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F
RA volta das liberdades pú́blicas

Retomemos a narrativa dos acontecimentos políticos que encerram o período dita-
torial. Sarney toma posse em 15 de março, à espera da recuperação de Tancredo, que 
morre em 21 de abril. O vice considera-se interino e nomeia o ministério escolhido 
por Tancredo. Manterá esses nomes após tomar posse em caráter definitivo, depois 
da morte do presidente eleito. 

Na avaliação de Boris Fausto, “um ponto alto do governo Sarney foi o respeito às 
liberdades públicas. Apesar disso, o presidente não cortou alguns elos com o passado. 
Por exemplo, o SNI foi mantido e continuou a receber recursos substanciais. Em maio 
de 1985, a legislação restabeleceu as eleições diretas para a presidência da República 
e aprovou o direito de voto aos analfabetos, assim como a legalização de todos os 
partidos políticos”.

Fausto diz que as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte foram marcadas 
para novembro de 1986. Naquela data, haveria eleições para o Congresso e os governos 
dos estados. Os deputados e senadores eleitos (entre os senadores, haveria também não 
eleitos, já no gozo de mandato, inclusive “biônicos”) seriam encarregados de elaborar 
a nova Constituição. “Antes disso, em novembro de 1985, realizaram-se eleições para 
prefeito em 201 cidades, inclusive nas capitais dos estados e territórios.”

Prossegue o historiador: 
“Quando Sarney assumiu o governo, em 1985, o quadro econômico era menos 

grave do que em anos anteriores. O grande impulso proveniente das exportações 
permitira a retomada do crescimento. A queda das importações e o avanço das ex-
portações resultaram em um saldo da balança comercial de US$ 13,1 bilhões. Esse 
saldo permitia pagar os juros da dívida. Mas o problema da dívida externa e interna 
subsistia a longo prazo, assim como o da inf lação, que chegou a 223,8% em 1984 e 
235,5% em 1985. O ministro da Fazenda, Francisco Dornelles – sobrinho de Tan-
credo –, adotou uma receita ortodoxa para combater a inf lação. Identificando nos 
gastos públicos desordenados a principal fonte do problema, determinou de saída 
um corte geral de 10% do orçamento da União e um congelamento de contratos e 
empréstimos”. 

Seu objetivo era chegar a um ponto em que o Estado não despendesse mais 
do que arrecadava e não tivesse de recorrer a emissão de papel-moeda e emprés-
timos de curto prazo para tapar os buracos. As pressões contra uma política de 
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austeridade e a disputa de cargos estratégicos no governo levaram à demissão de 
Dornelles, em fins de agosto de 1985, após uma queda de braço com o ministro do 
Planejamento, João Sayad. O presidente nomeou como seu substituto o presidente 
do BNDES, Dílson Funaro. 

O Plano Cruzado e o “estelionato eleitoral”
Fausto sintetiza a seguir o Plano Cruzado:
“Quando Funaro e Sayad assumiram o comando da economia, a situação do gover-

no Sarney era das mais difíceis. As disputas partidárias cresciam; as acusações de favo-
recimento a amigos e grupos econômicos se tornavam cada vez mais intensas; a imagem 
de um presidente imóvel, a não ser para favorecer interesses particulares, instalara-se 
entre a população. Para culminar, a infl ação seguia sua escalada. Em janeiro de 1986, 
chegou a 17,5%. Falava-se abertamente nos riscos de um fantasma que se tornaria fami-
liar aos brasileiros: a hiperinfl ação”.

A 28 de fevereiro de 1986, Sarney anunciou ao país o Plano Cruzado, através de 
uma rede nacional de rádio e televisão. O cruzeiro seria substituído por uma nova 
moeda forte – o cruzado – na proporção de 1.000 por 1; a indexação da economia foi 
abolida; os preços e a taxa de câmbio foram congelados por prazo indeterminado e os 
aluguéis, por um ano.

Reajustou-se o salário mínimo pelo valor médio dos últimos seis meses, mais 
um abono de 8%. Os reajustes posteriores seriam automáticos sempre que a inf lação 
chegasse a 20%. O disparo do ‘gatilho’ era uma boa imagem para evidenciar o me-
canismo automático de reajuste. Além disso, empregados e empregadores poderiam 
negociar livremente aumentos adicionais de salário, desde que não fossem repassa-
dos aos preços.

“Sarney convocou ‘as brasileiras e os brasileiros’ a colaborarem na execução do 
plano e a travar uma guerra de vida ou morte contra a infl ação. As medidas no campo 
salarial proporcionaram uma certa folga às camadas pobres da população. Um clima de 
otimismo ilimitado se instalou no país. O trânsito se tornou insuportável e, em compen-
sação, muita gente bebeu cerveja à larga pela primeira vez.”191

191  O crescimento da demanda fez com que muitas indústrias criassem um terceiro turno de produção, engajando em geral 
trabalhadores sem preparo. Daí resultou um crescimento acelerado do número de acidentes de trabalho.
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A economia, escreve Thomas Skidmore, “estava claramente superaquecida, mas as 
medidas corretivas recomendadas pela equipe de tecnocratas eram politicamente impa-
latáveis, tanto para o ministro da Fazenda Funaro quanto para o presidente Sarney”.

Segundo Skidmore, a euforia se manteve até as eleições parlamentares e para go-
vernador, em novembro. “Sarney e o PMDB obtiveram uma vitória espetacular: sua 
representação na Câmara dos Deputados foi de 201 para 261 (em 487) e seu número 
de senadores subiu de 23 para 45, proporcionando uma maioria ainda mais ampla no 
Senado”. 

“A infl ação já estava crescendo em dezembro, com o excesso de demanda levando 
os comerciantes a violar o congelamento ofi cial de preços com aumentos camufl ados. 
Sua ação foi ratifi cada quando o governo começou a aumentar os preços dos serviços 
públicos no fi m de novembro. Havia problemas também na frente do balanço de pa-
gamentos. A taxa cambial ofi cialmente congelada estava se tornando cada vez mais so-
brevalorizada, com as importações sendo favorecidas e as exportações desencorajadas”, 
prossegue Skidmore.

“O sinal inequívoco de pânico veio em fevereiro de 1987, quando, com as reservas 
cambiais estrangeiras caindo rapidamente, Funaro suspendeu os pagamentos dos juros 
da dívida externa aos bancos privados. Era a moratória unilateral que os ministros da 
Fazenda brasileiros há tanto tempo evitavam”.

As consequências do “calote” são consideradas nefastas por historiadores e econo-
mistas. Cinco meses depois da criação do Plano Cruzado II, em abril, o ministro Funa-
ro é substituído por Luís Carlos Bresser-Pereira. A infl ação chega a 23,26% mensais. 

“Em junho, na tentativa de diminuir o défi cit público e obter o controle da econo-
mia, o governo adotou novas medidas, que fi caram conhecidas como Plano Bresser. Os 
objetivos do governo não foram atingidos e, no fi nal do ano, os índices de infl ação eram 
de 366%, lê-se em Presidentes do Brasil.

Em janeiro de 1988, o ministro Bresser foi substituído no comando da Fazenda por 
Maílson da Nóbrega. O novo ministro adotou uma política que fi cou conhecida como 
‘feijão-com-arroz’. O objetivo era evitar a hiperinfl ação, sem recorrer a planos mirabo-
lantes ou a mudanças radicais. A infl ação, no entanto, chegou a 933% no fi nal de 1988, 
e, em 15 de janeiro, o governo lançou o Plano Cruzado Novo. As metas não foram 
cumpridas e o plano fracassou. A infl ação medida entre fevereiro de 1989 e fevereiro de 
1990 chegou a 2.751%”.
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Política e economia entrelaçadas, co-
loca-se um problema que será levado para 
a Constituinte e será fator de extrema 
perturbação de seus trabalhos: a duração 
do mandato presidencial. “Tancredo Ne-
ves fora ao Colégio Eleitoral sob a égi-
de das leis da ditadura, que estipulavam 
mandato de seis anos. Seu compromisso 
era promover eleições diretas. Embora 
ele tenha insinuado que pretendia ter um 
mandato de quatro anos, isso precisaria 
ser formalizado mediante emenda consti-
tucional”, escreve Lamounier.

Mas os estragos na base de sustentação 
política do presidente, que já haviam se ma-
nifestado, chegaram ao auge em janeiro de 
1988, quando o chamado “grupo histórico 
do PMDB” – representado pelos senadores 
Mário Covas e Fernando Henrique Cardo-
so, de São Paulo, e pelo deputado minei-
ro Pimenta da Veiga – exigiu do Diretório 
Nacional o rompimento com o governo. 
No início de junho, uma leva de parlamen-
tares abandona o partido. No mesmo mês, 
no dia 24, era fundado o Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB). 

Em busca de uma Constituinte
O quadro em que se instalou e trabalhou a Constituinte é resumido assim por 

Boris Fausto:
“A Assembléia Nacional Constituinte começou a se reunir a 1º de fevereiro de 

1987. Os trabalhos da Constituinte foram longos, tendo-se encerrado formalmente 

A vez do vice: às vesperas da posse, o presidente 

eleito Tancredo Neves vai para o hospital, 

e José Sarney (acima) assume a presidência 
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a 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a nova Constituição. A inexistência 
de um projeto inicial que servisse de base às discussões contribuiu para alongar os 
trabalhos. Embora dessem muitas vezes a impressão de ser caóticos, o fato é que fo-
ram debatidas, além de coisas menores, questões centrais da organização do Estado 
e dos direitos dos cidadãos”.

Por outro lado, analisa Fausto, “a Constituição refl etiu o clima de instabilidade 
vivido pelo país, pois nasceu com o destino de durar pouco, na sua forma original. A 
própria defi nição do sistema presidencialista de governo e até mesmo da forma republi-
cana fi caram sujeitas a um plebiscito, marcado para 7 de setembro de 1993. Nessa data, a 
população deveria optar pelo presidencialismo ou pelo parlamentarismo, pela República 
ou pela Monarquia. Como se sabe, venceram o presidencialismo e a República. Previu-
se ainda uma revisão constitucional, a ser realizada cinco anos após a promulgação da 
Constituição”.

Da síntese feita pelo advogado e professor Luís Roberto Barroso para o Dicionário 
Histórico-Biográfi co Brasileiro extraem-se as seguintes considerações:

“A Constituição brasileira de 1988 teve, antes e acima de tudo, um valor simbó-
lico: ela foi o ponto culminante do processo de restauração do Estado democrático 
de direito e da superação de uma perspectiva autoritária, onisciente e não pluralista 
do exercício do poder, timbrada na intolerância e na violência. Ao reentronizar o 
direito e a negociação política na vida do Estado e da sociedade, removeu o discurso 
e a prática da burocracia tecnocrático-militar que conduzira a coisa pública no Brasil 
por mais de 20 anos. 

A doutrina constitucional caracteriza a Carta de 1988 como sendo compromissória, 
analítica e dirigente. Compromissória por ser um texto dialético, sem predomínio abso-
luto de uma única tendência política. Em um mundo ainda marcadamente dividido em 
dois blocos ideológicos antagônicos, o texto buscou um equilíbrio entre os interesses 
do capital e do trabalho. 

Ao lado da livre iniciativa, alçada à condição de princípio fundamental da ordem 
institucional brasileira, consagraram-se regras de intervenção do Estado no domínio 
econômico, inclusive com a reserva de determinados setores econômicos à exploração 
por empresas estatais, alguns deles sob regime de monopólio. O texto contemplou, ade-
mais, um amplo elenco de direitos sociais para os trabalhadores e impôs restrições ao 
capital estrangeiro.
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Os constituintes de 1988 optaram, igualmente, por uma Carta analítica, na tradição 
do constitucionalismo contemporâneo, materializado nas constituições portuguesa e 
espanhola, respectivamente de 1976 e 1978. Os dois países, a exemplo do Brasil, procu-
ravam superar experiências autoritárias.

Por fi m, a Carta brasileira é dirigente. O termo, trazido do constitucionalismo por-
tuguês, identifi ca uma opção pela inclusão no texto constitucional de grandes linhas 
programáticas, que procuram sinalizar caminhos a serem percorridos pelos legisladores 
e pela administração pública. Estabelecem-se fi ns, tarefas e objetivos para o Estado e 
para a sociedade. 

Este tipo de constitucionalismo diminui, de certa forma, a densidade jurídica do 
texto, embora represente um esforço para condicionar a atuação dos poderes e im-
pulsioná-los na direção eleita pelos constituintes, notadamente em domínios como os 
da educação, da cultura, da saúde e da realização de valores como a justiça social e os 
direitos a ela inerentes. O constitucionalismo dirigente é extremamente dependente da 
atuação do Congresso Nacional na edição das leis ordinárias necessárias ao desenvolvi-
mento dos programas meramente alinhavados na Constituição”192.

Prossegue Luís Roberto Barroso:
“A Constituição de 1988 convive com o estigma, já assinalado antes, de ser um texto 

excessivamente detalhista, que em diversos temas perdeu-se no varejo das miudezas – 
seja no capítulo da administração pública, como no título da ordem tributária ou no 
elenco de mais de 70 artigos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 
citar apenas alguns exemplos. 

Não escapou, tampouco, ao ranço do corporativismo exacerbado, que inseriu no 
seu texto regras específicas de interesse das mais diversas categorias, inclusive ma-
gistrados, membros do Ministério Público, advogados públicos e privados, polícias 
federal, rodoviária, ferroviária, civil e militar, corpo de bombeiros, cartórios de no-
tas e de registros, que bem servem como eloqüente ilustração. O texto foi marcado, 
em sua versão originária, pela densificação da intervenção do Estado na ordem eco-
nômica, em um mundo que caminhava na direção oposta, e por uma recaída nacio-
nalista que impôs restrições ao ingresso de capital estrangeiro de risco, em domínios 
como os da mineração, das telecomunicações, do petróleo, do gás etc.”.

192  ABREU, 2002, verbete Constituição de 1988.
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Constituição Cidadã: depois de duas décadas de regime autoritário, o país recebe a Constituição 

mais liberal e democrática de sua história
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RO STF e o STJ sob a Carta de 1988
Roberto Rosas, continuador do trabalho de Lenine Neque-

te, detecta “grande preocupação do Constituinte de estabelecer 
o Judiciário dentro das linhas constitucionais anteriores”, mas 
deixando o Supremo Tribunal como guarda da Constituição, e 
atribuindo-lhe a jurisdição constitucional por excelência, sem 
transformá-lo em Corte Constitucional na forma alemã ou italia-
na. “Foi criado o Superior Tribunal de Justiça para a jurisdição 
infraconstitucional. Manteve-se a Justiça Federal, com o Tribu-
nal Regional Federal como segunda instância, e, por lei, foram 
criados cinco tribunais, adotado o critério regional.”193

A respeito do STF, Rosas assinala que “o recurso extraordi-
nário tomou outra feição, porque houve nítida distinção entre a 
missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça (infracons-
titucional) e do Supremo Tribunal (constitucional)”. 

Quando a Carta estipulava a precípua competência da Supre-
ma Corte para a guarda da Constituição, diz Rosas, quis afastar as 
questões não envolvidas com a apreciação do texto constitucional, 
deixando-as para o Superior Tribunal de Justiça, no recurso espe-
cial. “Daí a necessidade de alteração normativa do texto, a resumir 
o recurso extraordinário à contrariedade a dispositivo constitu-
cional, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei fede-
ral e julgamento válido de lei ou ato de governo local contestado 
em face da Constituição”. 

Rosas anota ainda que “a Constituição ampliou o espectro 
do controle concentrado da constitucionalidade, passando da re-
presentação do procurador-geral da República à ação direta de 
inconstitucionalidade – instrumento regido por texto modificado 
pelas Emendas Constitucionais nos 3, de 17 de março de 1993, e 
45, de 30 de dezembro de 2004”. 

193  NEQUETE, 2000c.
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ITribunais Regionais Federais
Informa o Breve Histórico da Justiça Federal194 que os Tribunais Regionais Federais 

“foram instalados em 30/3/89, como a segunda instância da Justiça Federal, em subs-
tituição ao extinto Tribunal Federal de Recursos. A jurisdição e sede desses Tribunais 
foram previstas pela Resolução nº.1, de 6 de outubro de 1988, do Tribunal Federal de 
Recursos, que estabeleceu:

‘Os Tribunais Regionais Federais foram 

a) o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com a composição inicial de 18 juízes, sede 
em Brasília e jurisdição sobre o Distrito Federal e os estados do Acre, Amapá, Ama-
zonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, 
Roraima e Tocantins;

194  http://www.cjf.jus.br/atlas/hist.htm

A Carta de 1988, a mais 
liberal e democrática

Para José Murilo de Carvalho a Carta 

Magna de 1988 “é a Constituição mais 

liberal e democrática que o país já 

teve, merecendo por isso o nome de 

Constituição Cidadã” . Ele enumera, entre 

as conquistas democráticas consagradas 

no texto, o fi m do “grande obstáculo 

ainda existente à universalidade do voto, 

tornando-o facultativo aos analfabetos; e 

a redução de 18 para 16 anos do direito 

de votar, faixa etária esta na qual o voto 

também é facultativo“. “A única restrição 

que permaneceu foi a proibição do voto 

aos conscrito, injustifi cada, mas que atinge 

parcela pequena da população e apenas 

durante período curto da vida.”

Ainda de acordo com José Murilo de 

Carvalho, a Constituição de 1988 ampliou 

também, “mais do que qualquer de suas antecedentes”, os direitos 

sociais e “inovou criando o direito de habeas data”, instrumento 

que permite a qualquer um exigir do governo acesso às informações 

existentes sobre ele nos registros públicos, mesmo as de caráter 

confi dencial. “Defi niu também o racismo como crime inafi ançável e 

imprescritível e a tortura como crime inafi ançável e não-anistiável”. 

Em que pesem tais conquistas, o autor faz uma crítica da maior 

atualidade, ao lembrar que a Constituição de 1988 retirou do 

Exército o controle direto das polícias militares, transferindo-o para 

os governadores dos estados. “Elas permaneceram como forças 

auxiliares e reservas do Exército e mantiveram as características 

militares. Tornaram-se novamente pequenos exércitos que às vezes 

escapam ao controle dos governadores. Essa organização militarizada 

tem-se revelado inadequada para garantir a segurança dos cidadãos.”.

Thomas Skidmore afi rma que a Carta de 1988 foi o resultado “de 

um dos mais intensos esforços de lobbying da história do Congresso 

brasileiro”. Os lobistas representando grupos esquerdistas da Igreja, 

o movimento sindical e a comunidade de direitos humanos foram 

especialmente ativos. “Boa parte de seu conteúdo representava 

uma vitória para o ideário populista contra muitos dos princípios 

defendidos pelo governo militar.”
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b) o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com a composição inicial de 14 juízes, 
sede na cidade do Rio de Janeiro e jurisdição sobre os estados do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo;
c) o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com a composição inicial de 18 juízes, sede na 
cidade de São Paulo e jurisdição sobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul;
d) o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a composição inicial de 14 juízes, 
sede na cidade de Porto Alegre e jurisdição nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná 
e Santa Catarina;
e) o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com a composição inicial de 10 juízes, sede 
na cidade de Recife e jurisdição sobre os estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará, Para-
íba, Rio Grande do Norte e Sergipe.

A Lei 7.727, de 9 de setembro de 1989, dispôs sobre a composição inicial e a insta-
lação dos Tribunais Regionais Federais, estabelecendo que os juízes desses tribunais 

meio ambiente e o direito do consumidor; 

e a garantia de direitos sociais e políticos, 

como expressão de direitos fundamentais, 

entre diversos outros”.

Em artigo publicado em 2000 pela 

Revista de Estudos Avançados da USP, 

o então presidente do STJ, ministro 

Antônio de Pádua Ribeiro, ressalta que, 

em termos de garantias jurisdicionais dos 

cidadãos, relativamente à administração da 

Justiça, “a vigente Constituição brasileira 

adota como postulado constitucional 

fundamental o devido processo legal, 

expressão oriunda da inglesa due process 

of law, ao estabalecer que ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem 

o devido processo legal”. Adota, ainda, o 

princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, ao estatuir que a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito. 

A Constituição, mais extensa do que qualquer uma das anteriores, 

analisa o brasilianista, estipulava uma longa lista de direitos do 

cidadão e reafi rmava dogmas corporativistas como estabilidade 

absoluta no emprego para funcionários públicos federais. Era também 

nacionalista ao estabelecer o status inviolável da Petrobras, o 

monopólio estatal de petróleo. “Todas essas medidas eram tentativas 

dos herdeiros da tradição populista de impedir outro 1964.”

Para a ministra do Superior Tribunal de Justiça Maria Cristina 

Irigoyen Peduzzi, a Carta de 1988 “representou a busca pelo 

resgate das instituições”1. A ministra destaca cinco pontos que, 

segundo ela, servem para ilustrar o novo ordenamento jurídico 

instituído pela Constituição de 1988. São eles: ”a divisão dos 

poderes e a instituição de regras de intercomunicação das 

prerrogativas, a ressaltar o caráter harmônico da tripartição; a 

abominação dos crimes de racismo, da prática de tortura e do 

terrorismo; a adoção de mecanismos de participação direta do 

cidadão no controle da conduta da administração pública, como 

o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular 

e o habeas corpus; a defesa de interesses metaindividuais, com o 

1 PEDUZZI, 2007.
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seriam indicados pelo Tribunal Federal de Recursos, mediante lista tríplice, podendo 
dela constar juízes federais de qualquer região. As competências dos Tribunais Regio-
nais Federais e dos juízes federais (que compõem a Justiça Federal na atualidade) estão 
disciplinadas nos arts. 106 a 110 da Constituição.

Contra a vontade do STF
Segundo o ministro Nilson Naves, que era presidente do STJ em 2002, quando 

pronunciou a palestra da qual foram extraídos os trechos a seguir, o Supremo Tribu-
nal Federal desaprovava a instituição do novo tribunal.

“Nos idos de 1986 e 1987, duas ordens de idéias encontravam-se em debate nos 
meios acadêmicos e forenses: uma, datada dos anos 60, consistente na criação de 
um tribunal de cassação ou de revisão, ou de revisão e cassação; a outra, de data 

Ainda de acordo com ministro, o texto 

consagra o princípio da isonomia: “Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no país a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”. Outra conquista importante, 

acentua Pádua Ribeiro, “é o princípio do 

juiz ou promotor natural, ao dizer que não 

haverá juízo ou tribunal de exceção, e que 

ninguém será processado nem sentenciado 

senão pela autoridade competente”. Além 

disso, reforça o princípio do contraditório, 

“ao garantir aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes”. 

“Prevê ainda o princípio da proibição 

da prova ilícita, ao explicitar que são 

inadmissíveis, no processo, as provas 

obtidas por meios ilícitos; o princípio da publicidade dos atos 

processuais (‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos’ [exceto quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem]; e o princípio da motivação das decisões 

judiciais sob pena de nulidade.”2 

Em entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico, o 

pesquisador Júlio Aurélio Vianna Lopes lembrou que todas as 

ideologias estavam presentes no momento em que a Constituição 

de 1988 foi elaborada. “Basicamente eram esquerda, centro-

esquerda, centro, centro-direita e direita. Mas elas foram se 

compondo e, ao fi nal, formaram quatro grupos constituintes. 

A imprensa conhecia três: as esquerdas, a centro-esquerda, 

representada pelo grupo da comissão de sistematização, e a 

centro-direita, que se formou depois de um ano da Constituinte e 

se consolidou em um movimento chamado centrão. Este grupo era 

de reação às propostas da comissão de sistematização. Detectei, 

pela análise das votações, um grupo que eu chamei de centrinho. 

Era formado por mais de 100 deputados que ‘traíam’ o centrão nas 

votações. O centrinho acabou sendo decisivo”.

2 RIBEIRO, 2000.
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mais recente, relativa à criação de um tribunal federal, denominado Tribunal Su-
perior Federal, com competência para julgar recursos especiais contra acórdão de 
tribunais regionais federais, que também seriam criados, em temas envolventes 
da Constituição Federal, de tratado ou lei federal, ou em caso de divergência de 
julgados, sempre nos limites da Justiça Federal e sem prejuízo da competência do 
Supremo Tribunal Federal”.

Prossegue o ministro Nilson Naves:
“A segunda idéia – a de um tribunal federal – foi a que fez parte das sugestões apre-

sentadas pelo Supremo à Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, sob a presi-
dência de Afonso Arinos195, e era também a sugestão do Tribunal Federal de Recursos. 
Dessa forma, tornar-se-iam, se vingasse a proposta, órgãos da Justiça Federal o Tribunal 

195  O presidente Sarney não encaminhou à Constituinte a proposta da Comissão Afonso Arinos, por ser contra o sistema parla-
mentarista de governo, que ela preconizava.

Também Luís Roberto Barroso foi 

entrevistado pela ConJur, na série 

comemorativa dos 20 anos da promulgação 

da Constituição Federal. Eis sua resposta à 

tese, exposta na pergunta, de que a Carta 

de 1988 ajudou a atrofi ar o Legislativo e deu 

músculos ao Judiciário:

“Ela tratou de muitas matérias que na 

maior parte dos países são deixadas para a 

legislação ordinária. A Constituição é prolixa, 

analítica e casuística. E, veja, sou um defensor 

da Constituição de 88 porque ela representa 

um vertiginoso sucesso institucional. Mas 

o momento da elaboração da Constituição 

fez com que ela fosse a Constituição das 

nossas circunstâncias, e não a Constituição da 

nossa maturidade. Havia muita demanda da 

sociedade brasileira de participar do processo 

constituinte. E, naquelas circunstâncias, 

talvez fosse inevitável promulgar essa 

Constituição analítica”. 

Vianna Lopes ressalta que as esquerdas e a direita não conseguiam 

emplacar nada sozinhas. “Não há um artigo da Constituição que seja 

uma proposta unilateral da esquerda ou da direita. Os artigos foram 

escritos por consenso entre as principais correntes”. Um ponto sobre 

o qual não houve divergências, segundo ele, foi a chamada “espinha 

dorsal” da Constituinte. “Todas as correntes defendiam que os direitos 

fundamentais deveriam vir antes do Estado no texto constitucional. 

Primeiro, os direitos e, depois, o Estado”. 

Na entrevista à ConJur, ele diz que a principal polêmica se deu na 

discussão sobre propriedade privada e a democracia política, temas 

que ele classifi ca como “buracos negros” e que ocorriam quando 

ninguém conseguia obter maioria. “O primeiro ponto que apareceu 

foi o da soberania popular, que está no parágrafo único do artigo 

1º da Constituição. Esse dispositivo é fruto de negociação. Naquele 

momento, foi muito importante o papel do presidente da Assembleia, 

Ulisses Guimarães, que conseguiu um acordo entre todos, da esquerda 

à direita. O líder da direita, Amaral Neto, chegou a ler uma proposta 

de preâmbulo que não citava sequer a democracia. Ele leu apenas para 

registrar, porque a proposta nem sequer foi votada.3” 

3 "Hora da Política", entrevista dada a Marina Ito, publicada na ConJur (http://www.
conjur.com.br) em 19/10/2008.

CAPITULOS_1 a 7_Pantone452.indd   194 22.09.09   22:49:18



210    Just iça no B rasil   200 Anos de História

Superior Federal, os Tribunais Regionais Federais e os juízes federais. Como a criação 
do Tribunal Superior Federal far-se-ia sem prejuízo da competência do Supremo Tribu-
nal, verifi ca-se, assim, seriam admitidos quatro graus quanto aos feitos federais”.

Ainda, de acordo com Naves, em suas sugestões à Comissão Afonso Arinos, da-
tadas de 1986, o Supremo desaprovava, de modo expresso, a ideia da criação de um 
Tribunal Superior de Justiça, bem como não aceitava a de ser transformado em corte 
constitucional. 

Verifi ca-se, afi rma Naves, “que os constituintes de 1987 e 1988 dividiram o velho 
recurso extraordinário, de forma que, por intermédio do novo recurso extraordinário, 
o Supremo falasse apenas sobre o Direito constitucional, e o Superior, por meio do 
recurso especial, falasse por último (a saber, defi nitivamente) sobre o Direito infracons-
titucional. Com o Superior, nascia, assim, observem bem, no cenário jurídico-constitu-
cional brasileiro o tribunal do Direito infraconstitucional”.

Para Barroso, o problema de colocar 

na Constituição o que deveria estar na 

legislação ordinária é que obriga a política 

ordinária a se desenvolver organizando 

maiorias qualifi cadas. “Para aprovar uma 

lei ordinária, é preciso maioria simples do 

Congresso, mas, para fazer uma emenda 

à Constituição, é preciso ter três quintos 

dos votos.” 

A consequência da excessiva 

constitucionalização das matérias, segundo 

ele, “é responsável, em alguma medida, 

pelo tipo de relação que o Executivo tem 

que estabelecer com o Congresso, pois 

contar com maiorias qualifi cadas para cada 

mudança é importante. Fazer política fi ca 

mais difícil porque ela tem de se mover por 

quóruns excessivamente elevados”4.

Luís Roberto Barroso diz, no entanto 

4  “Anabolizante judicial”, entrevista a Rodrigo Haidar, publi-
cada na ConJur (http://www.conjur.com.br) em 21/9/2008.

que “é preciso evitar que a crítica, cabível e necessária, venha a 

encobrir as virtudes e as inovações criativas trazidas pela Carta de 

1988. “Os direitos fundamentais, por exemplo, transplantados para 

o início do texto constitucional, antes da disciplina da organização 

do Estado e dos poderes, confi guram, a despeito da enunciação 

prolixa e desarrumada, uma valiosa carta de proteção dos cidadãos 

brasileiros, tanto contra os abusos estatais como contra os privados.” 

Novas ações judiciais, como o mandado de segurança coletivo 

e a constitucionalização da ação civil pública, “ampliaram os 

mecanismos de proteção dos direitos, inclusive os de última 

geração, intitulados direitos difusos, que abrigam áreas importantes 

como a tutela do meio ambiente e do consumidor”.

Bases para um governo pela lei
Em artigo publicado em 2004 pela revista Estudos Avançados, da 

USP, a professora Maria Tereza Sadek analisa o texto constitucional 

sob o ponto de vista do Judiciário:

“A face política do Judiciário foi claramente expressa pela Carta 

de 1988. A Lei Maior brasileira, tal como as constituições que 

resultaram dos processos de redemocratização no século XX, é 

muito diferente das precedentes, típicas do constitucionalismo 
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Tal criação implicava, pois, segundo ele, “adoção de modelo diferente do que, desde 
1891, vinha disciplinando o nosso Judiciário; então, a partir daí, deixaria de nos servir 
de padrão apenas o modelo norte-americano e, em conseqüência, estaríamos nos apro-
ximando do modelo europeu – o de corte constitucional. 

Isso não se realizou plenamente, assinala o ministro: “era de implicar a adoção de 
modelo diferente, mas, no contexto geral, não implicou. Talvez tenham faltado aos cons-
tituintes melhores defi nições do papel orgânico-constitucional do Superior, porquanto, 
na concepção da fi losofi a que se adotou na Constituição de 1988, ou que abertamente se 
pretendeu adotar, decerto o Superior é ou há de ser mais que um tribunal superior, se 
nos ativermos ao signifi cado corrente de tal cláusula constitucional”196.

196  NAVES, Nilson. “Entraves jurídicos à realização da justiça”, conferência proferida durante o congresso O Direito Brasileiro 
e os Desafios da Economia Globalizada. São Paulo, 25 de julho de 2002.

individuais e coletivos aparecendo antes 

mesmo da organização do Estado”. 

Ela destaca o desenho constitucional 

aprovado em 1988. “Todos os princípios 

democráticos básicos que sustentam a 

fundação de um Estado governado pela 

lei foram garantidos; direitos e garantias 

fundamentais foram ampliados de modo 

a incluir um amplo espectro de direitos 

supraindividuais, tais como direitos 

difusos e coletivos; a preocupação com a 

desigualdade social e econômica provocou 

a inclusão não só de preceitos de igualdade 

jurídica, mas de medidas afi rmativas para 

diminuir ou solucionar esses problemas; 

e foi ampliada a lista de artigos que não 

podem ser modifi cados, nem mesmo por 

emenda constitucional (cláusulas pétreas).”

Escolhido o sistema presidencialista, 

registra Sadek, adotou-se o princípio 

da separação e independência entre os 

moderno. Se nas primeiras, os principais objetivos eram a limitação 

do poder dos monarcas, a afi rmação do império da lei e a proteção 

das liberdades individuais, as mais recentes guiam-se por valores 

democráticos, enfatizando os direitos sociais”5. 

“A meta não é apenas limitar o poder absoluto e assegurar 

direitos, mas ser um instrumento para a realização da justiça social 

e para a promoção de direitos, incorporando valores da igualdade 

social, econômica e cultural. Asssim, o foco central passa a ser 

as questões concretas, de natureza social, política e econômica, 

fortalecendo a inclinação do Direito de tornar-se pragmático, 

embaçando as fronteiras entre o Direito e a política. Daí, também, 

a tendência de as Constituições mais recentes serem extremamente 

detalhadas, procurando resolver temas vistos como relevantes, e 

especifi car metas, regras e políticas de governo.”

De acordo com Sadek, “a Carta de 1988, além de garantir os 

direitos individuais, típicos do liberalismo, consagrou uma ampla 

gama de direitos sociais e coletivos e defi niu metas. Trata-se de 

texto essencialmente programático, com os direitos e deveres 

5  Nota da autora: “O paradigma desse novo modelo de Constituição é a Lei Fundamen-
tal de Bonn, de 1949. A Constituição portuguesa de 1976 e a espanhola de 1978 são recor-
rentemente apontadas como exemplos que se enquadram nesse padrão”. 

CAPITULOS_1 a 7_Pantone452.indd   196 22.09.09   22:49:20



212    Just iça no B rasil   200 Anos de História

PNegociações duradouras e atabalhoadas
Percepção relevante sobre a maneira como foram feitas as negociações na Consti-

tuinte está em entrevista dada à revista eletrônica Consultor Jurídico pelo cientista 
político e pesquisador do Direito Júlio Aurélio Vianna Lopes:

“Os temas discutidos, negociados e aprovados com mais amplo consenso pelos 
constituintes são os que revelaram maior solidez depois de inseridos na Constituição 
Federal de 1988. Já os dispositivos incluídos na Carta de maneira atabalhoada ou pre-
cipitada não pegaram: ou sofreram mudanças através das emendas constitucionais ou 
não foram regulamentados por lei, mesmo depois de 20 anos da promulgação do texto”, 
afi rma Vianna Lopes, que chama a atenção para um ponto de vista que para alguns pode 
parecer estranho: “A Constituição é fraca nos pontos em que houve menos política.”

Ao analisar as votações no período em que nascia a Constituição, o pesquisador 
constatou que dispositivos, como o que estabelece a licença-maternidade, aprovados 

poderes. “Tal modelo, contudo, estimula 

mais o confl ito entre os diferentes ramos 

do que a cooperação, pois, ao mesmo 

tempo em que fortaleceu o Legislativo, 

ampliando sua capacidade de fi scalizar 

e controlar o Executivo, facultou ao 

Executivo a possibilidade de legislar 

por meio de medidas provisórias.”6 

6  Em entrevista ao jornal Valor Econômico de 15, 
16 e 17/2/2008, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, 
ex-ministro da Justiça, ex-ministro do STF, que pre-
sidiu entre 2004 e 2006, e ex-deputado constituinte 
(PMDB-RS), sustenta, a respeito do alegado caráter 
híbrido da Constituição, metade parlamentarista, 
metade presidencialista: “Isso é bobagem. Isso é coisa 
de acadêmico. Isso não tem sentido. O exemplo mais 
utilizado por essas pessoas é que a medida provisória 
só é condizente com o regime parlamentarista. Não é 
verdade. Tanto que na emenda presidencialista, redigida 
entre outros pelo senador Humberto Lucena [PMDB-
PB, ligado a Ulysses (Guimarães); nota do jornal] e pelo 
deputado Vivaldo Barbosa [PDT-RJ, ligado a Leonel 
Brizola; idem], aprovada pela Constituinte, quando a 
gente foi derrotado, constava a medida provisória. Então 
é bobagem a afirmação de que se aprovou o regime 
presidencial em cima de uma Constituição parlamenta-
rista. Não é verdade. Basta ir aos anais da Constituinte 
para verificar o conteúdo da emenda apresentada pelos 
presidencialistas”.

“Essas potencialidades aumentaram a responsabilidade do 

Judiciário de exercer a mediação política entre os dois outros 

poderes e no controle constitucional dos atos legislativos e de 

governo.”

A Lei Maior conferiu capacidade aos magistrados e às cortes 

judiciais de produzir impactos sobre o processo de decisão 

política, na avaliação da professora da USP. “Em decorrência, a 

Constituição transforma-se em um texto programático, operando-

se um estreitamento da margem de manobra dos políticos e, 

consequentemente, ampliando-se o papel político do Judiciário. O 

modelo institucional adotado imprime uma face fortemente política 

ao Judiciário. Essa dimensão política do Judiciário possui estreita 

ligação com o presidencialismo.”

Para Maria Tereza Sadek, o texto fi nal da Constituição de 

1988 redefi niu profundamente o papel do Judiciário no que 

diz respeito à sua posição e à sua identidade na organização 

tripartite de poderes e, consequentemente, ampliou seu papel 

político. “Sua margem de atuação foi ainda alargada com a 

extensa constitucionalização de direitos e liberdades individuais 

e coletivos, em uma medida que não guarda proporção com 

textos legais anteriores”. 
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por uma ampla maioria, além de não ser questionados estão sendo ampliados, en-
quanto os temas em que as lideranças se atrapalharam, como a questão agrária ou do 
sistema fi nanceiro, não fi caram resolvidas. “A citação dos 12% de juros, por exemplo, 
foi sem negociação, uma votação atabalhoada. O processo político é sólido quando 
tem o maior apoio possível.”

Na entrevista, Vianna Lopes também refuta a tese de que a Constituição provocou 
uma certa paralisação na vida brasileira. Segundo o pesquisador, não foi a Constituição 
que “travou” o país e sim o processo político posterior ao texto. “Há coisas que são 
creditadas à Constituição, mas a experiência histórica mostra que não têm nada a ver 
com o texto”, afi rma.

Para Júlio Aurélio, mesmo nos pontos em que a Constituição não contribuiu para 
melhorar, a situação seria pior sem os dispositivos constitucionais. “Se não houvesse 
previsão de juizados especiais, não teríamos nem o que regulamentar”, exemplifi ca.

outros. A força do Congresso Nacional 

é gigantesca. Um presidente sem o 

Congresso não governa. Ao mesmo 

tempo, o Executivo tem suas medidas 

provisórias e toca o país como quer”.

Na mesma entrevista a ConJur, 
Moraes afi rma que o mundo do Judiciário 

não chega a 10% do mundo real8. 

“O dia-a-dia das pessoas é saúde, 

educação, transporte e habitação. O 

Judiciário só se envolve nisso se há 

alguma ilegalidade. Ele não comanda nem 

o Executivo nem o Legislativo. Apenas faz 

um papel que lhe cabe, mas que não era 

exercido antes de 1988.”

8  “Continuidade constitucional”, entrevista a Aline 
Pinheiro, publicada na ConJur (http://www.conjur.com.
br) em 5/10/2008.

Com isso, acentua a professora, a Constituição de 1988 pode ser 

vista como um ponto de infl exão, representando uma mudança 

substancial no perfi l do Poder Judiciário, alçando-o para o centro 

da vida pública e conferindo-lhe papel de protagonista de primeira 

grandeza. Para ela, “o protagonismo do Judiciário, e também dos 

demais agentes do sistema de justiça, substantiva-se em um poder 

até então desfrutado apenas pelos representantes eleitos pelo povo, 

seja no Legislativo, seja no Executivo”7.

Alguns constitucionalistas, no entanto, não concordam com 

a análise de que a nova Carta teria conferido mais poderes ao 

Judiciário. Alexandre de Moraes é um deles. Ouvido pela revista 

Consultor Jurídico, ele justifi ca seu ponto de vista:

“Antes da Constituição de 1988, como acontece em qualquer 

regime de exceção, nem o Judiciário nem o Legislativo 

eram fortes. O único poder forte era o Executivo, com seus 

presidentes-generais. A partir de 1988, o Judiciário fi cou 

mais importante, mas não acho que tenha mais poder que os 

7  Nota da autora: “Para a discussão do modelo de controle da constitucionalidade 
adotado e suas consequências para a vida pública e para a governabilidade, ver Arantes, 
1997.” Trata-se da obra de Rogério Bastos Arantes, Judiciário e Política no Brasil. São 
Paulo: Sumaré/Fapesp/Educ, 1997.
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Para ele, a falta de leis para regulamentar artigos da Constituição deve-se ao Con-
gresso Nacional de 1988 para cá e não à Constituinte. “É o Congresso que deveria ter 
dado conta disso após a promulgação do texto constitucional.”

Segundo ele, após o plebiscito de 1993 ter defi nido o presidencialismo como sistema 
de governo, o Congresso deveria ter feito uma recomposição dos elementos parlamen-
taristas. “É preciso uma reestruturação para que a medida provisória não seja um pro-
blema. Ou se retira o instrumento ou se resolve uma maneira de partilhar os ônus da 
edição de MP entre o Executivo e o Legislativo”, analisa197.

O Conselho Nacional de Justiça
Depois de permanecer adormecida por vários anos no Congresso, a Reforma do 

Judiciário começou a despertar no final do segundo ano do primeiro mandato do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A movimentação no Congresso desencadeou 
uma onda de debates em todo o país em torno de uma proposta de emenda consti-
tucional198, que viria a ser aprovada e promulgada no final de 2004. Apesar de sua 
amplitude, a mudança que praticamente centralizaria as discussões, principalmente 
pela forma como foi apresentada, seria a criação de um órgão externo de controle 
do Judiciário.

Entre os defensores da proposta, estava o jurista Fábio Konder Comparato, para 
quem “a essência do regime republicano, como a etimologia indica, é o fato de que o 
poder político não pertence, como um ativo patrimonial, aos governantes ou agentes 
estatais, mas é um bem comum do povo, e que somente nesse sentido era possível falar 
em poder público”. Para ele, “o corolário lógico desse princípio fundamental” estaria na 
necessária correlação existente entre poder e responsabilidade. 

“Quanto maior o poder, maior a responsabilidade, entendida esta como o dever que 
incumbe ao detentor do poder, em nome de outrem, de responder pela forma como o 
exerce.” Nesse sentido, Comparato considera que “a responsabilidade desdobra-se, na 
verdade, em duas relações: a correspondente ao dever de prestar contas e a relação de 
sujeição às sanções cominadas em lei pelo mau exercício do poder”. 

Prossegue Comparato:

197  “Hora da Política”, entrevista a Marina Ito, publicada na ConJur  (http://www.conjur.com.br) em 19/10/2008.
198  Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004.
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“Numa república democrática os controles institucionais de abuso de poder pe-
los órgãos do Estado são de duas espécies: o horizontal, ligado ao mecanismo da 
separação de poderes, e o vertical, fundado na soberania popular. Na verdade, a de-
mocracia é o regime político no qual ninguém, nem mesmo o povo soberano, exerce 
um poder absoluto, sem controles. O poder soberano do povo só pode ser exercido, 
legitimamente, no quadro da Constituição. E é, justamente, ao Poder Judiciário que 
incumbe a magna função de interpretar os limites constitucionais dentro dos quais 
há de ser exercida a soberania popular”, destacou o autor em artigo publicado pelo 
Centro de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em junho de 2004, no 
auge dos debates.

“Se assim é, se o próprio povo soberano tem a sua ação limitada nos termos da 
Constituição, com maioria de razão deve a atuação do Judiciário ser submetida a uma 
fi scalização permanente de sua regularidade. Ora, é forçoso reconhecer que os controles 
institucionais da ação do Judiciário, em nossa sociedade, são muito frouxos e mesmo, 
em certos setores, praticamente inexistentes.” 

Se se exige, com razão, total independência do Judiciário no julgamento dos demais 
poderes públicos à luz dos mandamentos constitucionais e legais, “não se compreende 
por que o corpo de magistrados não deva se submeter, por igual, a um controle externo 
do seu comportamento por outros órgãos, para efeito de apuração de suas responsabili-
dades, tanto no nível penal quanto no civil e no disciplinar”199. 

No texto, Comparato considera “falacioso” objetar que a fi scalização ab extra da 
ação dos magistrados importaria na perda de sua independência de julgamento e do 
seu poder disciplinar interno. “Em primeiro lugar, porque esse exame não implica, em 
hipótese alguma, uma revisão das decisões processuais ou de mérito, dadas por juízes 
e tribunais. Ele tem por objeto, de um lado, o modo como os magistrados se desem-
penham no exercício dessa sua função privativa e, de outro lado, a sua conduta pessoal 
fora dessa atuação funcional. 

Em segundo lugar, porque o controle externo não pode jamais abranger a compe-
tência de julgamento, assim como a censura judicial dos atos do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo não signifi ca a assunção pelo Judiciário das funções privativas desses 
ramos do Estado. 

199  COMPARATO, 2004.
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Em terceiro lugar, porque um mecanismo de exame externo do funcionamento do 
Judiciário não acarreta a abolição do poder disciplinar interno dos órgãos judiciais, mas 
na verdade o complementa”. 

O Congresso Nacional promulgou, em 30 de dezembro de 2004, a Emenda Cons-
titucional 45, alterando dispositivos contidos em 25 artigos da Constituição brasileira 
e acrescentando outros quatro, todos no âmbito da reforma judiciária. Um dos artigos 
que passou a fazer parte da Carta Magna estabelecia a criação do Conselho Nacional de 
Justiça, incluindo o referido conselho entre os órgãos que passariam a compor o Poder 
Judiciário do país.

Pela emenda aprovada, o Conselho Nacional de Justiça seria composto por 15 mem-
bros, entre os quais dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, “e dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal”. A presidência 
do novo órgão caberia ao Supremo Tribunal Federal, enquanto ao Superior Tribunal 
de Justiça caberia indicar o ministro-corregedor, o segundo cargo em importância na 
hierarquia do Conselho.

Em 14 de junho, sob a presidência do então presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Nelson Jobim, seria oficialmente instalado o Conselho Nacional 
de Justiça. Em 2006, Jobim foi sucedido pela ministra Ellen Gracie. No final de 
2008, o ministro Gilmar Mendes, também presidente do STF, permanecia à frente 
do órgão, enquanto a Corregedoria Nacional de Justiça era ocupada pelo ministro 
Gilson Langaro Dipp.
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Posfá́cio

Pronto para enfrentar o futuro

O Brasil iniciou em 1985 o mais longo e consistente período de normalida-
de democrática de sua história. No momento em que comemora os 200 

anos da instalação de seu primeiro tribunal de cúpula, o país se prepara para 
celebrar a sexta eleição direta para presidente sem quebra de continuidade. 
Superou o afastamento de um presidente da República pela via regulamentar, 
dentro da lei e mostrando inédita vitalidade de suas instituições. Outras crises 
políticas de gravidade, como a da compra de votos para aprovação da emenda 
da reeleição para presidente, no governo Fernando Henrique, ou a da compra 
de apoio parlamentar do governo Lula, conhecida como mensalão, nem sequer 
ameaçaram a ordem institucional.

A partir de 1994, com a implantação bem-sucedida do Plano Real, o país 
dá outro importante passo rumo à normalidade civilizatória, com a conquista 
da estabilidade econômica. Depois de décadas de descontrole infl acionário, de 
seis malsucedidos planos econômicos e de quatro mudanças de padrão mo-
netário, a infl ação volta a patamares civilizados, que lançam as bases para o 
crescimento econômico, modesto mas sustentado, do início do novo milênio.

Para o economista Albert Fishlow, criador do Centro de Estudos Brasilei-
ros da Universidade de Columbia, a estabilidade política e econômica vivida 
pelo país nos anos recentes não foi uma conquista do Legislativo ou do Execu-
tivo, mas do Poder Judiciário. O estudioso Carlos Vilhena, em raciocínio seme-
lhante, atribui aos operadores do Direito no país a construção dos parâmetros 
sociais, econômicos e ambientais que governam hoje a vida dos brasileiros.
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Os dois raciocínios têm em comum a constatação de que a interferência da 
Justiça na vida do país é grande e é positiva. Essa opção foi feita 20 anos atrás, 
quando a classe política decidiu que o Brasil teria uma Constituição extensa e 
analítica – e delegou ao Supremo Tribunal Federal a tarefa de cuidar do cum-
primento dessa tarefa.

Na comemoração dos 20 anos da Constituição Federal de 1988, o pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, enalteceu a 
importância do Judiciário na estabilização do país: “Desde o advento da Carta 
de 1988 não houve imbróglio institucional, turbulência interna ou externa que 
não tenham sido resolvidos dentro dos parâmetros normativos pertinentes. 
A partir dessa solidez constitucional, na qual o Supremo fi gura como órgão-
chave moderador nos embates democráticos, o país pôde crescer de forma 
organizada e contínua. A segurança institucional repercutiu em desenvolvi-
mento econômico e maturidade política”.

Ao longo da história, o Executivo e o Judiciário moraram nos polos opos-
tos da gangorra do poder. A hipertrofi a em uma ponta forçou a atrofi a na ou-
tra. O movimento em direção ao equilíbrio tem gerado fricções, mas benefi cia 
o país. Para o constitucionalista Luís Roberto Barroso, a efetivação do poder 
do Judiciário é a novidade no jogo entre os poderes no Brasil. “O Judiciário 
deixou de ser um departamento técnico especializado e passou a ocupar um 
espaço político onde disputa efetivamente com o Legislativo e com o Executi-
vo. O reequilíbrio de poderes começa pela ascensão do Judiciário”.

Barroso ensina ainda que é papel do Judiciário aplicar a Constituição e as 
leis, que são normas políticas tomadas pelos outros poderes, já que a lei é obra 
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do Legislativo com a sanção do Executivo. A arbitragem de confl itos impõe ao 
julgador não apenas o conhecimento de normas específi cas, mas do espírito das 
leis que se depreende da interpretação associada da Constituição, demais leis, da 
doutrina e da jurisprudência ou – como ele próprio prefere – a juridicidade.

 Foram necessários 20 anos para que a Constituição promulgada em 1988 
passasse a vigorar com toda a sua força. De um lado, isso foi viabilizado com 
a renovação de intérpretes da Carta. De outro, como analisa a pesquisadora 
Maria Tereza Sadek, pela própria sistemática em que o Judiciário passou a ser 
chamado para deliberar sobre todas as questões da vida nacional.

 A evolução da máquina estatal da Justiça teve uma contribuição funda-
mental do Ministério Público. Fishlow descreve o formato do Parquet como 
uma grande invenção brasileira. Cabe ressaltar ainda o papel da Advocacia, a 
mais sustentável das instituições da Justiça ao longo da história brasileira.  

Os antagonismos têm servido para o avanço. Contribuem para delinear 
os limites e os papéis do juiz, do Ministério Público, da polícia e da defesa no 
rumo da pacifi cação. A vitalidade dessas instituições tem dinâmica e vigor que 
a harmonia não entorpece.

A aposentadoria, em 2003, do ministro José Carlos Moreira Alves é um 
divisor de águas no processo de renovação da composição do STF e de cons-
trução de uma nova jurisprudência. Moreira Alves foi o último dos 11 minis-
tros que, formados e condicionados na doutrina fi rmada nos anos do regime 
militar, consolidaram a jurisprudência que passa a ser revisada.

Com a desconstrução do modelo pré-88, o STF desembarca da lógica da Carta 
de 1969. Surge então um tribunal menos estatal, mais ousado e amigo dos direitos 

Pós_Bibliografia_Créditos.OK.indd   4 22.09.09   17:08:10



222    Just iça no B rasil   200 Anos de História

fundamentais e do direito de defesa. Nomeado pelo primeiro governo civil depois 
de 20 anos de regime militar, do qual foi uma das vítimas (em 1969, com base no 
AI-5, foi aposentado do cargo que ocupava no Ministério Público), o ministro 
José Paulo Sepúlveda Pertence marca o início da nova turma do Supremo.

A ele sucederam outros na mesma linha, como José Celso de Mello Filho, 
Marco Aurélio de Mello e Gilmar Ferreira Mendes, todos imbuídos da missão 
de ser efetivamente guardiães da Constituição. Em entrevista à revista eletrô-
nica Consultor Jurídico, Marco Aurélio avaliou a evolução da composição do 
Supremo: “O que se nota é que o Supremo saiu de uma postura mais conser-
vadora, mais ortodoxa, para se fazer mais ágil na atuação, mais sensível aos 
avanços culturais, aos anseios da própria sociedade”.

Para Gilmar Mendes, o STF está em transição desde a promulgação da 
Constituição de 1988, que trouxe novos institutos e o desafi o de novas inter-
pretações. “Nestes 20 anos de prática constitucional, produzimos uma nova 
doutrina, que infl uencia o processo de revisão da jurisprudência. Portanto, é 
uma ação concertada, que envolve antigos e novos atores, a evolução da dou-
trina e a própria visão das partes”, sustenta.

  Para Celso de Mello, o papel do novo Supremo foi desenhado pela nova 
Constituição: “O STF desempenha o papel de instância de equilíbrio e har-
monia, destinada a compor os confl itos institucionais que surgem não apenas 
entre o Executivo e o Legislativo, mas, também, entre esses poderes e os pró-
prios juízes e tribunais. O Supremo acha-se investido, mais do que nunca, de 
expressiva função constitucional que se projeta no plano das relações entre o 
Direito, a Política e a Economia”.
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A Constituição de 1988 afi rmou o compromisso da efetiva prestação ju-
risdicional ao resguardar os direitos fundamentais. Essa dinâmica se acentuou 
com a Reforma do Judiciário (Emenda Constitucional 45/04), ao fazer da ce-
leridade processual um direito fundamental.

A Reforma do Judiciário acrescentou à EC 45 uma série de leis de reforma 
processual, todas com vistas à aceleração da tramitação dos processos è a dinâ-
mica do Judiciário. Fazem parte desse pacote as leis que criaram a Súmula Vin-
culante (Lei 11.417/06)  e a Repercussão Geral (Lei 11.418/06), a Lei de Recursos 
Repetitivos (Lei 11.672/08) e a Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/06).

O fruto mais promissor da Reforma do Judiciário, contudo, foi o Conselho 
Nacional de Justiça. Mais do que órgão de controle externo do Judiciário, o 
CNJ se impôs como o propulsor que tenta tirar a pesada máquina judicial de 
sua histórica letargia e inoperância. Ao procurar dar efi ciência à prestação do 
serviço jurisdicional, o CNJ leva o Judiciário a transpor a última etapa para 
ocupar um espaço vital e central na vida brasileira.

Um Brasil que, se não é perfeito, é bem melhor do que o país do passado. 
Como diz o ministro do Supremo Tribunal Militar, Flávio Bierrenbach: “Du-
rante o regime autoritário, a gente lutou por um Estado democrático. E isso 
nós temos no Brasil hoje. Nós vivemos em um Estado Democrático de Direito, 
com os seus percalços, com problemas, com um quadro terrível de desigualda-
de, mas com um arcabouço institucional apto para enfrentar o futuro”.
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Apêndices

Getú́lio, quem mais fez e desfez ministros

Do visconde de Sabará ao ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 
161 nomes ocuparam uma vaga no Supremo Tribunal Federal desde 

a Proclamação da República, numa relação que, também por ordem de an-
tiguidade, começa com a Presidência do marechal Deodoro da Fonseca até 
chegar aos dias atuais, no segundo mandato do ex-metalúrgico Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

De Deodoro a Lula, como apenas uma exceção, todos indicaram ministros 
para o STF, atribuição esta prevista em todas as constituições promulgadas no 
período. A única exceção ocorreu no governo de Café Filho, que assumiu a 
Presidência em 24 de agosto de 1954, com o suicídio de Getúlio Vargas, e foi 
afastado, por motivos de saúde, em 8 de novembro de 1955, sendo substituído 
por Carlos Luz, então presidente da Câmara dos Deputados.

Luz, como presidente em exercício, fi cou apenas três dias no cargo, sendo 
deposto e substituído por Nereu Ramos, então vice-presidente do Senado. 
Quanto a Café Filho, que ocupou a chefi a do Executivo por pouco mais de 
um ano, permanece como o único presidente que não nomeou nem indicou 
ministro para o STF.

O recorde de nomeações, até hoje, permanece com seu antecessor, o 
presidente Getúlio Vargas, com 21 nomeações, situação talvez explicável 
pelo fato de ter sido o presidente a passar o maior período de tempo à fren-
te do Executivo. A primazia de Vargas explica-se também pelo emprego 
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de alguma truculência. Logo depois de assumir o Governo Provisório, em 
1930, ele decretou a aposentadoria compulsória de seis ministros do Supre-
mo, além do procurador-geral da República. Foram aposentados, nessa leva, 
Edmundo Muniz Barreto, Pedro Afonso Mibielli, Godofredo Geminiano 
da Franca e Pedro Joaquim dos Santos. 

A violência foi criticada com veemência pelo ministro Hermenegildo de 
Barros: “É a morte do Poder Judiciário no Brasil. Nenhum ministro pode-
rá se considerar garantido na situação em que se encontra presentemente o 
Supremo Tribunal Federal, que não pode ter independência e viverá exclusi-
vamente da magnanimidade do Governo Provisório. Pela minha parte, não 
tenho honra nenhuma em fazer parte desse Tribunal, assim desprestigiado, 
vilipendiado, humilhado”. 

O Supremo só veio a sofrer outra intervenção violenta dessa natureza em 
1968, após a edição do Ato Institucional número 5. Na verdade, é com o 
AI-6 que a junta militar então no exercício do poder decretou a aposentadoria 
compulsória dos ministros Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Vítor Nunes 
Leal. O ministro Gonçalves de Oliveira renunciou em solidariedade aos cole-
gas e Lafayette de Andrada aposentou-se. 

Deodoro da Fonseca, por razões óbvias, indicou e nomeou os 15 primeiros 
ministros do STF. Da relação faziam parte dez nomes oriundos do Supremo 
Tribunal de Justiça. Floriano Peixoto, que assumiu o cargo com a renúncia de 
Deodoro da Fonseca, também fez 15 indicações para o STF. Cabe também ao 
Marechal de Ferro o inglório privilégio de ter sido o único presidente da Repú-
blica que teve indicações para o Supremo rejeitadas pelo Senado. Escolhidos 
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por Floriano, os nomes de Barata Ribeiro, Innocêncio Galvão de Queiroz, 
Ewerton Quadros, Antônio Seve Navarro e Demosthenes da Silveira Lobo 
não passaram pelo crivo dos senadores.

José Linhares, então presidente do Supremo Tribunal Federal, foi cha-
mado a assumir a Presidência da República em 29 de outubro de 1945, com a 
renúncia forçada de Vargas. Até passar o cargo para seu sucessor, o marechal 
Eurico Gaspar Dutra, em 31 de janeiro de 1946, Linhares havia nomeado 
três ministros para o Supremo. Apesar do pouco tempo, os 105 dias de go-
verno conferem a Linhares o maior período que um membro do Judiciário 
ocupou a Presidência do País.

Outros ministros do Supremo que ocuparam interinamente a Presidência 
da República, além de Linhares, foram Moreira Alves (de 7 a 11 de julho de 
1986), Octavio Gallotti (13 a 15 de junho e 4 a 6 de agosto de 1994) e Marco 
Aurélio (em cinco períodos de 2002, totalizando 24 dias). O caso de Epitácio 
Pessoa é diferente. Depois de ocupar uma cadeira do Supremo entre 1902 e 
1912, foi eleito presidente da República e chefi ou o Executivo federal entre 
1919 e 1922. 

Outra exceção está reservada ao ministro Francisco Rezek: a de até hoje 
ter sido o único ministro do Supremo Tribunal Federal a ser indicado por 
dois presidentes. Primeiro, em março de 1983 pelo general João Baptista Fi-
gueiredo, o último militar a ocupar a presidência do país. 

Rezek viria a renunciar à vaga no STF em março de 1990, para tornar-se 
ministro das Relações Exteriores no governo de Fernando Collor de Mello, 
permanecendo no cargo até abril de 1992. No mês seguinte, foi nomeado 
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pela segunda vez para o STF, na vaga aberta com a aposentadoria do mi-
nistro Célio Borja. No fi nal daquele ano, Collor, o primeiro presidente da 
República eleito por voto direto após o regime militar, renunciaria ao cargo 
para evitar um processo de impeachment. Rezek aposentou-se como ministro 
do Supremo, após ter sido eleito pela Assembléia-Geral das Nações Unidas 
para ocupar uma cadeira na Corte Internacional de Justiça, em Haia.

NOMEAÇÕES PRESIDENCIAIS PARA O STF

Deodoro da Fonseca 15
Floriano Peixoto 15
Prudente de Morais 7
Manuel Vitorino Pereira* 3
Campos Sales 2
Rodrigues Alves 5
Afonso Pena 2
Nilo Peçanha 2
Hermes da Fonseca 6
Venceslau Brás 4
Delfi m Moreira 1

Epitácio Pessoa 3
Artur Bernardes 5
Washington Luís 4
Getúlio Vargas 21
José Linhares* 3
Eurico Gaspar Dutra 3
Nereu Ramos* 1
Juscelino Kubitschek 4
Jânio Quadros 1
João Goulart 2
Castelo Branco 8

Costa e Silva 4
Garrastazu Médici 4
Ernesto Geisel 7
João Figueiredo  9
José Sarney 5
Fernando Collor 4
Itamar Franco 1
Fernando Henrique Cardoso 3
Luiz Inácio Lula da Silva 7

* Presidentes interinos

PRESIDENTE MINISTROS 
 NOMEADOS 
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Todos os nomes 
Dos 161 nomes que ocuparam assento no Supremo Tribunal Federal, 

desde a sua instalação em 1891, o estado que mais proveu o tribunal de mi-
nistros foi o Rio de Janeiro (31 ministros), seguido por Minas Gerais (30), 
São Paulo (23), Rio Grande do Sul (16), Bahia (14) e Pernambuco (11). 

A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo colocou 53 ex-
alunos no Supremo. Em segundo lugar aparece a Escola de Direito de Re-
cife, com 31 ministros graduados em seus bancos escolares. A Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, com diferentes denominações, formou 20 minis-
tros e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, outros 10, enquanto da 
Universidade Federal de Minas Gerais saíram mais 12. 

O ministro Cândido Barata Ribeiro (1893-1894) era médico, formado 
pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E o ministro Amaro Caval-
canti (1906-1914) formou-se na Albany Law School da Union University, 
de Nova York. De seis ministros que se formaram em escolas particulares, 
quatro graduaram-se em universidades católicas do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e Santos (SP). Os outros dois saíram do Macken-
zie e da Univesidade de São Bernardo do Campo (SP).
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MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

  NASCIMENTO ESTADO DE              PERÍODO NO STF 
NOME

 E MORTE ORIGEM Início Final 

Carlos Alberto Menezes Direito 1942-2009 PA 5/9/2007 1/9/2009
Cármen Lúcia Antunes Rocha   1954- MG 21/6/2006 -
Enrique Ricardo Lewandowski   1948- RJ 16/3/2006 -
Eros Roberto Grau   1940- RS 30/6/2004 -
Joaquim Benedito Barbosa Gomes   1954- MG 25/6/2003 -
Carlos Ayres Britto   1942- SE 25/6/2003 -
Antônio Cezar Peluso 1942- SP 25/6/2003 -
Gilmar Ferreira Mendes   1955- MT 20/6/2002 -
Ellen Gracie Northfl eet 1948- RJ 14/12/2000 -
Nelson Azevedo Jobim 1946- RS 15/4/1997 29/3/2006
Maurício José Corrêa 1934- MG 15/12/1994 8/5/2004
Ilmar Nascimento Galvão 1933- BA 26/6/1991 5/5/2003
Marco Aurélio Mendes de Farias Mello 1946- RJ 13/6/1990 -
Carlos Mário da Silva Velloso 1936- MG 13/6/1990 19/1/2006
José Celso de Mello Filho 1945- SP 17/8/1989 -
José Paulo Sepúlveda Pertence 1937- MG 17/5/1989 17/8/2007
Paulo Brossard de Sousa Pinto 1924- RS 5/4/1989 23/10/1994
Célio de Oliveira Borja 1928- RJ 17/4/1986 1/4/1992
Carlos Alberto Madeira 1920-1998 MA 19/9/1985 16/3/1990
Sydney Sanches 1933- SP 31/8/1984 25/4/2003
Luís Octávio Pires e Albuquerque Gallotti 1930- RJ 20/11/1984 27/10/2000
José Francisco Rezek 1944- MG 24/3/1983 5/2/1997
Aldir Guimarães Passarinho 1921- PI 2/9/1982 22/4/1991
Oscar Dias Correia 1921-2005 MG 26/4/1982 18/1/1989
Alfredo Buzaid 1914-1991 SP 30/3/1982 20/7/1984
José Néri da Silveira 1932- RS 10/9/1981 24/4/2002
Firmino Ferreira Paz 1912-1991 PI 24/6/1981 16/7/1982
Clóvis Ramalhete Maia 1912-1995 ES 8/4/1981 24/2/1982
Luís Rafael Mayer 1919- PB 15/12/1978 15/3/1989
Décio Meireles de Miranda 1916-2000 MG 27/6/1978 2/9/1985
Pedro Soares Muñoz 1916-1991 RS 8/8/1977 5/11/1984
Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto 1911-1989 MG 4/7/1975 8/12/1981
José Carlos Moreira Alves 1933- SP 20/6/1975 22/4/2003
João Baptista Cordeiro Guerra 1916-1993 RJ 26/9/1974 19/3/1986
João Leitão de Abreu 1913-1992 RS 17/6/1974 7/8/1981
José Geraldo Rodrigues de Alckmin 1915-1978 SP 11/10/1972 6/11/1978
Francisco Manoel Xavier de Albuquerque 1926- AM 19/4/1972 22/2/1983

Pós_Bibliografia_Créditos.OK.indd   13 22.09.09   17:08:19



Justiça no B rasil   200 Anos de História    231

Antônio Néder 1911-2003 MG 28/4/1971 10/6/1981
Olavo Bilac Pinto 1908-1985 MG 17/6/1970 8/2/1978
Carlos Thompson Flores 1911-2001 RS 14/3/1968 26/1/1981
Moacir Amaral Santos 1902-1983 SP 18/10/1967 25/7/1972
Temístocles Brandão Cavalcanti 1899-1980 RJ 18/10/1967 14/10/1969
Rafael de Barros Monteiro 1908-1974 SP 7/7/1967 3/5/1974
Adaucto Lúcio Cardoso 1904-1974 MG 2/3/1967 19/3/1971
Djaci Alves Falcão 1919- PB 22/2/1967 30/1/1989
Elói José da Rocha 1907-1999 RS 15/9/1966 3/6/1977
Carlos Medeiros Silva 1907-1983 MG 25/11/1965 18/7/1966
Aliomar de Andrade Baleeiro 1905-1978 BA 25/11/1965 4/5/1975
Osvaldo Trigueiro de Albuquerque Melo 1905-1989 PB 25/11/1965 2/1/1975
José Eduardo Prado Kelly 1904-1986 RJ 25/11/1965 19/1/1968
Adalício Coelho Nogueira 1902-1990 BA 25/11/1965 13/2/1972
Evandro Cavalcanti Lins e Silva 1912-2002 PI 4/9/1963 16/1/1969
Hermes Lima 1902-1978 BA 26/6/1963 16/1/1969
Pedro Rodovalho Marcondes Chaves 1897-1985 SP 26/4/1961 6/6/1967
Vítor Nunes Leal 1914-1985 MG 7/12/1960 16/1/1969
Antônio Gonçalves de Oliveira 1910-1992 MG 15/2/1960 17/1/1969
Antônio Martins Vilas Boas 1896-1988 MG 20/2/1957 15/11/1966
Cândido Mota Filho 1897-1977 SP 2/5/1956 16/9/1967
Ary Azevedo Franco 1900-1963 RJ 1/2/1956 16/5/1905
Nelson Hungria Hoffbauer 1891-1969 MG 4/6/1951 11/4/1961
Mário Guimarães 1889-1976 SP 28/5/1951 10/41956
Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 1895-1975 MG 15/6/1950 19/11/1960
Luís Gallotti 1904-1978 SC 22/9/1949 15/8/1974
Hahnemann Guimarães 1901-1980 RJ 30/10/1946 3/10/1967
Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa 1897-1967 RJ 30/1/1946 6/12/1966
Edgard Costa 1887-1970 RJ 8/11/1945 19/1/1957
Antônio Carlos Lafayette de Andrada 1900-1974 MG 8/11/1945 17/1/1969
José Filadelfo de Barros e Azevedo 1894-1951 RJ 26/8/1942 30/1/1946
Álvaro Goulart de Oliveira 1882-1950 RJ 15/4/1942 28/5/1950
Valdemar Cromwell do Rego Falcão 1895-1946 CE 18/6/1941 2/10/1946
Orozimbo Nonato da Silva 1892-1974 MG 6/5/1941 27/1/1960
José de Castro Nunes 1882-1959 RJ 18/12/1940 22/9/1949
Anníbal Freire da Fonseca 1884-1970 SE 26/6/1940 17/5/1951
Frederico de Barros Barreto 1895-1969 PE 17/5/1939 21/5/1963
Washington Osório de Oliveira 1873-1950 RJ 12/10/1938 19/7/1940
José Linhares 1886-1957 CE 24/12/1937 28/1/1956
Francisco Tavares da Cunha Melo 1880-1950 PE 24/11/1937 4/4/1942
Armando de Alencar 1886-1953 RS 22/11/1937 8/5/1941
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Carlos Maximiliano Pereira dos Santos 1873-1960 RS 4/5/1936 13/6/1941
Ataulfo Nápoles de Paiva 1865-1955 RJ 20/3/1934 16/12/1937
Otávio Kelly 1878-1948 RJ 14/2/1934 31/7/1942
Manuel da Costa Manso 1876-1957 SP 28/8/1933 3/5/1939
Laudo Ferreira de Camargo 1881-1963 SP 9/6/1932 17/4/1951
João Martins de Carvalho Moura 1872-1951 MG 8/6/1931 10/12/1940
Plínio de Castro Casado 1870-1964 RS 4/6/1931 1/10/1938
Eduardo Espínola 1875-1967 BA 13/5/1931 26/5/1945
Rodrigo Otávio Landgaard Meneses 1986-1944 SP 8/2/1929 7/2/1934
Firmino Antônio da Silva Whitaker Filho 1866-1934 SP 6/6/1927 5/3/1934
Francisco Cardoso Ribeiro 1876-1932 SP 25/5/1927 16/5/1932
José Soriano de Sousa Filho 1863-1938 PE 25/2/1927 30/5/1932
Heitor de Sousa 1871-1929 SE 2/7/1926 11/1/1929
Uladislau Herculano de Freitas 1867-1926 RS 28/1/1926 14/5/1926
Antônio Bento de Faria 1876-1959 RJ 19/8/1925 26/5/1945
João Luís Alves 1870-1925 MG 24/1/1925 15/11/1925
Artur Ribeiro de Oliveira 1866-1936 MG 6/8/1923 19/4/1905
Geminiano da Franca 1870-1935 PB 22/11/1922 18/2/1931
Alfredo Pinto Vieira de Melo 1863-1923 PE 21/9/1921 8/7/1923
Pedro Joaquim dos Santos 1866-1942 BA 29/11/1919 18/2/1931
Hermenegildo Rodrigues de Barros 1866-1955 MG 26/7/1919 16/11/1937
Edmundo Pereira Lins 1863-1944 MG 12/9/1917 16/11/1937
Antônio Joaquim Pires Carvalho Albuquerque 1865-1954 BA 26/5/1917 18/2/1931
João Mendes de Almeida Júnior 1856-1923 SP 5/1/1917 24/10/1922
Augusto Olympio Viveiros de Castro 1867-1927 MA 3/2/1915 10/4/1905
José Luís Coelho e Campos 1843-1919 SE 1/11/1913 13/10/1919
Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda 1864-1925 RJ 16/11/1912 5/7/1925
Pedro Afonso Mibielli 1866-1945 RS 13/11/1912 18/2/1931
Enéas Galvão 1863-1916 RS 24/8/1912 24/11/1916
Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo 1837-1912 RJ 11/11/1911 29/10/1912
Edmundo Muniz Barreto 1864-1934 RJ 31/12/1910 18/2/1931
Carolino de Leoni Ramos 1857-1931 BA 23/11/1910 20/3/1931
Godofredo Xavier da Cunha 1860-1936 RS 25/9/1909 18/2/1931
Canuto José Saraiva 1854-1919 SP 16/6/1908 25/5/1919
Pedro Augusto Carneiro Lessa 1859-1921 MG 20/11/1907 25/7/1921
Manuel José Espínola 1841-1912 BA 29/9/1906 7/10/1912
Amaro Cavalcanti Soares de Brito 1849-1922 RN 27/6/1906 31/12/1914
Antônio Augusto Cardoso 1860-1911 BA 11/11/1905 26/10/1911
Joaquim Xavier Guimarães Natal 1860-1933 GO 23/9/1905 13/4/1927
Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro 1851-1917 SE 14/10/1903 29/6/1917
Epitácio da Silva Pessoa 1865-1942 PB 29/1/1902 17/8/1912
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Alberto de Seixas Martins Torres 1865-1917 RJ 18/5/1901 18/9/1909
Antônio Gonçalves de Carvalho 1843-1901 RJ 1/9/1898 18/1/1901
Adolfo Augusto Olinto 1842-1898 MG 8/9/1897 12/8/1898
André Cavalcanti de Albuquerque 1834-1927 PE 12/6/1897 13/2/1927
Manuel José Murtinho 1847-1917 MT 23/1/1897 22/4/1917
João Pedro Belfort Vieira 1846-1910 MA 20/1/1897 2/11/1910
João Barbalho Uchoa Cavalcanti 1846-1909 PE 20/1/1897 16/4/1906
Antônio Augusto Ribeiro de Almeida 1838-1919 RJ 24/6/1896 30/9/1913
Joaquim Antunes de Figueiredo Júnior 1844-1917 RJ 11/12/1895 23/08/1897
Lúcio de Mendonça 1854-1909 RJ 24/4/1895 26/10/1907
Ubaldino do Amaral Fontoura 1842-1920 PR 15/12/1894 4/5/1896
Américo Lobo Leite Pereira 1841-1903 MG 8/12/1894 1/10/1903
Fernando Luís Osório 1848-1896 RS 28/11/1894 26/11/1896
Américo Brasiliense de Almeida Melo 1833-1896 SP 24/11/1894 26/3/1896
Hermínio Francisco do Espírito Santo 1841-1924 PE 17/11/1894 11/11/1924
Bernardino Ferreira da Silva 1856-1905 SP 10/10/1894 24/10/1905
Antônio de Sousa Martins 1829-1896 PI 10/10/1894 10/3/1905
Eduardo Pindaíba de Matos 1831-1913 MA 10/10/1894 27/12/1910
Cândido Barata Ribeiro 1843-1910 BA 25/11/1893 29/9/1894
Francisco de Paula Ferreira Resende 1832-1893 MG 28/6/1892 26/10/1893
José Hygino Duarte Pereira 1847-1901 CE 4/6/1892 7/6/1897
Bento Luís de Oliveira Lisboa 1836-1905 RJ 4/6/1892 18/11/1893
Francisco de Faria Lemos 1828-1904 PE 4/6/1892 18/11/1893
Amphilophio Botelho Freire de Carvalho 1850-1903 BA 1/2/1892 3/4/1895
Antônio Joaquim Macedo Soares 1838-1905 RJ 29/1/1892 14/8/1905
Esperidião Elóy de Barros Pimentel 1823-1906 AL 29/1/1892 18/11/1893
Joaquim de Toledo Pisa e Almeida 1842-1908 SP 1/4/1891 22/4/1908
José Júlio Albuquerque e Barros 1841-1893 PE 28/2/1891 31/8/1893
Henrique Pereira de Lucena 1835-1913 PE 28/2/1891 15/3/1892
Luís Antônio Pereira Franco 1826-1902 BA 28/2/1891 20/1/1902
Joaquim da Costa Barradas 1836-1908 MA 28/2/1891 21/10/1893
Ovídio Fernandes Trigo de Loureiro 1828-1904 SP 28/2/1891 29/9/1894
Antônio de Sousa Mendes 1823-1905 PI 28/2/1891 6/5/1892
Luís Correia de Queirós Barros 1817-1908 PE 28/2/1891 15/3/1892
Ignacio José de Mendonça Uchoa 1820-1910 AL 28/2/1891 15/3/1892
Joaquim Francisco de Faria 1825-1902 RJ 28/2/1891 15/3/1892
Olegário Herculano de Aquino e Castro 1828-1906 SP 28/2/1891 12/8/1906
João José de Andrade Pinto 1825-1898 RJ 28/2/1891 8/10/1894
Tristão de Alencar Araripe 1821-1908 CE 28/2/1891 25/1/1892
João Antônio de Araújo Freitas Henriques 1822-1903 BA 28/2/1891 10/2/1894
João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato 1817-1894 MG 28/2/1891 4/5/1892
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A COMPOSIÇÃO DO SUPREMO EM 2008 

Sentados: Ellen Gracie, Celso de Mello, Gilmar Mendes (presidente), Marco Aurélio, Cezar Peluso. 

Em pé: Menezes Direito, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Carlos Britto, Eros Grau, Cármen 

Lúcia e Antonio Fernando Souza (procurador-geral da República)
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PRESIDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

NOME ESTADO PERÍODO NOME ESTADO PERÍODO

José Albano Fragoso Portugal 1829-1832
Lucas Antonio Monteiro de Barros MG 1832-1842
José Bernardo de Figueiredo RJ 1842-1849
Francisco de Paula Pereira Duarte MG 1849-1855
Manoel Pereira de Sampaio ES 1856-1857
Joaquim Pinheiro de Vasconcellos BA 1857-1864
Joaquim Marcelino de Brito BA 1864-1879
João Antonio de Vasconcellos BA 1879-1990
Albino José Barboza de Oliveira  Portugal 1880-1882
Manoel de Jesus Valdetaro RJ 1882-1886
João de Negreiros Sayão Lobato MG 1886-1891
Freitas Henrique BA 1891 -1894
D’Aquino de Castro SP 1894-1906
Piza e Almeida SP 1906-1908
Pindahiba de Mattos MA 1908-1910
Hermínio do Espírito Santo PE 1911-1924
André Cavalcanti PE 1924-1927
Godofredo da Cunha RS 1927-1931
Leoni Ramos BA 1931
Edmuno Lins MG 1931-1937
Bento de Faria RJ 1937-1940
Eduardo Espínola BA 1940-1945
José Linhares CE 1945-1949
Laudo de Camargo SP 1949-1951
José Linhares CE 1951-1956
Orozimbo Nonato MG 1956-1960
Barros Barreto PE 1960-1962

Lafayette de Andrada MG 1962-1963
Ribeiro da Costa  RJ 1963-1966
Luís Gallotti SC 1966-1968
Gonçalves de Oliveira MG 1968-1969
Osvaldo Trigueiro PB 1969-1971
Aliomar Baleeiro BA 1971-1973
Eloy da Rocha RS 1973-1975
Djaci Falcão  PE 1975-1977
Thompson Flores RS 1977-1979
Antonio Neder MG 1979-1981
Xavier de Albuquerque AM 1981-1983
Cordeiro Guerra RJ 1983-1985
Moreira Alves SP 1985-1987
Rafael Mayer PB 1987-1989
Néry da Silveira RS 1989-1991
Aldir Passarinho PI 1991
Sydney Sanchez SP 1991-1993
Octavio Gallotti  RJ 1993-1995
Sepúlveda Pertence MG 1995-1997
Celso de Mello SP 1997-1999
Carlos Velloso MG 1999-2001
Marco Aurélio RJ 2001-2003
Maurício Corrêa MG 2003-2004
Nelson Jobim RS 2004-2006
Ellen Gracie RJ 2006-2008
Gilmar Mendes MT 2008 - 
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