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Intervenção
Federal:
uma medida excepcional
no Estado de Direito
No Estado Brasileiro
vigora o princípio da autonomia
dos entes da federação, ou seja,
nenhum ente federado (União,
Estados Distrito Federal e
Municípios) poderá intervir no
outro, tendo em vista o
disposto no caput do art. 18 da
Constituição Federal.
O texto constitucional
reforça a autonomia federativa
quando menciona que a União
não intervirá nos Estados nem
no Distrito Federal (art. 34,
caput) e os Estados não
intervirão nos Municípios
(art.35, caput).
Contudo, esses mesmos
dispositivos trazem exceções ao
princípio da não intervenção,
quando enumeram hipóteses
que viabilizam a medida
excepcional da intervenção nos
entes federados, tais como:
manter a integridade nacional,
repelir invasão estrangeira ou
de uma unidade da Federação
em outra e pôr termo a grave
comprometimento da ordem
pública.
Em relação à decretação
da intervenção federal, o Chefe
do Executivo, de forma
espontânea e discricionária, nas
hipóteses previstas no art. 34, I
a IV, pode decretar e executar a
intervenção, conforme o art. 84,
X da Carta Magna.
Após o advento da
Constituição Federal de 1988, a
intervenção foi requerida em
algumas oportunidades, todas
elas negadas, o que confirma o
seu caráter excepcional.

Em 2002, por exemplo,
a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) formulou um
pedido de intervenção, devido
aos altos índices de violência no
Estado do Espírito Santo, no
entanto o então ProcuradorGeral da República, Geraldo
Brindeiro, arquivou o pedido.
Outro
pedido
de
intervenção formulado foi em
2010, pelo ex-ProcuradorGeral da República, Roberto
Gurgel, que, na ocasião, fez a
solicitação, com fundamento na
crise política instaurada no
Distrito Federal, que teve o exgovernador
José
Roberto
Arruda preso pela Polícia
Federal. Nesse caso o pedido de
intervenção foi negado pelo
Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Recentemente, em 2017,
o
Procurador-Geral
da
República, Rodrigo Janot,
propôs ao STF intervenção
federal no Tribunal de Contas
do Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ), após afastamento de
seis dos sete conselheiros do
Tribunal, porém o pedido foi
suspenso até o julgamento da

Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade (ADI) nº
5.698.
Por outro lado, no dia
16 de fevereiro de 2018, o
Presidente
da
República,
amparado pelo art. 34, III, da
Constituição,
decretou
Intervenção Federal para pôr
termo
ao
grave
comprometimento da ordem
pública no Estado do Rio de
Janeiro.
Dessa forma, o Estado
torna-se
o
primeiro
da
Federação a sofrer intervenção
federal no período pósConstituição de 1988, com o
objetivo de conter o aumento
da violência, agravada pela
dificuldade de pôr em prática
políticas públicas eficazes para
contê-la.
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