente deve ouvir os Conselhos da República (art. 90, 
I) e de Defesa Nacional (art. 91, §1º, II), no entanto, sua decisão não fica vinculada 
aos pareceres desses órgãos. 
 
Controle exercido pelo Congresso Nacional 
 
De acordo com os parágrafos 1º e 2º do art. 36 da CF, o decreto interventivo deverá 
ser submetido, no prazo de 24 horas, ao Congresso Nacional, que por meio de 
controle político, aprovará ou rejeitará a intervenção, e nesse ultimo caso suspenderá 
o decreto interventivo. 
 
Se a Casa Legislativa estiver em recesso parlamentar, uma convocação extraordinária 
deverá ser realizada no prazo de 24 horas. 
 
 

Intervenção Estadual 
 
As hipóteses de intervenção estadual e federal nos municípios localizados em 
territórios federais encontram-se previstas no artigo 35 da CF de forma taxativa: 
 

- deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, 
a dívida fundada; 
- não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 
- não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção 
e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;  

Atenção !!! 
Nas hipóteses de solicitação pelo Legislativo ou Executivo, o Presidente da 
República não estará obrigado a intervir, visto possuir discricionariedade 
para tanto, ou seja, em atenção aos critérios de oportunidade e 
conveniência, poderá ou não decretar a intervenção.  

 
 

Atenção !!! 
Nos casos de requisição do Poder Judiciário o Presidente da 
República estará vinculado e deverá decretar a intervenção, salvo 
no caso do art. 36, §3º. 



 
- o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a 
observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover 
a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 
 
 

O controle exercido pelo Legislativo, em âmbito estadual, segue os mesmos 
procedimentos adotados no caso de intervenção federal. (Art. 36, §§ 1º e 2º) 


