
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos, lembramos que todo o 

material deste curso se destina ao uso exclusivo de quem o adquirir no site do Trino 

Concursos, e sua aquisição não autoriza sua reprodução, conforme proteção conferida 

pelas legislações civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e penal (especialmente pelo 

art. 184 do Código Penal). 

 Sentimos a obrigação de esclarecer que, acaso haja a inobservância das 

disposições legais aplicáveis, o fornecimento das aulas será interrompido e nenhum 

valor pago será restituído, sem prejuízo de toda a responsabilização cabível. 

 Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  

TEMA: ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

DIREITO CONSTITUCIONAL – AULA 03 ....................................................................... 3 

TEMA: ORGANIZAÇÃO DO ESTADO ........................................................................... 3 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO ...................................................................................... 4 

TÍTULO I DA CF/88 ........................................................................................................ 4 

FORMAS DE ESTADO ..................................................................................................... 5 

FEDERAÇÃO .................................................................................................................. 7 

Origens da Federação ............................................................................................... 7 

Características da Federação .................................................................................... 7 

Espécies de Federação.............................................................................................. 8 

Características da Federação Brasileira .................................................................... 8 

MODELO FEDERATIVO BRASILEIRO .............................................................................. 9 

Alteração Na Estrutura Da Federação .................................................................... 11 

Alteração na Estrutura dos Estados........................................................................ 12 

Alteração na Estrutura dos Municípios .................................................................. 13 

VEDAÇÕES FEDERATIVAS ............................................................................................ 14 

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ............................................................................ 15 

CRITÉRIO DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS .......................................................... 15 

Critério de Interesse Predominante ....................................................................... 15 

Classificação Quanto ao Objeto.............................................................................. 16 

COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ............................................ 17 

COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS ............................................................................... 19 

INTERVENÇÃO ........................................................................................................ 20 

INTERVENÇÃO FEDERAL ............................................................................................. 20 

INTERVENÇÃO ESTADUAL ........................................................................................... 21 

CONTROLE POLÍTICO DA INTERVENÇÃO .................................................................... 22 

 

 

 

 



 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

TÍTULO I DA CF/88 

 O art. 1º da CF/88 prevê em seu caput o princípio da indissolubilidade da união (ou 

indissolubilidade do vínculo federativo), pois estabelece que a federação brasileira 

é “formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal”.  

 Além disso, esse artigo elenca, em seus incisos, os fundamentos da República 

Brasileira:  

 I) a soberania;  

 II) a cidadania;  

 III) a dignidade da pessoa humana;  

 IV) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e  

 V) o pluralismo político. 

 Segundo o parágrafo único do art. 1º da CF/88, todo o poder emana do povo. Esse 

dispositivo estabelece expressamente, portanto, de quem é a titularidade do poder 

(do poder constituinte e de tudo que dele deriva): do povo. Entende-se que esse 

dispositivo, assim, consagra o princípio democrático.  

 O art. 2º da CF/88 traz o clássico princípio da separação de Poderes, ao estabelecer 

que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário”.  

 A separação de Poderes não é absoluta, pois cada um dos Poderes, além 

de terem uma função principal, exerce funções típicas dos outros 

Poderes. Além disso, eles (os Poderes) são regidos por um sistema de 

freios e contrapesos (checks and balances), para que tenham uma 

autocontenção recíproca (um Poder limitando o outro) e, ao mesmo 

tempo, sejam harmônicos e independentes entre si.  

 O art. 3º da CF/88 traz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

 I) construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

 II) garantir o desenvolvimento nacional;  



 

 

 

 III) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;  

 IV) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

 O art. 4º da CF/88 prevê os princípios da República Brasileira nas suas relações 

internacionais: 

  I) independência nacional;  

 II) prevalência dos direitos humanos;  

 III) autodeterminação dos povos;  

 IV) não-intervenção; 

  V) igualdade entre os Estados;  

 VI) defesa da paz; VII) solução pacífica dos conflitos;  

 VIII) repúdio ao terrorismo e ao racismo;  

 IX) cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;  

 X) concessão de asilo político. 

  E o parágrafo único desse dispositivo estabelece que “a República 

Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações”.  

FORMAS DE ESTADO 

 A forma adotada por um Estado nada mais é do que a maneira como os seus 

elementos constitutivos se relacionam (especialmente os elementos poder e 

território). Os elementos constitutivos do Estado podem ser objetivos ou subjetivos. 

 Elementos Objetivos:  

 a) Povo – Elemento Humano, também chamado de nacionais;  

 b) Território - Elemento Material, domínio espacial em que vigora sua 

ordem jurídica estatal  

 Elemento Subjetivo:  



 

 

 

 a) Soberania ou Governo Soberano, onde está compreendido o 

exercício do poder (é o elemento político). Tendo duas formas de 

Estados disponíveis:  

 Estado unitário: chamado de forma singular, há concentração do 

poder político, que é uno (único) em relação ao território, bem 

como uma única fonte de poder político. Exemplo: Itália, Reino 

Unido e Chile. 

 Estado federal: forma plural de Estado, é aquele em que há divisão 

do poder político em relação ao território, há mais de uma fonte 

de poder político, sendo uma fonte de poder político central e 

outras fontes nas partes regionais do território. Exemplo: EUA, 

Brasil e Rússia.  

 Não confunda forma de Estado (unitário ou federal) com forma de Governo 

(República ou monarquia), nem com sistema de Governo (presidencial, 

parlamentar, assembleia).  

 A centralização política do Estado unitário não impede que haja, nele, uma 

descentralização de natureza meramente administrativa. 

 Entre as formas de Estado unitário e federal, há formas de Estado intermediárias. 

Trata-se de variações de Estado unitário que apresentam certa descentralização 

política, e não apenas administrativa:  

 I) Estado unitário regional, que é aquele em que a descentralização 

política é determinada pelo poder central (é feita “de cima para baixo”); 

e  

 II) Estado unitário autonômico, que é aquele em que a descentralização 

política parte das próprias entidades regionais (é feita “de baixo para 

cima”). 

 

 

 

 



 

 

 

FEDERAÇÃO 

Origens da Federação  

 A federação em sentido moderno nasceu nos EUA, com a Constituição Americana de 

1787. Lá, havia 13 (treze) colônias inglesas, que se tornaram independentes em 1776 

e, com isso, tornaram-se Estados soberanos, vindo, anos depois, a se agregarem para 

formar uma federação, para o que, tiveram de abrir mão de sua soberania e 

tornaram-se Estados autônomos integrantes de uma federação.  

Características da Federação  

 

 Os elementos que caracterizam a autonomia de um Estado são os seguintes:  

 I) a existência de competências próprias do Estado autônomo traçadas na 

constituição; II) a existência de órgãos próprios de cada entidade federada 

(isto é, de cada Estado autônomo);  

 III) a capacidade de autogoverno (isto é, a existência de poderes próprios, 

dentro dos limites constitucionais); 

Existência de uma constituição para tratar do pacto federativo, para tratar 
da reunião dos entes regionais. 

Há reunião de coletividades regionais autônomas, os Estados que 
se reúnem não são mais Estados soberanos, mas apenas Estados 
autônomos. 

Vigora o princípio da indissolubilidade, não sendo possível o 
Estado se retirar da federação, não há mais o chamado direito de 
secessão, que existe na confederação, mas não há na federação. 

Não há necessidade de unanimidade para a alteração da 
constituição, embora a alteração se sujeite a um processo 
(emendas) mais difícil do que o da elaboração das leis comuns. 

Não há necessidade de concordância de cada Estado para as decisões 
centrais valerem internamente. 



 

 

 

 IV) a capacidade de auto-organização (isto é, a capacidade de adotar 

Constituições estaduais);  

 V) a capacidade de autolegislação (isto é, a capacidade de produzir 

normas/leis estaduais);  

 VI) a capacidade de autoadministração (ou seja, a capacidade de se auto 

administrar); e  

 VII) autonomia tributária, financeira e orçamentária.  

 No Brasil, a federação foi formada por um caminho inverso ao que ocorreu nos EUA, 

pois o Brasil era um Estado unitário que, com a Proclamação da República, transformou-

se em um Estado federal.  

Espécies de Federação  

 Federação centrípeta é a federação por agregação, onde há Estados soberanos pré-

existentes que se agregam formando um novo Estado Federal. Exemplo: EUA. 

 Federação centrífuga é a federação por desagregação, federação de um Estado 

unitário pré-existente que se transforma em um Estado Federal. Exemplo: Brasil. 

Características da Federação Brasileira 

 O art. 1º da CF/88, consagra o princípio da indissolubilidade da união ou 

indissolubilidade do vínculo federativo: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos (...). 

 

 Não Intervenção Federal: União não pode interferir nas Unidades Federativas e 

nunca pode interferir do Município, apenas em situações excepcionais, a União 

Federativa pode intervir no estado-membro se houver ameaça ao pacto federativo;  

 Constituição Federal: realiza a repartição constitucional de competências, deve ser 

rígida, isto porque esta repartição de poderes não pode ser alterada por lei 

infraconstitucional, somente através de emenda à Constituição;  



 

 

 

 Órgão Representativo: federação deve ter um órgão que manifeste a vontade dos 

membros da federação, é o Senado Federal, que é a casa dos representantes dos 

Estados;  

 Organização dos Estados Membros: estados-membros tem capacidade de se 

organizarem e exercerem sua autonomia administrativa, tributária e legislativa, 

dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal;  

 Órgão Guardião da Constituição: no Brasil este órgão é o Supremo Tribunal Federal; 

é órgão neutro; STF tem sua competência prevista no art. 102 da Constituição: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 

a guarda da Constituição, cabendo-lhe (...). 

 Federação Como Cláusula Pétrea: não há possibilidade de separação de um estado-

membro da Unidade Federativa, sendo esta uma cláusula pétrea da Constituição 

brasileira conforme estabelecido no art. 60, § 4º, inciso I: 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

MODELO FEDERATIVO BRASILEIRO 

 De acordo com o art. 18 da CF/88, os Estados, Distrito Federal e Municípios são 

autônomos:  

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. 

 



 

 

 

 A União representa a República Federativa do Brasil sendo uma Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, possuindo competências legislativas e administrativas, 

sendo que em sua competência de legislar pode editar leis nacionais e leis federais. 

 Temos assim a composição tricotômica da formação do modelo federativo no brasil:  

 União,  

 Estados e  

 Distrito Federal e  

 Municípios.  

 Lembrando sempre que os Território não são entidades federadas e são parte da 

União, ainda, os territórios que integram a União só podem ser criados, 

transformados, ou reintegrados por meio de lei complementar, de acordo com o art. 

18, § 4º: 

§ 4º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, 

transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem 

serão reguladas em lei complementar. 

 Atualmente o Brasil não possui nenhum território federal, sendo o último extinto 

pelo art. 15 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo ele 

incorporado novamente ao Estado de Pernambuco. 

 Os territórios não possuem autonomia administrativa-financeira e tem um 

Governador apontado pelo Presidente da República.  

 Em relação ao Distrito Federal este possui características mista ou híbrida possuindo 

atribuições de Estado e de Município ao mesmo tempo, considerado uma entidade 

sui generis. Dessa forma, possui governador e é regido por lei orgânica, não podendo 

ser dividido em municípios:  

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 

Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período 

determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 



 

 

 

Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.     

 

 Em relação ao ente estadual é pessoa jurídica de direito público interno, se organiza 

através de uma Constituição Estadual, possui uma única casa legislativa chamada de 

Assembleia Legislativa composta por Deputados Estaduais eleitos.  

 O art. 25, §3º da CF/88 autoriza aos Estados a criação de regiões metropolitanas, 

mediante lei complementar, visando integrar a organização, planejamento e 

execução de serviços públicos de interesse comum da região: 

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum. 

 Enquanto os Municípios são regidos por Lei-Orgânica municipal possuindo também 

uma única casa legislativa chamada de Câmara dos Vereadores e é composta por 

Vereadores que também são eleitos. Ainda os municípios podem criar ou desfazer 

Distritos que funcionam como um posto avançado da prefeitura naquela região. 

Alteração Na Estrutura Da Federação 

 A forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem 

constitucional brasileira. Entretanto, não impede que seja realizada alterações na 

estrutura da federação. Vejamos as possíveis reorganizações do espaço territorial: 

 Fusão: formação de um novo ente federado a partir da união de outros dois, que 

deixam de existir. Assim temos o Estado A que se junta ao Estado B para formar o 

Estado C, um novo ente.  

 

 Incorporação: Nesta situação temos o Estado B que se incorpora ao Estado A, 

deixando de existir e passando a fazer parte completamente do Estado A. O estado 

A B C



 

 

 

que incorporou deixou de existir. A exemplo de como ocorreu com o Estado de 

Guanabara que se incorporou ao Estado do Rio de Janeiro.  

 

 Subdivisão (Cisão): Neste cenário o Estado deixa de existir para dar origem ao Estado 

B e C cada um com sua própria personalidade jurídica e autonomia, deixando de 

existir o Estado A.  

 

 Desmembramento: Aqui temos um Estado A que tem parte do seu território 

dividido, ou melhor, desmembrado para a formação de um novo ente federativo. A 

exemplo temos o Estado de Mato Grosso que ocorreu desmembramento de parte 

do seu território para a criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Percebe-se que 

não houve a extinção de nenhum ente, apenas a criação de um novo.  

 

Alteração na Estrutura dos Estados 

 De acordo com o art. 18, § 3º, a alteração na estrutura dos Estados acontece 

somente com a aprovação da população diretamente interessada, através de 

plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar:  

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 

desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos 

Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da 

população diretamente interessada, através de plebiscito, e do 

Congresso Nacional, por lei complementar. 
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Alteração na Estrutura dos Municípios 

 Ainda no art. 18, o § 4º diz que por lei estadual, dentro do período determinado por 

Lei Complementar Federal, poderá ser alterada a estrutura dos Municípios, 

dependendo de plebiscito:  

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 

Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período 

determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 

Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.           

 De acordo com o posicionamento do STF na ADI 2650, a população mencionada 

trata-se da diretamente interessada, o que abrange a população de toda a área a 

ser desmembrada e a população da área remanescente.  

 Todos esses requisitos têm sido cobrados em provas, devendo, portanto, ser 

memorizados:  
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VEDAÇÕES FEDERATIVAS 

 Previstas na Constituição, mais precisamente, no art. 19, e se dirigem a todas as 

entidades federadas (União, Estados, DF e Municípios). Ademais, essas vedações 

são obrigatórias (cogentes), elas têm (obrigatoriamente) de ser observadas pelos 

entes da Federação. 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 

embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 

representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, 

na forma da lei, a colaboração de interesse público; 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

 A primeira vedação às entidades federadas diz respeito à laicidade do Estado. Isso 

significa, também, que o Estado tem de respeitar o direito fundamental à liberdade 

religiosa. O Estado brasileiro, portanto, é neutro em relação ao fenômeno religioso. 

Incorporar, 
Subsdividir, 

Desmembrar 
ou Anexar

Lei Estadual

Lei 
Complementar 

Federal
Plebiscito

Estudo de 
Viabilidade 
municipal 



 

 

 

 A laicidade do Estado, no entanto, não impede uma colaboração de interesse 

público com cultos religiosos ou igrejas, o que, inclusive, é expressamente admitido 

pela parte final do art. 19, I, da CF/88. 

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 Segundo José Afonso da Silva, competência é “a faculdade juridicamente atribuída 

a uma entidade ou a um órgão ou agente do poder público para emitir decisões”. 

Portanto, competência é a capacidade de decidir, de deliberar.  

 Como o Brasil é um Estado federal, e não unitário, é necessário dividir as 

atribuições, as competências para decidir sobre as diversas matérias que dizem 

respeito ao funcionamento do Estado, aos interesses da sociedade, ao bem-estar, 

aos objetivos fundamentais da República Brasileira. 

 Note-se que, em um Estado unitário, há uma única fonte de deliberação política. 

Nesse caso, não é necessário repartir ou dividir as competências. A necessidade de 

dividir as competências decorre do fato de o Brasil ser um Estado federal, que tem 

mais de uma fonte de poder de político, de modo que é necessário estabelecer o 

que cada uma dessas fontes (a União, os Estados, os Municípios) tem atribuição para 

fazer, para decidir, para deliberar. 

CRITÉRIO DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Critério de Interesse Predominante  

 Analisa-se o conteúdo da competência/atribuição e se verifica se, nele, há um 

interesse predominantemente nacional, predominantemente regional ou 

predominantemente local. 

 Se o interesse presente na atribuição/competência for predominantemente 

nacional, essa competência será entregue à União; se for predominantemente 

regional, será entregue ao Estado; se for predominantemente local, será entregue 

aos Municípios. 



 

 

 

 Regra de ouro: com base no critério da predominância do interesse, o constituinte 

reparte as competências entre as entidades federadas, ficando vedada a ingerência 

de uma entidade federativa nas questões de outra entidade federativa. 

 Não existe exatamente uma hierarquia entre os entes federativos, existindo 

competências próprias de cada um desses entes que não podem sofrer interferência 

de outro. 

Classificação Quanto ao Objeto 

 Material: é a competência para praticar atos/tarefas materiais. Pode ser exclusiva 

ou comum: 

 A Competência Exclusiva é aquela que pertence a uma única entidade 

federada e não admite delegação, sendo indelegável 

 A Competência Comum é aquela que originalmente pertence a mais de 

uma entidade federada 

 Legislativa: é a competência para legislar isto é, fazer leis/atos normativos sobre 

determinados temas. Pode ser privativa ou concorrente:  

 Competência Privativa é aquela que pertence a uma única entidade 

federada, mas admite delegação apenas por Lei Complementar para legislar 

sobre matérias específicas. De acordo com o art. 22:  

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

União

Interesse 
Geral/Nacional

Estados

Interesse 
Regional

DF

Interesse 
Regional e 

Local

Municipios

Interesse Local



 

 

 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

II - desapropriação; 

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em 

tempo de guerra; 

 

 A Competência Concorrente é aquela em que mais de uma entidade 

federada possui a competência, mas sem pé de igualdade. 

 

EXCLUSIVA PRIVADA COMUM CONCORRENTE 

CF/88, art. 21 CF/88, art. 22 CF/88, art. 23 CF/88, art. 24 

União União U + E + DF + M U + E + DF 

Administrativa Legislativa Administrativa Legislativa 

 

COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 

 Inicialmente é de rigor ressaltar que não existe dispositivo constitucional que 

delimite a competência estadual da mesma forma como ocorre com a União e os 

Municípios, assim é possível interpretar que a competência dos estados-membros 

seja remanescente ou residual, vejamos: 

Art. 25, § 1º São reservadas aos Estados as competências que não 

lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

 Conforme seguimos na leitura do artigo 25 da Constituição encontramos outras 

atribuições realizadas apenas aos Estados, vejamos: 

Art. 25, § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 

concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, 



 

 

 

vedada a edição de medida provisória para a sua 

regulamentação.           

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum. 

 Há duas hipóteses, previstas no art. 22 da CF/88, que merecem atenção especial, 

porque a Constituição fala em edição de normas gerais pela União sem que se trate 

de competência legislativa concorrente, mas sim de competência PRIVATIVA da 

União para fazer normas gera. 

 Já para o Distrito Federal é previsto a competência cumulativa, assim sendo os 

dispositivos que versem sobre os Estados e Municípios é aplicado ao Distrito Federal 

a exemplos temos o art. 147 da Constituição Federal: 

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos 

estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, 

cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal 

cabem os impostos municipais. 

 Ainda de forma expressa a Constituição elenca que o Distrito Federal tem as 

competências legislativas dos Estados e Municípios: 

 

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, 

reger- se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício 

mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara 

Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios 

estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas 

reservadas aos Estados e Municípios. 

 



 

 

 

COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS 

 De acordo com o art. 30, compete aos Municípios: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;        

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como 

aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 

contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 

estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação infantil e de ensino 

fundamental;           

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, serviços de atendimento à saúde da população; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

 Aqui novamente vemos a competência exclusiva do município para legislar sobre os 

assuntos de interesse local, bem como a competência legislativa complementar para 

editar normas cuja finalidade seja a suplementação de lei nacional ou estadual. 

 

 



 

 

 

INTERVENÇÃO 

INTERVENÇÃO FEDERAL 

 Com o intuito de facilitar o estudo do tema, esquematizamos de forma 

correlacionada os motivos e as formas de intervenção federal e estadual. Veja 

abaixo. 

MOTIVO DA INTERVENÇAO FEDERAL FORMA DA INTERVENÇÃO FEDERAL 

Manter a integridade nacional (art. 34, I) 

De ofício pelo Presidente da República, 

ouvidos o Conselho da República (CR) e 

o Conselho de Defesa Nacional (CDN), 

mediante decreto de intervenção que 

deve ser submetido à apreciação do 

Congresso Nacional em 24 horas. 

Repelir invasão estrangeira ou de um 

Estado da Federação em outro (art. 34, II) 

Pôr termo a grave comprometimento da 

ordem pública (art. 34, III) 

Reorganizar as finanças públicas: não 

pagamento por mais de dois anos da 

dívida fundada ou não repasse de verbas 

aos Municípios (art. 34, V) 

Garantir o livre exercício do Poder 

Executivo ou do Poder Legislativo (art. 34, 

IV) 

Por solicitação do Poder Executivo ou do 

Poder Legislativo ao Presidente da 

República, devendo ser ouvidos o CR e o 

CDN, mediante decreto de intervenção 

submetido à apreciação do Congresso 

Nacional em 24 horas. 

Garantir o livre exercício do Poder 

Judiciário (art. 34, IV) 

Por requisição do STF ao Presidente da 

República, mediante decreto de 

intervenção, que será submetido ao 

Congresso Nacional. 

Prover a execução de ordem ou decisão 

judicial (art. 34, VI) 

Por requisição do STF, do STJ ou do TSE 

ao Presidente da República, mediante 



 

 

 

decreto de intervenção, sem 

necessidade de oitiva do CR e do CDN, 

nem de submissão ao Congresso 

Nacional se a mera suspensão da 

execução do ato impugnado bastar ao 

restabelecimento da normalidade. 

Prover a execução de lei federal (art. 34, 

VI) 

Por provimento, pelo STF, de 

representação interventiva ajuizada 

pelo Procurador-Geral da República, 

mediante decreto presidencial de 

intervenção, sem necessidade de oitiva 

do CR e do CDN, nem de submissão ao 

Congresso Nacional se a mera suspensão 

da execução do ato impugnado bastar 

ao restabelecimento da normalidade. 

Assegurar a observância dos princípios 

constitucionais sensíveis (art. 34, VII) 

INTERVENÇÃO ESTADUAL 

 Vejamos o quadro esquemático abaixo para entendermos as causas e as formas que 

se dão a intervenção estadual: 

MOTIVO DA INTERVENÇÃO ESTADUAL FORMA DA INTERVENÇÃO ESTADUAL 

Não pagamento de dívida fundada por 

dois anos consecutivos (art. 35, I) 

De ofício pelo Governador do Estado, 

mediante decreto de intervenção que 

deve ser submetido à apreciação da 

Assembleia Legislativa em 24 horas. 

Não prestação de contas (art. 35, II) 

Não aplicação do mínimo exigido na 

saúde e na educação (art. 35, III) 

Por provimento, pelo Tribunal de 

Justiça, de representação do 

Procurador-Geral de Justiça, mediante 

decreto governamental de intervenção 

que não precisa ser submetido à 

Assegurar a observância de princípios 

indicados na Constituição Estadual; 

prover a execução de lei, de ordem ou de 



 

 

 

decisão judicial (art. 35, IV) Assembleia Legislativa se a mera 

suspensão da execução do ato 

impugnado bastar ao restabelecimento 

da normalidade (mas, se a suspensão do 

ato não se mostrar suficiente e houver 

efetiva adoção de medidas 

interventivas, deverá haver o controle 

político pelo Legislativo). 

 É de rigor destacar que a União não pode intervir nos municípios dos Estados, o art. 

35 autoriza somente os Estados. 

CONTROLE POLÍTICO DA INTERVENÇÃO 

 O Decreto de intervenção deverá ser submetido ao controle político do Poder 

Legislativo, quer tenha sido editado pelo Presidente da República ou pelo 

Governador do Estado, devendo sempre ser específico quanto a amplitude, tempo 

de duração e, caso necessário, nomeação do interventor.  

 Esse controle legislativo ocorrerá no prazo de 24h da edição do Decreto. Caso o 

Poder Legislativo não estiver funcionando, ainda dentro desse período, ocorrerá a 

convocação extraordinária. 

 Assim o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa irá aprovar ou rejeitar o 

Decreto Interventivo, caso fique rejeitado a intervenção cessará imediatamente. 

 Entretanto existem algumas exceções para esse controle, previstas no §3º do art. 

36, vejamos: 

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 

§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a 

apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembléia 

Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato 

impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da 

normalidade. 



 

 

 

 A repetição destas exceções na intervenção estadual será nos casos para assegurar 

a observância dos princípios da Constituição Estadual ou prover execução de lei, 

de ordem ou decisão judicial.  

 Caso não seja suficiente a simples suspensão do ato ou decreto então o Chefe do 

Poder Executivo irá decretar a intervenção, sendo esta submetida ao Controle 

Político.  

 Ainda, para finalizar, decretada a Intervenção, poderá ocorrer o afastamento das 

autoridades envolvidas e a designação de um interventor. Lembrando que este 

afastamento é temporário, cessados os motivos da intervenção as autoridades 

afastadas de seus cargos retornarão, salvo impedimento legal, de acordo com o art. 

36, §4º, CF/88:  

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 

§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas 

de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. 

 


