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Resumo

O presente trabalho foi idealizado com o intuito de analisar os pressupostos essenciais para decretar a
medida excepcional da Intervenção Federal e, em confronto com isso, comparar os pressupostos da
medida interventiva no Estado do Rio de Janeiro, instaurada através do Decreto 9.288 de 16 de
fevereiro de 2018, tendo como objetivo do trabalhado, ainda, a análise da medida como
constitucional ou não. Serão apresentadas questões iniciais que levaram à estruturação e
fundamentação do instituto da Intervenção Federal na Constituição Federal Brasileira, através do
Estado Federal e suas características. Para tanto, o presente artigo embasou-se na pesquisa realizada
em doutrina de Direito Constitucional, artigos científicos, em julgados dos Tribunais Superiores e
Supremo Tribunal Federal, bem como notícias e manchetes de jornais acerca do referido tema.

Abstract

The present work was conceived with the purpose of analyzing the essential assumptions to decree
the exceptional measure of the Federal Intervention and, compared with this, to compare the
assumptions of the intervention measure in the State of Rio de Janeiro, established through Decree
9.288 of 16 February 2018, with the objective of the work, still, the analysis of the measure as
constitutional or not. Initial questions will be presented that led to the structuring and foundation of
the Federal Intervention institute in the Brazilian Federal Constitution, through the Federal State and
its characteristics. To this end, the article was based on the research carried out in the doctrine of
Constitutional Law, scientific articles, judgments of the Superior Courts and Supreme Federal Court,
as well as news and newspaper headlines about this topic.

Resumen

El presente trabajo fue concebido con el propósito de analizar los supuestos esenciales para decretar
la medida excepcional de la Intervención Federal y, en comparación con esto, comparar los
supuestos de la medida de intervención en el Estado de Río de Janeiro, establecido a través del
Decreto 9.288 de 16 Febrero de 2018, con el objetivo del trabajo, aún, el análisis de la medida como
constitucional o no. Se presentarán las preguntas iniciales que condujeron a la estructuración y
fundación del instituto federal de intervención en la Constitución Federal de Brasil, a través del
Estado federal y sus características. Con este fin, el artículo se basó en la investigación llevada a
cabo en la doctrina del derecho constitucional, los artículos científicos, las sentencias de los
tribunales superiores y el Tribunal Federal Supremo, así como las noticias y titulares de periódicos
sobre este tema.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo a análise da intervenção federal no Rio de Janeiro, bem como
os pressupostos formais que devem ser respeitados para que a medida interventiva seja decretada.

O problema é, portanto, o respeito às formalidades exigidas na Constituição Federal para decretar a
intervenção, sendo este ponto fundamental para declarar a constitucionalidade, ou não, da medida em
exame.

Nessa linha, a problemática do presente trabalho analisa se foram respeitadas as formalidades
exigidas para decretação da intervenção, analisando os pontos em que surgiram questionamentos
acerca de sua constitucionalidade, confrontando-os com as formalidades previstas
constitucionalmente.

O ponto inicial é o Federalismo.

É através da unidade do Estado Federal Brasileiro, advindo de um federalismo por desagregação, que
insurge o entendimento do respeito, de forma igualitária, entre as entidades federais, a
descentralização política, a organização individual e a autonomia dos entes, a repartição de
competências e receitas e a possibilidade de intervenção.

A autonomia de cada ente deve ser respeitada acima de tudo, haja vista que, sem ela, não é possível
exercer as demais características advindas do pacto federativo com precisão, sob pena de afronta ao
próprio Estado Federal.

Ocorre que, em momentos de crise, essa autonomia pode ser restringida, momento este em que o
Poder Central toma para si, competência de outro ente federal, como forma de manter e assegurar o
pacto federativo. Cumpre ressaltar que tal ato somente poderá ser realizado dentro das hipóteses
previstas expressamente nos artigos 34 e 35 da Constituição Federal Brasileira de 1988.

Essa restrição da autonomia de determinada entidade é denominada Intervenção Federal, sendo esta
medida uma exceção, haja vista que a regra geral, conforme se verá, é que todas as entidades federais
sejam autônomas.

Assim, a Intervenção Federal é um ato político tomado pelo Chefe do Poder Executivo, no qual,
através do decreto interventivo, são estabelecidas as condições em que a medida se dará, devendo-se
nomear o interventor, determinar o prazo para duração e, ainda, a área em que a medida irá atuar,
respeitando o procedimento formal e material estabelecido no artigo 36 da Constituição Federal.

A intervenção pode ocorrer no âmbito federal – o que constitui o foco do presente trabalho –, quando
a União usurpa a autonomia de determinado estado ou território federal para si, e, no âmbito
estadual, quando o Estado suspende a autonomia de algum município para controle de determinada
área.

Diante da situação caótica em que se encontrava o Rio de Janeiro, no ano passado foi decretada a
primeira intervenção federal desde a vigência da Constituição Federal de 1988.

Ela foi decretada pelo Presidente da República, Michel Temer, no estado do Rio de Janeiro, na área
da segurança pública, através do Decreto 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, tendo como interventor
o General do Exército Walter Souza Braga Netto, com prazo final previsto para o último dia do ano
de 2018.

Por fim, cumpre ressaltara, que a metodologia utilizada no presente artigo tem natureza exploratória
e descritiva, vez que o trabalho possui dois objetivos. O primeiro é a análise dos pressupostos da
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intervenção federal, ou seja, um aprofundamento da referida questão, caracterizando, assim, a
natureza exploratória.

Já o segundo objetivo, é o confronto dos pressupostos constitucionais dantes mencionados, com o
caso da intervenção federal do Rio de Janeiro, ou seja, uma comparação de variáveis, caracterizando,
dessa forma, a natureza descritiva do trabalho.

As fontes utilizadas na construção do artigo foram secundárias e primárias, haja vista que, para a
descrição do tema, foi utilizada uma revisão literária, buscando conceitos em autores da doutrina
constitucional clássica, como José Afonso da Silva, André Ramos Tavares, Alexandre de Moraes,
Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, entre outros, tipificando as fontes secundárias.

Além destas, também foram utilizadas as fontes primárias, vez que foram empregadas à própria
legislação brasileira e o Decreto interventivo do Rio de Janeiro – Decreto n. 9.288 de 16 de fevereiro
de 2018 – como fontes de pesquisa.

Dessa forma, o trabalho se ateve, de forma qualitativa, à análise dos pressupostos formais da presente
intervenção como devidamente constitucionais ou não.

Assim, com base na metodologia exposta, o presente artigo aborda o tema em questão de uma
maneira geral, verificando o procedimento da intervenção federal como um todo e, por fim,
confronta tal estudo com a intervenção federal decretada no Rio de Janeiro, examinando de forma
específica os seus pressupostos formais, o respeito à legalidade e à constitucionalidade da medida.

1. INFLUÊNCIA DO FEDERALISMO

O Federalismo é uma forma de Estado marcado pela repartição do poder entre os entes que compõem
o território nacional, gerando uma multiplicidade de organizações governamentais, capacitando,
assim, a existência, de forma harmônica, de diferentes ordens jurídicas.

Os Estados que fazem parte da referida organização têm certa autonomia política constitucional para
tratar de assuntos nas mais diversas áreas, autonomia esta denominada de federativa.

O Federalismo nasceu em 1787 com a Constituição Norte Americana, baseando-se na união de
coletividades politicamente autônomas.[1] No Federalismo há uma descentralização do poder, que
não fica estagnado na mão de apenas um ente federal, mas sim, dividido entre todos os entes
federativos, a exemplo o Brasil, com a divisão do poder entre os Municípios, Estados, Distrito
Federal e União.

Dessa forma, todos os entes federais ficam no mesmo patamar, não existindo qualquer diferença
hierárquica entre eles.[2]

Para Georg Jellinek[3], o federalismo é a unidade na pluralidade, ou seja, o Estado Federal é central,
mas, devido às inúmeras atribuições a ele conferidas, é necessário que haja uma descentralização de
todo esse poder, para conseguir, assim, atender as diversas demandas do todo estatal.

Atualmente no Brasil, o federalismo é consagrado nos art. 1º e art. 18 da Constituição Federal de
1988, sendo suas características, basicamente: a descentralização política, a soberania do Estado
Federal, a organização individual e autonomia dos entes, a repartição de competências e receitas, a
Constituição Rígida, - tendo esta um guardião para assegurar seu cumprimento, o Supremo Tribunal
Federal - a presença de Órgão Representativo, a impossibilidade de secessão e a possibilidade de
intervenção.[4]

Destaque-se, em razão da pertinência do trabalho, a última característica citada, qual seja a
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possibilidade de Intervenção Federal, medida de extrema excepcionalidade, vez que restringe a
autonomia distribuída entres os entes federais. Conforme disciplina André Ramos Tavares[5], por
meio da intervenção federal, “um dos entes federativos fica autorizado a, deliberadamente, intervir
em outro, suspendendo-lhe a autonomia de que gozava, nos termos e condições constitucionalmente
prescritos.”

A União pode intervir nos demais Estados, da mesma forma que os Estados podem intervir nos
Municípios, sendo esta segunda hipótese apenas inserida no ordenamento jurídico após a
Constituição de 1988.

A Intervenção Federal é um mecanismo instituído pela Constituição com o objetivo de equilibrar a
federação, restringido, momentaneamente, a capacidade de ação – autonomia- de algum ente dentro
do limite federativo[6].

A Constituição prevê situações anormais, em que, excepcionalmente, será restringida a referida
autonomia dos entes federais, em razão de alguma possível intervenção,[7] momento este em que o
ente central toma para si funções que seriam da competência exclusiva de um determinado ente
federativo.

Como determina José Afonso da Silva “A intervenção é o ato político por meio do qual consiste na
incursão da entidade interventora nos negócios da entidade que a suporta”.[8]

A Intervenção é o oposto de autonomia. Dai é que se tira o sentido da Intervenção Federal como
medida de exceção, uma vez que essa medida põe em risco a própria existência da Federação e,
ainda, pelo fato de a regra geral ser que todos os entes federais do país sejam autônomos.

Sendo assim, caso alguma norma seja desrespeitada ou descumprida, o ente que abusou de sua
autonomia pode ter a mesma suprimida através da Intervenção Federal. Dessa forma, por mais que o
aparelho Federativo esteja em risco, está é a maneira mais viável de sanar qualquer irregularidade
apontada, devendo, é claro, serem respeitados os pressupostos para decretação da medida, bem como
as situações que permitem a sua decretação.

2. A INTERVENÇÃO FEDERAL NO DIREITO BRASILEIRO

A Intervenção Federal é a forma de um ente assegurar que outro não vá além de suas competências
ou, ainda, que as exerça de forma inadequada pelo consagrado através do pacto federativo,
assumindo, portanto, a condição de defesa do interesse nacional e instrumento de garantia mútua de
todos os integrantes da Federação.[9]

A referida medida possui três principais características, são elas: a excepcionalidade, a taxatividade e
a limitação.[10]

A excepcionalidade é vislumbrada no momento em que se tem como regra geral do Estado Federal a
autonomia dos entes e a intervenção é uma medida de última opção a ser tomada, conforme o
princípio da não intervenção e da normatização assegurada pela Constituição Federal: “A União não
intervirá...” e “O Estado não intervirá...”[11].

Dito isso, percebe-se que somente é decretada a medida da intervenção em situações excepcionais.
Dessa forma decide o Judiciário, a exemplo do Julgado 2010/0043310-8 PR, do Ministro João
Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça: “1. A intervenção federal é medida de natureza
excepcional, porque restritiva da autonomia do ente federativo. Daí as hipóteses de cabimento serem
taxativamente previstas na Constituição da República, em seu art. 34.[12]”

Do julgado dantes mencionado, vislumbra-se a segunda característica importante da Intervenção
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Federal, qual seja a taxatividade. Essa característica assegura os casos expressos que o interventor
pode decretar a medida. Ou seja, existe um rol limitado de situações em que os entes podem ter sua
autonomia restringida através da intervenção federal.

E, por último, a terceira característica: a limitação da intervenção. Esta se insurge pelo cumprimento
das regras procedimentais estabelecidas para decretar a medida, como, por exemplo: depender da
solicitação junto ao Poder Legislativo ou Executivo, necessidade de informar o Conselho da
República[13] e de Defesa Nacional[14], a indispensabilidade do interventor ser uma autoridade[15],
entre outras. Ou seja, o procedimento da intervenção deve respeitar as regras constitucionalmente
estabelecidas para que seja considerado válido.

Existem sete hipóteses expressamente previstas que autorizam, excepcionalmente, a União intervir
nos Estados e Distrito Federal, são elas: para manter a integridade nacional, para repelir invasão
estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra, para pôr termo a grave comprometimento da
ordem pública, para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação,
para reorganizar as finanças da unidade da Federação, para prover a execução de lei federal, ordem
ou decisão judicial e para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis.

Como a Intervenção Federal, a Intervenção Municipal – incluída no ordenamento brasileiro através
da CF de 1988 - é uma medida excepcional, que somente pode ser cedida pelas hipóteses elencadas
no artigo 35 da Constituição Federal.

A configuração dos municípios como entes dotados de autonomia da Federação, trazida pela
Constituição Federal de 1988, emana consequências de sua posição como ente da unidade federativa.
Uma delas é a possibilidade de os Estados intervirem nos seus Municípios.

A Intervenção Federal tem, basicamente, quatro finalidades, são elas: a defesa do país, a defesa do
Princípio Federativo, a defesa das finanças estaduais e a defesa da ordem constitucional,[16] tendo
aspectos procedimentais formais a serem seguidos por quem deseja decretar a medida, devidamente
estabelecidos nos artigos 34, 35 e 36 da Constituição Federal de 1988.

Existem dois tipos de Intervenção Federal. A primeira é a intervenção de maneira espontânea e a
segunda é a intervenção provocada, podendo, esta última, dividir-se em provocada por solicitação e
provocada por requisição.

A intervenção de maneira espontânea é feita de ofício pelo próprio chefe do Poder Executivo[17],
Presidente da República, quando se concretiza alguma das hipóteses previstas legalmente.[18]

Na intervenção dessa natureza, inexiste procedimento judicial, havendo apenas o procedimento
administrativo, no qual o Presidente ouve o Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, sem que a opinião destes vincule sua decisão.[19]

As hipóteses previstas para intervenção de natureza espontânea estão discriminadas no art. 34, I, II,
III, IV, e V da Constituição Federal de 1988.[20]

A segunda natureza da intervenção é a provocada, podendo ser através de uma solicitação ou de uma
requisição.

Como disciplina André Ramos Tavares, “A provocação pode vir por meio de pedido (solicitação) ou
por ordem (requisição). Nesta, o ato do Presidente e&769; vinculado a&768; requisição, não se lhe
outorgando qualquer discricionariedade de apreciação.”[21]

A intervenção federal provocada por solicitação dá-se quando a medida é requerida pelo Poder
Executivo e pelo Poder Legislativo, com o objetivo de assegurar o livre exercício das atividades
daquela unidade federativa.
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Com o requerimento ao Presidente da República, este terá a discricionariedade para decidir se vai
atender ou não a solicitação requerida.

A intervenção federal provocada por requisição ocorre quando o Poder Judiciário requer a medida,
conforme as hipóteses desenhadas constitucionalmente, de forma que, de maneira contrária à
hipótese anterior, na provocada por requisição, o chefe do Executivo é vinculado a conceder a
intervenção federal, devendo, é claro, respeitar as três hipóteses previstas em lei.

O primeiro caso, dá-se quando o Poder Judiciário for coagido, podendo requisitar a medida pelo
STF; o segundo caso ocorre quando há uma desobediência de alguma decisão judicial, podendo a
requisição ser pelo STF, STJ e TSE, a depender da matéria atacada, ratione materiae; e o terceiro
caso é requisitada pelo STF, quando o tribunal der provimento a&768; representação do
Procurador-Geral da República, ou seja, inconstitucionalidade para fins interventivos ou ação direta
interventiva, ou quando houver recusa de execução de Lei Federal,[22] ou seja, Ação de
Executoriedade da Lei.[23]

Cumpre ressaltar, acerca da intervenção estadual, que esta respeita os mesmos parâmetros
estabelecidos no âmbito federal, sendo enquadrados de maneira regional, devendo cumprir os limites
e condições dispostas em lei para a constitucionalidade da medida interventiva.

Além disso, importante ressaltar que a União será o ente legitimado a requerer a medida interventiva
nos municípios existentes nos territórios federais, conforme art. 35, caput, da Constituição Federal.

A intervenção federal se concretiza através do Decreto do Presidente da República, devendo este ser
sempre motivado, independentemente de qual seja o Poder que esteja requerendo a medida
interventiva, alterando-se o pedido de acordo com as hipóteses permitidas e suas respectivas
particularidades.

O referido decreto será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sendo este convocado de maneira extraordinária, caso esteja de recesso, para conhecer
o ato interventivo, sendo possível a aprovação ou a rejeição do ato pelas casas[24], conforme
disciplina o art. 49, IV da Constituição Federal[25].

Caso a medida seja aprovada pelo Congresso, o ato interventivo continuará ou, caso a medida seja
rejeitada pelo Congresso, o ato deve cessar o quanto antes, vez que, se mantido, constituirá ato
atentatório aos poderes constitucionais, podendo acarretar em crime de responsabilidade do
Presidente da República[26], ficando este sujeito as sanções cabíveis.[27]

Assim, os efeitos que o Poder Legislativo pode dar ao ato interventivo são: aprovar o ato, pode
aprova&769;-lo, porém, suspendendo-o de imediato, gerando efeitos ex nunc e, por último, pode,
rejeita&769;-lo totalmente, suspendendo a intervenção e declarando os atos da intervenção ilegais,
com efeitos ex tunc.

O Decreto Presidencial devera&769; definir a amplitude da intervenção, ou seja, determinar
especificadamente qual o Estado ou Município que a medida atingirá e o Poder ou Poderes nos quais
se dará a intervenção.[28]

O prazo de duração da medida também deverá ser definido de alguma forma no decreto, seja pelo
tempo que a intervenção irá durar, através da fixação de uma data final, chamada intervenção por
prazo determinado, seja pelo condicionamento do término da intervenção ao alcance dos objetivos
estabelecidos na medida. Desse modo, não se poderá decretar uma intervenção sem prazo de
duração, haja vista estar afetando diretamente a autonomia de um ente da unidade federativa.

Passado o prazo ou a meta estabelecida pelo decreto da intervenção federal, a medida se extingue,
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trazendo a normalidade do poder da autoridade afastada temporariamente.

A área de atuação da medida deve ser delimitada no momento em que a intervenção federal é
decretada, estabelecendo as condições e prazos dantes mencionados no decreto interventivo.

O controle político da Intervenção Federal é exercido pelo próprio povo e pelo Congresso Nacional,
através da aprovação ou rejeição da medida. Sendo rejeitada, conforme alhures suscitado, o
Presidente deve cessar a medida.

Outro ponto importante para ser discutido é a figura do interventor da medida interventiva.

O interventor é constitucionalmente previsto no art. 36, § 1º, da Constituição Federal de 1988, cujas
atribuições dependem da natureza do ato interventivo e das orientações recebidas da autoridade
interventora. Suas funções limitadas ao ato de intervenção são federais, podendo praticar, para dar
seguimento ao Governo do Estado, atos da administração estadual também[29].

Caso os atos do interventor, no gozo de suas atribuições, prejudiquem terceiros, a responsabilização
civil ou criminal – o interventor não responde por crime de responsabilidade em face da Lei
1079/1950 - pelos danos causados é da União ou do Estado, a depender do tipo da intervenção. Isso
porque o interventor é apenas o representante do ente titular da intervenção, podendo este responder
pelos excessos que vier a cometer.

O interventor é nomeado pelo Presidente da República se a intervenção ocorrer em Estados e pelo
Governador, no caso de intervenção em Municípios do respectivo Estado, exercendo um cargo
comissionado de confiança, sendo determinado, bem como todas as suas atribuições, no Decreto
Interventivo. Assim, a condição do interventor é de uma autoridade substituída, de maneira
provisória e vinculada aos termos e objetivos da intervenção determinados no Decreto que a
instaurou.[30]

3. ANÁLISE DA INTERVENÇÃO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (DECRETO 9.288 DE
16 DE FEVEREIRO DE 2018)

A Intervenção Federal no Rio de Janeiro foi a primeira a ser decretada desde a Constituição Federal
de 1988.[31]

Como a Intervenção Federal tem um procedimento formal a ser seguido, sua decretação de forma
pioneira foi objeto de críticas e questionamentos em face de alguns pontos, gerando dúvidas acerca
de sua constitucionalidade.

Um dos pontos diz respeito ao fato de o interventor nomeado ser um militar; o segundo ponto
questionado relaciona-se ao fato de o presidente Michel Temer ter ouvido os Conselhos da Defesa
Nacional e da República, apenas depois de decretada a medida – questões que serão adentradas em
tópicos seguintes.

Em virtude disso, existem duas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, ainda pendentes
de julgamento, questionando a constitucionalidade da medida: o Mandado de Segurança 35537 e a
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5915.

O Mandado de Segurança dantes mencionado foi impetrado em 19 de fevereiro de 2018, com o
objetivo de discutir os requisitos formais da intervenção federal do Rio de Janeiro, bem como a
motivação do decreto interventivo.

No mesmo dia, a demanda foi distribuída ao Ministro Relator Celso de Mello, o qual indeferiu a
liminar sob fundamentação de que “o decreto interventivo seguiu todas as normas constitucionais
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que o regem, devendo ser afastadas de pronto as alegações formuladas na exordial”[32].

A Ação Direta de Inconstitucionalidade fora ajuizada em 14 de março de 2018, sustentando que a
medida interventiva possui vícios formais e materiais, bem como questionando a suposta natureza
militar da medida em face da pessoa nomeada como interventor. Além disso, aduz que o decreto é
desproporcional e inconstitucional em razão do dito caráter eleitoral da medida.

O Ministro Relator Ricardo Lewandowski adotou, devido à relevância da matéria e o seu especial
significado para a ordem social e a segurança jurídica, o rito processual do art. 12 da Lei n. 9.868/99,
determinando, posteriormente, a solicitação de informações ao Presidente da República e a escuta da
Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República.[33]

Nessa perspectiva, analisaremos o Decreto interventivo 9.288 de 16 de fevereiro de 2018,
confrontando-o com os pressupostos formais e materiais que devem ser respeitados e seguidos para
decretar uma Intervenção Federal, conforme constitucionalmente previsto e já anteriormente
analisado.

Foi decretada a Intervenção Federal na área da Segurança Pública do Rio de Janeiro no ano de 2018,
em virtude do caótico estado de insegurança em que o estado se encontrava. A onda de violência e os
inúmeros atentados cometidos, bem como as várias apreensões de drogas, eram manchetes diárias
em todos os jornais.

A medida nomeou o general do Exército, Walter Souza Braga Netto, do Comando Militar do Leste
(Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo), como o interventor no estado,[34] tendo o mesmo
assumido a responsabilidade do comando da Secretaria de Segurança, Polícias Civil e Militar, Corpo
de Bombeiros e do sistema carcerário no estado do Rio de Janeiro até o final do ano de 2018.

A Intervenção Federal teve início da sua vigência em 16 de fevereiro de 2018 quando o presidente,
Michel Temer, assinou o decreto determinando a medida interventiva.

Temer discursou[35] verberando que uma situação extrema requer uma medida extrema. Afirmou,
ainda, que a medida tinha como objetivo restabelecer a ordem no estado do Rio de Janeiro.

O prazo estipulado para a duração da medida foi até o último dia do ano, 31 de dezembro de 2018,
devendo o interventor respeitar as condições impostas no decreto, quais sejam a de suas atribuições,
a sua subordinação ao Presidente e a possibilidade de requisição dos bens, serviços e servidores do
estado, entre outras.[36]

Outrossim, para que sua eficácia continuasse sendo válida, seria necessário que as duas casas do
Congresso Nacional votassem pela aprovação ou não da medida de Intervenção Federal decretada.

Assim, o decretou chegou inicialmente à Câmara dos Deputados na tarde do mesmo dia, sendo
aprovado por 340 votos a 72 votos. Após a aprovação na Câmara, o decreto foi encaminhado ao
Senado, tendo sido aprovado também por 55 votos favoráveis e 13 contrários, em 20 de fevereiro de
2018.

Dessa forma, o Rio de Janeiro teve a área da Segurança Pública comandada por um militar até 31 de
dezembro de 2018, saindo da esfera estadual para a esfera federal, sendo a primeira Intervenção
Federal decretada após a Constituição de 1988.[37]

Cumpre ressaltar que a área da medida interventiva foi, apenas, a esfera da segurança pública, sendo
todas as demais atribuições mantidas sob chefia do Governado do Estado do Rio de Janeiro.

Outro pressuposto importante que deve ser respeitado, conforme visto anteriormente, é a consulta
aos Conselhos da República e da Defesa Nacional[38] acerca da decretação da medida interventiva
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pelo Presidente da República.

Esses dois requisitos estão no artigo 90, I, da Constituição Federal[39] e artigo 91, §1º, II, da
Constituição Federal[40], deixando claro que o Presidente da República deve ouvir os dois Conselhos
dantes citados, sem que sua decisão seja vinculada à posição dos Conselhos.[41]

O momento da consulta aos dois Conselhos é uma questão ainda bastante debatida na doutrina, vez
que não existe nem previsão constitucional, nem legal, esclarecendo esse ponto.

Alguns doutrinadores, a exemplo de José Afonso da Silva[42], entendem que a consulta aos
conselhos deve ocorrer antes da decretação da medida, haja vista não ter sentido ouvir os conselhos
de consulta depois de implementada a intervenção federal.

Complementando esse sentido, traz-se o fato de que a Constituição Federal determina,
expressamente, que os referidos Conselhos devem ser ouvidos previamente quando da decretação do
estado de sítio e do estado de defesa.[43]

Então, por um raciocínio lógico, nada mais adequado que os Conselhos da República e de Defesa
Nacional fossem ouvidos antecipadamente na decretação da Intervenção Federal também.

Por outro lado, existem os doutrinadores que acreditam não haver prejuízo ou inconstitucionalidade
no fato de se decretar a medida sem a oitiva prévia dos conselhos, contanto que eles sejam
consultados posteriormente e no menor espaço de tempo possível. Esse é o entendimento de Pedro
Lenza[44]:

Contudo, em situações excepcionalíssimas, de extrema urgência, diante de
justificativas próprias e decorrentes de circunstâncias específicas dos fatos —
lembrando que os referidos pareceres são meramente opinativos —,
pensamos ser possível a decretação da intervenção sem a oitiva dos
Conselhos.

No caso da intervenção do Rio, existe uma crítica muito grande por parte dos que entendem que a
reunião dos dois conselhos deve ser realizada antes da decretação da intervenção, vez que, apesar de
apenas ter caráter consultivo, é um dos pressupostos legais que deve ser respeitado, o que não
ocorreu na atual intervenção.

O Presidente Temer assinou o decreto em 16 de fevereiro de 2018, sexta feira, e somente no dia 19
de fevereiro de 2018, segunda feira, se reuniu com os dois conselhos[45]. Ou seja, o Presidente
decretou a Intervenção Federal antes de consultar aos Conselhos da República e de Defesa Nacional.

Não obstante os conselhos terem aprovado o decreto interventivo, em certo ponto de vista, o ato não
foi de acordo com o disciplinado constitucionalmente, vez que ocorreu após o decreto e não antes.

Apesar das divergências doutrinárias, entende-se que o importante é seguir o determinado
constitucionalmente. Assim, como não há previsão expressa acerca do momento da referida consulta
aos conselhos, o Presidente da República teria a discricionariedade para decidir qual o melhor
instante para a oitiva dos mesmos.

Outro ponto seria a figura do interventor da medida, o General do Exército do Comando Militar do
Leste, Walter Souza Braga Netto.[46]

O Presidente Michel Temer afirmou, ratificado pelo Ministro da Defesa Raul Belens Jungmann
Pinto, que o fato de o Interventor ser um militar não torna a medida uma Intervenção militar.
Continua sendo uma Intervenção Federal, cuja a figura do interventor é um general.[47]
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Essa situação gerou inúmeras críticas, uma vez que, “além de escolher um general como interventor,
o decreto do governo federal estipula que o cargo é de natureza militar”.[48]

A crítica está justamente no fato da troca de um governo civil por um governo militar não ser a
previsão constitucional de Intervenção Federal, sendo que a natureza militar do cargo traz, como
consequência, a jurisdição militar para a Intervenção, não a jurisdição civil, conforme opina Eloísa
Machado.[49]

Além disso, foram levantadas as críticas de que um militar no comando da intervenção poderia por
em risco a democracia, bem como prejudicar o exercício das atividades regulares militares, como por
exemplo, a fiscalização de armamentos e explosivos.

Assim, mais uma vez, a Intervenção Federal atual sofreu questionamentos.

Cumpre ressaltar que Constituição Federal não impede que o interventor seja uma figura de caráter
militar, nem civil, nem política. Ela apenas se atenta ao fato de que o decreto interventivo deve
nomear o interventor[50], sem especificar mais nada. Ou seja, se a Constituição não veda o
interventor militar, não parece haver óbice nesse sentido.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo o estudo dos pressupostos constitucionais para a decretação
da intervenção federal em confronto com a análise da medida de intervenção decretada no ano
passado no estado do Rio de Janeiro.

Para adentrar na discussão do tema, foi preciso, primeiramente, um estudo histórico sobre a
Federação, contextualizando a mesma, explicando suas principais características, definição e origem.
A partir disso, foi possível encontrar o ponto inicial para aprofundar o trabalho: a autonomia das
entidades federais.

A partir disso, foi trazido à tona o instituto da intervenção federal que constitui justamente o oposto
de autonomia.

Apesar de serem opostas, a intervenção federal é utilizada para assegurar a Federação, de maneira
que ela atua intervindo para que outro ente não vá além de suas competências ou que não as esteja
exercendo de forma inadequada pelo consagrado através do pacto federativo, assumindo, portanto, a
condição de defesa do interesse nacional e instrumento de garantia mútua de todos os integrantes da
Federação.

Vislumbrou-se, assim, que a intervenção federal, apesar de afrontar uma das características
importantes do pacto federativo, qual seja a autonomia, é uma medida de extrema essencialidade
para assegurar a forma federativa de estado.

A intervenção federal é uma medida excepcional, uma vez que a regra é que as entidades sejam
autônomas, sendo por isso cheia de formalidades legais para serem preenchidas, limitações e
hipóteses taxativas a serem respeitadas, sob pena de a intervenção ser tida como inconstitucional.

Passado esse ponto, iniciou-se a análise da medida interventiva no Rio de Janeiro.

A intervenção federal decretada no Rio de Janeiro sofreu diversas críticas, vez que existem aqueles
que acreditam que a medida desrespeitou dois procedimentos formais: a reunião com os Conselhos
da República e de Defesa Nacional somente depois do Decreto interventivo 9.288, de 16 de fevereiro
de 2018 e a figura do interventor nomeado ser um militar.
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A medida possui muitos apoiadores também, que entendem que o Decreto respeitou todos os
procedimentos formais estabelecidos na Constituição Federal, sendo de extrema importância na
conjuntura em que Rio de Janeiro se encontrava.

Assim, apesar das inúmeras críticas à medida interventiva e das duas ações ajuizadas debatendo a
constitucionalidade da mesma, o presidente Michel Temer não desrespeitou nenhuma condição
formal expressa na Constituição Federal que embasasse fundamentos para o decreto interventivo ser
declarado inconstitucional. O que aconteceu foi que ele se utilizou das lacunas normativas a seu
favor, realizando o procedimento interventivo conforme sua discricionariedade.

Diante de todo o exposto, no que se refere à observância dos pressupostos constitucionais, o presente
trabalho concluiu pela constitucionalidade no procedimento formal e material da intervenção federal
do Rio de Janeiro, entendendo ser este instituto uma forma apta a restabelecer a ordem constitucional
e instrumento garantidor do pacto federativo
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