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ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Os elementos integrantes do Estado são:

a) Soberania
b) Finalidade
c) Povo
d) Território

 
O Brasil adotou:

Forma de governo: República (em oposição à Monarquia);
Sistema de governo: Presidencialismo (em oposição ao Parlamentarismo);
Forma de Estado: Federação (em oposição ao Estado Unitário).

O Federalismo Brasileiro é marcado:
 
a) por desagregação - O Brasil era um Estado Unitário (Brasil Império) que se 
desmembrou em estados federados. Os Estados Unidos, por sua vez, são um exemplo 
de federalismo por agregação. 
b) é cooperativo - há competências comuns e competências concorrentes entre os 
entes, com uma concentração de competências na União. Opõe-se ao modelo dual 
(rígida separação de competências), que é o modelo americano; 
c) descentralização política - há vários núcleos de poder; 
d) repartição de competências – garantindo a autonomia dos vários entes federativos; 
e) constituição rígida como base jurídica; 
f) inexistência do direito de secessão - princípio da indissolubilidade do vínculo 
federativo, o que difere as Federações das Confederações; 
g) soberania reservada ao Estado Federal - a soberania é do todo, do “país”. A 
República Federativa do Brasil é que é soberana; A União, os Estados e os Municípios 
são apenas autônomos entre si; 
h) possibilidade de intervenção; 
i) auto-organização dos estados-membros - por meio das constituições estaduais; 
j) órgão representativo dos estados-membros - o Senado Federal; 
l) a existência de um Tribunal Constitucional – para servir de guardião da Constituição 
e resolver os conflitos federativos, no Brasil, esse papel é desempenhado pelo STF; 
m) repartição de receitas – é a garantia da autonomia efetiva dos entes federados. 
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I - A União Federal

A União possui dupla personalidade: internamente, é uma pessoa jurídica de 
direito público interno, componente da Federação Brasileira e autônoma na medida em que 
possui capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração, 
configurando, assim, autonomia financeira, administrativa e política; internacionalmente, 
representa a República Federativa do Brasil, que é o ente realmente dotado de soberania (a 
República tem soberania, que é representada pela União). Por isso que o Presidente da República 
é a autoridade máxima da União e, ao mesmo tempo, o chefe de Estado.

Capital Federal

A capital federal é o Distrito Federal ou Brasília? 

Trata-se de uma verdadeira “pegadinha”. A capital federal é Brasília, que está localizada no 
Distrito Federal (inovação da CRFB/88). 

Observação: a transferência temporária da capital da sede do Governo Federal só é possível por 
meio de lei ordinária, de competência do Congresso Nacional (art. 48, VII, CRFB). Importante 
perceber que, na atual ordem, não é permitida a transferência definitiva, tampouco a mudança 
da Capital Federal (esta será sempre Brasília). Apenas a sede do Governo Federal, que também 
se encontra em Brasília, é que pode ser TEMPORARIAMENTE transferida.

	Competências da União

A) Competência administrativa ou material (não legislativa)

Trata-se do campo do exercício das funções governamentais, podendo ser de caráter 
exclusivo (art. 21 da CRFB/88) e, portanto, marcada pela indelegabilidade, ou de caráter 
comum (art. 23 da CRFB/88), esta, por sua vez, marcada pela concorrência. 

A competência comum também é chamada de paralela, cumulativa ou concorrente. 
Trata-se da competência em que os quatro Entes federativos podem atuar. Leis complementares 
fixarão normas de cooperação entre os Entes (art. 23, p. único, da CRFB).

Em caso de conflito entre os Entes, deve ser aplicado o princípio da preponderância 
de interesses, em que os interesses mais amplos devem preferir os mais restritos.

B) Competência legislativa

Obviamente, é a competência para elaborar leis. Para a União, é possível falar nas 
seguintes modalidades de competência legislativa:
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Privativa: Art. 22 - Permite a delegação mediante Lei Complementar para os Estados.
Concorrente: Art. 24 - Competência exercida pela União, Estados e DF. Nessas 
matérias, cabe à União legislar normas gerais. Em caso de inércia da União, os 
Estados e o DF exercerão a competência plena, podendo editar as normas gerais e 
específicas. Todavia, se a União resolver editar as normas gerais, aquelas normas gerais 
elaboradas pelos Estados e DF terão sua eficácia suspensa (JAMAIS REVOGADAS!), 
no ponto em que confrontar a nova lei federal.

Competência Legislativa Tributária:
 
Competência Tributária Expressa: Art. 153.
Competência Tributária Residual: Art. 154, I. Trata-se da permissão constitucional para que a 
União, mediante Lei Complementar, possa instituir novos impostos (não previstos no art. 153), 
desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo idênticos aos 
discriminados na CRFB.
Competência Tributária Extraordinária: Art. 154, II. É a permissão para a instituição de 
impostos extraordinários, na iminência ou no caso de guerra externa, compreendidos ou não 
na  sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas 
autorizativas de sua criação.

Inovação constitucional: EC 85/2015 - prescreve que o Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre os Entes. Tanto 
público quanto privados. A competência legislativa da matéria dar-se-á da seguinte forma: 
União: disporá sobre normas gerais; Estados/DF/Municípios: legislarão concorrentemente 
sobre suas peculiaridades. Assim, em havendo inércia da União, os Estados poderão exercer 
a competência legislativa supletiva, editando as normas gerais. Contudo, a melhor Doutrina 
já se posiciona no sentido de que tal EC não atribuiu competência legislativa suplementar aos 
Municípios, que só poderão legislar à luz do interesse local. 

Precedente histórico no STF: “O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente 
com a União e o Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja 
harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federativos (art. 24, VI c/c art. 
30, I e II, da CRFB)” (RE 586.224, de 08 de maio de 2015).

O STF fixou o entendimento supra no caso da análise da Lei nº 1.952/95, do Município de 
Paulínia (SP), que proibiu, sem qualquer exceção, a queima da palha da cana-de-açúcar. 
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Inovação constitucional: A EC 89/2015 deu nova redação ao art. 42 do ADCT que passou a 
prescrever que, durante 40 anos, a União aplicará, do montante dos recursos destinados 
à irrigação, 20% na Região Centro-Oeste e 50% na Região Nordeste, preferencialmente no 
semiárido. Desses percentuais, no mínimo 50% serão destinados a projetos que beneficiem 
agricultores familiares que atendam a requisitos previstos em legislação específica. Trata-se 
da aplicação do princípio das discriminações positivas. 

II - Estados-membros

São pessoas jurídicas de direito público interno, autônomos, nos seguintes termos:

	Auto-organização: Art. 25. Poderão se organizar por meio de leis e Constituições 
Estaduais que adotarem, sempre observando os preceitos constitucionais da CRFB.

	Autogoverno: Arts. 27, 28 e 125. Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Poder 
Judiciário Estadual.

	Autoadministração e autolegislação: Arts. 18 e 25 a 28.

II.I - Formação dos Estados-membros

Os Estados podem incorporar-se entre si (fusão), subdividir-se (cisão) ou desmembrar-
se (desmembramento) para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais, mediante aprovação da população interessada (por meio de plebiscito) e do Congresso 
Nacional (por meio de Lei Complementar).

Então, os passos são cronologicamente os seguintes:

1 - Plebiscito: a população diretamente interessada deverá ser consultada e aprovar 
a proposta. Trata-se de condição prévia e essencial, prejudicial à fase seguinte, em 
caso de desaprovação. O plebiscito é convocado por meio de Decreto Legislativo!
2 -  Propositura do projeto de Lei Complementar: aprovada a proposta em plebiscito, 
deverá ser apresentado projeto de Lei Complementar, em qualquer uma das Casas 
do Congresso Nacional.
3 - Audiências das Assembleias Legislativas: a Casa que apresentar o projeto de Lei 
Complementar, deverá proceder à audiência das Assembleias Legislativas envolvidas. 
O parecer das Assembleias não é vinculativo (diferentemente do plebiscito).
4 - Aprovação pelo Congresso Nacional: o Congresso deverá deliberar e, mediante 
maioria absoluta, aprovar (ou não) a proposta de Lei Complementar. Frise-se que o 
Congresso Nacional não é obrigado a aprovar, tampouco o presidente a sancionar a 
referida Lei. Ambos têm sua autonomia preservada, tratando-se de discricionariedade, 
mesmo diante da aprovação plebiscitária.
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STF: população interessada deve ser compreendida como toda aquela pertencente ao 
Estado-membro e não apenas aquela habitante da porção a ser desmembrada (ADI 2.650).

II.II - Competências dos Estados-membros
 
A) Competência não legislativa 

Trata-se da competência comum, cumulativa, concorrente, administrativa ou paralela 
prevista no art. 23 para os quatro Entes. No caso dos Estados, tem-se também a competência 
residual (também chamada de remanescente ou reservada), trata-se das competências 
administrativas reservadas aos Estados que não lhes sejam vedadas, ou a competência que 
“sobrar” depois da fixação das competências dos outros Entes federativos. Isto é, aquilo que 
não estiver no rol da competência da União, nem dos Municípios, será do Estado.

B) Competência Legislativa: 

- Expressa: Art. 25.
- Residual: Art. 25, p. 1º.
- Delegada: Art. 22, p. único. Trata-se da competência privativa da União (Art. 22) 

que poderá delegar aos Estados, mediante Lei Complementar.
- Concorrente: Art. 24. Trata-se da competência legislativa atribuída à União 

(elaborar regras gerais) e, ao mesmo tempo, aos Estados (elaborar regras 
específicas).

- Suplementar: Art. 24, p. 1º ao 4º. Os Estados poderão suplementar a competência 
legislativa da União quando esta, inerte, não editar as normas gerais que são de 
sua competência (suplementar supletiva) ou, quando já existir a norma, apenas 
completá-la (suplementar complementar).

- Tributária expressa: art. 155. 

STF: Caráter compulsório da participação dos municípios nas regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões. Em 2013, no julgamento da ADI 1.842, o 
STF reafirmou seu posicionamento no sentido de que é de caráter compulsório a 
participação dos municípios em região metropolitana, bastando, para tanto, existência 
de lei complementar estadual (ADI 1.841/02; ADI 796/98), sendo inconstitucional qualquer 
exigência de prévia aprovação pela respectiva câmara municipal ou a previsão de prévia 
consulta da população interessada mediante plebiscito. Repita-se, basta lei complementar 
estadual, sendo compulsória a participação e, para a Corte, isso não esvazia a autonomia 
municipal. Pois, a gestão deverá ser compartilhada, não se admitindo transferência de 
competência exclusivamente para o Estado-membro. Além disso, sustentou a Corte que 
não há incompatibilidade do interesse público com a compulsoriedade metropolitana,
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bem como a gestão não necessita de ser paritária, mas apenas a evitar que haja predomínio 
absoluto de um/alguns Entes sobre os demais.
 
A partir de janeiro de 2015, o entendimento do STF passou a ser Lei, por meio do Estatuto 
da Metrópole (Lei nº 13.089/2015), que privilegia uma governança interfederativa.

ATENÇÃO! Esses aglomerados urbanos, metrópoles e microrregiões não criam um novo 
ente político, não possuem autonomia política, não são autarquias, não são órgãos, nem 
organismos, não possuem governo próprio. Trata-se de entidade regional, que poderá até 
ter personalidade jurídica (mas jamais política).

III - Municípios
 

Pessoa jurídica de direito público interno. Ente autônomo:

- Auto-organização: Art. 29 - por meio da Lei Orgânica, que deverá ser votada 
em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 
preceitos constitucionais (federais e estaduais).

- Autogoverno: elege diretamente prefeito e vice e vereadores.
- Autoadministração e autolegislação: Art. 30 - STF: a autonomia municipal 

compreende a sua capacidade decisória para dispor sobre os interesses 
locais, sem delegação ou aprovação hierárquica (ADI 1.842).

Com relação à auto-organização, é importante reforçar que não há uma subordinação 
das Leis Orgânicas Municipais às Constituições estaduais. Na atual ordem política brasileira, o 
Município é um verdadeiro ente federativo. Deste modo, a Constituição Federal já cuidou de 
esquadrinhar o escopo de suas competências materiais e legislativas. Assim, onde a Constituição 
Federal não remitiu expressamente ao direito estadual, não há falar em simples subordinação 
das Leis Orgânicas Municipais às Constituições estaduais. Precedente STF, ADI 2112 MC, 2000:

“III. Município: sentido da submissão de sua Lei Orgânica a princípios 
estabelecidos na Constituição do Estado. 1. Dar alcance irrestrito à 
alusão, no art. 29, caput, CF, à observância devida pelas leis orgânicas 
municipais aos princípios estabelecidos na Constituição do Estado, 
traduz condenável misoneísmo constitucional, que faz abstração 
de dois dados novos e incontornáveis do trato do Município da Lei 
fundamental de 1988: explicitar o seu caráter de “entidade infra- estatal 
rígida” e, em conseqüência, outorgar-lhe o poder de auto- organização, 
substantivado, no art. 29, pelo de votar a própria lei orgânica. 2. É 
mais que bastante ao juízo liminar sobre o pedido cautelar a aparente 
evidência de que em tudo quanto, nos diversos incisos do art. 29, a 
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Constituição da República fixou ela mesma os parâmetros limitadores 
do poder de auto-organização dos Municípios e excetuados apenas 
aqueles que contém remissão expressa ao direito estadual (art. 29, VI, IX 
e X) - a Constituição do Estado não os poderá abrandar nem agravar. (...) 
(ADI 2112 MC, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, 
julgado em 11/05/2000, DJ 18-05-2001 PP-00432 EMENT VOL-02031-04 
PP-00660 RTJ VOL-00178-02 PP-00686)”

Nota-se assim com o STF, que a Constituição da República fixou ela mesma os 
parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos Municípios e, EXCETUADOS APENAS 
AQUELES QUE CONTÉM REMISSÃO EXPRESSA AO DIREITO ESTADUAL (ART. 29, VI, IX E X), a 
Constituição do Estado não os poderá abrandar nem agravar. Nesses termos, fala-se em uma 
dupla conformidade da Lei Orgânica: 

a) para a grande maioria dos aspectos à limitação à Constituição Federal;
b) exclusivamente para as áreas em que a própria CF deixou ao alvedrio das 

Constituições Estaduais à limitação à Constituição Estadual (note-se que, mesmo 
neste caso, ao fim e ao cabo, a limitação é à Constituição Federal) 

III.I - Formação dos Municípios

A criação, incorporação, fusão e desmembramento dos Municípios obedecerão as 
seguintes etapas:

- Lei complementar federal: determinará o período e o procedimento.
- Estudo de viabilidade municipal: deverá apresentado e divulgado.
- Plebiscito: Se viável, a população dos municípios envolvidas deverá 

consultada, mediante plebiscito que será convocado pela Assembleia 
Legislativa.

- Lei estadual: a conclusão dar-se-á mediante lei estadual, caso haja 
aprovação plebiscitária. Contudo, os Poderes são discricionários, a exemplo 
do procedimento de criação dos Estados.

III.III.II - Competência dos Municípios

A) Competência não legislativa - trata-se da competência comum, cumulativa, concorrente, 
administrativa ou paralela prevista no art. 23 para os quatro Entes. No caso dos Municípios, 
tem-se também a competência privativa (enumerada), prevista no art. 30, III a IX.
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B) Competência Legislativa: 

- Expressa: Art. 29.
- Interesse local: Art. 30, I.
- Suplementar: Art. 30, II. Compete aos Municípios suplementar a legislação 

federal e estadual no que couber.
- Plano diretor: Art. 182, p. 1º. Obrigatório para cidades com mais de 20 mil 

habitantes. 
- Competência tributária expressa: art. 156.

IV - Distrito Federal 
 
 É uma unidade federada autônoma:

- Auto-organização: art. 32. Rege-se por Lei Orgânica, votada em dois turnos, 
com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços da Câmara 
Legislativa, que a promulgará.

- Autogoverno: art. 32, p. 2º e 3º. Eleição direta de governador, vice-governador 
e deputados distritais. 

- Autoadministração e autolegislação: possui competências. 

Observação: é vedada a divisão do Distrito Federal em Municípios (art. 32).

A autonomia do DF é parcialmente tutelada pela União, isso porque inexistem 
polícias civil e militar e corpo de bombeiros pertencentes ao DF. Tais instituições são mantidas 
e organizadas diretamente pela União, embora submetam-se ao Governo Distrital. De igual 
modo, o Poder e o Ministério Público Distrital são organizados e mantidos pela União.
 
	Competências do Distrito Federal

 
A) Competência não legislativa - trata-se da competência comum, cumulativa, concorrente, 
administrativa ou paralela prevista no art. 23 para os quatro Entes. 

B) Competência Legislativa (art. 32 - ao DF são reservadas as competências dos Estados e dos 
Municípios):

- Expressa: Art. 32 (elaboração da sua Lei Orgânica).
- Residual: Art. 25, p. 1º.
- Delegada: Art. 22, p. único. Trata-se da competência privativa da União (art. 

22) que poderá delegar aos Estados e DF, mediante Lei Complementar.
- Concorrente: Art. 24. Trata-se da competência legislativa atribuída à União 

(elaborar regras gerais) e, ao mesmo tempo, aos Estados e DF (elaborar regras 
específicas).
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- Suplementar: Art. 24, p. 1º ao 4º. Os Estados e DF poderão suplementar a 
competência legislativa da União quando esta, inerte, não editar as normas 
gerais que são de sua competência (suplementar supletiva) ou, quando já 
existir a norma, apenas completá-la (suplementar complementar).

- Interesse local: Art. 30, I c/c Art. 32, p. 1º.
- Tributária expressa: Art. 147, parte final c/c Arts. 156 e 155.

V - Territórios Federais 
 
Os territórios compreendem mera descentralização administrativo-territorial da 

União. Possuem personalidade, porém não são dotados de autonomia política. São verdadeiras 
autarquias que integram a União.

Atualmente, não existem territórios no Brasil. Até a promulgação da CRFB/88, eram 
três: Amapá, Roraima e Fernando de Noronha. 

Contudo, os territórios podem voltar a ser criados no Brasil, cujo processo de criação 
dar-se-á da seguinte forma:

- Lei complementar: a criação exige edição de lei complementar (art. 18, p. 
2º);

- Plebiscito: deve haver uma consulta popular dos Estados envolvidos, que 
deverá aprovar a sua criação;

- Modo de criação: por meio da incorporação/subdivisão/desmembramento 
de Estados-membros.

   
A organização administrativa e judiciária dos Territórios deve ser disciplinada 

mediante Lei Federal.

Observação: diferentemente do DF, os Territórios podem ser subdivididos em 
municípios; ademais, a organização e manutenção das polícias civis e militares e do corpo 
de bombeiros dos territórios não serão mais atribuição da União (mais uma diferença em 
relação ao DF).

O Poder Executivo será exercido por GOVERNADOR NOMEADO PELO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, após APROVAÇÃO DO SENADO.

Quanto ao Poder Legislativo, cada Território elegerá um número fixo de 4 deputados 
federais (exceção ao princípio da proporção) e a lei disporá sobre as eleições e sua competência 
deliberativa.
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As contas dos territórios serão fiscalizadas pelo Congresso Nacional, após parecer do 
TCU.

Os territórios com mais de 100 mil habitantes deverá contar com Órgão Judiciário 
de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, 
organizados e mantidos pela União. Ademais, as competências dos juízes federais (da Justiça 
Federal Comum) serão atribuições dos juízes locais.

O sistema de ensino deverá ser organizado pela União.
 
VI - Alguns precedentes valiosos do STF sobre os entes federativos:

	Súmula Vinculante nº 2: É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital 
que disponha sobre sistemas de consórcios ou sorteios, inclusive bingos e loterias.

	É da União a competência para legislar sobre película solar nos vidros dos veículos 
automotores (informativo 275/STF) - art. 22, XI (trânsito e transporte).

	Súmula Vinculante 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento 
das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa 
privativa da União (2015).

	Lei estadual que permite a comercialização de artigos de conveniência em farmácias 
e drogarias é constitucional. Entendimento consolidado no STF em várias ADIs! Os 
Estados possuem competência residual para legislar sobre comércio local. Não se trata 
de normas gerais de proteção à saúde. Ademais, a União já teria legislado sobre controle 
sanitário, estando, assim, os Estados autorizados a complementar a matéria, em razão 
da competência suplementar.

	Lei estadual que fixe prazos máximos para autorização de exames, a serem cumpridos 
pelas empresas de planos de saúde de acordo com a faixa etária é inconstitucional 
(ADRI 4.701/2014), como também é inconstitucional lei estadual que regula obrigações 
relativas a serviços de assistência médico-hospitalar por contratos de natureza privada, 
universalizando a cobertura de doenças *ADI 1.646/2006), em ambos os casos o 
fundamento é porque compete à União legislar sobre direito civil, comercial e política 
de seguros.

	É inconstitucional lei estadual que fixa data de vencimento de mensalidades escolares, 
pois a matéria não é de educação, mas de Direito Civil (Direito Contratual), que compete 
à União legislar a respeito (ADI 1.007/2006; ADI 1.042/2009).
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	Lei estadual  ou distrital que estipule a obrigatoriedade de as empresas concessionárias, 
prestadoras do serviço de telefonia fixa, individualizem, nas faturas, as informações, sob 
pena multa é inconstitucional - trata-se de competência da União (telecomunicações).

	ADI 845/2008: Constituição Estadual nem lei estadual poderá dispor sobre transporte 
municipal (considerada inconstitucional a meia-passagem em transporte municipal 
prevista em lei ou constituição estadual), isso porque trata-se de interesse local e é de 
competência dos Municípios. Por outro lado, compete aos Estados-membros legislar 
sobre transporte intermunicipal, assim, não há inconstitucionalidade quando a meia-
passagem, estipulada em lei estadual, refere-se ao transporte intermunicipal. Assim, 
temos:

• Compete ao Município: legislar sobre transporte municipal (dentro do município)
• Compete aos Estados: legislar sobre transporte intermunicipal;
• Compete à União: legislar sobre transporte interestadual e internacional.

	Lei Complementar estadual que disponha sobre o número máximo de alunos em sala de 
aula do ensino fundamental e médio é constitucional - trata-se competência concorrente 
(Educação) (ADI 4060/2015).

	Trata-se de matéria de competência concorrente Lei distrital/estadual que trate 
sobre notificação compulsória de casos de câncer de pele. Todavia, a imputação de 
responsabilidade civil ao médico por falta de notificação é matéria civil, de competência 
da União (ADI 2.875/2008).

	É inconstitucional Lei estadual que permite identidade com porte de arma para 
procuradores do estado, independentemente de qualquer ato formal de licença ou 
autorização (ADI 2.079/2013) - matéria já disciplinada pela União, no Estatuto do 
Desarmamento, e cabe à União disciplinar matérias de interesse geral.

	Lei estadual que autoriza a utilização, pelas polícias civis e militares, de armas de fogo 
apreendidas é inconstitucional, pois é de competência da União legislar sobre material 
bélico (ADI 3.193/2013).

	Súmula Vinculante 49:  Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede 
a instalação de estabelecimentos comerciais de mesmo ramo em determinada área.

	Súmula Vinculante 38: É competente o município para fixar o horário de funcionamento 
de estabelecimento comercial.

	É inconstitucional lei estadual que trate sobre prioridade de tramitação processual para 
processos em que mulher figure como vítima de violência doméstica (ADI 3.483/2014); 
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bem como, também é inconstitucional lei estadual que trate sobre interrogatório por 
videoconferência (HC 90.900/2009) - matérias de Direito Processual é de competência da 
União - não se tratam de mero procedimento.

	A gratuidade de estacionamento em estabelecimento privado é de competência da União, 
pois é matéria de Direito Civil, que importa em limitação ao direito de propriedade.

	É inconstitucional lei estadual que estabelece regras para a cobrança em estacionamento 
de veículos. Esta norma, ao estabelecer um controle de preços, viola o princípio 
constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CRFB) (ADI 4.862/2016).

	A apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será 
exercida pela Câmara Municipal, com auxílio dos Tribunais de Contas competente, cujo 
parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores 
(STF, RE 848826/DF 10/08/2016).

	É inconstitucional lei estadual que permita contratações com a finalidade de suprir 
carências temporárias dos corpos docentes das escolas, em razão de licenças de 
saúde, gestante, capacitação ou outros afastamentos que repercutem em carência 
de natureza temporária e para fins de implementação de projetos educacionais, com 
vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da 
população, mesmo sob a alegação de efetivação do direito à educação e da continuidade 
do serviço público. Pois, entendeu o STF que a contratação temporária “para fins de 
outros afastamentos que repercutem em carência de natureza temporária e para fins de 
implementação de projetos educacionais” é INCONSTITUCIONAL, haja vista que o art. 37, 
IX da CRFB exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de necessidade 
temporária de excepcional interesse público que ensejam contratações sem concurso. 
Assim sendo, essas duas últimas hipóteses foram consideradas extremamente genéricas 
e incapazes de configurar a emergencialidade que justificaria a medida atípica, violando, 
assim, o princípio do concurso público. (ADI 3.721/CE, julgada em 09/06/2016).  - o caso 
concreto foi uma Lei Complementar do Estado do CE, a LC nº 22. 

	Lei municipal que disponha sobre nepotismo na prefeitura proposta por vereador é 
constitucional - o Plenário do STF, no RE 570392/RS, julgado em 11/12/2014 (Inf. 771) 
decidiu que as leis que proíbam o nepotismo na Administração Pública NÃO são de 
iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, podendo, portanto, ser propostas 
pelos parlamentares. Dessa forma, não há vício de iniciativa! A vedação ao nepotismo 
tem por objetivo cumprir os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e 
moralidade na Administração Pública. Ademais, vale lembrar que na edição da Súmula 
Vinculante nº 13, o STF entendeu que a proibição do nepotismo não exige a edição de lei 
formal, considerando que essa vedação decorre diretamente dos princípios contidos no 
art. 37, caput, da CRFB/88.      
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INTERVENÇÃO

O instituto da intervenção é previsto na CRFB/88 (arts. 34 e 35) e permite que, em 
situações de anormalidade, haja a supressão da autonomia do Ente “menor” pelo Ente “maior”. 
Assim, é possível falar em intervenção federal, aquela em que a União intervém nos Estados, 
DF e nos Municípios localizados em Território Federal; e em intervenção estadual, que se trata 
da intervenção do Estado sem seus Municípios. 

- Intervenção Federal

Hipóteses taxativamente previstas no art. 34:

- Para a manutenção da integridade nacional;
- Para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
- Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
- Para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes das unidades da Federação;
- Para 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; b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas na 
CRFB, dentro dos prazos legais;

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

republicana, sistema representativo e regime democrático; direitos da pessoa 
humana; autonomia municipal; prestação de contas da Administração Pública 
Direta e Indireta; 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.

São as seguintes as espécies de intervenção federal:

a) Espontânea: o Presidente da República age de ofício (art. 34, I, II, III e V da CRFB).
b) Provocada por solicitação: art. 34, IV, combinado com art. 36, I, primeira parte 
g quando coação ou impedimento recair sobre o Poder Legislativo ou o Poder 
Executivo, impedindo o livre exercício dos aludidos Poderes nas unidades da 
Federação, a decretação da intervenção Federal, pelo Presidente da República, 
dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou 
impedido.

c) Provocada por requisição: art. 34, IV, combinado com o art. 36, I, segunda parte 
g se a coação for exercida contra o Poder Judiciário, a decretação da Intervenção 
Federal dependerá de requisição do STF; art. 34, VI, segunda parte, combinado com 
o art. 36, II g no caso de desobediência a ordem ou decisão judicial, a decretação 
dependerá de requisição do STF, do STF ou do TSE, de acordo com a matéria.
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d) Provocada, dependendo de provimento de representação: art. 34, VII, c/c art. 
36, III, primeira parte g no caso de ofensa a princípios constitucionais sensíveis, 
previstos no art. 34, VII, da CRFB, a intervenção federal dependerá de provimento, 
pelo STF, de representação do PGR; art. 34, VI, primeira parte c/c art. 36, III, 
segunda parte g para prover a execução de lei federal (pressupoosto de recusa 
ao provimento da lei), a intervenção dependerá de provimento do PGR pelo STF 
(representação interventiva). 

Não pagamento de precatórios: o descumprimento de decisão/ordem judicial 
deve ser proposital, voluntário, intencional. O mero não cumprimento, em razão de falta de 
recursos, não é suficiente para ensejar a intervenção.

A intervenção federal é ato privativo do Presidente da República, que pode consultar 
o Conselho da República (art. 90, I) e o Conselho de Defesa Nacional (art. 91, p. 1º, II), sem 
haver vinculação aos seus pareceres. O ato será concretizado mediante decreto presidencial de 
intervenção, que deverá especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução e, quando 
couber, o interventor (nas hipóteses de afastamento das autoridades envolvidas). 

O decreto presidencial deverá ser submetido ao controle político do Congresso 
Nacional, no prazo de 24 horas (se estiver de recesso, deverá ser feita a convocação extraordinária 
também no prazo de 24 horas). O Congresso ou aprovará ou rejeitará a intervenção, por 
meio de Decreto Legislativo. Em caso de rejeição, o Presidente deverá cessar a intervenção 
imediatamente, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade.

Todavia, estará dispensada a apreciação política do Congresso Nacional nas 
hipóteses em que o Decreto Interventivo BASTE para suspender a execução do ato impugnado 
com o intuito de: i) prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial (art. 34, VI) ou; 
ii) em virtude de afronta a princípios sensíveis da CRFB (art. 34, VII). Nesse caso, o Decreto não 
sendo suficiente, o Presidente realizará a intervenção e, assim, deverá haver o controle político 
dentro de 24 horas. 

- Intervenção Estadual

Hipóteses taxativamente previstas no art. 35 da CRFB:

- 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 da manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
- O TJ der provimento a representação para assegurar a observância de princípios 

da Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão 
judicial. 
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A intervenção estadual é ato privativo do Governador do Estado, mediante decre-
to de intervenção, que deverá especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução e, 
quando couber, o interventor (nas hipóteses de afastamento das autoridades envolvidas). 

O decreto deverá ser submetido ao controle político da Assembleia Legislativa, no 
prazo de 24 horas (se estiver de recesso, deverá ser feita a convocação extraordinária também 
no prazo de 24 horas). 

Todavia, estará dispensada a apreciação política da Assembleia Legislativa nas 
hipóteses em que o Decreto Interventivo BASTE para suspender a execução do ato impugnado 
no casos em que O TJ der provimento a representação para assegurar a observância de princípios 
da Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Nesse 
caso, o Decreto não sendo suficiente para o restabelecimento da normalidade, o Governador 
decretará a intervenção no Município e, assim, deverá haver o controle político dentro de 24 
horas. 

ATENÇÃO! Não cabe Recurso Extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça que 
defere pedido de intervenção estadual em município (Súmula 637 do STF).


