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DESPACHO: Trata-se de pedido de intervenção federal no 

Distrito Federal, formulado pelo Procurador-Geral d a República, 

com fundamento na Lei n.º 8.038/1990 e no Regimento  Interno do 

Supremo Tribunal Federal, em razão de suposta viola ção ao art. 

34, inciso VII, alínea “a”, da Constituição da Repú blica. 

O Procurador-Geral da República alega, em síntese, a 

existência de “enorme crise institucional”  no Distrito 

Federal, envolvendo os Poderes Executivo e Legislat ivo, a 

impedir a observância da forma republicana, do sist ema 

representativo e do regime democrático, princípios 

constitucionais cuja inobservância pode acarretar a  

intervenção federal, nos termos da alínea “a” do in ciso VII do 

art. 34 da Constituição da República. 

A “crise institucional”  relatada na inicial deve-se, 

segundo o Procurador-Geral da República, aos seguin tes fatos: 

- Durante investigações para a apuração do suposto 

cometimento de diversos crimes no Distrito Federal – 

entre eles fraude a procedimentos licitatórios, 

formação de quadrilha e desvio de verbas públicas - , 

em ação controlada autorizada, a Polícia Federal 

instalou equipamentos de captação ambiental e áudio  

nas vestimentas de Durval Barbosa Rodrigues, então 

Secretário de Relações Institucionais do Governo do  

Distrito Federal e colaborador da investigação, 
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beneficiado pelo instituto da delação premiada. 

Durante as investigações, a Polícia Federal, por me io 

dos equipamentos instalados em Durval Barbosa 

Rodrigues, obteve gravações em que diversos ocupant es 

de altos cargos políticos no Governo do Distrito 

Federal, entre eles o próprio Governador e 

parlamentares da Câmara Legislativa, aparecem 

recebendo quantias em dinheiro.  

- Entre essa quantia, figuravam R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) monitorados pela Polícia 

Federal e que foram destinados pelo Governador José  

Roberto Arruda ao pagamento de pessoas integradas à  

base aliada ao governo. Segundo Durval Barbosa 

Rodrigues, outros R$ 200.000,00 (duzentos mil reais ) 

seriam destinados à mesma finalidade. 

- O dinheiro teria sua origem em desvio dos recurso s 

pagos pelo Distrito Federal a empresas prestadoras de 

serviços públicos, vencedoras de licitações 

fraudadas. Em troca de tais fraudes, as referidas 

empresas – entre elas Infoeducacional, Vertax, Adle r 

e Linknet – repassariam parte dos recursos 

arrecadados a diversos integrantes do Governo do 

Distrito Federal e a parlamentares da base aliada a o 

Governo na Câmara Legislativa. 

- Em 27 de novembro de 2009, foi deflagrada a 

operação denominada de Caixa de Pandora , a qual, 

segundo informa o Procurador-Geral da República, 

estaria sendo acompanhada pelo Ministério Público. 
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- Com a deflagração da operação – a qual teve sua 

consumação antecipada em razão de possível vazament o 

das investigações -, foram divulgados os vídeos 

obtidos pela Polícia Federal. 

- Diante desses fatos, a Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional de Brasília, junto com seu 

Conselho Federal, formulou à Câmara Legislativa 

pedido de impeachment  do Governador e de afastamento 

dos deputados distritais envolvidos (Processo n.º 

68/2009). 

- Além da OAB, formularam pedido de impeachment  do 

Governador: Evilázio Viana Santos (Processo n.º 

65/2009); Francisco Domingo dos Santos (Processo n. º 

71/2009); e José Rossini Corrêa (Processo n.º 

72/2009), entre outros. 

- Nessa ocasião, o Presidente da Câmara Legislativa , 

deputado Leonardo Prudente, decidiu afastar-se por 

sessenta dias de suas atividades. 

- Segundo informa o Procurador-Geral da República, o 

Vice-Presidente, deputado Cabo Patrício, passou ao 

exercício da Presidência, tendo recebido os pedidos  

de impeachment  do Governador, mas sem a adoção de 

qualquer outra providência. 

- Os trabalhos da Câmara Legislativa foram suspenso s 

em razão do início do período de recesso parlamenta r. 

- Durante o período de recesso parlamentar, o 

Presidente interino da Câmara Legislativa, Deputado  

Cabo Patrício, promoveu a reativação da CPI da 
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Corrupção e determinou a oitiva de Durval Barbosa. 

Todavia, segundo afirma o Procurador-Geral da 

República, tal oitiva não foi realizada porque os 

líderes partidários não apresentaram nomes idôneos à 

composição do colegiado. Ademais, não houve o 

comparecimento de Durval Barbosa. 

- O Procurador-Geral da República assevera que havi a 

diversos parlamentares interessados na apuração 

imediata das responsabilidades dos envolvidos nas 

investigações, mesmo durante o período de recesso. 

Entretanto, informa que tal apuração não teria sido  

possível justamente em razão do decreto do período de 

recesso parlamentar. 

- Por esse motivo, a OAB impetrou mandado de 

segurança perante o Tribunal De Justiça do Distrito  

Federal e Territórios – TJ/DFT, com pedido de medid a 

liminar, para evitar o retardamento das investigaçõ es 

e da apuração das responsabilidades, bem como para 

obter o ressarcimento ao erário da verba desviada. 

- Ao receber o writ , o Desembargador Corregedor, de 

plantão, solicitou, para a apreciação do pedido de 

medida liminar, cópia autêntica do documento assina do 

pelos parlamentares, o que não foi providenciado. E m 

28 de dezembro de 2009, o Desembargador Vice-

Presidente do TJ/DFT indeferiu liminarmente o manda do 

de segurança.  

- Ademais, em 8 de janeiro de 2010, o Ministério 

Público do Distrito Federal ajuizou a ação civil 

pública n.º 1.832-3 perante o TJ/DFT para afastar o s 



 
 
IF 5.179 / DF  
 
 

 5 

deputados distritais envolvidos na investigação da 

operação Caixa de Pandora  do processo de impeachment  

do Governador Arruda. 

- Em 20 de janeiro de 2010, o Juízo da Sétima Vara da 

Fazenda Pública do TJ/DFT concedeu antecipação dos 

efeitos da tutela nos autos da ação civil pública n .º 

1.832-3 para afastar a participação dos deputados 

distritais Aylton Gomes, Benedito Domingos, Benício  

Tavares, Eurides Brito, Júnior Brunelli, Leonardo 

Prudente, Rogério Ulisses, Roney Nemer, bem como do s 

suplentes Berinaldo Pontes e Pedro do Ovo no 

julgamento do processo de impeachment  do Governador. 

Nos termos da decisão proferida, os deputados 

referidos estão impossibilitados de participar da 

apreciação de julgamento dos pedidos que lhes dizem  

respeito e dos que lhe interessam diretamente, como  o 

impeachment  do Governador José Roberto Arruda e do 

Vice-Governador Paulo Octávio. 

- Findo o recesso parlamentar, o Deputado Leonardo 

Prudente, ex-Presidente da Câmara Legislativa, foi 

flagrado, nas apurações promovidas pela Polícia 

Federal, envolvido com o recebimento de dinheiro. 

Ademais, antes de retornar ao exercício de suas 

funções, promoveu autoconvocação, ato para qual não  

tinha competência e que veio a ser anulado 

posteriormente. 

- Em 26 de janeiro de 2010, o Deputado Leonardo 

Prudente renunciou ao cargo de Presidente da Câmara  

Legislativa, tendo as novas eleições sido adiadas 
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pela divulgação de notícia de que o Governador José  

Roberto Arruda estaria destinando valores aos 

parlamentares para que votassem contra seu 

impeachment .  

- Realizadas as novas eleições, em 2 de fevereiro d e 

2010, o deputado Wilson Lima foi eleito Presidente da 

Câmara Legislativa. Na mesma data, o novo President e 

requereu, perante o TJ/DFT a suspensão da decisão d a 

Sétima Vara de Fazenda Pública que concedeu 

antecipação dos efeitos da tutela nos autos da ação  

civil pública n.º 1.832-3. 

- Ante o indeferimento, pelo TJ/DFT, do pedido de 

suspensão da tutela antecipada (Processo n.º 

2010.00.2.001338-9), o Presidente da Câmara 

Legislativa ajuizou novo pedido de suspensão da 

antecipação de tutela perante esta Corte (STA 413).   

- O Procurador-Geral da República assevera, ainda, 

que diversos servidores públicos ocupantes de cargo s 

comissionados foram ameaçados de demissão caso não 

participassem de manifestação de apoio ao Governado r 

José Roberto Arruda, conforme noticiado pela 

imprensa. Acrescenta que ônibus que prestam serviço  

às Administrações Regionais foram usados para levar  à 

Câmara Legislativa os servidores manifestantes. 

- Recentemente, conforme afirmado na inicial, foi 

noticiado que empresas pertencentes aos deputados 

distritais Eliana Pedrosa e Cristiano Araújo foram 

beneficiadas com R$ 430 milhões (quatrocentos e 

trinta milhões de reais) de recursos públicos. 
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Segundo noticiado pelo Jornal Folha de São Paulo 

(matéria intitulada “Distrito Federal deu R$ 430 mi  a 

empresas de deputados que julgarão impeachment ”, de 7 

de fevereiro de 2010), o suplente Wigberto Tartuce,  

que votará nos processos de impeachment , também 

recebeu dinheiro do governo para sua rádio. 

- Ademais, o Procurador-Geral da República afirma 

que, além do cometimento dos crimes investigados, o  

grupo comandado pelo Governador tem buscado “apagar 

os vestígios de sua ação criminosa”  mediante coação 

de testemunha e também mediante o controle ilícito 

sobre os parlamentares da Câmara Legislativa, 

encarregados de processar e julgar o pedido de 

impeachment . 

- Em razão da tentativa de coação da testemunha Eds on 

Sombra, em 4 de fevereiro de 2010, foi decretada a 

prisão em flagrante de Antônio Bento da Silva. 

- Em 11 de fevereiro de 2010, pelo mesmo motivo, a 

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com  o 

objetivo de preservar a instrução criminal (artigo 

312 do Código de Processo Penal), decretou a prisão  

preventiva do Governador José Roberto Arruda e de 

mais cinco pessoas: o suplente de deputado distrita l 

Geraldo Naves, o ex-secretário de comunicação 

Wellington Moraes, o conselheiro do Metrô Antonio 

Bento da Silva, o secretário particular de Arruda, 

Rodrigo Arantes Diniz e o ex-diretor da CEB Haroald o 

de Carvalho. 
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- Na mesma data, o Ministério Público Federal 

ofereceu denúncia perante o Superior Tribunal de 

Justiça contra o Governador e essas cinco pessoas, 

pela prática dos crimes de corrupção de testemunha e 

falsidade ideológica, respectivamente previstos nos  

artigos 343 e 299 do Código Penal. 

O Procurador-Geral da República assevera que, não 

obstante todos os fatos acima apresentados, “até aqui 

praticamente nada se fez para instaurar o processo relativo à 

apuração das responsabilidades dos agentes envolvid os” .  

Nesse sentido, como demonstrariam os elementos 

constantes do Inquérito n.º 650, em curso no Superi or Tribunal 

de Justiça, o Governador do Distrito Federal lidera ria grupo 

que, por ser constituído pelas mais altas autoridad es do 

Distrito Federal, instalou-se no próprio governo e utiliza as 

funções públicas para desviar e apropriar-se do din heiro 

público. 

Assim, o atual Presidente da Câmara Legislativa, 

deputado Wilson Lima, segundo o Procurador-Geral da  República, 

estaria confundindo seu papel de gestor com suas at ribuições e 

relações com a base governista do Distrito Federal,  mantendo-

se renitente em dar prosseguimento à apuração dos f atos e 

alardeando sua intenção de recorrer às últimas inst âncias para 

manter a participação dos deputados envolvidos nas comissões 

que irão apreciar os pedidos de impeachment . 

Ademais, na Lei Orgânica do Distrito Federal, haver ia 

norma de reprodução obrigatória para apurar, proces sar e 

julgar aqueles que não tenham agido na conformidade  dos 

princípios regentes da Administração Pública. 
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Entretanto, tais normas não estariam sendo cumprida s, 

resultando na violação a princípios sensíveis inscu lpidos na 

Constituição, quais sejam, o princípio republicano,  o sistema 

representativo e o princípio democrático. 

A inobservância do princípio republicano 

caracterizar-se-ia pela ausência de efetiva respons abilização 

dos gestores públicos pelos atos por eles praticado s. Nesse 

sentido, seria indispensável que o Distrito Federal  não apenas 

adotasse normas para a apuração das responsabilidad es dos 

agentes envolvidos na operação investigada, mas, so bretudo, 

que essas normas sejam efetivamente aplicadas. Com relação a 

essa suposta impunidade, o Procurador-Geral da Repú blica 

afirma o seguinte: 

Aqui, passados meses desde que deflagrada a Operação 
Pandora , nenhuma medida concreta foi adotada pela Câmara 
Legislativa, no intuito de promover a apuração das 
responsabilidades. Em vez disso, prodigalizam-se as  
discussões, tumultos, divergências e ações judiciai s – 
diversas ações já foram ajuizadas, tendo poucas sur tido 
algum efeito -, sem que sequer tenha-se posto um fi m na 
questão relativa à própria formação das comissões q ue 
analisarão a possibilidade de recebimento da petiçã o da 
ação de responsabilidade formulada contra o Governa dor e 
o Vice-Governador do Distrito Federal.  

Este inútil enfrentamento de atos formais provenien tes 
daqui e dali – com inconvincente aparência de que a lgo 
está sendo feito – vem propiciando, em prol dos 
mandatários sob suspeita, uma oportuna estagnação d o 
processo de apuração de responsabilidade que é o ap anágio 
da forma republicana. – fl. 24. 

Quanto ao princípio democrático, o Procurador-Geral  

da República assevera que, “do menosprezo cabal à soberania 

popular, ululante no caso, reponta a [sua]  inobservância” (fl. 

27). Ademais, ao contrário do que vem de fato ocorr endo no 

Distrito Federal, o princípio democrático compreend eria o 
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direito a um sistema representativo – sistema este que 

consiste, ele próprio, um princípio sensível - que espelhe os 

anseios sociais e em que seja cumprido o dever de p restar 

contas.  

Soma-se a isso o fato de que os recursos públicos 

desviados lesam não só o orçamento do Distrito Fede ral, mas 

também o orçamento da República, tendo em vista ser  o 

orçamento do Distrito Federal (R$ 19,6 bilhões em 2 009, 

segundo o Procurador-Geral da República), em grande  parte, 

constituído pelo Fundo Constitucional do Distrito F ederal, 

formado por tributos pagos por brasileiros de todos  os 

Estados. O Procurador-Geral da República ressalta q ue compete 

à União manter a maior parte dos serviços públicos do Distrito 

Federal, mediante pagamentos vinculados ao Poder Ju diciário, 

ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos s erviços 

policiais e dos bombeiros. 

Diante desse quadro, teriam-se esgotado as medidas 

tendentes a recompor a ordem e a conferir legitimid ade às 

decisões da Câmara Legislativa do Distrito Federal no curso da 

apuração das responsabilidades, bem como aquelas te ndentes a 

assegurar a observância dos princípios constitucion ais por 

parte do Poder Executivo Distrital, motivo pelo qua l não 

restaria outra alternativa senão a intervenção da U nião no 

ente federado. 

Ao formular tal pedido, o Procurador-Geral da 

República assevera estarem atendidas as máximas da 

proporcionalidade: adequação, necessidade e proporc ionalidade 

em sentido estrito. 



 
 
IF 5.179 / DF  
 
 

 11 

Assim, o Procurador-Geral da República pede a esta 

Corte que julgue procedente a representação para re quisitar ao 

Presidente da República a decretação da intervenção  federal no 

Distrito Federal, a fim de reestabelecer os princíp ios 

constitucionais afrontados. 

Em petição de 19 de fevereiro de 2010, foi recebida  

emenda à inicial, para explicitar que a intervenção  federal 

pleiteada deverá compreender tanto o Poder Executiv o quanto o 

Poder Legislativo do Distrito Federal (fl. 213). 

 

Informações prestadas pelo Governo do Distrito 

Federal 

Nas informações prestadas, o Governo do Distrito 

Federal, por meio de sua Procuradoria, alega, preli minarmente, 

a inépcia da petição inicial e a perda de objeto da  

representação. No mérito, assevera que o pedido de intervenção 

federal fere a autonomia federativa conferida ao Di strito 

Federal pela Constituição de 1988 e que não há efet iva 

desobediência aos princípios da forma republicana, do sistema 

representativo e do regime democrático. Ademais, su stenta a 

necessidade de se exaurir a ordem sucessória do Pod er 

Executivo Distrital antes de uma possível decretaçã o de 

intervenção federal e assevera que a demora nos pro cedimentos 

parlamentares de investigação não constitui, por si  só, motivo 

para tal medida. Por fim, aduz que a decretação de intervenção 

federal no Distrito Federal violaria o princípio da  

proporcionalidade. 
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A inépcia da petição inicial residiria no fato de q ue 

o Procurador-Geral da República não trouxe elemento s aptos a 

comprovar os fatos alegados e de que, ainda que est es fossem 

comprovados, sua consequência não seria a decretaçã o da 

intervenção federal em razão do descumprimento dos preceitos 

constantes do artigo 34, VII, “a”, da Constituição da 

República. 

Assim, caberia ao Procurador-Geral da República, em  

razão da instauração de litígio de natureza subjeti va e 

contraditória que a representação interventiva impõ e, 

descrever os fundamentos fáticos e jurídicos do ped ido e 

“pleitear explicitamente as medidas que pretende ve r adotadas 

para dar cabo ao contencioso de inconstitucionalida de” . E, em 

virtude da ausência da formulação desse pedido 

circunstanciado, dado que a inicial cinge-se a requ erer a 

intervenção federal, o Distrito Federal estaria 

impossibilitado de exercer livremente o amplo contr aditório.  

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal sustenta 

também que caberia ao Procurador-Geral da República  apontar os 

limites da intervenção pleiteada, as circunstâncias  em que 

ocorreria, os Poderes a serem submetidos ao process o 

interventivo, o modelo a ser adotado, os atos a ser em 

perpetrados e o prazo de duração do procedimento. A nte o não 

cumprimento dessa exigência, pede o reconhecimento da inépcia 

da inicial. 

Na segunda preliminar apresentada, a Procuradoria-

Geral do Distrito Federal afirma a perda de objeto da 

representação interventiva, em decorrência da supos ta mudança 

da realidade institucional ocorrida no Distrito Fed eral e pelo 



 
 
IF 5.179 / DF  
 
 

 13 

restabelecimento da “regular atuação da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal nos feitos sob sua responsabilidad e” . 

Nesse particular, a prisão preventiva e o afastamen to 

do Governador do Distrito Federal, decretados pela Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça em 11 de f evereiro de 

2010, elidiriam, enquanto durar a constrição, qualq uer 

alegação de ilegítima pressão do Chefe do Executivo  sobre os 

trabalhos desenvolvidos na Câmara Legislativa. 

Ademais, a decisão proferida pelo TJ/DFT na Ação 

Civil Pública n.º 1.832-3, que limitou parcialmente  o 

exercício dos mandatos dos deputados distritais cit ados nas 

investigações do INQ 650/STJ, revelaria que a event ual 

suspeição dos referidos parlamentares encontra-se e m discussão 

no foro adequado, aguardando solução a ser dada por  esta Corte 

nos autos da STA 413. 

Com relação à alegação de paralisia do Legislativo 

distrital, o Distrito Federal assevera que os pedid os de 

impeachment  do Governador e do Vice-Governador “trilham o 

caminho da normalidade na Casa Legislativa, a parti r da tomada 

de decisões levada a efeito nas últimas reuniões co legiadas” . 

Isso se justificaria com o fato de que, em 18 de fe vereiro de 

2010, a Câmara Legislativa admitiu o processamento dos 

referidos pedidos e procedeu à eleição dos integran tes da 

Comissão Especial de que trata o artigo 19 da Lei 1 .079/1950, 

cujos trabalhos estariam previstos para iniciar em 22 de 

fevereiro de 2010. Também teriam sido preenchidas a s vagas até 

então existentes na Comissão Parlamentar de Inquéri to (CPI) 

que objetiva apurar as supostas irregularidades apo ntadas no 
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INQ 650/STJ e teria sido aprovado o calendário de d epoimentos 

e requisitados documentos aos órgãos competentes. 

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal afirma ain da 

que os processos por quebra de decoro parlamentar d os 

deputados citados no INQ 650/STJ já ultrapassaram a  fase da 

defesa dos acusados e encontram-se em fase de confe cção de 

parecer para apreciação pela Comissão de Ética e De coro 

Parlamentar na Câmara Legislativa. 

Assim, as instituições distritais apresentar-se-iam  

sólidas e estariam respondendo por suas responsabil idades, não 

havendo a necessidade da decretação de intervenção federal 

para tanto, o que implicaria a perda de objeto dest e pedido de 

intervenção federal. 

No mérito, sustenta que o pedido de intervenção 

federal fere a autonomia conferida ao Distrito Fede ral pela 

Constituição de 1988, consistindo em violação ao pr incípio 

federativo. Isso porque, apesar da crise política, os serviços 

públicos estariam sendo oferecidos com a presteza e  a 

continuidade habituais, e não haveria movimentos po pulares 

ameaçadores da ordem pública estabelecida ou da int egridade 

física do povo. Nesse contexto, o pedido de interve nção 

federal deixaria de lado a sua natureza vinculante e passaria 

a constituir exercício de mera conveniência.  

O Distrito Federal alega, ainda, a ausência de 

efetiva desobediência aos princípios da forma repub licana, do 

sistema representativo e do regime democrático, ale gando que 

os fatos narrados na inicial não constituiriam sequ er hipótese 

tendente a ferir os referidos princípios, e nem mes mo a 

comprovada prática de crimes contra a Administração  por 
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ocupantes de elevados cargos públicos se incluiria entre as 

hipóteses do artigo 34 da Constituição da República . 

Além disso, o poder político distrital continuaria a 

ser baseado na vontade do povo, uma vez que os parl amentares 

do Distrito Federal foram devidamente eleitos pelo voto 

universal, secreto e periódico e têm exercido suas funções 

livremente, e aqueles deputados afastados dos cargo s eletivos 

por qualquer motivo teriam sido devidamente substit uídos na 

forma do ordenamento jurídico vigente. Diante disso , o povo 

continuaria a ser o titular do poder e continuaria a exercê-

lo, por meio de seus representantes. 

A intervenção federal, portanto, não seria um 

instrumento de responsabilização – penal, civil ou 

administrativa – de agentes públicos nem medida apt a a 

corrigir uma eventual insatisfação popular. Tampouc o teria o 

condão de fazer as vezes de processo de impeachment , 

consistindo, sim, em instrumento de proteção contra  eventual 

violação ao regime democrático, o que não estaria o correndo no 

caso do Distrito Federal. 

Antes de uma eventual decretação de intervenção 

federal, seria necessário o exaurimento da ordem su cessória do 

Poder Executivo distrital.  

Adicionada a isso, a demora nos procedimentos parla mentares de 
investigação não constituiria, por si só, motivo pa ra a 
intervenção federal. Eventual dilação em um process o político 
desgastante, como o de impeachment , não poderia ser 
considerada anormal, a ponto de violar o sistema re publicano. 

Por fim, o Distrito Federal alega que o pedido de 

intervenção federal não observa o princípio da 

proporcionalidade. Nesse sentido, a intervenção fed eral não 
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seria necessária, pois há meios alternativos menos gravosos e 

mais eficazes ao fim pretendido, consistentes na ut ilização 

das soluções previstas na Constituição da República  e na Lei 

Orgânica do Distrito Federal. A intervenção federal  também não 

se afiguraria adequada ao caso, pois a nomeação de um 

interventor não propiciaria que os gestores da cois a pública 

prestassem contas ao povo. Ademais, faltaria à inte rvenção 

federal o requisito da proporcionalidade em sentido  estrito, 

pois não há, segundo a Procuradoria-Geral do Distri to Federal, 

proporção entre o objetivo pretendido - consistente  na 

observação da forma republicana, do sistema represe ntativo e 

do regime democrático – e o sacrifício imposto ao D istrito 

Federal e a toda a sua população de retirada de sua  autonomia 

política e do poder de se autorreger e de criar a s ua 

organização interna. 

 

Informações prestadas pela Câmara Legislativa do 

Distrito Federal 

Em manifestação de 1º março de 2010, a Câmara 

Legislativa do Distrito Federal alega a inépcia da inicial, a 

adoção de medidas pela Casa Legislativa para apurar  a 

responsabilidade do Governador e dos deputados dist ritais 

envolvidos nas investigações e a violação à indepen dência e à 

legitimidade do Poder Legislativo distrital. Asseve ra, ainda, 

que a decretação da intervenção federal acarretará grave lesão 

ao princípio democrático e à forma republicana, bem  como ao 

princípio da proporcionalidade. 

Assim como sustentado pela Procuradoria-Geral do 

Distrito Federal, a Câmara Legislativa pleiteia o 



 
 
IF 5.179 / DF  
 
 

 17 

reconhecimento da inépcia da inicial, nos termos do  inciso II 

do parágrafo único do artigo 295 do Código de Proce sso Civil. 

No mérito, a Câmara Legislativa sustenta que, desde  

dezembro de 2010, vem adotando as medidas cabíveis para apurar 

a responsabilidade do Governador e dos deputados di stritais. 

Nesse sentido, pontua as seguintes providências: 

- Em 16 de dezembro de 2009, dezessete deputados 

distritais assinaram o Requerimento n.º 1.935/2009,  

solicitando a autoconvocação da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal, no período compreendido entre os 

dias 11 e 31 de  janeiro de 2010, para proceder as 

diligências, investigações e deliberações referente s 

ao Requerimento n.º 1.927/2009, de instalação de 

Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como dar 

continuidade à tramitação dos pedidos de abertura d e 

processo de Crime de Responsabilidade do Governador . 

- Em 21 de dezembro de 2009, publicou-se no Diário da 

Câmara Legislativa o Ato n.º 791, do Presidente em 

exercício, Deputado Cabo Patrício, comunicando a 

composição nominal da CPI de que trata o Requerimen to 

1.927/2009. 

- Em 22 de dezembro de 2009, publicou-se o Ato do 

Presidente n.º 801, comunicando o quadro partidário  

da Casa, ordem de indicação, membros, quocientes e 

quantitativo de lugares para compor a Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) e as demais Comissões 

Permanentes para a sessão legislativa de 2010, bem 

como a CPI referida no requerimento mencionado e a 
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Comissão Especial criada para o feito de que trata o 

INQ 650/STJ. 

- Em 11 de janeiro de 2010, foi publicado o Ato do 

Presidente n.º 16, comunicando a composição nominal  

da CCJ. 

- Em 12 de janeiro de 2010, publicou-se o Ato do 

Presidente n.º 18, comunicando para os fins 

regimentais a composição nominal da Comissão 

Especial. 

- Em 22 de janeiro de 2010, a decisão do Juízo da 

Sétima Vara da Fazenda Pública do TJ/DFT que conced eu 

antecipação dos efeitos da tutela nos autos da ação  

civil pública n.º 1.832-3 foi publicada no Diário d a 

Câmara Legislativa. 

- Na mesma data, foi exarado o Ato do Presidente n. º 

45 que, segundo as informações prestadas pela Câmar a 

Legislativa, dispõe, em seu artigo 2º: “comunicar que 

face à decisão judicial relatada no art. 1º, V, des te 

Ato, ficam impedidos de participar das atividades 

legislativas vinculadas ao processo de crime de 

responsabilidade contra o governador do Distrito 

Federal os parlamentares citados na decisão 

judicial” . 

- No mesmo Ato n.º 45, foram convocados os suplente s 

dos parlamentares afastados, para participarem da 

sessão plenária de 25 de janeiro de 2010. 

- Em 27 de janeiro de 2010, publicou-se o Ato da Me sa 

Diretora da Câmara Legislativa n.º 2, por meio do 
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qual foram convocados para entrar em exercício os 

suplentes dos deputados afastados. 

- Em 19 de fevereiro de 2010, foi publicado no Diár io 

da Câmara Legislativa o parecer da CCJ, no sentido da 

admissibilidade dos processos de impeachment  do 

Governador. 

- Em 23 de fevereiro de 2010, publicou-se o Ato do 

Presidente n.º 125, contendo a formação da Comissão  

Especial criada para o feito de que trata o INQ 

650/STJ. 

- Em 24 de fevereiro, o Governador em exercício, 

deputado Wilson Lima, determinou a suspensão do 

pagamento dos contratos firmados entre o Governo do  

Distrito Federal e as treze empresas citadas no INQ  

650/STJ, condicionando a retomada dos pagamentos ao  

resultado das auditorias do Tribunal de Contas do D F. 

- Em 26 de fevereiro de 2010, a referida Comissão 

Especial aprovou o relatório do deputado Chico Leit e, 

no sentido de que as denúncias em análise devem ser  

objeto de deliberação pela Câmara Legislativa. 

- Na mesma data, a Comissão de Ética da Câmara 

Legislativa aprovou a abertura de processos por 

quebra de decoro parlamentar contra os deputados 

Leonardo Prudente, Brunelli e Eurides Britto, e 

decidiu aguardar o desenrolar das investigações par a 

resolver se tomará a mesma decisão em relação aos 

demais parlamentares citados no INQ 650/STJ. 
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Em razão dos fatos citados, a Câmara Legislativa 

alega que não teria se furtado a cumprir a ordem ju dicial que 

determinou o afastamento dos parlamentares envolvid os nas 

investigações, respeitando a ordem republicana e o regime 

democrático. 

Entretanto, o cumprimento da decisão, por constitui r 

obrigação de não fazer, apenas poderia ser demonstr ado por 

meio da ausência da participação dos deputados afas tados nas 

deliberações já tomadas, consistentes na aprovação do parecer 

da CCJ e na formação da Comissão Especial. 

O Poder Legislativo distrital relata, ainda, que ve m 

seguindo o rito estabelecido pela Lei n.º 1.079/195 0 para o 

processamento dos pedidos de impeachment  do Governador. Nesse 

sentido, já teriam sido tomadas as seguintes provid ências: 

“recebimento da denúncia (1.1); o exercício do juíz o de 

prelibação (1.2); o parecer emitido pela CCJ pela 

admissibilidade dos pedidos (1.3); a constituição d a Comissão 

Especial, a escolha do seu Presidente e Relator com  a emissão 

de parecer (1.4, 1.4.1, 1.4.2)” .   

A Câmara Legislativa sustenta, ainda, que a 

decretação de intervenção federal no Distrito Feder al violaria 

o princípio da separação de Poderes (artigo 2ª da 

Constituição), na medida em que seria competência p rivativa do 

Poder Legislativo distrital autorizar a instauração  de 

processo contra o Governador, bem como efetivar o s eu 

julgamento em caso de crime de responsabilidade, o que não 

poderia ser feito por um interventor, por não ser e le legítimo 

representante do povo. 
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A intervenção federal no Distrito Federal também 

violaria o princípio democrático e a forma republic ana, ao 

afetar a independência e a legitimidade do Poder Le gislativo, 

uma vez que caberia ao parlamentares eleitos pelos cidadãos a 

sua representação, inclusive no processamento dos p edidos de 

impeachment  do Governador José Roberto Arruda. 

Ressalta, também, que o Distrito Federal vem 

observando a ordem sucessória do Governo. Estando i mpedido o 

Governador, na renúncia do Vice-Governador, ocorrid a em 23 de 

fevereiro de 2010, assumiu o cargo o Presidente da Câmara 

Legislativa, deputado Wilson Lima. A nomeação de um  

interventor, segundo a Câmara Legislativa, implicar ia 

descumprimento da ordem sucessória, violando a pres ervação da 

forma republicana. 

A Câmara Legislativa conclui sua manifestação 

argumentando, assim como o fez o Governo do Distrit o Federal, 

que a decretação da intervenção federal violaria o princípio 

da proporcionalidade. 

 

Parecer da Procuradoria-Geral da República 

O Procurador-Geral da República alega que a Câmara 

Legislativa do Distrito Federal pleiteia o reconhec imento da 

inépcia da inicial por ausência de provas, hipótese  que não 

estaria prevista da legislação sobre a matéria. Ade mais, em 

razão de o pedido fundar-se em fato público e notór io, nos 

termos do artigo 334, I, do Código de Processo Civi l, não 

seria necessário que o Ministério Público requisita sse 

informações antes da propositura da ação. 
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Ao contrário do que assentado pela Procuradoria-Ger al 

do Distrito Federal, o processo interventivo, por s eus 

contornos políticos, não consistiria em processo ob jetivo, nem 

tampouco em lide ordinária, subjetiva. 

Também em razão do contorno político que possui est a 

ação, ao Ministério Público não caberia estabelecer , na 

inicial, os moldes em que se daria a intervenção, s endo esta 

uma tarefa dos Poderes Judiciário e Executivo. 

Aponta, ainda, que nenhum dos fatos aduzidos na 

inicial foram negados pelo Distrito Federal ou pela  Câmara 

Legislativa, sendo, portanto, incontroversos. 

Quanto à afirmativa da Câmara Legislativa de que o 

pedido da intervenção teria perdido o objeto em raz ão das 

novas medidas tomadas pela Casa no sentido de dar a ndamento ao 

processo de impeachment  do Governador, o Procurador-Geral da 

República aduz o seguinte: 

Tampouco há cogitar-se em perda do objeto. É certo que a 
Câmara Legislativa – após a propositura da presente  ação 
– deu algum andamento no processo de impeachment do 
Governador do Distrito Federal. Não menos certo é, porém, 
que todas as medidas adotadas decorreram não da uní ssona 
vontade do Poder Legislativo Distrital de atuar sob  o 
rigoroso cânone republicano e o corolário da 
responsabilidade dos governantes: todas as medidas 
minimamente sérias decorreram do ajuizamento da açã o 
direta interventiva bem como de atos judiciais ante riores 
e realizados concomitantemente ao processamento do pedido 
de intervenção. 

Cabe lembrar somente para exemplificar: o Governado r do 
Distrito Federal não foi afastado pela Câmara Legis lativa 
mas pelo Superior Tribunal de Justiça ao ser preso 
preventivamente; os deputados suspeitos, porque 
envolvidos no esquema criminoso, continuariam aprec iando 
o pedido de impeachment  não fosse ordem judicial 
decorrente de iniciativa do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios. 
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[...] 

O denodo do Legislativo é desenganadamente artifici al e 
compulsório: nada deriva de sua destinação congênit a e da 
voluntária expressão dos seus poderes, atribuições e 
deveres, mas de medidas judiciais e do temor de que  a 
intervenção se concretize, com o consequente 
desmantelamento da organização criminosa que se ado nou do 
Distrito Federal. 

Por fim, o Procurador-Geral da República repisa os 

argumentos trazidos na inicial, asseverando a neces sidade da 

decretação da intervenção federal para o restabelec imento da 

forma republicana, do sistema representativo e do r egime 

democrático. 

 

A Competência do Presidente do Supremo Tribunal Fed eral nos 

processos de intervenção federal 

A Lei 8.038/1990, em seus artigos 20 e 21, determin a 

que, esgotadas as providências administrativas a se rem tomadas 

pelo Presidente, o pedido de intervenção federal se ja 

distribuído a um relator. 

Nesse sentido, dispõe: 

Art. 20 - O Presidente, ao receber o pedido: 
I - tomará as providências que lhe parecerem adequa das para 
remover, administrativamente, a causa do pedido; 
II - mandará arquivá-lo, se for manifestamente infu ndado, 
cabendo do seu despacho agravo regimental. 
 
Art. 21 - Realizada a gestão prevista no inciso I d o artigo 
anterior, solicitadas informações à autoridade esta dual e 
ouvido o Procurador-Geral, o pedido será distribuíd o a um 
relator. 
Parágrafo único - Tendo em vista o interesse públic o, poderá 
ser permitida a presença no recinto às partes e seu s 
advogados, ou somente a estes. 
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Preliminarmente, ressalto que, a despeito do dispos to 

nos artigos 20 e 21 da Lei 8.038/1990, cabe ao Pres idente 

desta Corte relatar os pedidos de intervenção feder al, nos 

termos do que estabelecem os artigos 350, 351 e 352  do RI/STF.  

Eis o teor dos dispositivos: 

Art. 350. A requisição de intervenção federal, prev ista no 
art. 112, § 1º, a, b e c , da Constituição, será promovida: 
I – de ofício, ou mediante pedido do Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado, no caso do inciso IV do art. 10 da 
Constituição, se a coação for exercida contra o Pod er 
Judiciário; 
II – de ofício, ou mediante pedido do Presidente de  Tribunal 
de Justiça do Estado ou de Tribunal Federal, quando  se tratar 
de prover a execução de ordem ou decisão judiciária 2, com 
ressalva, conforme a matéria, da competência do Tri bunal 
Superior Eleitoral e do disposto no inciso seguinte ; 
III – de ofício, ou mediante pedido da parte intere ssada, 
quando se tratar de prover a execução de ordem ou d ecisão do 
Supremo Tribunal Federal ;  
IV – mediante representação do Procurador-Geral, no  caso do 
inciso VII do art. 10 da Constituição, assim como n o do inciso 
VI, quando se tratar de prover a execução de lei fe deral. 
 
Art. 351. O Presidente, ao receber o pedido: 
I – tomará as providências oficiais que lhe parecer em 
adequadas para remover, administrativamente, a caus a do 
pedido; 
II – mandará arquivá-lo, se for manifestamente infu ndado, 
cabendo do seu despacho agravo regimental. 
 
Art. 352 - Realizada a gestão prevista no inciso I do artigo 
anterior, solicitadas informações à autoridade esta dual e 
ouvido o Procurador-Geral, o pedido será relatado p elo 
Presidente, em sessão plenária pública ou secreta. 

A Lei 8.038, de 28 de maio de 1990, institui normas  

procedimentais para os processos que especifica, pe rante o 

Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal F ederal. Em 

seu capítulo III, nos artigos 19 a 22, a referida l ei 

disciplina a requisição de intervenção federal prev ista nos 

incisos II e IV do artigo 36 da Constituição, este último 

inciso revogado pela Emenda Constitucional 45/2004.  
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A norma do inciso II refere-se à hipótese de 

descumprimento de ordem ou decisão judicial, previs ta no 

artigo 34, inciso VI, da Constituição. Nesse sentid o, 

determina: 

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 
[...] 
II - no caso de desobediência a ordem ou decisão ju diciária, 
de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Super ior 
Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitor al; 

O inciso IV do artigo 36, por sua vez, reportava-se  

ao pedido de intervenção federal em razão de recusa  à execução 

de lei federal, que deveria ser formulado somente p erante o 

Superior Tribunal de Justiça: 

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 
[...] 
IV - de provimento, pelo Superior Tribunal de Justi ça, de 
representação do Procurador-Geral da República, no caso de 
recusa à execução de lei federal.  

Ressalte-se que essa competência foi transferida ao  

Supremo Tribunal Federal pela Emenda Constitucional  45/2004. 

O pedido formulado na inicial tem por fundamento o 

inciso VII do artigo 34 da Constituição, que estabe lece os 

princípios constitucionais cuja violação pelo Estad o-membro 

enseja a intervenção federal. Não se trata, portant o, de 

nenhuma das hipóteses disciplinadas pela Lei 8.038/ 1990. 

Assim, entendo aplicável ao caso a disciplina 

prevista no RI/STF. 

Ademais, a leitura do conjunto dos dispositivos dei xa 

claro que o legislador ordinário, ao editar a Lei 8 .038/1990, 

formulou normas genéricas para o processamento dos pedidos de 

intervenção federal perante o Supremo Tribunal Fede ral e 

perante o Superior Tribunal de Justiça. 
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O Regimento Interno desta Corte, em seus artigos 35 0 

a 354, regulamenta especificamente a tramitação do processo de 

intervenção federal no Supremo Tribunal Federal. 

Trata-se, portanto, de norma específica em relação 

àquela prevista na Lei 8.038/1990, devendo prevalec er em razão 

do critério da especialidade para a resolução de an tinomias. 

Logo, não há dúvida de que cabe ao Presidente deste  

Tribunal a relatoria dos pedidos de intervenção fed eral. 

 

A possibilidade de intervenção federal no Poder Leg islativo 

estadual 

Baseado na existência de suposta crise instituciona l, 

o pedido formulado na inicial, e reiterado no parec er do 

Procurador-Geral, consiste na decretação de interve nção 

federal no Distrito Federal, especificamente nos Po deres 

Executivo e Legislativo. 

A possibilidade de intervenção federal no Poder 

Legislativo estadual é reconhecida pelo Ministro Ri cardo 

Lewandowski, ao afirmar que tal hipótese prescinde de nomeação 

de interventor, podendo-se atribuir as funções legi slativas ao 

Chefe do Poder Executivo (LEWANDOWSKI, Enrique Rica rdo. 

Pressupostos materiais e formais da intervenção fed eral no 

Brasil . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p ágina 

134).  

O Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades 

distintas, sinalizou no sentido da admissibilidade de 

intervenção federal no Poder Legislativo estadual. Nos dois 
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casos, as ações foram julgadas prejudicadas, em dec orrência do 

cumprimento da ordem judicial cuja desobediência en sejara a 

ação (IF 99, Rel. Min. Rafael Mayer, DJ 8.4.1988; e IF 30, 

Rel. Min. Themístocles Cavalcanti, DJ 9.10.1968). 

Essa possibilidade foi novamente reconhecida pelo 

Ministro Celso de Mello, em decisão monocrática pro ferida na 

RCL 1.043 ( DJ 15.4.1999), ao referir-se a episódio ocorrido na 

década de 50 do século passado na Assembleia Legisl ativa de 

Alagoas. 

Tratava-se de uma série de acontecimentos no Poder 

Legislativo estadual, que estavam a impedir o livre  

funcionamento da Assembleia e que motivaram a decre tação da 

intervenção federal com base nos artigos 7º, IV, e 9º, § 1º, 

10, 11 e 12 da Constituição de 1946. Eis o teor dos  

dispositivos: 

Art 7º - O Governo federal não intervirá nos Estado s salvo 
para:  
[...] 
 IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Po deres 
estaduais;  
 
Art 9º - Compete ao Presidente da República decreta r a 
intervenção nos casos dos nº s I a V do art. 7º.  
§ 1º - A decretação dependerá:  
[...] 
II - no caso do nº IV, de solicitação do Poder Legi slativo ou 
do Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo 
Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o  Poder 
Judiciário.  

Art 10 - A não ser nos casos de requisição do Supre mo Tribunal 
Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, o Presid ente da 
República decretará a intervenção e submetê-la-á, s em prejuízo 
da sua imediata execução, à aprovação do Congresso Nacional, 
que, se não estiver funcionando, será convocado 
extraordinariamente para esse fim.  

Art 11 - A lei ou o decreto de intervenção fixar-lh e-á a 
amplitude, a duração e as condições em que deverá s er 
executada. 
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Art 12 - Compete ao Presidente da República tornar efetiva a 
intervenção e, sendo necessário, nomear o Intervent or.  

Assim, em razão da impossibilidade de exercer 

livremente seus poderes, a Assembleia Legislativa d e Alagoas, 

com base nesses dispositivos constitucionais, solic itou a 

intervenção federal ao Presidente da República. 

Em 14 de setembro de 1957, o então Presidente da 

República, Juscelino Kubitschek, publicou, no Diári o Oficial 

da União, o Decreto 42.266, em que nomeava interven tor para o 

Poder Legislativo estadual: 

O Presidente da República, usando das atribuições q ue lhe 
conferem os artigos 7º, nº IV, 9º, § 1º, nº II, 10,  11 e 
12 da Constituição; 

Considerando que a Assembléia Legislativa do Estado  de 
Alagoas solicitou a intervenção federal no Estado, por se 
julgar impedida de exercer livremente os seus poder es; 

Considerando que, a par desta solicitação, é notóri a a 
ocorrência de graves acontecimentos no próprio reci nto da 
Assembléia Legislativa seguidos de atentados à vida  e à 
pessoa de Deputados; 

Considerando que, por êsse motivo a situação no Est ado é 
de intranqüilidade, capaz de gerar a subversão da o rdem 
pública; 

Considerando que ao Gôverno Federal cabe garantir, 
mediante a intervenção, o livre exercício de qualqu er dos 
poderes do Estado que estiver impedido de funcionar  
regularmente; 

Considerando que a intervenção poderá ser parcial e  com 
objetivo restrito: 

Decreta: 

Art. 1º Fica decretada, pelo prazo de sessenta dias , a 
intervenção federal no Estado de Alagoas, para o fi m de 
assegurar o livre exercício dos poderes da Assemblé ia 
Legislativa. 
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Parágrafo único. A intervenção não atingirá o livre  
exercício dos poderes dos órgãos judiciários, nem d o 
Governador do Estado, o qual deverá, entretanto, pr estar 
ao Interventor toda a colaboração de que necessitar  para 
o desempenho da sua missão. 

Art. 2º O Presidente da República tornará efetiva a  
intervenção e nomeará o interventor. 

Art. 3º O Interventor tomará imediatas providências , a 
fim de garantir o livre exercício dos poderes da 
Assembléia Legislativa, e manter a ordem e a 
tranqüilidade públicas. 

Art. 4º O Ministro da Justiça e Negócios Interiores  
baixará as instruções que se tornarem necessárias à  fiel 
execução dêste decreto. 

Art. 5º Êste Decreto entra em vigor na sua data, 
revogadas as disposições em contrário. 

Na ocasião, houve a nomeação de interventor para qu e 

fosse restabelecido o livre exercício dos poderes e  

competências conferidos à Assembleia Legislativa do  Estado de 

Alagoas. 

Tanto a jurisprudência desta Corte, quanto a doutri na 

pátria possuem entendimento consolidado no sentido de que nem 

sempre é necessária a nomeação de um interventor pa ra 

restabelecer-se a obediência aos princípios constit ucionais 

cuja inobservância fundamentou o pedido de interven ção 

federal. Esse entendimento é explicitado pelo Minis tro Ricardo 

Lewandowski, nos seguintes termos: 

Nem sempre é necessária a nomeação de interventor, 
conforme será explicitado adiante com mais detalhes . Tal 
é o caso, por exemplo, quando o Chefe do Executivo 
limita-se a suspender a execução de ato indevidamen te 
praticado se a medida bastar ao restabelecimento da  
normalidade.  

[...] 
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Já se viu que a nomeação de um interventor nem semp re é 
necessária, sobretudo quando a ação interventiva li mita-
se a suspender ato da autoridade local impugnado. A lém 
dessa situação, constitucionalmente gizada, existem  ainda 
outras em que a nomeação de um agente federal ou es tadual 
para levar a cabo a medida é prescindível. Por exem plo: 
quando a intervenção incide sobre o Parlamento, hip ótese 
em que as funções legislativas podem ser atribuídas  ao 
Chefe do Executivo, dispensando-se o interventor – 
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e 
formais da intervenção federal no Brasil . São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1994, páginas 131 e 134.  

No mesmo sentido é a manifestação de Ernesto Leme ( A 

intervenção federal nos Estados . 2ª edição. São Paulo: Empreza 

Graphica da “Revista dos Tribunaes”, 1930, página 1 99). 

 

Necessidade de formulação de pedido fundamentado e 

circunstanciado no processo de intervenção federal 

Tanto nos casos em que é necessária a nomeação de 

interventor, quanto naqueles em que ela se revelar 

prescindível, é indispensável que a intervenção, an tes de sua 

efetivação, tenha sua amplitude, seu prazo e suas c ondições 

definidos e especificados. 

Fávila Ribeiro, em meados do século passado, já 

apontava como sólido esse entendimento: 

A fase da execução recebe, como a da decretação, ce rtos 
condicionamentos da própria Constituição Federal, p ara 
evitar que a intervenção se desfigure em espoliação  da 
autonomia dos Estados. 

Excederia aos seus objetivos se não se contivesse s òmente 
em fazer respeitadas pelos Estados as prescrições 
insertas no art. 7º. 

A fim de que a suspensão temporária de certos poder es 
peculiares ao Estado não se prorrogue indefinidamen te ou 
se dilate em certas áreas não atingidas por defeito s 
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orgânicos ou de funcionamento, prescreve o art. 11 o 
seguinte: 

“Art. 11 – A lei ou o decreto de intervenção fixar-
lhe-á a amplitude, a duração e as condições em que 
deverá ser executada” 

Ademais, ressalvada apenas a hipótese de requisição  do 
Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior 
Eleitoral, todos os outros casos estão submetidos à  
apreciação do Congresso Nacional, não é razoável qu e 
fique êste estranho às áreas abrangidas e à duração  da 
intervenção, resumindo-se a sua ingerência em aprov ar ou 
recusar a intervenção, transferindo tudo o mais ao líbito 
do Executivo, que lhe emprestará o caráter desejado . – 
RIBEIRO, Fávila. A intervenção federal nos estados . 
Fortaleza: Editôra Jurídica LTDA., 1960, página 96.   

A norma citada, reproduzida no § 1º do artigo 36 da  

Constituição atual, que determina a fixação da ampl itude, da 

duração e das condições em que se dará a intervençã o federal, 

foi acolhida pelas Constituições brasileiras de 193 4 (§ 1º do 

artigo 12), 1946 (artigo 11) e 1967/1969 (artigo 12 ).  

A especificação dos termos da intervenção, como 

ressalta Fávila Ribeiro, não cabe apenas ao Preside nte da 

República, mas a todos os participantes do processo . 

O Ministro Celso de Mello, em decisão de 5 de abril  

de 1999, realçou a necessidade de que o pedido de i ntervenção 

formulado pelo Presidente do Tribunal de Justiça se ja 

fundamentado, nos seguintes termos: 

Uma última observação se impõe: o encaminhamento do  
pedido de intervenção federal, a esta Suprema Corte , pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, deve ser por ele  
adequadamente fundamentado (IF nº 231-DF, Rel. Min.  
SEPÚLVEDA PERTENCE), com a justificação da necessid ade de 
adoção da medida excepcional postulada pelo credor do 
Estado-membro (IF nº 232-DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE): 
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“ O pedido de requisição de intervenção dirigido pelo  
Presidente do Tribunal de execução ao STF há de ter  
motivação quanto à procedência e também com a 
necessidade de intervenção.”  (IF nº 230-DF, Rel. Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE)  

Constata-se, desse modo, que há um iter procediment al a 
ser observado no Tribunal de execução (o Tribunal d e 
Justiça local, no caso), cujo momento culminante re side 
na formulação, por essa Corte, do juízo positivo de  
admissibilidade do pedido de intervenção federal, p ois, 
sem essa prévia e necessária delibação, torna-se in viável 
a instauração, no âmbito do Supremo Tribunal Federa l, do 
pertinente processo de intervenção, consoante adver te a 
jurisprudência desta Suprema Corte (RTJ 144/443, Re l. 
Min. MOREIRA ALVES). – (RCL 1.043, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ 15.4.1999)  

Da mesma forma, é imprescindível, para a análise do  

pedido formulado na inicial, que o Procurador-Geral  da 

República fundamente a necessidade de intervenção f ederal nos 

Poderes Executivo e Legislativo distritais, apontan do como ela 

se daria. 

A petição inicial é clara e circunstanciada no que 

diz respeito ao pedido de intervenção no Poder Exec utivo 

distrital, mas não em relação ao Poder Legislativo.  

Assim, é necessário que o Procurador-Geral explicit e 

o pedido formulado na inicial para apontar como se daria a 

intervenção federal na Câmara Legislativa do Distri to Federal. 

Ante o exposto, determino ao Procurador-Geral da 

República que especifique o pedido no que concerne à forma e à 

extensão da pretendida intervenção federal no âmbit o do Poder 

Legislativo do Distrito Federal. 

 

Brasília, 7 de abril de 2010. 
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