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O início da organização judiciária federal
É convenção corrente, da qual não se vai aqui fugir, dividir a história da República 

em cinco períodos:

  1889-1930

  1930-1945

  1945-1964

  1964-1985

  1985 em diante

A República Velha, período que vai da proclamação do novo regime até a Revolução de 1930

A Era Vargas, primeiro revolucionária (1930-34), depois constitucional (1934-37), 
depois ditatorial (1937-45)

O Período Democrático, iniciado com as eleições de dezembro de 1945 e interrompido 
pelo golpe civil-militar de 1964

A Ditadura Militar, durante a qual todos os presidentes da República foram generais do Exército

Período aberto pela redemocratização, com a eleição indireta de um civil, a promulgação 
da Constituição e a volta das eleições diretas para presidente da República

Essa divisão segue os marcos institucionais de cada período, sobretudo a vigência 
das Constituições de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988. Que em menos de 100 
anos tenha havido sete diferentes Cartas é algo que fala por si só sobre os problemas de 
organização político-institucional do país.

Para Boris Fausto, “como episódio, a passagem do Império para a República foi 
quase um passeio”. Em compensação, afi rma, os anos posteriores ao 15 de novembro 
caracterizaram-se por uma grande incerteza. Os vários grupos que disputavam o poder 
tinham interesses diversos e divergiam em suas concepções de como organizar a Repú-
blica. Os representantes políticos da classe dominante das principais províncias – São 
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul – defendiam a ideia da República federativa, 
que asseguraria um grau considerável de autonomia às unidades regionais.

“Distinguiam-se porém em outros aspectos da organização do poder. O PRP [Par-
tido Republicano Paulista] e os políticos mineiros sustentavam o modelo liberal. A base 
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da República seria constituída de cidadãos, representados na direção do Estado por um 
presidente eleito e pelo Congresso. Os republicanos gaúchos eram positivistas.”43

O federalismo seria consagrado na Constituição de 24 de fevereiro de 1891, mas, diz 
o autor, já estaria traduzido num dos primeiros atos do governo provisório, o Aviso 3, 
de 21 de novembro de 1889, dissolvendo comissão de juristas que fora nomeada em 11 
de julho – portanto, ainda no Império – para organizar um código civil. 

Informa Nequete que, conforme as disposições do aviso, aos estados incumbia fazer 
as leis que regulam as relações civis dos cidadãos. Ao Poder Legislativo federal cabe-
riam apenas as atribuições relativas aos interesses gerais e à coexistência harmônica dos 
estados. Decretar ou ao menos redigir leis civis obrigatórias para toda a União seria 
“restringir em limites indevidamente preestabelecidos a autonomia dos estados”44.

Numa sessão da Constituinte, em janeiro de 1890, o ministro da Justiça, Campos 
Sales, bate na mesma tecla. “Felizmente, porém, depois de ter cedido à corrente mais 
entranhadamente federalista – aprovando, em primeira discussão, a emenda enviada por 
Campos Sales –, voltou o Congresso sobre seus passos.”

Na Constituição Provisória outorgada pelo Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, 
são estabelecidos, nos artigos 54 a 61, os princípios fundamentais da organização judi-
ciária federal, incluindo a instalação do Supremo Tribunal Federal, que viria a ser inau-
gurado ofi cialmente em 28 de fevereiro de 1891, “quatro dias depois da promulgação da 
primeira Constituição republicana, que o consagrou”, como registrou o ministro Carlos 
Velloso, em sessão solene, realizada em setembro de 2003, para comemorar, na época, 
os 175 anos da lei de 18 de setembro de 1828, que criou o Supremo Tribunal de Justiça 
do Império, antecessor do Supremo Tribunal Federal da República

Na exposição de motivos do Decreto 848, o ministro da Justiça, Campos Sales, 
ressalta que a função do liberalismo no passado “foi opor um limite ao poder vio-
lento dos reis”, enquanto “o dever do liberalismo na época atual é opor um limite ao 
poder ilimitado dos parlamentos”. E essa “missão histórica”45, segundo ele, caberia 
ao Poder Judiciário.

Para Nequete, o Supremo Tribunal Federal foi criado “nos moldes da Suprema Cor-
te americana”, conferindo-se a seus integrantes competência para organizar sua Justiça 

43  FAUSTO, 2007.
44  NEQUETE, 2000b.
45  Citado em NEQUETE, ib.
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e legislar sobre o processo. Ele avalia, no entanto, que a pluralidade de diplomas pro-
cessuais que então se seguiu “não trouxe nenhum proveito ao país”, o que não impede 
o reconhecimento de que pela primeira vez a magistratura ganhava “um estatuto que 
verdadeiramente a situasse em pé de igualdade com os demais Poderes”. 

O próprio Nequete exemplifi ca:
“Na Proclamação de 15 de novembro, abolindo o Conselho de Estado e a vitalicie-

dade do Senado, e dissolvendo a Câmara dos Deputados, é resguardada a inviolabilidade 
dos organismos judiciários. No Decreto 25, de 30 de novembro, declara a República 
querer que a magistratura guarde toda a independência e honorabilidade essenciais às 
suas altas funções. E o Decreto 210, de 20 de fevereiro de 1890, determina que os pre-
sidentes do Supremo Tribunal de Justiça, antecessor do Supremo Tribunal Federal, e 
os das Relações sejam dali em diante eleitos entre os membros desses tribunais e por 
votação de seus pares”.

Judiciário soberano
Com isso, na passagem da Monarquia para a República, na avaliação de Nequete, 

o Judiciário deixa de ser um poder subordinado e transforma-se em poder soberano, 
atendido o princípio fundamental de que só um poder judicial independente é capaz 
de defender com efi cácia a liberdade e os direitos dos cidadãos na luta desigual entre o 
indivíduo e o Estado. 

“À magistratura federal se asseguravam, pois, as principais condições dessa inde-
pendência: a perpetuidade, a inamovibilidade e o bem-estar, não descendo jamais a 
imiscuir-se nas questões propriamente políticas”, sintetiza o historiador.

O ministro Celso de Mello valoriza a conquista de maior espaço para o Direito público 
e destaca que, segundo a exposição de motivos, “o novo Poder Judiciário passaria a atuar 
numa dimensão política, na medida em que seria árbitro dos poderes constitucionais”46.

A Constituição de 1891 só modifi cou “em pormenores insignifi cantes” a estrutu-
ra do Poder Judiciário defi nida no Decreto 848, o qual, por sua vez, não fazia senão 
explicitar as disposições da Constituição Provisória de 22 de junho de 1890, afi rma 
Nequete.

46  Celso de Mello, entrevista, 2007.
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A primeira instância da Justiça Federal organizava-se pelos juízes de seção, juízes 
substitutos e juízes ad hoc (que atuavam apenas na impossibilidade dos juízes substitu-
tos), de livre nomeação pelo presidente da República47. A segunda instância era repre-
sentada pelo Supremo Tribunal Federal, composto de 15 juízes, de livre nomeação pelo 
presidente da República, após a aprovação do Senado. 

Este também atuava como órgão de competência originária e de única instância, 
verifi cado apenas de modo difuso. Cada estado tinha uma “seção judicial” da Justiça 
Federal, com sede na capital, composta de um juiz de seção e um substituto, nomeado 
por um período de seis anos, sem limite de idade48.

A competência jurídica dos estados abrangeria todos os objetos não reservados à 
União. As decisões dos juízes punham termo aos respectivos processos e às questões, 
salvo quanto a habeas corpus e a inventário e liquidação de espólio pertencente a estran-
geiro, não havendo tratado ou convenção regulamentando a espécie49.

Embora as garantias para a magistratura estadual estivessem defi nidas na Cons-
tituição Federal50, a jurisprudência teve de se manifestar diversas vezes no sentido 
de que tais garantias se aplicavam às magistraturas locais, relata Nequete. Um dos 
expedientes usados contra juízes estaduais foi a redução de vencimentos por meio de 
impostos ou a remoção de uma vara para outra, novamente criada, com atribuição e 
remuneração reduzidas.

O Decreto 848 abole a Justiça municipal, revoga toda a regulamentação processual 
anterior, estabelece as regras do “processo federal”, e dispõe sobre as formas de inter-
pretação nos casos omissos. O decreto também redefi ne e fortalece o papel dos advoga-
dos na representação em juízo e organiza o Ministério Público de acordo com o modelo 
dado à Justiça Federal. 

Estabelece, ainda, como requisito para a composição do Supremo Tribunal Federal, 
o caráter de “notável saber”, que, posteriormente, fi caria defi nido como “habilitação 
científi ca em ciência jurídica”.

47  BREVE Histórico da Justiça Federal, Conselho da Justiça Federal, acesso em 11/1/2008.
48  OLIVEIRA, Alexandre Vidigal de. “Justiça Federal: evolução histórico-legislativa”. In: Revista Ajufe. São Paulo, n. 50, jun./jul. 
1996, apud BREVE Histórico...
49  NEQUETE, ib. 
50  Art. 63: “Os estados se regem pelas Constituições e leis que adotarem, respeitados, porém, os princípios constitucionais da 
União”, entre os quais o que versava sobre a divisão do poder público em três ramos independentes e harmônicos entre si, decor-
rendo a independência do Judiciário das garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.
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A

Na Proclamação de 15 de novembro, com a abolição do Conselho de Estado 

e da vitaliciedade do Senado, e a dissolução da Câmara dos Deputados, 

é resguardada a inviolabilidade dos organismos judiciários
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AControle da constitucionalidade
A Constituição de 1891 outorga ao Judiciário 

o controle da constitucionalidade das leis, inexis-
tente no regime anterior, durante o qual “a sanção 
imperial expurgia-as de qualquer vício51”. O tex-
to, segundo Nequete, reconhece expressamente a 
autoridade de todos os tribunais, federais ou lo-
cais, para discutir a constitucionalidade das leis 
da União, e aplicá-las, ou desaplicá-las, segundo 
esse critério.

Afi rma adiante o autor “que não vingou desde 
logo – pois que não explicitado na Constituição 
Federal – o entendimento de que à Corte Suprema 
competia, através dos recursos que lhe chegassem 
dos tribunais estaduais, uniformizar a interpreta-
ção do direito substantivo”. 

O artigo 59, parágrafo 1º, rezava: “Das sen-
tenças das justiças dos estados em última instância haverá recurso para o Supremo 
Tribunal Federal: a) quando se questionar sobre a validade ou a aplicação de tratados 
e leis federais e a decisão do Tribunal do Estado for contra ela; b) quando se contestar 
a validade de leis ou de atos dos governos dos estados em face da Constituição ou das 
leis federais e a decisão do tribunal do estado considerar válidos esses atos ou essas leis 
impugnadas”52.

O artigo 102 do Regimento Interno do STF, aprovado em 8 de agosto de 1891, segue 
o autor, nada acrescentava. “E veio então a Lei 221, de 20 de novembro de 1894, cujo 
artigo 24, segunda alínea, não fazia senão confundir ainda mais as coisas. A simples 
interpretação (ou aplicação) do direito civil, comercial ou penal, embora obrigue em 
toda a República como leis gerais do Congresso Nacional, não basta para legitimar a 
interposição do recurso, que é limitado aos casos taxativamente determinados no artigo 
9º, parágrafo único, letra c, do citado Decreto 848”53.

51  CALMON, Pedro. Curso de Direito Constitucional Brasileiro, 1937, apud NEQUETE, ib.
52  NEQUETE, ib.
53  NEQUETE, ib.
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SHabeas corpus de largo alcance
Segundo Lenine Nequete, os argumentos de Rui Barbosa constituem a base da 

doutrina brasileira do habeas corpus, com que converte “o vetusto remédio do direito 
britânico em instrumento de proteção do indivíduo contra o arbítrio do poder e, indi-
retamente, de defesa das próprias instituições republicanas”54.

Em 1891, quando Floriano Peixoto foi informado de que os integrantes do Supremo 
Tribunal iam conceder habeas corpus às 13 autoridades militares envolvidas em protestos 
contra o seu governo, respondeu com uma indagação: “E quem vai dar habeas corpus a 
eles?”. Floriano havia assumido a vacância do poder com a renúncia de Deodoro da 
Fonseca, de quem era o vice-presidente, por meio de um “golpe branco”, desrespeitando 
o texto constitucional que mandava proceder a novas eleições. 

Em 1892, cinco meses após a ascensão ao poder de Floriano, negando-se este a con-
vocar novas eleições, o vice-almirante Eduardo Wandenkolk liderou um movimento que 
culminou com a publicação, no dia 6 de abril de 1892, de um documento, assinado por 
integrantes das Forças Armadas com alto grau de representatividade, pedindo o cumpri-
mento da Constituição com a marcação de eleições para a Presidência da República. 

A primeira reação ao manifesto foi a punição dos militares, com o afastamento do 
seu cargo e o desterro para a Amazônia. A ação gerou o primeiro pedido de habeas corpus 
político, feito por Rui Barbosa, que, ao fi nal, após as intimidações do Poder Executivo, 
que não poupou nem mesmo ameaças, só teve um voto a favor, o do ministro Pisa e 
Almeida. A defesa perante o Supremo se dá no dia 23 de abril.

Rui Barbosa chega a temer pela vida por sua intervenção no episódio. Em seus ar-
gumentos, sustenta que “durante o estado de sítio o governo tem a faculdade de efetuar 
as prisões que a segurança do Estado exigir, mas, em se levantando essa situação excep-
cional, os cidadãos continuam presos ou desterrados, sem estarem sujeitos a processo, 
de maneira a resultar, para eles, uma suspensão de garantia e por tempo indeterminado, 
contra expressa disposição do artigo 80 da Constituição, e, por isso, remediável por 
meio de habeas corpus”. 

A petição foi publicada na íntegra no jornal O País e, um ano depois, traduzida para 
o inglês para publicação na Law Gazette, de Londres, tornando-se referência na defesa 
dos direitos políticos.

54  FAGUNDES, M. Seabra. “A evolução do sistema de proteção jurisdicional dos direitos no Brasil”. In: Revista de Direito 
Administrativo, 105, apud NEQUETE, 2000c. 
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O

Algum tempo depois, o almirante Wan-
denkolk foge para Buenos Aires. E, de lá, após 
apossar-se do navio mercante Júpiter, recomeça 
a luta contra Floriano Peixoto. Em incursão pelo 
Rio Grande do Sul, é preso. Sua prisão faz com 
que Rui Barbosa protocole no Supremo novo 
pedido de habeas corpus. O Supremo concede a 
liberdade aos tripulantes do navio, a maioria ci-
vis, mas mantém a prisão de Wandenkolk, mes-
mo sem julgamento ou formalização de culpa.

O debate levantado por Rui Barbosa serve 
para a materialização daquilo que foi um dos 
mais rígidos pilares da construção do Supremo 
e da República. Sua intervenção fora baseada no 
parágrafo 22 do artigo 72 da Constituição, que 
ele havia revisado e que rezava: “Dar-se-á habeas 
corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar 
em iminente perigo de sofrer violência, ou coa-
ção, por ilegalidade, ou abuso de poder”.

Como registro, destaque-se o fato de que o habeas corpus impetrado por Rui Barbosa, 
“em favor de David Ben Obill e outros, brasileiros e estrangeiros civis, num total de 
48, presos por militares cumprindo ordem do Vice-Presidente da República, Marechal 
Floriano Peixoto, a bordo do navio mercante Júpiter, capturado no litoral de Santa Ca-
tarina” está inserido na relação de Julgamentos Históricos do STF, elaborada pela própria 
corte. O ministro Barros Pimentel relatou o processo.

Coparticipação do poder
O ministro do STF Celso de Mello explica o cenário de atuação de Rui Barbosa, nos 

confrontos com o autoritarismo que emergiu no primeiro momento da República, como 
o embrião do pleno exercício da jurisdição constitucional como temos hoje. 

Na contemporaneidade, há um processo de permanente atualização mediante in-
terpretação e o STF atua na condição de verdadeiro delegado do poder constituinte, 

Rui Barbosa
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que incumbiu a suprema corte do monopólio da última palavra, de dar um sentido de 
defi nitividade às grandes controvérsias. “Isto foi feito por Rui Barbosa na primeira 
década republicana e um pouco além, quando era incipiente a experiência do Supremo 
numa República que acabara de nascer e enfrentava desafi os incogitáveis para a Justi-
ça”, afi rma Mello55. 

O Judiciário passa a exercer na República a atribuição de definir a jurisdição 
constitucional, de que não dispusera entre 1824 e 1891: o poder de interpretar e zelar 
pela autoridade da Constituição, que até então se hospedava na Assembleia-Geral do 
Império e que não se partilhava com outros órgãos do Estado. “Foi por isso que o 
Supremo, no Império, cuidou mais do direito privado, pouco interferindo no direito 
público”, explica56. 

“Resgatava assim o sentido helênico, grego, da co-participação do poder judiciário 
no processo de governo”, esclarece o ministro. “Levou-se a pensar no Supremo como 
um órgão destinado a superar os confl itos e compor os litígios, não apenas entre os ci-
dadãos e o poder do Estado, mas também entre os próprios órgãos do Estado. E é esta 
função arbitral que tem exercido hoje sob a égide da Constituição”, observa.

A Lei 221, de 20 de novembro de 1894, trazia em seu parágrafo 10º do artigo 13 os 
sinais de mudança: “Os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos 
e deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os 
regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição”. 

Ao STF, afi rma Lenine Nequete, deve ser creditado “fecundo trabalho jurispru-
dencial”, em ambiente adverso, de que resultará a adoção, nas Constituições de 1934 e 
1946, do mandado de segurança, “remédio processual célere e simples, para proteger os 
direitos subjetivos públicos em geral”57. De início, o Supremo tendeu a uma orientação 
restrita, encarando o habeas corpus apenas como instrumento destinado a proteger a li-
berdade corpórea do cidadão contra qualquer constrangimento legal ou sua ameaça.

A Lei 221, de 20 de novembro de 1894, cria ação sumária especial para a anulação 
dos atos das autoridades administrativas da União que, com violação da lei, lesassem di-
reitos individuais. Mas, como a ação devesse ser proposta no prazo de um ano e apenas 
com a fi nalidade de examinar a legalidade do ato, para fi ns de sua eventual anulação por 

55  Celso de Mello, entrevista em 2007.
56  Ib.
57  FAGUNDES, op. cit., apud NEQUETE, ib.
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sentença judicial, “na maioria dos casos não impedia a consumação da ilegalidade, nem 
fazia desaparecerem prontamente as suas conseqüências prejudiciais”58.

“Cumpria, pois, e esse foi o mérito de Rui, e do Supremo Tribunal Federal, que 
acolheu o seu ensinamento, evidenciar que os termos amplos em que fora colocada a 
garantia constitucional não a restringiram, como antes, à defesa apenas da liberdade 
de locomoção, mas a todos os demais direitos, feridos ou simplesmente ameaçados por 
qualquer violência ou coação”59. Na visão do autor e dos especialistas em que se apoia, 
o habeas corpus adquiriu no Brasil latitude ímpar.

Entre outros habeas corpus conhecidos, defendidos por Rui Barbosa perante o Supre-
mo, estão: em 26 de março de 1898, impetrado em favor dos desterrados para Fernando 
de Noronha após atentado contra o presidente da República, Prudente de Morais; e em 
1912, a favor de Aurélio Viana, governador da Bahia. 

O Supremo nasce vetusto
Como se viu, o Supremo Tribunal Federal é criado pelo Decreto 848, que antecede 

a promulgação da Constituição republicana. Sua instalação, determinada pelo Decreto 
1 da nova ordem institucional, de 26 de fevereiro de 1891, ocorre dois dias depois, “no 
salão de sessões do ministro visconde de Sabará ( João Evangelista de Negreiros Sayão 
Lobato), procedendo-se então à eleição do presidente e do vice-presidente, e recaindo 
ela, respectivamente, nos ministros João Antônio de Araújo Freitas Henriques e Olegá-
rio Herculano d’Aquino e Castro”, informa Lenine Nequete. 

A votação deixa possesso o visconde de Sabará, relata Nequete, citando Rodrigo 
Otávio. “Ao ler pela terceira vez o nome do vencedor, mal pôde enunciá-lo.”60 

“Daí por diante, num acesso crescente de raiva, com os dentes cerrados, ia abrindo as 
cédulas e pronunciando uns sons roucos, cada vez menos inteligíveis, até que, chegando à 
última, nada mais pôde dizer, levantando-se e deixando a cadeira, apoplético e furioso.”61

O autor cita Aliomar Baleeiro, em texto que este comenta que “constituíam a 
maioria do recém-criado Supremo Tribunal Federal [15 ministros] provectos barões 

58  NEQUETE, ib., baseado em CAETANO, Marcelo. “As garantias jurisdicionais dos administrados no Direito comparado de 
Portugal e do Brasil”. In: Revista de Direito Administrativo, 80.
59  NEQUETE, ib. 
60  OCTAVIO, Rodrigo. Minhas Memórias dos Outros. Vol. 3, Rio de Janeiro, 1936, apud NEQUETE, ib. 
61  NEQUETE, 2000c, cita as seguintes fontes: RODRIGUES, Leda Boechat, História do Supremo Tribunal Federal, tomo I, 1965; 
REIS, Daniel Aarão, O Supremo Tribunal do Brasil (Notas e recordações), 1968; COSTA, Edgard, Efemérides Judiciárias, 1961, n. 335. 
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Ae conselheiros da extinta alta Corte do Império, o visconde de Sabará, com 73 anos; 
[ João José de] Andrade Pinto, 65 anos, moço fi dalgo da Casa Imperial; [Tristão] 
Araripe, 69 anos, ex-presidente de duas províncias; Freitas Henriques, 68 anos, ex-
presidente de quatro províncias; J.F. [ João Francisco] Faria, 65 anos, ex-procurador 
da Coroa; J.M. [ José de Mendonça] Uchoa, 71 anos, ex-presidente de província e 
procurador da Coroa; [Luiz Corrêia de] Queiroz Barros, 73 anos, remanescente 
da Revolução Praieira; [Antônio de] Sousa Mendes, 67 anos, ex-vice-presidente de 
província; [Ovídio] Trigo de Loureiro, 62 anos; [ Joaquim da Costa] Barradas, 54 
anos, desembargador que não chegou ao Supremo Tribunal de Justiça, mas presidiu 
duas províncias; barão de Sobral [ José Júlio de Albuquerque Barros], um dos mais 
novos, com 49 anos; barão de Lucena [Henrique Pereira de Lucena], 55 anos, ex-
presidente de quatro províncias; barão de Pereira Franco [Luís Antônio], 64 anos, 
ex-presidente de província e ex-ministro em dois Gabinetes monárquicos; e [Esperi-
dião de] Barros Pimentel, 67 anos, ex-presidente de províncias e deputado em cinco 
legislaturas do Império”62. 

A Comissão de Justiça do Senado vetou os nomes do barão de Lucena e de Tristão 
de Alencar Araripe, em julho de 1891. No plenário, o veto é revertido e os dois são 
confi rmados, mas aposentados em janeiro de 1892.

Segundo informa Emilia Viotti da Costa, os ministros eram vitalícios com direito a 
se aposentar depois de 20 anos de serviços prestados. Também poderiam se aposentar, 
com rendimentos proporcionais ao tempo de serviço, por invalidez, depois de dez anos 
no tribunal. Aos 75 de idade, a invalidez era presumida, o que estimulava a rotatividade 
de ocupantes dos cargos63. 

Há insatisfação diante das instalações destinadas ao tribunal, na Rua do Lavra-
dio, onde antes funcionava o Supremo Tribunal de Justiça: “Não tinham os mi-
nistros sequer onde guardar os seus papéis, compartilhada a casa, quatro vezes na 
semana, por outros juízes que se haviam apossado das chaves de todas as gavetas. A 
reclamação foi atendida: a 6 de fevereiro de 1892, ao iniciar-se o novo ano judiciário, 
localizou-se o Supremo Tribunal Federal em outro edifício, dividido também com a 
Corte de Apelação”.

62  BALEEIRO,Aliomar. “O Supremo Tribunal Federal”. In: Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 34, julho de 1972. A nota 
não faz referência a D’Aquino e Castro, então com 63 anos
63  COSTA, Emilia Viotti da. O Supremo Tribunal Federal e a Construção da Cidadania. São Paulo: Ieje, 2001.
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AO STF na Repú́blica Velha
A mais alta instância da Justiça ingressa na República com poderes que antes nunca 

havia tido. É o Poder Judiciário, pela primeira vez desde sua criação. Com a opção do 
dualismo federativo, em que os estados deveriam promover as suas legislações próprias 
e sua Constituição Estadual, não era rara a existência de confl itos. Por outro lado a 
situação de instabilidade de poder gerada pela mudança do regime aristocrático para o 
regime republicano abriu espaço de intensas disputas políticas, no qual foi fundamental 
a presença do Supremo Tribunal Federal.

Cabe citar comentário de Nequete sobre a atuação do STF nos primórdios da República:
“Não se deu conta, é certo, o Supremo Tribunal Federal de que lhe cabia promover 

e impor a interpretação uniforme da lei substantiva, como estava implícito no diploma 
constitucional; e, se é certo igualmente que nem sempre afi rmou, sem hesitação, as mais 
largas e amplas atribuições que lhe traçara o legislador, não seria de todo correto o 
dizer-se – como freqüentemente ocorreu – que, de todos os Poderes, foi ele o que mais 
falhou nos primórdios da República. Não foram poucas, em verdade, as difi culdades 
que teve de enfrentar para impor-se como Poder e repelir as sucessivas afrontas com 
que se buscava diminuir-lhe as prerrogativas”.

O autor explicita o comentário em três tópicos. 
Primeiro, o que diz respeito à aposentadoria forçada de magistrados promovida pelo 

governo por meio do Decreto 2.506, de 25 de julho de 1895. O STF repeliu a medida 
por inconstitucional. “Apenas não se ordenou – como fora de esperar (votando vencido, 
nesse ponto, o ministro [Antônio Joaquim de] Macedo Soares) – a reintegração do re-
corrido [referência ao marechal José de Almeida Barreto, reformado no posto de mem-
bro do Conselho Supremo Militar em abril de 1892] na efetividade do posto e no seu 
lugar de juiz”. A decisão do Supremo foi reiterada em outras ocasiões (1896, 1897, 1898), 
até que o governo expediu decreto, em 1899, mandando reverter à disponibilidade os 
magistrados que ainda detivessem condições legais para fazê-lo64.

Segundo, o que toca às “represálias com que se tentou ferir a garantia de irredutibi-
lidade dos proventos da magistratura, expressa na Constituição. Em 12 de dezembro de 
1897, subscreveram os seus 15 juízes um protesto contra a disposição da lei orçamen-
tária que mandava descontar dos vencimentos dos juízes federais o imposto ali criado. 

64  NEQUETE, ib.
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C
E dessa data em diante não foram poucas as vezes em que teve de pronunciar-se a 
respeito, ordenando a restituição das importâncias assim indebitamente retidas”65.

Terceiro, o que concerne ao habeas corpus, tratado anteriormente.

O criticado Código Penal
Com a Proclamação da República, escreve Aníbal Bruno, intensifi cou-se a tendência, 

havia muito existente, de reforma da legislação criminal. “Sem embargo de ter sido, quando 

65  Id., ib.

A Constituição de 1891, 
traduzida do inglês

Gilmar Mendes e os demais autores do 

Curso de Direito Constitucional 1 relatam 

que o ponto de partida da nova ordem 

constitucional é o Decreto 1, da lavra de 

Rui Barbosa, que proclama a República, 

provisoriamente, como forma de governo 

da nação brasileira. E prosseguem:

“Constituição, mesmo, nós só a tivemos 

ao término dos trabalhos da Assembléia 

Constituinte, que operou sobre projeto 

elaborado pela Comissão dos Cinco 

[“republicanos históricos” 2] e retocado 

pelo bico de pena de Rui Barbosa, um 

republicano de última hora que, forte 

no constitucionalismo norte-americano, 

‘escrevia para o Brasil traduzindo do inglês’, 

como observou, em comentário mordaz, o 

arguto Afonso Arinos de Melo Franco3.

Fruto dessa infl uência alienígena, que 

o clássico João Barbalho reputou séria e 

1  MENDES, COELHO e BRANCO, 2007.
2  IGLÉSIAS, 1993.
3  FRANCO, A.A.de M. Direito Constitucional. Rio 
de Janeiro: Forense, 1986, apud MENDES, COELHO e 
BRANCO, 2007.

proveitosa4, mas que outros consideraram equivocada, porque não se 

fez acompanhar de uma necessária e cautelosa redução sociológica5, 

acabamos adotando o modelo norte-americano – não por acaso 

passamos a nos chamar República dos Estados Unidos do Brasil –, em 

que pesem as profundas diferenças nos processos de constituição das 

duas soluções federativas: ‘lá o centripetismo, os estados, separados, 

buscando a união, integrando-se; aqui o centrifugismo, as províncias 

fundidas, diferenciando-se, de qualquer sorte se separando’6.

Juízo semelhante nos apresentam Paulo Bonavides e Paes de 

Andrade, que reconhecem méritos à nossa primeira constituição 

republicana, mas expõem críticas severas, a ponto de dizerem que 

muito embora, na esfera teórica, se apresentasse escorreito e íntegro, 

depurado das faculdades autocráticas que a Carta de 1824 conferia 

ao imperador, o novo instrumento constitucional não guardava 

correspondência com a realidade, conforme os acontecimentos 

históricos vieram soberanamente comprovar. 

Mesmo assim, pelos padrões vigentes nesta parte da América, 

a Constituição da Primeira República teve uma longa vida. Nesse 

tempo de vigência, apesar de todos os percalços, e das acusações 

de descompasso com a realidade que deveria modelar – Oliveira 

Vianna chegou a dizer que seu fracasso, como o da Carta Imperial 

4  Constituição Federal Brazileira: commentarios, Rio de Janeiro, 1902.
5  Em nota de rodapé, dizem os autores: “A expressão é utilizada, aqui, no sentido que 
lhe atribui Guerreiro Ramos, em A Redução Sociológica, Rio, Ministério da Educação e 
Cultura, Iseb, 1958”.
6  SOUZA, Otávio Tarqüínio de. Evaristo da Veiga. São Paulo: Edição Brasiliana, 
Companhia Editora Nacional, 1939, citado por FERREIRA, Waldemar Martins. História do 
Direito Constitucional Brasileiro. Brasília: Senado Federal, edição fac-similar, 2003, apud 
MENDES, COELHO e BRANCO, 2007.
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surgiu, um Código progressista, o do Império precisava ser ab-rogado, mesmo porque havia 
decorrido 60 anos após a sua promulgação.” Bruno salienta que o ministro da Justiça, Cam-
pos Sales, conferiu ao conselheiro Batista Pereira a incumbência de organizar um projeto 
de código penal para a República, recomendando-lhe a maior rapidez. O projeto foi logo 
apresentado e convertido em lei pelo Decreto-Lei 847, de 11 de outubro de 1890. 

Naturalmente, devido à celeridade de sua elaboração, estava inçado de defeitos, ana-
lisa Aníbal Bruno, para quem o primeiro Código Penal da República “é menos feliz do 
que o seu antecessor”, sendo alvo de fortes e veementes críticas, chegando mesmo a ser 
classifi cado como “o pior de todos os códigos conhecidos”.

mulheres, mas considerou-se implicitamente 

que elas estavam impedidas de votar.

O texto constitucional, de acordo com 

o historiador, também consagrou o direito 

dos brasileiros e estrangeiros residentes no 

país à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade. Extinguiu a pena de morte, aliás 

raramente aplicada no Império.

Estado e Igreja – prossegue Fausto – 

passaram a ser instituições separadas. 

Deixou, assim, de existir uma religião 

ofi cial no Brasil. Importantes funções, até 

então monopolizadas pela Igreja católica, 

foram atribuídas ao Estado. A República só 

reconheceria o casamento civil. As medidas 

refl etiam a convicção laica dos dirigentes 

republicanos, a necessidade de aplainar os 

confl itos entre o Estado e a Igreja e o objetivo 

de facilitar a integração dos imigrantes. 

“Outra medida destinada a integrar 

os imigrantes foi a chamada grande 

naturalização. Por ela, tornaram-se cidadãos 

brasileiros os estrangeiros que, achando-se 

no Brasil a 15 de novembro de 1889, não 

declarassem, dentro de seis meses após 

entrar em vigor a Constituição, o desejo de 

conservar a nacionalidade de origem.”

de 1824, deveu-se ao fato de que lhe faltou base argamassada com a 

argila da realidade nacional 7 –, possibilitou a construção do Estado 

brasileiro e das suas instituições, contra os vaticínios pessimistas 

dos que anteviam a desintegração do país, o que não aconteceu, 

segundo Miguel Reale8, graças à atuação de Rui Barbosa, ao se 

opor, de um lado, à concentração de poder, preconizada pelos 

adeptos da ‘ditadura positivista’ e representada pelo ‘castilhismo’; 

e, de outro, à dispersão do poder, nascida das pretensões da 

soberania partilhada, pela qual pugnavam as antigas províncias, 

pomposamente convertida em estados”9.

Para Francisco Iglésias, as discussões travadas durante a Constituinte 

tinham como questão básica a tendência “ora ao predomínio da 

União, ora ao dos estados, ou entre unionistas e federalistas. Os 

unionistas, liderados por Rui Barbosa, foram vitoriosos. O estilo 

estava próximo do Império, marcado pelo sentido unitário. Outro 

ponto fundamental destacado por Iglésias foi o presidencialismo. 

“Regime comum na República, foi adotado, também à maneira dos 

Estados Unidos. A idéia parlamentarista não teve vez”.

Segundo Boris Fausto, para proceder às eleições, fi xou-se o sistema 

do voto direto e universal, ou seja, suprimiu-se o censo econômico. 

Foram considerados eleitores todos os cidadãos brasileiros maiores 

de 21 anos, excluídas certas categorias, como os analfabetos, os 

mendigos, os praças militares. A Constituição não fez referência às 

7  O Idealismo da Constituição, 2ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1939, apud MENDES, 
COELHO e BRANCO, 2007.
8 REALE, Miguel. “Momentos decisivos da história constitucional brasileira”. In: Direito Na-
tural/Direito Positivo. São Paulo: Saraiva, 1984, apud MENDES, COELHO e BRANCO, 2007.
9  MENDES, COELHO e BRANCO, Ib.
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Em sua análise, Bruno ressalta que o Código Penal “era de fundo clássico” e que “pro-
curou suprir lacunas da legislação passada”, além de “defi nir novas espécies delituosas”, 
e abolir a pena de morte e outras, substituindo-as por sanções mais brandas, e criando o 
regime penitenciário de caráter correcional. “As críticas foram exageradas, mas, a par das 
qualidades apontadas, os defeitos eram numerosos”, escreve Aníbal Bruno. 

“Logo na Parte Geral, a defi nição do crime (artigo 7º) merecia censura dos comen-
tadores; no artigo 27, inciso 4º, deparava-se a famosa dirimente: ‘Não são criminosos os 
que se acharem em estado de completa privação de sentidos e inteligência’. Foi grande 
a celeuma provocada, alegando-se que a disposição se referia a quem estava de fato 
impedido de qualquer atividade, pois outra não é a situação de quem se acha completa-
mente privado dos sentidos e da inteligência. A explicação dada é que se tratava de erro 
tipográfi co, sendo o vocábulo correto perturbação”.

O mesmo autor acentua que o novo código “não ia pelo melhor” na Parte Espe-
cial, na qual a classificação dos crimes não obedecia a rigoroso espírito de sistema. “A 
técnica, às vezes, é lamentável. Causava pasmo o nome dado ao título referente aos 
crimes contra os costumes – ‘Dos crimes contra a segurança da honra e honestidade 
das famílias e do ultraje público ao pudor’ – estando compreendidos como delitos 
contra a honra das famílias o estupro da meretriz, o lenocínio etc. Na casuística do 
estelionato, deixava para enumerar em 5º lugar (artigo 338, número 5) o tipo básico 
ou fundamental do delito. Continha outras lacunas e imperfeições, não obstante a 
vigência de ótimos diplomas, como o código italiano de Zanardelli, que lhe podiam 
servir ou serviram de modelo.”

Após o aparecimento do código de 1890, conclui Aníbal Bruno, foi promulgado 
o Código Penal da Armada, estendida em seguida a sua aplicação ao Exército. “Ti-
nha esse estatuto muita semelhança com o Código Penal, no qual foi calcado, como 
era de esperar, contendo disposições adaptadas às peculiaridades da repressão dos 
delitos nas classes militares.”

O Regulamento Alvim
Informa Lenine Nequete que o Decreto 511, de 23 de junho de 1890, conhecido 

como Regulamento Alvim (seu autor foi o ministro do Interior, José Cesarino de Fa-
ria Alvim), regula, “baseado em grande parte na Lei Saraiva”, o processo eleitoral. O 
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decreto instituiu o voto secreto e a eleição direta, estabalecendo que estado deveria 
eleger três senadores e número variável de deputados66. 

Segue-se a Lei 35, de 26 de janeiro de 1892, “que cuidava dos eleitores, discrimi-
nando os que podiam e os que não podiam ser qualifi cados, segundo os princípios 
constitucionais”67. Vem em seguida, diz Nequete, a Lei 1.269, de 15 de novembro de 
1904, conhecida como Lei Rosa e Silva, que revoga a Lei 35 e toda a legislação esparsa 
anterior, e permite o voto a descoberto. São admitidos a votar apenas cidadãos brasilei-
ros maiores de 20 anos, diz Ferreira68. Vem depois a Lei 3.208, de 27 de dezembro de 
1916, que aumenta as atribuições da magistratura no processo eleitoral.

Pelo Decreto 917, de 24 de outubro de 1890, foi editada a Lei de Falências, elabo-
rada por Carlos de Carvalho, informa Nequete. O Decreto Legislativo 938, de 29 de 
novembro de 1902, “determinou que o Supremo Tribunal Federal, sempre que houvesse 
de julgar sobre os casos de sua competência, compreendida no artigo 59, números 1 e 3, 
da Constituição, ou quando tivesse que pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de 
alguma lei da União ou dos estados, só poderia proferir tal decisão fi nal com a presença 
de pelo menos dez dos seus membros desimpedidos”.

O mesmo decreto dispôs ainda que, dentro de 30 dias depois de verifi cada alguma 
vaga entre os juízes do tribunal, o presidente da República deveria prover o seu preenchi-
mento. Finalmente, criou os embargos de nulidade e infringentes do julgado às sentenças 
fi nais do Supremo Tribunal, “permitindo às partes – no seu julgamento, como no das 
apelações – o debate oral”69. 

O inglório privilé gio de Floriano Peixoto
Lê-se em Presidentes do Brasil que “o primeiro ato de Floriano ao receber o coman-

do do país foi desfazer o que Deodoro havia determinado ao tentar o golpe em 3 de 
novembro de 1891. Para tanto, lançou o Decreto 686, de 23 de novembro de 1891, que 
vetava a disssolução do Congresso Nacional por ato do Poder Executivo e estabelecia 
que somente em casos de agressão estrangeira ou grave comoção intestina poderia ser 
declarado o estado de sítio em algum ponto do território nacional”70.

66  NEQUETE, 2000c.
67  FERREIRA, 2001.
68  Id., ib.
69  NEQUETE, op. cit.
70  MIRANDA, Salim de. Floriano. Vol. 9, pub. 224. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1963, apud KOIFMAN, 2002, capítu-
lo Floriano Peixoto.
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Floriano quer completar o manda-

to de Deodoro. Não aceita a tese de 
realização de novas eleições, como 
reza a Constituição de fevereiro de 
1891. Contrapõe o argumento de que 
o disposto só se aplica em caso de 
eleições diretas.

“O princípio de 1892 foi sacudido 
por intensa boataria desenvolvida no 
Congresso e em parte da imprensa. 
Falava-se na deposição de Floriano e 
na restauração de Deodoro, tamanha 
foi a revolta provocada por sua inten-
ção de completar o período presiden-
cial. Floriano interveio nos governos 
das províncias, tendo habilmente ma-
nipulado o Congresso, do qual rece-
beu uma moção de confi ança pela qual os parlamentares aceitavam interromper os 
trabalhos legislativos até que se consolidasse a República.”71

A partir de 10 de abril de 1892, conforme Presidentes do Brasil, com o país em es-
tado de sítio, foram postos na cadeia José do Patrocínio – o grande jornalista e líder 
abolicionista – e intelectuais como Carlos de Laet, Pardal Mallet e o poeta Olavo Bi-
lac72. No dia 12 de abril, o Marechal de Ferro disparava mais um decreto, reformando 
oficiais do Exército e da Armada e cassando honras civis e militares. Era sua resposta 
aos 13 altos oficiais que, em 31 de março, haviam feito publicar um manifesto exigin-
do a convocação de eleições e sua saída do poder.

Segundo o ministro Celso de Mello, coube a Floriano Peixoto o inglório privilé-
gio de ter sido o único presidente do Brasil que teve barrada pelo Senado a indicação 
de ministros do Supremo: “Na história republicana brasileira, ao longo de 119 anos 
(1889 a 2008), o Senado Federal, durante o governo Floriano Peixoto (1891 a 1894), 
rejeitou cinco indicações presidenciais, negando aprovação a atos de nomeação para 

71 KOIFMAN, ib.
72 ARQUIVO Nacional, Arquivo Floriano Peixoto (1887-1895). AP 08, apud KOIFMAN, ib.

Floriano Peixoto
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o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal das seguintes pessoas: Barata Ri-
beiro, Innocêncio Galvão de Queiroz, Ewerton Quadros, Antonio Seve Navarro e 
Demosthenes da Silveira Lobo”. 

Prudente reorganiza a sociedade
Escreve Boris Fausto que “o acordo tático entre Floriano e a elite política de São 

Paulo terminou por ocasião da escolha de seu sucessor”, tendo prevalecido o nome do 
paulista Prudente de Morais. “A sucessão marcou o fi m da presença de fi guras do Exér-
cito na presidência da República, com exceção do marechal Hermes da Fonseca”, obser-
va o historiador. “Além disso, a atividade política dos militares como um todo declinou. 
O Clube Militar, que coordenava essas atividades, fi cou fechado entre 1896 e 1901.”

O mesmo autor destaca que no governo de Prudente de Morais “tornou-se aguda a 
oposição, já existente na época de Floriano, entre a elite política dos grandes estados e o 
republicanismo jacobino, concentrado no Rio de Janeiro. Os jacobinos [que “formavam 
um contingente de membros da baixa classe média, alguns operários e militares atingi-
dos pela carestia e as más condições de vida”] apoiaram Floriano e o transformaram em 
uma bandeira depois da morte do marechal, ocorrida em junho de 1895”.

Relata-se no livro Presidentes do Brasil que “o peso da presença fl orianista revelou-se 
esmagador e assim permaneceu por um bom tempo, até que o presidente pudesse jogar 
a seu modo, reorganizando a sociedade e reencaminhando os blocos de poder segundo 
a nova ordem: os militares de volta aos quartéis, os industriais de volta às indústrias e 
os cafeicultores, enfi m, no poder”.

Mediante negociação, segundo a mesma fonte de dados, “o presidente pôs fi m aos 
últimos embates federalistas e ainda anistiou os rebeldes da Revolta da Armada”73. 
Como se vê, é antiga a tradição republicana de anistia política. Antiga, mas não equâni-
me. Haja vista, o terrível episódio de Canudos, no qual não há julgamentos nem anistia, 
apenas aniquilação a ferro e fogo.

Durante o mandato, Prudente de Morais fica gravemente doente mas não morre, 
como esperavam seus adversários. “Já que a doença não o havia matado, a solução 
seria assassiná-lo. Armou-se a conspiração militar”, relata-se em Presidentes do Brasil. 

73  KOIFMAN, 2002, capítulo Prudente de Morais.
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O presidente escapa do atentado porque a garrucha do agressor, o soldado Marcelino 
Bispo de Mello, falha. Ele é dominado. A multidão quer linchá-lo. Prudente ordena 
que a vida do soldado seja poupada. O mesmo ordena o ministro da Guerra, marechal 
Machado de Bittencourt, mas “o soldado lançou mão de um punhal e desferiu vários 
golpes no ministro da Guerra. 

Bittencourt morreu ali mesmo. O soldado foi preso e matou-se na cadeia. Alguns 
nomes da oposição acabaram sob suspeita, a começar pelo próprio vice-presidente, Ma-
nuel Vitorino, tido como um dos principais cúmplices do atentado. Muitos foram des-
terrados para a ilha de Fernando de Noronha. Libertou-os um habeas corpus concedido 
pelo Supremo Tribunal Federal74.

Campos Sales, a consolidação
Segundo Boris Fausto, “a consolidação da República liberal foi completada com a 

sucessão de Prudente por outro paulista, Campos Sales (1898-1902)”. O movimento ja-
cobino esfacelou-se e a “elite política dos grandes estados, com São Paulo à frente, tinha 
triunfado. Faltava porém criar instrumentos para que a República oligárquica pudesse se 
assentar em um sistema político estável”.

Campos Sales assumiu a presidência tendo, entre os seus principaís compromissos, 
a elaboração de um código civil para o país, obra que a Monarquia não conseguiu pro-
duzir. Desde os seus tempos de ministro da Justiça, no governo provisório de Deodoro, 
registra a obra Presidentes do Brasil, o novo presidente sentia a falta de uma consolidação 
que organizasse a legislação – “esparsa, antinômica, desordenada e numerosíssima”75 – 
que ele mesmo havia enfrentado em 25 anos de advocacia. 

O país precisava de um código. Rui Barbosa queria a missão. Mas o ministro da 
Justiça, Epitácio Pessoa, convidou para a empreitada o professor Clóvis Bevilácqua, da 
Faculdade de Direito do Recife, que aceitou o desafi o. O projeto de código civil, entre-
gue às mãos de Campos Sales no dia 10 de novembro de 1900, só seria sancionado 16 
anos depois, no governo Venceslau Brás, no dia 1o de janeiro de 1916.

74  KOIFMAN, ib.
75  MENEZES, Raimundo de. Vida e Obra de Campos Salles. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1974, apud KOIFMAN, 2002,  
capítulo Campos Sales.
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Operariado em ebulição
Afonso Pena assumiu o cargo de presidente da República em um ano profunda-

mente marcado por manifestações grevistas do operariado em centros urbanos como 
Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, lê-se em Presidentes do Brasil. “O 
Primeiro Congresso Operário Brasileiro, em abril de 1906, consagrou o poderio das 
lideranças anarquistas e sacudiu o meio carioca. Mas levou também [em janeiro de 
1907] à aprovação da Lei Adolfo Gordo, que permitia expulsar imigrantes envolvidos 
em movimentos reivindicatórios.”

Foram adotadas medidas duras contra um movimento grevista que começou no fi m 
de abril de 1907 e se fi rmou no mês seguinte: a greve geral de São Paulo, que agrupou o 
maior número de manifestantes até então. “A principal reivindicação dos grevistas era 
garantir a jornada de oito horas e melhores condições de trabalho nas fábricas. Apesar 
da invasão da sede da Federação Operária pelas forças do governo, as principais reivin-
dicações foram atendidas. A jornada de oito horas de trabalho tornou-se obrigatória no 
país a partir de maio de 1907.”

Um marechal em apuros
Em seu mandato, iniciado em 1909, com a morte de Afonso Pena, Nilo Peçanha, 

conforme registra Presidentes do Brasil, introduziu importantes alterações no funciona-
mento do Estado, “uma obra de grande alcance administrativo”. As mulheres ganharam 
o direito de trabalho em órgãos públicos pela primeira vez na história do país. Também 
no governo de Nilo Peçanha foi criado o Imposto Territorial76.

De acordo com a mesma fonte, Hermes da Fonseca usou uma vassoura como símbolo 
de sua campanha, com a qual prometia “varrer a roubalheira dos civilistas”, em uma refe-
rência direta ao adversário Rui Barbosa e às oligarquias rurais que dominavam o cenário 
político77. Os historiadores destacam a importância dessa campanha, na qual Rui Barbosa 
torna-se o primeiro candidato a percorrer o Brasil em comícios e reuniões públicas, à ma-
neira americana. Eleito, Hermes da Fonseca “percebeu que a sustentação econômica do 
país estava exatamente nas mãos dos grandes fazendeiros. A classe média que morava nas 
cidades era pouco numerosa e não tinha força; a atividade industrial era incipiente”78. 

76  KOIFMAN, 2002, capítulo Nilo Peçanha.
77  KOIFMAN, 2002, capítulo Hermes da Fonseca.
78  KOIFMAN, ibidem.
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O novo presidente enfrentou agitações já no primeiro mês de mandato, na madruga-
da de 22 para 23 de novembro de 1910, com a Revolta da Chibata, quando marinheiros 
dos couraçados Minas Gerais, São Paulo, Barroso e Bahia, entre outras reivindicações, 
se rebelaram contra o regime disciplinar que ainda permitia chibatadas como castigo. 

“Sob o comando do marinheiro gaúcho João Cândido, fuzilaram o comandante Ba-
tista das Neves, que tentou repreendê-los.” Para conter a revolta (os marinheiros amea-
çavam bombardear a capital federal), Hermes prometeu extinguir os castigos corporais 
e dar anistia aos rebelados, mas não cumpriu as promessas, provocando, dias depois, 
nova rebelião. “Dessa vez, o governo nem sequer negociou: prendeu os manifestantes, 
a maioria dos quais morreu no Presídio da Ilha das Cobras.”

Em julho de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, 
em Sarajevo, serviu como estopim que defl agraria a Primeira Guerra Mundial. “Em 4 de 
agosto, o presidente anunciava a rigorosa neutralidade do país ante o confl ito.”79 Dois 
meses depois, com o intuito de conter agitações, Hermes solicitou o apoio do Congresso, 
que declarou estado de sítio no Rio de Janeiro. “Em novembro, ao terminar seu mandato, 
Hermes da Fonseca entregou ao sucessor um país em crise num mundo em crise.”80

Constituinte como solução
Venceslau Brás toma posse, em novembro de 1914, com o país em estado de sítio. A 

Guerra do Contestado, iniciada no governo anterior, em outubro de 1912, termina em 
dezembro de 1915. Para sufocar o movimento sertanejo, lê-se no Dicionário de Datas da 
História do Brasil, o Exército, sob o comando do general Setembrino de Carvalho, enviou 
mais de 8 mil soldados (mais da metade de seu efetivo total na época) associados às 
forças policiais do Paraná e de Santa Catarina, sem contar milhares de vaqueanos civis 
(capangas contratados por fazendeiros). 

Um dos combates mais importantes foi o que levou à destruição do reduto de Santa 
Maria, que possuía uma população superior a 25 mil pessoas81. A disputa de limites en-
tre Paraná e Santa Catarina, na área onde se haviam instalado os rebeldes, foi encerrada 
em 20 de outubro de 1916, no Palácio do Catete, diante de Venceslau. 

79  BARRETO FILHO, Fernando de Mello. Os Sucessores do Barão: Relações exteriores do Brasil (1912-1964). São Paulo: Paz e 
Terra, 2001, apud KOIFMAN, ib.
80  KOIFMAN, ib, 
81  Paulo Pinheiro Machado, apud BITTENCOURT, 2007, verbete 22 de Outubro – Guerra do Contestado.
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Informa Presidentes do Brasil:
 “Assunto importante que entrou em pauta durante seu mandato foi a reunião da 

Constituinte. Venceslau Brás, que inicialmente era contrário à modifi cação do texto, foi 
convencido pelo cotidiano da administração de que alguns ajustes eram necessários. 
Entre os pontos cogitados para análise estavam: eleição indireta do presidente da Re-
pública; autorização federal para empréstimos externos aos estados; discriminação de 
rendas [entre União e estados]; nova defi nição de casos para intervenção nos estados; 
unifi cação do processo civil, comercial e criminal; abolição de remuneração nas pror-
rogações das sessões legislativas; difusão do ensino primário nos estados sob a respon-
sabilidade da União”.

Porém, o grupo anti-revisionista era forte e conseguiu adiar a formação da Consti-
tuinte82, cuja revisão só seria realizada 13 anos depois, no mandato de Artur Bernardes. 
Cabe a Venceslau Brás, como já se viu, promulgar o novo Código Civil, em 1916. Em 
1918, ele extingue a Guarda Nacional.

Em 1917, o navio brasileiro Paraná é torpedeado pela Alemanha, com a qual o país 
rompe relações. Depois de novos incidentes – entre eles o afundamento do cargueiro Ma-
cau, em outubro de 1917 –, Venceslau Brás pede autorização do Congresso para declarar 
o estado de guerra contra a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-
Húngaro e Itália. O Brasil envia tropas à Europa em agosto de 1918, com missão de pa-
trulhamento marítimo, mas elas não chegam a combater. O armistício é assinado em 10 
de novembro. 

“O que mata tripulantes da frota brasileira – 156 deles – é a gripe espanhola”, des-
taca Presidentes do Brasil. No país, fortalecida pelo precário sistema sanitário, a epidemia 
se transforma em tragédia. Incontrolável, a gripe ultrapassou o mandato de Venceslau. 
“Uma de suas vítimas seria Rodrigues Alves, eleito para sucedê-lo, mas que morreu sem 
tomar posse em 16 de janeiro de 1919.”83

Epitácio, carreira na Justiça
Delfi m Moreira, o vice-presidente que assume o lugar de Rodrigues Alves, não 

poderia completar o mandato do eleito, porque a Constituição mandava realizar novas 

82  KOIFMAN, ib.
83  Id., ib.
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S

eleições quando o afastamento do pre-
sidente se desse na primeira metade do 
mandato. Em junho de 1919, toma posse 
o sucessor, Epitácio Pessoa, que derrota-
ra Rui Barbosa.

Epitácio foi eleito deputado pela 
Paraíba à Constituinte de 1890. Em 
novembro de 1898, é nomeado minis-
tro da Justiça de Campos Sales, cargo 
do qual se exonera em agosto de 1901. 
Em janeiro de 1902, com 36 anos de 
idade, é nomeado ministro do Supre-
mo Tribunal Federal, cujo regimento 
interno remodela. 

Conta o ministro Celso de Mello, 
citando Laurita Pessoa Raja Gabaglia, 
que “Epitácio Pessoa, durante o perío-

do em que atuou no Supremo Tribunal Federal (1902-1912), nunca foi vencido como 
relator de um feito, fato talvez único na história da nossa Corte Suprema”84. Em se-
guida é nomeado procurador-geral da República. 

Os arquivos do STF registram que, como procurador da República, Epitácio Pes-
soa reivindicou para o patrimônio nacional a propriedade dos terrenos de Marinha, 
escrevendo sobre o assunto notável monografia, reputada o melhor trabalho existen-
te sobre a matéria. Demite-se do cargo em outubro de 1905. Em 1909, a convite do 
barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores, elabora o Código de Direito 
Internacional Público e torna-se membro titular da Corte Permanente de Justiça In-
ternacional de Haia.

 “Em 1912, aos 47 anos, aposentou-se do STF com vencimentos integrais, por 
motivo de invalidez”, lê-se em Presidentes do Brasil. “No mesmo ano, foi eleito se-
nador pela Paraíba, mas logo depois partiu para a Europa, ficando lá até 1914. Sua 
aposentadoria deu ensejo a críticas severas, uma vez que, aposentado, ainda viveu 

84  MELLO, Celso de. Notas sobre o Supremo Tribunal Federal (Império e República). Brasília, 2007.

Epitácio Pessoa
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mais trinta anos e, na opinião de alguns, em condições de saúde que lhe permitiram 
prosseguir ‘com o mesmo brilho e vigor, como senador, presidente da República, 
juiz da Corte Internacional.”85

De janeiro a junho de 1919, informa a mesma fonte, Epitácio liderou a delegação 
brasileira à Conferência de Paz de Versalhes. Praticamente, voltou da Europa para to-
mar posse como presidente da República. “A administração de Epitácio Pessoa, segun-
do alguns observadores, não foi muito diferente da ação de governos anteriores”, diz 
Presidentes do Brasil. 

A primeira novidade de sua administração foi indicar civis para os ministérios da 
Guerra e da Marinha, Pandiá Calógeras e Raul Soares, o que provocou indignação nos 
quartéis e ameaça de levantes. “O número de descontentes cresceu e o fato infl uiu na 
política, em virtude da intervenção federal na Bahia, em 1920, e da velada intervenção 
em Pernambuco.” Para Francisco Iglésias, é nesse contexto que nasce o tenentismo, “a 
cristalização do descontentamento do Exército com os rumos políticos”.

Bernardes, rebeldias e “lei infame”
Segundo o Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro, “devido ao próprio papel que de-

sempenhou na indicação de Epitácio Pessoa, Artur Bernardes estava credenciado a su-
cedê-lo. Mas o país não era mais o mesmo. Já se havia inaugurado o processo de ruptura 
da vida brasileira que iria desembocar na Revolução de 1930. 

Contra a candidatura de Bernardes levantou-se o Rio Grande do Sul, através de Bor-
ges de Medeiros, denunciando o arranjo político como uma forma de garantir recursos 
para os esquemas de valorização do café, quando o país necessitava de fi nanças equili-
bradas. Os gaúchos temiam também que se concretizasse uma reforma constitucional 
limitando a autonomia dos estados”86. 

Não há entendimento entre as oligarquias e realiza-se uma verdadeira campa-
nha eleitoral. Bernardes enfrentará Nilo Peçanha e o derrotará em março. Em 7 de 
maio de 1922 a morte repentina do vice-presidente eleito com Bernardes, Urbano 
dos Santos, provoca nova ofensiva de seu adversário Nilo Peçanha e do partido 
 criado por este, a Reação Republicana, que reivindicam no STF o reconhecimento 

85  TRIGUEIRO, Oswaldo. A Política do Meu Tempo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988, apud KOIFMAN, ib.
86  BELOCH e ABREU, 1984, verbete Artur Bernardes.
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de J.J. Seabra (candidato a vice na chapa de Nilo) para ocupar o posto. O Supremo 
rejeita a pretensão e o Congresso manda convocar novas eleições, vencidas, em 
agosto, por Estácio Coimbra.

Conforme registros do Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro, depois que Bernardes 
assumiu a presidência, as medidas discricionárias do período anterior foram mantidas: 
“a violência era encarada pelos grupos políticos dominantes como remédio adequado 
para os atos revolucionários dos ‘tenentes’ e para a agitação nas cidades”87, onde cama-
das médias se juntavam à inquietação operária que vinha do início do século.

“Ao mesmo tempo, Bernardes obstinou-se desde o início na desforra contra todos 
quantos, velada ou ostensivamente, tivessem procurado embaraçar sua marcha para 
o Catete. Identifi cando as diferentes formas de oposição que convergiam no período, 
aproveitava incidentes locais para garantir o domínio sobre os focos de resistência.”88 

Ilustram-no episódios de intervenção em confl itos políticos no estado do Rio de Janeiro 
e do Rio Grande do Sul. “Em janeiro de 1923 começaram a ser tomadas medidas contra os 
ofi ciais rebeldes. O julgamento dos implicados na rebelião de julho do ano anterior termi-
nou em dezembro. A anistia, que todos esperavam, não foi concedida por Bernardes”.

Outra medida de cunho repressivo adotada no início do governo de Bernardes foi a 
Lei de Imprensa, “denominada ‘Lei Infame’, assinada em novembro de 1923 após per-
manecer dois anos em discussão no Congresso. Bernardes conseguira o apoio decisivo 
da bancada gaúcha mediante a promessa de que o estado de sítio não seria renovado 
quando expirasse seu prazo, no fi m do ano”. 

Segundo Letícia Nunes, a Lei de Imprensa “fi xava as penas aplicáveis aos crimes de 
injúria, difamação e calúnia que viessem a ser cometidos pela imprensa. Punia também 
as expressões dos meios de comunicação consideradas anárquicas, a publicação de se-
gredos de Estado, os atentados à honra alheia e de ofensas à moral e aos bons costumes. 
Nesta lei, foi instituído também o direito de resposta”89.

No dia 15 de julho de 1924, os militares voltam à carga, na Revolução Paulista, 
“quando elementos da polícia do estado, com ajuda de tenentes com papel decisivo, 
fazem um movimento em São Paulo que chega a inquietar: força o governo a deixar a 
capital”, escreve Francisco Iglésias. 

87  BELOCH e ABREU, 1984..
88  Ib.
89  OBSERVATÓRIO da Imprensa, acesso em http://www.observatoriodaimprensa.com.br
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Outro protesto, “menos amplo, mas já tipicamente tenentista”, nas palavras de Iglé-
sias, irrompe no Rio Grande do Sul. Um setor, dirigido pelo capitão Luís Carlos Prestes, 
não se submete e caminha para o norte: no Paraná encontra-se com remanescentes da 
Revolução Paulista. 

Formavam a Coluna Paulista, batida na revolução, agora em junção com a Coluna 
Gaúcha. “Unidas, formam a Coluna Prestes, que percorrerá o Brasil de outubro de 1924 
a fevereiro de 1927, por cerca de 25 mil quilômetros, em uma das maiores marchas da 
história, até internar-se na Bolívia, em 1927.”90

Diante das agitações militares, o Supremo faz uma leitura estrita da lei, como relata 
Emilia Viotti da Costa: “Os processos resultantes das revoltas de 1922 e 1924 deram 
origem a numerosos recursos ao Supremo Tribunal. A maioria deles era de militares. 
Numa importante decisão, refutando a alegação dos pacientes de que não existira crime, 
pois se tratava de reação coletiva a ordens ilegais cometidas pelo governo, o tribunal 
argumentou que ‘contra os excessos porventura criminosos dos governos havia na lei 
o corretivo necessário’. Não cabia ao Exército, e muito menos a uma parcela dele, res-
guardar a Constituição e as leis”91.

Em junho de 1925, Artur Bernardes encaminha ao Congresso uma proposta de 
revisão da Constituição de 1891. Segundo Francisco de Assis Barbosa, citado pelo Dicio-
nário Histórico-Biográfi co Brasileiro, o texto de reforma proposto “nem sequer disfarçara o 
verdadeiro objetivo, qual o de apertar as cravelhas do poder de polícia, sem atentar nos 
grandes problemas de fundo92”. 

Com a modifi cação do artigo 6º, ampliava-se a competência do Executivo federal 
no tocante à intervenção nos estados, traduzindo-se assim em disposições constitu-
cionais uma tendência que teve curso desde o início do quadriênio, com as interfe-
rências no estado do Rio de Janeiro, na Bahia e, sobretudo, no Rio Grande do Sul. 
Em 3 de setembro de 192693, foi aprovada uma emenda constitucional que introduziu 
modifi cações no Poder Judiciário, assim sintetizadas por Nequete:

“Em primeiro lugar, se deixou bem claro se estenderem às justiças estaduais 
as garantias da magistratura federal, autorizado o governo da União a intervir nos 
estados para assegurar a independência e a harmonia dos Poderes, a vitaliciedade, a 

90  IGLÉSIAS, 1993.
91  COSTA, 2001.
92  BARBOSA, Francisco de Assis. Retratos de Família. Rio de Janeiro: José Olympio, 1968, apud BELOCH e ABREU, ib.
93  Republicada no Diário Oficial em 7 de outubro.
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inamovibilidade e a irredutibilidade dos vencimentos de seus juízes. [Essa faculdade 
de intervenção nos estados, traduzida em termos políticos, é vista por diferentes au-
tores como instrumento de coerção.]

Em segundo lugar, deu-se ao artigo 59, parágrafo 1º, nova redação, ampliando a área 
de admissibilidade do recurso extraordinário aos dissídios da jurisprudência quanto à 

O Supremo entendeu que contra os excessos criminosos dos governos havia na lei o corretivo 

necessário e não cabia a uma parcela do Exército resguardar a Constituição e as leis
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interpretação da lei federal, e pondo em relevo o seu cabimento nas questões relativas 
ao Direito Criminal ou Civil internacionais.

Remove-se, em terceiro lugar, da competência da Justiça Federal para a dos estados 
o processo e julgamento dos litígios entre cidadãos de estados diferentes.

Em quarto lugar, cortando as controvérsias, declarou o artigo 60, parágrafo 5º: 
‘Nenhum recurso judiciário é permitido, para a Justiça Federal, ou local, contra a in-
tervenção nos estados, a declaração do estado de sítio, e a verifi cação de poderes, o 
reconhecimento, a posse, a legitimidade e a perda de mandato dos membros do Poder 
Legislativo ou Executivo, federal e estadual; assim como, na vigência do estado de sítio, 
não poderão os Tribunais conhecer dos atos praticados em virtude dele pelo Poder Le-
gislativo ou Executivo’.”94

Nequete cita Herculano de Freitas para justifi car como lógicas, do ponto de vista da 
doutrina, as novas disposições centralizadoras e antidemocráticas: “Maior manifestação 
de respeito à altíssima missão dos juízes e ao seu papel na sociedade e no Estado não 
poderia ser dada do que impedir cheguem até eles os recursos da chicana política, que 
lhes pede o amparo para o êxito de suas pretensões”95.

Habeas corpus restrito
Conclui Nequete seu capítulo sobre o período entre a Constituição de 1891 e a Re-

forma de 1926:
“Pretendeu-se, por último, voltar à conceituação restritiva do habeas corpus, modifi -

cando-se a redação do parágrafo 22 do artigo 72: ‘Dar-se-á o habeas corpus sempre que 
alguém sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência por meio de prisão ou 
constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção’”.

Nessa conclusão, Nequete volta a citar quem, na ocasião, defendia a restrição do al-
cance do habeas corpus: “Como todos sentiam que, naquela época, periclitava a liberdade 
do cidadão, passou-se a ver, em face do novo texto do parágrafo 22 do artigo 72, a abo-
lição parcial de garantias que lhe eram asseguradas e a supressão de prerrogativas que 
a jurisprudência reputara como expressões latentes da verba constitucional. Essa falsa 
representação intelectual desviou a consciência jurídica do país, formando na cátedra, 

94  NEQUETE, 2000c.
95  ANAIS da Revisão, vol. I (f. MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira, 1929).
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na imprensa, no pretório, uma prejudicial corrente de idéias, que se tem avolumado de 
curso, contra a qual é preciso opor a barreira segura dos argumentos da lógica e das 
deduções insofi smáveis do Direito”.

Foi assim, segundo a análise de Nequete, “que a corrente desaguou, afinal, na 
Constituição de 16 de julho de 1934, cujo artigo 113, número 23, desprezando as 
palavras restritivas da Revisão de 1926, restituiu ao instituto a ampla fórmula da 
Constituição de 1891: ‘Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar 
ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso 
de poder’”96.

De acordo com o mesmo autor, “a revisão constitucional, aprovada em 7 de setem-
bro de 1926, também suprimiu a chamada ‘cauda orçamentária’, resultado de intermi-
náveis emendas feitas pelos parlamentares ao projeto anual de orçamento da República, 
para atender aos mais diversos compromissos e interesses. Mas seu principal objetivo 
foi o fortalecimento do Poder Executivo: o habeas corpus teve sua extensão limitada, o 
poder de veto parcial foi conferido ao presidente da República e criaram-se mecanismos 
para expulsar do país os estrangeiros considerados ‘indesejáveis’, ainda então com forte 
presença no movimento sindical brasileiro”97.

Alívio passageiro, eleição sem adversário
Washington Luís foi eleito sem concorrente e empossado festivamente em 1926. 

Segundo o livro Presidentes do Brasil, “angariou simpatias com as medidas iniciais de seu 
mandato, pelas quais extinguiu a censura à imprensa, mandou libertar todos os presos 
políticos sem processo formado e desativou alguns presídios, como o da Ilha de Trin-
dade e o de Clevelância, antiga colônia agrícola transformada em masmorra no governo 
de Artur Bernardes. Ainda suspendeu o estado de sítio em que se encontrava o país e 
permitiu a legalização do Partido Comunista do Brasil”98.

Escreve Boris Fausto que “ao longo dos anos, cresceu em São Paulo a expressão do 
Estado como representante de interesses de classe, e não apenas de alguns grupos de 
poderosos. Cresceu também o aparelho estatal como corpo administrativo que tendeu 

96  VASCONCELOS, Nilo. “O habeas corpus e a liberdade constitucional". In: Revista de Crítica Judiciária, 10 (1929); 
MARQUES, Azevedo; e MAXIMILIANO, Carlos. Comentários..., apud NEQUETE, 2000c.
97  BELOCH e ABREU, ib.
98  KOIFMAN, 2002, capítulo Washington Luís

CAPITULOS_1 a 7_Pantone452.indd   81 22.09.09   22:45:52



Justiça no B rasil   200 Anos de História    97

a restringir o poder local. Exemplos nesse sentido encontram-se nas medidas tomadas 
pelo governador Jorge Tibiriçá, em 1906, estimulando a profi ssionalização dos integran-
tes do Poder Judiciário. 

Washington Luís estabeleceu o exame de ingresso à magistratura, formulou critérios 
de promoção e aumentou salários. Embora houvesse uma distância entre as medidas 
legais e a prática, elas concorreram para tornar a polícia e os juízes menos dependentes 
dos grandes proprietários rurais”.
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Justiça 
Republicana 

Getúlio Vargas 
(de farda, no centro) 

chega ao Palácio do 
Catete, em 1930, para 

lá permanecer pelos   
15 anos seguintes

CAPITULOS_1 a 7_Pantone452.indd   83 22.09.09   22:45:56



Justiça no B rasil   200 Anos de História    99

JUSTIÇA REPUBLICANA
Estado Novo: 1931-1945 4CapÍtulo

Justiça 
Republicana 

1930-1945: Era Vargas
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NQuebrando as regras do jogo
Na história política brasileira, o Estado Novo é defi nido, cronologicamente, pelo perío-

do compreendido entre 10 de novembro de 1937 e 29 de outubro de 1945. A primeira data 
está diretamente ligada ao golpe de Estado articulado e comandado por Getúlio Vargas, en-
quanto a segunda marca a sua deposição. Entre os dois extremos, a vida do país seria regida 
por mais um período ditatorial, cuja origem, entendem alguns historiadores, encontra-se na 
Revolução de 30, que teve no próprio Vargas um de seus principais personagens.

A década de 20 teve como característica básica o domínio das oligarquias formadas 
e consolidadas no rastro deixado pela riqueza proporcionada pela cafeicultura. O po-
der era exercido pelos chamados “coronéis” ou, no mínimo, passava necessariamente 
por eles, através do apoio ou da indicação de candidatos a governantes, tanto na esfera 
estadual quanto no cenário nacional. Na prática, São Paulo e Minas Gerais conduziam 
a vida política do país, com a concordância tácita, num primeiro momento, dos demais 
estados. Mas aos poucos, de forma lenta, tal revezamento de poder começaria a ser con-
testado, criando as bases para o movimento armado que eclodiria no fi nal da década.

Sobre o período, registra o Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro:
“As origens imediatas do movimento de 1930 se encontram no encaminhamento da 

escolha dos candidatos à presidência da República para o quadriênio 1930-1934, quando 
ocorreu uma cisão entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Quebrando uma das 
regras da política então em vigor, segundo a qual Minas e São Paulo se revezavam no 
governo da República, a partir de 1928 o presidente Washington Luís, passou a apoiar 
ostensivamente a candidatura do então presidente de São Paulo, Júlio Prestes, à sua 
sucessão. Com essa indicação, o presidente pretendia assegurar a continuidade de sua 
política econômico-fi nanceira de austeridade e de contenção de recursos para a cafeicul-
tura, mas desprezava os interesses de Minas Gerais”.

O apoio de Washington Luís a Júlio Prestes empurrou a oligarquia mineira ao encon-
tro dos gaúchos. Como resultado direto, o Partido Republicano Mineiro lançou as can-
didaturas de Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e de João Pessoa, da Paraíba, para a 
Presidência e vice-presidência da República. Mas a derrota nas eleições era previsível. Nas 
urnas, a chapa Júlio Prestes e Vital Soares receberia 57,7% dos votos. Uma vitória que teria 
um preço alto a ser pago pelo país.

Inconformada, a oposição deu início a uma série de articulações que culminariam 
com a deposição de Washington Luís, em 24 de outubro de 1930, quando assumiu o 
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governo uma junta provisória integrada pelos generais do Exército Tasso Fragoso e 
João de Deus Mena Barreto, além do almirante Isaías de Noronha. A 3 de novembro, 
Getúlio Vargas assumiria a presidência na condição de chefe do governo provisório.

“Constituído e empossado o Governo Provisório em novembro de 1930, procurou 
ele imediatamente dotar-se dos instrumentos de poder necessários tanto à satisfação 
quanto ao controle dos interesses das forças que se haviam aliado para fazer a Revolução 
de 1930. Por decreto com data de 11 de novembro, o Governo Provisório se atribuiu a 
competência para exercer o Poder Executivo e, simultaneamente, a autoridade legislati-
va, e se capacitou também para nomear interventores federais que iriam exercer poderes 
similares em todas as unidades da Federação [entre novembro de 1930 e novembro de 
1935, os 20 estados tiveram 60 interventores ou governadores]. Ficavam abolidos, assim, 
todos os órgãos legislativos do país, do Congresso Nacional às câmaras municipais, até 
que se realizasse a reclamada reforma eleitoral e fosse eleita uma assembléia constituinte 
para dar novo ordenamento jurídico ao país”, analisa o Dicionário.

A Constituição foi promulgada em 16 de julho de 1934, já com Getúlio Vargas eleito 
presidente pela mesma Assembleia Constituinte que elaborou a nova Carta. Seu manda-
to seria de quatro anos, fi cando vedada a reeleição.

Mas essa nova ordem jurídica e política – que estabelecia o princípio da alternação 
no poder com base no voto direto e secreto, que consagrava o respeito aos direitos civis 
e que garantia a liberdade de organização e de expressão políticas – seria posta à prova 
pela dinâmica do processo político que iria culminar, pouco mais de três anos depois, 
com o golpe que instaurou a ditadura de Vargas e impôs as instituições autoritárias co-
difi cadas na Constituição outorgada ao país em 1937.

“Seria em nome da necessidade de combater os ‘extremismos ideológicos’ que Vargas iria 
obter do Congresso, com amplo respaldo militar, sucessivas concessões ao Executivo de po-
deres excepcionais. Começou a ser minada, assim, a nova ordem constitucional que acabara 
de ser instituída, pavimentando a via que conduziria à implantação do Estado Novo.”99 

O mesmo Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro registra algumas, entre as várias 
“concessões” feitas pelo Congresso, que abririam espaço para a não realização das elei-
ções de 1938 e a permanência de Vargas no poder por meio de golpe de Estado a pouco 
meses antes do fi nal do seu mandato.

99  BELOCH e ABREU, ib.
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C

Getúlio Vargas vota 

nas eleições de 1933: 

três anos antes, ele 

abolira todos os 

órgãos legislativos 

do país e passou a 

nomear interventores 

para o governo dos 

estados

O ministro da Justiça, Francisco Campos (de terno branco), na posse de Barros Barreto 

(à sua esq.) na presidência do Tribunal de Segurança Nacional, em setembro de 1936
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Em março de 1935, o Congresso armou o Executivo com os poderes excepcionais de 
uma severa Lei de Segurança, que logo seria utilizada. Em 25 de novembro, “o Congresso 
aprovou o pedido de estado de sítio [que viria a ser prorrogado por quatro vezes sucessivas] 
e introduziu emendas constitucionais que dotaram o Executivo das faculdades de demitir 
sumariamente funcionários e de intervir a seu juízo, através da remoção ou da promoção na 
carreira da ofi cialidade das forças armadas”. E em setembro de 1936 foi aprovada pelo Con-
gresso a criação (manifestamente inconstitucional) do Tribunal de Segurança Nacional. 

O Salão dos Passos Perdidos
Criado pela Lei 244, de 11 de setembro de 1936, o Tribunal de Segurança Nacional 

tinha como missão inicial julgar os envolvidos no movimento comunista de 1935, mas, 
de forma progressiva, o órgão de exceção que acompanharia e sustentaria todo o Estado 
Novo, até ser extinto por José Linhares, por meio da pela Lei Constitucional 14, de 17 
de novembro de 1945, ganhava novos poderes e se colocava cada vez mais no centro do 
cenário político brasileiro.

Sobre o Tribunal de Segurança Nacional, relata o Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro:
“Inicialmente era subordinado à Justiça Militar, havendo possibilidade de recurso 

em segunda instância ao STM. Após a decretação do Estado Novo, contudo, o Decreto-
Lei 88, de 20 de dezembro de 1937, determinou a autonomia do TSN, que passou a 
julgar também os recursos em segunda instância.

A partir de 8 de junho de 1938, de acordo com o Decreto-Lei 474, que regulou o pro-
cesso e o julgamento dos crimes de sua competência, o TSN passou a julgar também os 
integralistas e demais adversários do Estado Novo, como os liberais, de modo geral.

Em 18 de novembro de 1938, passaram à competência do TSN os crimes contra a 
economia popular, e em 1º de outubro de 1942, diante da iminente entrada do Brasil na 
Segunda Guerra Mundial, o Decreto-Lei 4.766 determinou que o TSN passaria a julgar 
os militares e os crimes contra a segurança do Estado, entre eles os de espionagem.”

No livro O Salão dos Passos Perdidos, no capítulo A página negra do TSN, editado pela 
Fundação Getulio Vargas, em 1997, o ministro Evandro Lins e Silva relembra os seus 
tempos de advogado:

“Fechou-se uma escola [Escola Barth, na Avenida Osvaldo Cruz] para se insta-
lar esse organismo espúrio, esse órgão de exceção da Justiça. Os juízes quase sempre 
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já vinham com a sentença escrita de casa. A gente 
[os advogados] falava inutilmente, falava ao vento. 
Depois de falarem as partes, a acusação e a defesa, 
o juiz sacava do bolso uma sentença e lia. Mas eu 
me lembro que uma vez o velho Evaristo de Morais 
defendeu um cliente e o próprio juiz que tirou a sen-
tença do bolso tinha se convencido da procedência 
dos argumentos que ele apresentou. Rasgou aquela 
sentença e fez outra. Isso podia acontecer, mas era 
uma raridade no meio de milhares e milhares de réus 
que passavam por lá”100.

Segundo Lins e Silva, se o quadro já era de ex-
ceção, tornou-se ainda pior quando o Tribunal de 
Segurança Nacional “passou a julgar, ele apenas, o 
processo em primeira e segunda instâncias101, em que a lei de ritos, ou seja, a lei que 
comandava o processo, tornou-se extremamente severa. Por exemplo, a denúncia, se-
gundo o conceito geral, deve ser uma exposição do fato criminoso, com as circunstân-
cias em que ele foi praticado, para que o réu saiba qual a acusação que está sofrendo e 
possa rebatê-la.

Lá, não, instituiu-se um sistema que era chamado, não uma denúncia, mas uma clas-
sifi cação do delito: ‘Fulano de tal faz parte de uma célula comunista. Classifi cação do 
delito: Artigo tal da Lei de Segurança Nacional’. 

Chegou-se a ponto de se transformar exclusivamente a defesa em oral, não havia 
mais defesa escrita. De maneira que era de fato um tribunal de exceção, um tribunal 
arbitrário, um tribunal que se destinava não a julgar, mas a condenar aqueles que eram 
levados a seu julgamento”102.

Alguns historiadores consideram que o Estado Novo, apesar de ter fechado o Con-
gresso e ter interferido de maneira decisiva no Executivo, ao nomear interventores nos 
estados, entre outros atos, teria poupado o Supremo Tribunal Federal, que foi mantido. 
O ex-ministro do STF Evandro Lins e Silva não concorda com essa tese.

100  SILVA, 1997, p. 151 a 153.
101  Lins e Silva refere-se aqui ao Decreto-Lei n. 88, de 20 de dezembro de 1937, que ampliou os poderes do TSN.
102  SILVA, 1997, ib.

Evaristo de Morais
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A Carta de 37: todo o poder a Vargas
Em 10 de novembro de 1937, a poucos meses do fi nal previsto 

para seu mandato constitucional, o presidente Getúlio Vargas 

outorga a terceira Constituição Republicana, 

dando início à ditadura do Estado Novo. A Carta, 

que assegurava a continuidade de Vargas até a 

realização de um plebiscito, que jamais ocorreria, 

também ampliava de forma extraordinária seu 

poder. Grande parte do texto foi escrita pelo 

jurista Francisco Campos, que logo viria a ocupar 

o Ministério da  Justiça no novo regime. Já em 

seu preâmbulo, Vargas e seus aliados evocavam 

uma suposta “iminência da guerra civil” e a 

“infi ltração comunista, que se torna dia a dia mais 

extensa e mais profunda, exigindo remédios, de 

caráter radical e permanente”, para as medidas 

que seriam enunciadas.

O Congresso Nacional foi fechado, 

assim como as assembleias legislativas 

e as câmaras municipais. Os estados 

foram colocados sob intervenção direta 

do Executivo. Alguns governadores que 

apoiaram o golpe foram mantidos, mas 

muitos foram substituídos por interventores 

indicados pelo próprio presidente. A Carta 

decretava o estado de emergência, o que 

na prática dava a Getúlio poderes plenos, 

inclusive para modifi car a Constituição.

A Carta vetava a pena de prisão 

perpétua, ao mesmo tempo que 

determinava que, além do previsto na 

legislação militar, a pena de morte poderia 

ser aplicada, entre outros, aos casos de 

atentado contra a soberania nacional, de 

subversão da ordem social e política, bem 

como de homicídio “com extremos de 

perversidade”.

O texto assegurava a garantia 

constitucional do cidadão de exercer o 

direito de “manifestar o seu pensamento, 

oralmente, ou por escrito”, mas limitava tal 

garantia ao previsto na Carta, a mesma que 

estabelecia a censura 

prévia da imprensa, 

do teatro, cinema e da 

radiodifusão, além de 

suspender a liberdade 

de reunião e proibir, 

taxativamente, as greves, 

consideradas no texto 

outorgado “um recurso 

anti-social, nocivo ao 

trabalho e ao capital e 

incompatível com os 

superiores interesses da 

produção nacional”.

Queima de bandeiras, em 1937, nos primeiros dias do Estado Novo: 
clima de exaltação cívica e de temor ao comunismo

Francisco Campos
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N

“O Supremo não foi fechado, mas perdeu todas as suas garantias. O juiz fi cou to-
lhido, era proibido de dar habeas corpus a um preso político. Dir-se-á: os advogados não 
foram presos como advogados e pelo fato de fazerem defesas. Porém, era inócua a sua 
ação. Foi aos poucos que nós, os próprios advogados, na luta pela defesa dos cidadãos, 
fomos quebrando o fechamento do Judiciário. Eu mesmo requeri inúmeros habeas corpus 
e o Supremo começou a concedê-los, começou a dar uma interpretação de que o habeas 
corpus para o preso político era até o julgamento do Tribunal de Segurança Nacional. 
Depois, aquele julgamento podia ser examinado pelo Supremo Tribunal.”103

Evandro Lins e Silva, testemunha
No depoimento dado às pesquisadoras Marly Motta e Verena Alberti, que resultou 

na edição e publicação de O Salão dos Passos Perdidos, Evandro Lins e Silva usa toda a sua 
experiência, não apenas como advogado e depois ministro do STF, mas também como 
testemunha dos fatos ocorridos durante o Estado Novo para abordar temas que parece 
oportuno registrar, o que é feito nos dois tópicos a seguir. 

103  SILVA, op. cit., p. 167 e 168.

Evandro Lins e Silva 

toma posse como 

procurador-geral 

da República no  

governo de João 

Goulart em 1963: 

além de criminalista 

de renome, foi 

também ministro da 

Justiça e ministro do 

Supremo Tribunal 

Federal
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Tortura episódica e institucionalizada

Sempre me perguntam a diferença entre a Ditadura de 37 a 45 e a de 64 em 
diante em relação à tortura. Posso dizer que, na primeira ditadura, no Estado 

Novo, não foi institucionalizada, era episódica. De fato, quem tivesse uma posição 
social mais destacada, um médico, um advogado, de modo geral, não sofria tortura; 
sofria o constrangimento, a humilhação, o insulto, a injúria, o palavrão, mas não a 
tortura física.

A tortura em 1935 não era, como em 1964, uma tortura que acontecia em todos 
os casos, independentemente da posição social do preso. Fosse ele homem ou mulher, 
velho ou moço, culpado ou inocente, em 1964 era preso e imediatamente torturado 
fisicamente, com choques elétricos ou com pau-de-arara, de maneira a fazer as decla-
rações que, achava o inquiridor, eram necessárias para o procedimento penal. Em 35, 
a tortura física foi menos freqüente do que depois de 64, sobretudo depois do AI-5, 
quando ela se institucionalizou como método de investigação criminal .

A OAB durante o Estado Novo

N o fim de 1944, foram presas cinco personalidades: Adauto Lúcio Cardoso, 
Dario de Almeida Magalhães, Virgílio de Melo Franco, Austregésilo de 

Ataíde e Rafael Correia de Oliveira. Consegui promover uma reunião da Ordem dos 
Advogados [OAB], mas a Ordem não concordou em requerer o habeas corpus por mim 
sugerido. Eu fiz o habeas corpus, que foi assinado por 300 ou 400 advogados.

A Ordem, naquela época, achava que o seu papel era a defesa da classe e que ela 
não podia ter uma atividade institucional política. Esse era o pensamento dominante 
da maioria dos conselheiros, ou porque estivessem convencidos disso ou para não com-
prometer a instituição diante da situação política dominante. 

De qualquer maneira, houve uma reunião em que a matéria foi discutida, o que 
foi um avanço. Foi o começo da posição que a Ordem iria assumir depois institu-
cionalmente. Se a Ordem tinha como missão a defesa da Constituição e da ordem 
jurídica – evidentemente, da ordem jurídica democrática –, não podia deixar de se 
pronunciar sobre esses temas. Daí foi evoluindo, até tomar a posição que tem hoje, em 
que se pronuncia claramente diante de todos os problemas políticos que surgem e que 
podem afetar a ordem jurídica.  104

104  SILVA, 1997, p. 170 e 171.
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Juscelino Kubitschek 
e o general Eurico 

Dutra foram os 
únicos presidentes 

a passar a faixa 
para o sucessor 

eleito diretamente, 
no regime da 

Constituição de 1946 
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