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RESUMO 
 

SCHWAITZER, Lenora de Beaurepaire da Silva. A Justiça Federal na Era Vargas. 
Trabalho de dissertação (Mestrado Profissional) –Bens Culturais e Projetos Sociais – 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Rio de 

Janeiro, 2012. 

 

 

O trabalho faz um retrospecto das principais discussões durante os primeiros anos 

da Era Vargas sobre a forma de organização do Poder Judiciário na busca de 

encontrar as motivações que ensejaram a extinção da Justiça Federal de 1a 

Instância através da Constituição outorgada em 10 de novembro de 1937. A partir da 

Revolução de 1930, serão apresentadas as principais correntes acerca do sistema 

de justiça debatidas durante as sessões da subcomissão do Itamarati, criada para 

elaboração de anteprojeto constitucional a pedido de Getúlio Vargas, então chefe do 

Governo Provisório, e também nas sessões da Assembleia Nacional Constituinte de 

1934. Valendo-se de fontes primárias como normas legais, atas de sessões, cartas e 

matérias publicadas em jornal da época, a pesquisa destacará a importância dos 

debates sobre o Poder Judiciário ocorridos na época para a concepção do Estado 

Nacional que se encontrava em fase de plena construção. Para compreensão do 

contexto em que as aludidas fontes primárias estão inseridas, privilegiou-se o uso de 

trabalhos acadêmicos desenvolvidos na década de 1980, principalmente pelo Centro 

de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), que 

auxiliam a compreensão de uma fase conturbada do passado recente nacional. O 

trabalho defende a ideia de que, mais do que questões de cunho administrativo ou 

doutrinário jurídico, foi o ideário que envolveu a concepção do denominado Estado 

Novo que criou condições ideológicas e políticas autorizadoras, não consolidadas 

em momento anterior, e que resultou a não inclusão da Justiça Federal de Primeira 

Instância entre os órgãos do Poder Judiciário na Constituição de 1937.  

 

Palavras-chave: Era Vargas.  Justiça Federal. Subcomissão do Itamarati. 

Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Constituição de 1937.  



ABSTRACT 
 

SCHWAITZER, Lenora de Beaurepaire da Silva. Federal Court during the Vargas 
Era. Dissertation (Masters) –Culture and Social Projects– Center for Research and 

Documentation on the Contemporary History of Brazil. Rio de Janeiro, 2012. 

 

This study is a retrospective analysis of the main discussions during the early years 

of the Vargas Era on the Judiciary organization in the quest to find the motivations 

that have caused the extinction of the First Instance Federal Courts through the 

Constitution granted on November 10th, 1937. From the 1930 Revolution there will be 

presented the main trends of the Justice System discussed during the Itamaraty 

(Ministry of Foreign Relations) subcommittee sessions created to elaborate a 

Constitution draft at the request of the leader of the Provisional Government and also 

at the 1934 National Constituent Assembly sessions. Starting from primary sources 

such as laws, meeting minutes, letters and articles published in journals of the time, 

the research will point out the importance of discussions on the Judiciary occurred at 

the time to the conception of the National State which was in full development. In 

order to understand the context in which the above-mentioned primary sources are 

located, the focus was on analyzing the academic papers developed in the 1980’s, 

mainly by the Center for Research and Documentation on the Contemporary History 

of Brazil (CPDOC) which help the understanding of a troubled period of the recent 

national past. The work supports that, rather than administrative or legal doctrinal 

issues, it was the body of ideas that involved the conception of the so-called New 

State that created the endorsing ideological and political conditions, not consolidated 

at the previous period of time, and that resulted in the non-inclusion of the First 

Instance Federal Court among the Judiciary organs in the 1937 Constitution. 

 

Keywords: Vargas Era. Federal Court. Itamaraty subcommittee. 1934 National 

Constituent Assembly. 1937 Brazilian Constitution. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho busca compreender o processo de construção do Estado 

Nacional nos anos 1930 a partir dos debates sobre o Poder Judiciário e, mais 

especificamente, sobre a importância da Justiça Federal  para construção do 

processo democrático e para a soberania nacional. Almeja, ainda, identificar as 

motivações para a extinção da Justiça Federal em 1937. Inicialmente, é importante 

destacar que o Poder Judiciário não está elencado entre os campos mais 

procurados para se elaborar pesquisa acadêmica e que são praticamente 

inexistentes os trabalhos realizados que procuram entender os percursos desse 

órgão de Poder e sua contribuição para a formação do Estado Nacional. 

Com efeito, uma consulta ao banco de teses e dissertações do portal da 

Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES a partir das 

palavras: formação, estado e judiciário retornou 135 resultados que, analisados, 

foram reduzidos para não mais do que 10% (dez por cento) daquele total como 

possíveis de ser considerados, ainda que de forma remota, como contribuições para 

se pensar o Judiciário como arena de formação do Estado.Em nenhum deles, 

porém, efetuam uma abordagem histórica da Justiça Federal e esclarecem os 

motivos de sua extinção, em 1937.  

O tema, embora possa parecer impactante, já que se trata da interrupção das 

atividades de um importante segmento de um dos três poderes de um regime 

democrático, não recebeu, ao longo dos anos destaque no âmbito acadêmico e suas 

razões ainda permanecem desconhecidas. Freitas (2004, p. 36), juiz federal 

reconhecido entre seus pares como estudioso da história da instituição, comenta: 

 
A Carta imposta em 10.11.1937, criadora do chamado Estado Novo, pôs 
fim, sem qualquer referência ou justificativa, à Justiça Federal. Ela foi 
simplesmente excluída dos dispositivos que tratavam do Poder Judiciário, 
em especial o art. 90. (FREITAS, 2004, p. 36) 

 

Trata-se de reprodução de informação que, de uma forma geral, já estava 

inserta na obra de Pereira (1969), Almeida (1993) e Araújo (2004), que se 

aventuram a discorrer sobre o Judiciário. Porém, tais trabalhos pouco ou nada 

esclarecem quanto aos motivos de sua extinção e qual a sua repercussão para a 

Nação. 
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No mês de maio de 2012, chegou a informação de que uma aluna do 

mestrado profissional em Justiça Administrativa da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense havia elaborado uma dissertação1 que enfrentou o 

desafio de discorrer sobre a primeira fase de atuação da Justiça Federal (1890 a 

1937). Por coincidência, tratava-se de uma colega de trabalho e, em conversa 

informal, Panait (2012) revelou que, apesar do fascínio do tema, teria “faltado fôlego” 

para dar conta de todaa primeira fase da Justiça Federal, o que motivou a 

centralização de seu trabalho na instalação e atividade judicial daquele ramo 

especializado do Poder Judiciário, enquanto a opção do presente foi concentrar os 

esforços na Era Vargas. 

Importante frisar que, em um contexto em que se identifica uma carência em 

pesquisas sobre a história do Poder Judiciário, é possível apontar algumas 

iniciativas da Justiça Federal  para reconstrução de sua memória institucional, 

principalmente a partir do ano 2000. No Rio de Janeiro, destacam-se dois projetos, 

ambos em parceria com a Universidade Federal Fluminense – UFF. O primeiro 

objetivou a identificação e organização dos processos judiciais instaurados durante a 

denominada primeira fase da Justiça Federal. Tal fase abrange o período 

compreendido entre a sua criação, em 1890 até a sua extinção, em 1937. Através do 

segundo projeto, efetuou-se a coleta de seis depoimentos de magistrados e 

servidores que atuaram efetivamente durante a reinstalação da Justiça Federal  em 

1967. Porém, há muito mais a ser descoberto e identificado e esta pesquisa 

pretende contribuir para o conhecimento da história do Poder Judiciário e, 

particularmente, da Justiça Federal. 

Questões envolvendoconstrução do Estado, de uma forma geral, vem 

merecendo muito mais atenção, pesquisas e discussões em campos e dimensões 

variadas, a partir de distintos enfoques acadêmicos. Porém, normalmente, não estão 

centradas na análise do Poder Judiciário, mas sobre os aspectos políticos e sociais 

de uma determinada sociedade.  

Ao discorrer sobre as vantagens da análise de processos históricos que 

auxiliam na compreensão de processos gerais, Reis (1998, p. 9, 16, 27)comenta que 

“quando o historiador se debruça sobre um processo histórico singular, quase 

sempre a seleção que faz do real é informada em maior ou menor grau por 

                                            
1 Essa dissertação encontra-se em fase de publicação. 
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pressupostos teóricos” e essas experiências históricas concretas auxiliam na 

construção de conceitos que serão “submetidos a avaliações sistemáticas, críticas e 

comparações lógicas. 

Por seu turno, Bendix (1996, p. 35-36) enfatiza que o entendimento da ordem 

social em mudança constitui desafio intelectual a ser enfrentado pelos 

pesquisadores e que “a compreensão do momentum dos eventos passados e a 

diversidade das estruturas sociais conduzem a diferentes caminhos de 

desenvolvimento. 

A pesquisa parte da premissa apresentada por Elias(1994) de que a formação 

do Estado Nacional ocorre de forma gradual e dinâmica, em conformidade com o 

contexto em que é constituído, durante um período de longa duração e cujos 

resultados não têm como serem previstos ou antecipados na totalidade por seus 

membros.Sendo assim, entende-se que é possível delimitar um determinado 

momento histórico para, a partir dele, procurar entender quais os fatores históricos, 

os atores principais e as interações políticas fundamentais que resultaram na 

extinção de um segmento do Judiciário entre os conjuntos de instituições do Estado 

brasileiro. 

Reconhece-se, ainda, que, consoante exposto por Bendix (1996, p. 45-48), 

torna-se indispensável a identificação de uma linha de base de uma estrutura social 

mais antiga para o estudo da mudança social, ou seja, deve-se usar um modelo de 

análise “antes-e-depois”. É necessário, também, que se esteja atento à “falácia do 

determinismo retrospectivo” que induz à dificuldade de percepção da incerteza do 

futuro, tanto na ótica do passado como no presente, quando se possui o 

conhecimento do resultado histórico. 

Partindo-se dessa premissa, o trabalho se propõe a observar a estrutura, os 

conflitos e as tendências percebidas a partir da Revolução de 1930 para que se 

possa identificar tanto a “ordem” quanto a “mudança” social ocorridas para que se 

possa “trazer a lume as dimensões históricas de uma estrutura social” (BENDIX, 

1996, p. 48). Segundo esse autor, é preciso que, antes de se indagar como as 

mudanças sociais ocorreram, organizar os fenômenos de mudanças e saber como 

as mudanças ocorreram, a partir do relacionamento de conceitos e teorias com as 

descobertas que venham a ser realizadas.  
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Em sendo assim, e objetivando traçar rapidamente uma linha histórica que 

possa servir de esteio para o presente trabalho, observa-se que, de acordo com 

Reis (1998, p. 191), o processo de construção do Estado brasileiro iniciado ao final 

da Primeira República já permitia antecipar, em parte, a notável expansão do Estado 

que se verificaria no período subsequente, sob a ditadura Vargas e que a reforma 

constitucional promovida em 1926, ao ampliar o direito de intervenção federal nos 

estados, foi “interpretada de maneira consensual na literatura como expressão 

inequívoca de uma centralização do poder”. 

Carvalho (2003, p. 87-98), por seu turno, sustenta que a Revolução de 30 

teria sido o “acontecimento mais marcante da história política do Brasil desde a 

independência”, atuando como “um divisor de águas na história do país” que 

provocou “aceleração das mudanças sociais e políticas”. Assevera que, naquele 

momento, a crítica ao federalismo oligárquico era elemento de consenso entre os 

reformistas e que havia necessidade de fortalecimento do poder central como 

condição para implantação de mudanças, propiciando que o país vivenciasse um 

período de crescimento de movimentos políticos. Porém, ultrapassado seu início, 

tornou-se inevitável a “luta entre os aliados de véspera pelo controle do governo”. 

 O certo é que a criação do Governo Provisório pelo Decreto no 19.398, de 11 

de novembro de 1930, autorizou-lhe o exercício das funções e atribuições do Poder 

Executivo, e também as do Poder Legislativo. No decorrerdesta última, aquele 

governo instituiu a Comissão Legislativa que, sob a presidência do ministro da 

Justiça, ficou encarregada de elaborar projetos de revisão ou de reforma, além de 

outras legislação, da que tratasse sobre organização judiciária. 

 Em  14 de maio de 1932 foi editado o Decreto no 21.402, estabelecendo a 

data de 3 de maio de 1933 para as eleições dos membros da assembléia 

constituinte e foi criada uma comissão para a elaboração de anteprojeto 

constitucional.  

Por ato de 8 de julho de 19322, foram designados Assis Brasil, Francisco 

Campos, Antonio Carlos, Tasso Fragoso, Carlos Maximiliano, Solano da Cunha, 

João Mangabeira, Pontes de Miranda, Oliveira Viana 3 , Alceu Fragoroso Lima, 

Américo Brasílio Silvado, João Daudi de Oliveira, Francisco de Oliveira Sá, Berta 

Lutz, Natércia da Silveira, Henrique Stepple Junior, Castro Nunes, Temístocles 
                                            
2Publicado no Diário Oficial de 12 de julho de 1932, pág. 10, seção 1 
3Redação conforme Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, do CPDOC. 
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Cavalcanti, Vieira de Resende e Vitor Viana para atuarem como membros da 

referida comissão. 

 Na véspera, uma outra comissão, constituída para elaborar projeto de 

reorganização da Justiça Nacional, havia sido criada e, no dia 9 de julho de 1932, foi 

instalada oficialmente, com início imediato de seus trabalhos. Em edição de 9 de 

julho, o Jornal do Brasil noticia o evento, mencionando que aquele era o início do 

processo de reconstitucionalização, embora a aludida Constituição estivesse 

limitada à reorganização da Justiça. 

 No entanto, neste mesmo dia 9 de julho de 1932, foi deflagrada a revolta 

paulista, que durou três meses. Com o término da Revolução Constitucionalista, 

editou-se, no dia 26 de outubro de 19324, novo decreto que alterou a composição da 

comissão especial, que passou a contar com os seguintes membros: 

Assis Brasil, Afranio de Melo Franco, Osvaldo Aranha, José Américo, Arthur Ribeiro, 

Agenor de Roure, Antonio Carlos, Carlos Maximiliano, Góis Monteiro, Solano da 

Cunha, Francisco Campos, JoãoMangabeira, Pontes de Miranda, Oliveira Viana, 

Alceu de Amoroso Lima, Américo Brasílio Silvado, Serafim Valandro, Francisco de 

Oliveira Passos, Berta Lutz, Natércia da Silveira, Henrique Stepple Junior, Castro 

Nunes, Temístocles Cavalcanti, Astolfo Vieira de Rezende, Vitor Viana, Agrícola 

Bethlem, Luiz Ziegler, Prudente de Morais Filho, Álvaro de Sant'Anna, Laudelino 

Freire e Rego Monteiro Filho. 

 É necessário ressaltar que, no período compreendido entre os anos de 1932 

a 1934, a controvérsia sobre a organização judiciária e, portanto, quanto à 

coexistência de órgãos judicantes no âmbito estadual e federal, atingiu seu ápice, 

pois foi temados trabalhos da comissão da reorganização da Justiça, das reuniões 

da Subcomissão do Itamarati, e mesmo durante as sessões daAssembléia 

Constituinte de 1933-1934. 

 Por considerar relevante para compreensão do papel da Justiça Federal para 

a construção do Estado Nacional, a pesquisa parte da Revolução de 1930 para se 

aprofundar nos debates ocorridos durante os trabalhos da subcomissão do Itamarati, 

encarregada de elaborar um anteprojeto constitucional que seria apresentado à 

Assembleia Nacional Constituinte de 1934, e também da própria Assembleia 

Constituinte. Pretende-se localizar nesses campos específicos as motivações que 

                                            
4Ato publicado no diário oficial de 29 de outubro de 1933, pág. 3, seção 1. 
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ensejaram a não inclusão da Justiça Federal de Primeira Instância como órgão do 

Poder Judiciário na redação da Constituição de 10 de novembro de 1937. 

 O tema é relevante porque se sabe, de antemão, que, muito mais do que uma 

mera questão administrativa ou fruto de um ato impensado, a extinção da Justiça 

Federalfoi antecedida por discursos, filosofias e embates de correntes distintas tanto 

quanto à forma de governo brasileiro, quanto à própria forma de constituição do 

Estado Nacional. 

 Acredita-se que trazer à tona os personagens e correntes apresentadas 

contra e a favor da existência da Justiça Federal durante os trabalhos da 

Subcomissão do Itamarati etambém da Constituinte de 1934, permite que se 

desvende, não apenasos fatores preponderantes para a extinção da Justiça Federal, 

como também pode abrir a oportunidade de se elaborar estudo sobre a construção 

da cidadania e também do Estado Nacionalbrasileiro com base em um novo objeto: 

a Justiça Federal. 

 O trabalho privilegiou o uso de fontes primárias, constituídas, principalmente, 

das atas de sessão da subcomissão do Itamarati, compiladas por José Afonso de 

Mendonça Azevedo na obra: Elaborando a Constituição, e nas atas da Assembleia 

Nacional Constituinte de 1934. Foi necessária ainda a pesquisa de diversos 

diplomas legais do período, localizados em diários oficiais da época. Além disso, foi 

essencial a pesquisa bibliográfica, principalmente dos textos produzidos na década 

de 1980, que fazem uma releitura do período, sem se esquecer dos autores 

clássicos no Direito como Pedro Lessa (1915) e Castro Nunes (1943). 

 Busca-se esclarecer que a discussão entre os adeptos da unidade da justiça 

e os favoráveis à manutenção de sua dualidade perpassou os anos sem 

possibilidade de solução durante todo o período da Primeira República e que a 

mesma ganhou força durante os trabalhos da subcomissão do Itamarati e que 

chegou ao ápice perante a Constituinte de 1934.  

O primeiro capítulo irá concentrar os esforços no período abrangido entre a 

Revolução de 1930 e os trabalhos da subcomissão do Itamarati. Nessa 

oportunidade, serão apresentadas basicamente duas correntes distintas: a dualidade 

mista, proposta pelo ministro Artur Ribeiro e a unidade de Justiça, defendida 

enfaticamente por Oliveira Viana. Nesse capítulo há a preocupação em enfatizar os 

argumentos apresentados pelo ministro Artur Ribeiro e também a crença veemente 

de Oliveira Viana quanto à importância da unificação do Poder Judiciário a fim de 
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retirá-lo da esfera dos Estados e com isso conseguir proteger a população do jugo 

da política partidária local. Tal concepção de Justiça una e forte serviu, 

incontestavelmente, como balizamento para as manifestações e emendas 

apresentadas pelos “unitaristas vermelhos”5 liderados por Irineu Joffily durante os 

trabalhos da Assembleia Constituinte de 1934.  

No segundo capítulo, destaca-seos debates de três propostas distintas para o 

Judiciário, a saber, a de unidade, a de dualidade mista e a de dualidade pura, A 

unidade possui nos “unitaristas vermelhos”, egressos da Escola de Recife, seus 

maiores defensores. Será enfatizado que a dualidade pura foi defendida, 

inicialmente, por Levi Carneiro, mas que recebeu a final a aprovação da Assembleia. 

Quanto à dualidade mista, será esclarecido que a ideia do ministro Artur Ribeiro 

receberá inúmeros adeptos, mas que, no decorrer das discussões, os constituintes 

acabarão por descartar a “dualidade sucessiva”6 ou mista, por reconhecerem não ser 

possível construir uma modalidade mista ideal7.  

Pretende-se demonstrar que a proposta de unidade não foi acolhida, seja por 

questões doutrinárias, já que a mesma extirparia um dos três poderes do âmbito 

estadual, oudevido a preocupações orçamentárias que onerariam gravemente o 

Estado. Esclarece-se, por fim, que o resultado das discussões no seio da 

constituinte foi a de prevalência de um regime que já estava instaurado e que era 

visto como mais factível à realidade do país, com exclusão de alguns mecanismos 

considerados inadequados, como o da figura dos juízes temporários.  

No quarto capítulo,deseja-se esclarecer os ideários que envolveram a criação 

do Estado Novo e como os mesmos repercutiram e foram relevantes para a 

exclusão da Justiça Federal de Primeira Instância pela Constituição outorgada em 

1937. Para dar conta de proposta, descreve-se o contexto e as principais ideias 

existente à época, dando-se ênfase a duas construções doutrinárias recentes: aideia 

de “democracia autoritária” desenvolvida por Gomes (2005) e o “constitucionalismo 

antiliberal” defendido por Santos (2006), que, ao nosso entender, observam um 

mesmo fenômeno para nomeá-lo de forma distinta, mas que podem ser utilizados 

quando se objetiva olhar o Estado que extinguiu aJustiça Federal. 

                                            
5Este termo foi extraído dos debates da constituinte de 1934. Cf BRASIL, 1935, v. 12, p. 135. 
6Conceito extraído dos debates constitucionais. Cf BRASIL, 1935, v. 12, p. 135. 
7Cf BRASIL, 1935, v. 21, p. 110 
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Espera-se, ao final, restar demonstrado que, a partir da Revolução de 1930 

ocorreu, conforme asseverado por Bendix (1996, p. 44), um processo complexo de 

fatores que estabeleceram uma nova “ordem”,que promoveram “mudanças” 

paulatinas na estrutura de autoridade e que contribuíram para a implantação do 

Estado Novo.  

Pretende-se evidenciar que, dentro de um sistema interdependente que 

possuía normas e regras própriase em um campo político de discussão de ideias 

como é o caso da subcomissão do Itamarati e da Assembleia Nacional Constituinte 

de 1934, ocorreu a disputa de valores e de ideias e que seus membros teriam sido 

guiados, tal qual sustentado por Bendix (1996, p. 50) “não apenas por considerações 

de utilidade e afinidade, mas também por uma crença na existência de uma ordem 

legítima de autoridade” que não concebia a exclusão da Justiça Federal do cenário 

político do momento. 

Objetiva-se, ainda, tornar claro que, apenas em 1937, após a ocorrência de 

diversos fatores identificáveis e fundamentais para o resultado ocorrido e através de 

uma Constituição outorgada é que se configuraram as condições ideológicas e 

políticas autorizadoras, essenciais e decisivas para a extinção da Justiça Federal de 

Primeira Instância. 

  



	   19	  

2O PODER JUDICIÁRIO NO GOVERNO PROVISÓRIO 
  

O presente capítulo se propõe a, inicialmente, identificar a forma de 

organização do Poder Judiciário no momento da Revolução de 1930, dando 

destaque às alterações sofridas com o advento do Governo Provisório. A seguir, 

dará destaque aos debates travados durante as reuniões da subcomissão designada 

para a redação de um anteprojeto constitucional, que por ter se reunido na biblioteca 

do prédio do Itamarati, passou a ser conhecida como subcomissão do Itamarati. 

A escolha do tema se justifica a partir do momento em que se reconhece que 

os elementos acima mencionados – Revolução de 1930, atuação do Governo 

Provisório e atividades da subcomissão do Itamarati - auxiliam na compreensão das 

alternativas de organização da Justiça propostas e discutidas durante o período de 

constitucionalização vivenciado entre os anos 1932 e 1934. Acredita-se, ainda, que 

os argumentos expendidos nos debates podem contribuir com novos dados e 

fundamentos que venham a auxiliar na compreensão do processo de formação do 

Estado Nacional a partir da década de 1930. 

Incumbe destacar que o período que engloba a Revolução de 1930 até a 

criação do Estado Novo, em 1937, já recebeu diversas interpretações ao longo dos 

anose, atualmente, não mais encontra eco nem respaldo o discurso legitimante do 

golpe de 1937 proferido pelos doutrinadores do regime. Há um consenso hoje de 

que osanos 1930-1937 deixaram de ser percebido, na visão de Gomes (1980, p. 25), 

como um “bloco coeso” para ser encarado como um momento histórico “rico em 

exemplos de continuidade e descontinuidades políticas”. 

VitorNunes Leal 8 , em seminário realizado em comemoração ao 

cinquentenário da Revolução de 1930, lembrou que ao ser instalado o Estado Novo 

Francisco Campos teria afirmado que o mesmo era uma continuação daquele outro 

marco específico da história nacional. Para Leal (CPDOC, 1983, p. 104), naquela 

ocasião, Francisco Campos teria atuado como “um ideólogo do poder”, e que a 

assertiva refletia “muito mais uma análise de grande advogado e político que foi 

Francisco Campos – que nestas horas fazia menos ciência do que política”. A 

questão relativa ao ideário que envolveu a criação do Estado Novo e suas 

consequências para o Poder Judiciário será o tema específico do item 4 do presente 
                                            
8O trabalho adotou em relação a todas as autoridades nele referidas a grafia utilizada pelo Dicionário 
Histórico-Biográfico Brasileiro, do CPDOC. 
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trabalho, quando for tratada a extinção da Justiça Federal pela Constituição de 10 de 

novembro de 1937. 

Gomes (1980, p. 26) ressalta que é preciso que se reconheça a “riqueza” dos 

anos que antecederam o Estado Novo, já que “é em torno de uma vasta gama de 

propostas ideológicas e do vigor dos enfrentamentos políticos então vividos que se 

construíram, de fato, os rumos da história do país no pós-30”. Com efeito, o Decreto 

no 19.398, de 11 de novembro de 1930, impôs não apenas a instalação do Governo 

Provisório, mas previu a eleição de uma Assembleia Constituinte que deveria 

estabelecer a reorganização constitucional do país. Naquela arena específica, 

ocorrida entre os anos de 1933 e 1934, vários temas foram debatidos em uma 

tentativa de estabelecer um novo rumo para o Estado brasileiro. 

O Poder Judiciário, sua forma de organização, as garantias indispensáveis 

aos seus membros para o exercício do cargo de magistrado autônomo e 

independente, ocuparam uma boa parte das discussões e merecem ser estudados a 

fim de se melhorar a compreensão sobre o papel daquele Poder para a existência 

de um Estado democrático de direito. 

Nas décadas de 1980/1990, o tumultuado período que precedeu o golpe de 

1937 recebeu especial atenção de sociólogos, cientistas políticos e historiadores, 

que se valeram de diversos campos específicos para estudar a dinâmica e dos 

debates travados pela elite política durante um processo histórico voltado para a 

construção nacional. Neste campo, deve-se enfatizar a atuação do Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) que se 

empenhou em realizar pesquisas, seminários e projetos acadêmicos empreendidos 

por seus pesquisadores (GOMES (1980), OLIVEIRA; VELLOSO; GOMES 

(1982),CPDOC (1983); CAMARGO et al (1989); PANDOLFI (1999), dentre outros).  

Porém, ainda carecem estudos que venham a privilegiar as discussões que 

envolviam a forma de organização do Poder Judiciário e a formulação de normas 

legais que iriam regular as relações jurídicas. Em estudos assim, não apenas é 

possível refletir sobre a visão do momento histórico, mas também podem auxiliarna 

compreensãodas motivações que ensejaram a extinção da Justiça Federal de 

Primeira Instância no momento da instalação do Estado Novo. 

Bobbio (2010, p. 53, 54 e 77) assevera serem necessárias diversas fontes 

para se conhecer a fundo os mecanismos pelos quais são instituídas e modificadas 

as relações de poder em um determinado sistema político. Para o estudo do Estado, 
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a seu ver, as principais fontes são a história das instituições e das doutrinas 

políticas. Para o autor, é possível reconstruir o processo de formação do Estado 

moderno e contemporâneo através da “análise do concreto funcionamento, num 

determinado período histórico, de um específico instituto” e, principalmente, 

daanálise dos três poderes que competem ao soberano. 

Atribui-se a Montesquieu9(1982, p. 186-187) a difusão da ideia de que, em 

uma boa ordem política, o poder está dividido em três poderes. Defendendo uma 

ordem liberal, Montesquieu formulou esta máxima - a tripartição do poder – em que 

“tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos 

nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as 

resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos” e 

também que “para que não se possa abusar do poder é preciso que, pela disposição 

das coisas, o poder freie o poder”. 

Tal concepção, de uma forma geral, regulou a proposta do Estado liberal, 

apesar de que ter sofrido adaptações e assumido feições particulares de acordo com 

o contexto histórico. Tema vastíssimo e importante, deve-se destacar que este 

trabalho não se propõe a fazer um estudo sobre a teoria do Estado liberal, nem 

sobre critérios que garantam uma maior harmonia entre as três esferas de poderes 

que o compõem. Tais discussões ultrapassariam seus estreitos limites. O que se 

almeja estabelecer é: as propostas para a organização de Judiciário, que é um dos 

poderes do Estado brasileiro, a fim de trazer novos elementos para a compreensão 

de um momento histórico específico, qual seja, os anos compreendidos entre 1930 a 

1937. 

 Bendix (1996, p. 46) afirma que “todas as estruturas sociais têm uma 

dimensão temporal que excede o período de vida de qualquer indivíduo. Isto é, as 

sociedades conservam algumas características próprias, enquanto os indivíduos 

vêm e vão”. Ainda segundo aquele autor,  

 
[...] todos os estudos de mudança social devem usar um modelo de análise 
‘antes-e-depois’. O primeiro passo é identificar a sociedade ou sociedades a 
serem estudadas e assegurar-se de que, em algum sentido definível, depois 
da mudança, estamos diante da mesma sociedade de antes. (BENDIX, 
1996, p. 46) 

 

                                            
9Original publicado em 1748. 
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 Partindo-se dessa visão, o núcleo central da pesquisa é o mapeamento das 

propostas e dos modelos de organização do Poder Judiciário que vieram à tona 

especificamente durante o período de constitucionalização ocorrido na Assembleia 

Constituinte de 1934, evidenciando suas bases teóricas e seus principais 

defensores. Acredita-se que as justificativas para a exclusão da Justiça Federal de 

Primeira Instância na Constituição de 1937 podem ser encontradas, ainda que de 

forma embrionária, entre os argumentos apresentados perante a subcomissão do 

Itamarati ou mesmo perante a Assembleia Constituinte, ainda que tais argumentos 

não tenham encontrado forças para prevalecerem no momento de sua defesa. 

Almeja-se com isso que seja possível reestudar um determinado período histórico 

que representou, como ressaltado por Gomes (1980, p. 33) uma  

 
[...] tentativa de construção legal de um novo pacto político que 
harmonizasse as principais tendências em luta no país e traduzisse esta 
possibilidade de acordo em um compromisso jurídico capaz de viabilizar 
um novo modelo de Estado. (grifo nosso). 

 

 

2.1 ANTECEDENTES NO BRASIL REPUBLICANO 

 

A proposta deste subitem é apresentar alguns pontos que caracterizaram o 

Poder Judiciário a partir da Proclamação da República para que se possa 

compreender a estrutura existente à época do Governo Provisório. Evitar-se-á 

proceder a comentários sobre o período conturbado de transição entre dois regimes 

distintos10, as divergências entre os membros da cúpula governante e, até mesmo, 

as diferenças ideológicas entre os defensores do sistema federalistas e os 

favoráveis ao sistema unitário, fosse ele monárquico ou republicano. 

Importa apenas frisar que a primeira Constituição Republicana, promulgada 

em 24 de fevereiro de 1891 estabeleceu o modelo tripartido de Poder, no qual há a 

previsão de convivência independente e harmônica entre os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. A Constituição de 1891 criou também a divisão da estrutura 

administrativa entre União, Estados e Municípios.  

                                            
10Esse período foi ricamente ilustrado por José Murilo de Carvalho. Cf: CARVALHO, José Murilo de. 
Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. Rio de Janeiro: Cia das Letras, 1987. 
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A principal inovação trazida para o Poder Judiciário naquele momento foi, 

sem dúvida, a perda das características de submissão ao Poder Moderador e a sua 

adequação ao modelo federativo. Porém, para os objetivos deste trabalho, a 

dualidade de Justiça irá assumir posição de destaque porque foi esse sistema que 

garantiu a existência da Justiça Federal e é sobre ele que se concentrará a 

discussão sobre a forma de organização do Poder Judiciário. 

 

2.1.1 O sistema dual de Justiça 

 

Para melhor contextualização do tema deste trabalho, acredita-se ser 

importante efetuar algumas considerações antes de se inserir no tema específico da 

pesquisa. Nesse sentido, vale destacar que, depois de prolongados e acalorados 

debates11, a Carta Magna de 1891 manteve o modelo dual de Justiça que havia sido 

estabelecido pelo Decreto no 848, de 11 de outubro de 1890.  Roure (1979, p. 5) 

esclarece que, “logo que foi publicada a notícia da organização judiciária constante 

do projeto [da Constituição que foi promulgada em 1891], com a dualidade da 

magistratura, surgiram protestos e reclamações” advindos principalmente do corpo 

de magistrados. Durante suaAssembleia Constituinte, Campos Salles, ministro da 

Justiça nomeado pelo Governo Provisório e autor do plano de organização judiciária, 

afirmouser 

 
[...] preciso não transigir: ou adotamos o sistema do projeto, fundando a 
independência e a soberania do Poder Judiciário dos Estados, ou 
consagramos francamente, sem disfarces, o principio da unidade judiciaria. 
Mas, neste caso, tenhamos a coragem da contra-marcha, retrogrademos 
para trás dos espíritos de 1831 e submetamos os Estados à subordinação, 
ao jogo do poder central em todos os graus da justiça (Roure, 1979, p. 15) 

 

Segundo Ribas(1983, p. 94), Campos Sallessempre defendeu 

veementemente a dualidade de Justiça, a ponto de condicionar sua continuidade no 

cargo de ministro da Justiça à criação do Judiciário federal, o que ocorreu antes 

mesmo de ter sido instalada a primeira Assembleia Constituinte republicana.  

Vitor Nunes Leal (1972, p. 50), ao discorrer sobre a trajetória da Justiça 

Federal e sobre o modelo dual de Justiça argumenta que “a principal razão da 

                                            
11Os debates parlamentares foram relatados em minúcia por um de seus constituintes. Cf: ROURE, 
Agenor de. A Constituinte Republicana.  Brasília. Senado Federal. 1979. 
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dualidade judiciária é que não deve a União sujeitar-se, nem submeter o seu direito, 

ao julgamento final de questões federais”. Entretanto, ainda que a dualidade tenha 

sido referendada pela Constituição de 1891, a questão continuou a ser tema de 

debate pungente.  

Roure (1970, p. 53) menciona que, em 1910, Rui Barbosa já pedia a revisão 

constitucional para o fim de ser restabelecida a unidade da Justiça. Porém, Pedro 

Lessa (1915, p. 2) aconselhava prudência antes de qualquer ação mais drástica. 

Para ele, antes de se modificar ou eliminar uma norma constitucional, dever-se-ia 

conhecê-la profundamente e aplicá-la para que compreendesse “com segurança e 

nitidez onde está o mal e o que cumpre diligenciar para o extinguir”.  

Em sua visão, o maior motivador do anseio para que se promovessem 

alterações na Constituição seria o desconhecimento e a equivocada aplicação de 

regras constitucionais. Ele emitiu opinião de que,  

 
Dado o grande numero de brasileiros que hoje condemnam as vigentes instituições 
politicas, e pedem sejam ellas alteradas ou mesmo supprimidas, em benefício da 
liberdade politica e da moralidade administrativa, creio que todo tentamen no sentido 
de contribuir para as fazer conhecidas, representa um esforço digno de apreço; pois, 
a verdade é que os males, que lhes costumamos atribuir, decorrem, não da sua 
observância, mas da falta de conhecimento e applicação das mesmas. Cumprem-se 
e applicam-se frequentemente as normas legaes do systema presidencial e do 
regimen federativo com o espirito embebido nas ideias do regimen e do systema 
oppostos. (LESSA, 1915, p. 22) 

 

 Durante a reforma constitucional de 1926 não houve modificação da 

dualidade da Justiça, mas com a previsão de elaboração de nova Constituição, após 

a Revolução de 1930, a discussão quanto à unidade ou dualidade de Justiça 

ressurgiu várias vezes durante o Governo Provisório, seja por ocasião da elaboração 

de um projeto de reorganização da Justiça Nacional,seja durante os trabalhos da 

subcomissão do Itamarati e da Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Este 

debate constitui, de uma forma geral, o ponto central deste trabalho. 

No decorrer da pesquisa, buscou-se estudos prévios que envolvessem aquele 

sistema ou mesmo que esclarecessem quais eram os argumentos majoritários sobre 

o tema no período, mas poucos foram os resultados apurados. Nenhum deles, no 

entanto, antecipava a extinção da Justiça Federal, que ocorreu após a outorga da 

Constituição de 10 de novembro de 1937.  
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Constitui, portanto, o tema central da dissertação: o sistema dual de Justiça e 

a extinção da Justiça Federal. Pretende-se a partir do primeiro, buscar as 

justificativas para a ocorrência do segundo, já que mesmo hoje não há maiores 

esclarecimentos quanto às razões que conduziram à exclusão da Justiça Federal 

entre os órgãos do Poder Judiciário na redação da Constituição de 10 de novembro 

de 1937. 

 

2.1.2 Principais legislações federais vigentes na instalação do Governo Provisório 

 

A fim de ilustrar o panorama jurídico encontrado à época da Revolução de 

1930 que auxilie na compreensão das alterações sofridas, serão indicadas as 

principais legislações ordinárias em vigor. É certo que havia poucas normas 

consolidadas, limitadas ao âmbito penal, civil e militar. As regras aplicáveis à Justiça 

Federal também haviam sido compiladas e as leis eleitorais se sucediam sem que 

houvesse uma consolidação. Confira-se: 

Por meio do Decreto no 847, de 11 de outubro de 1890, as normas penais 

foram unificadas e permaneceram em vigor até o advento de nova Consolidação das 

Leis Penais, que foi aprovada e adotada pelo Decreto no  22.213, de 14 de dezembro 

de 1932. A Lei de Falências foi aprovada pelo Decreto no 917, de 24 de outubro de 

1890, as normas reguladoras e aplicáveis à Justiça Federal foram reunidas pelo 

Decreto no  3.084, de 5 de novembro de 1898 e o Código Civil foi editado em 1o de 

janeiro de 1916. O único ramo de Justiça especializada existente era a militar, que 

detinha suas normas regulamentadoras próprias. 

Já as leis eleitorais, sofreram a primeira consolidação em 23 de junho de 

1890, através do Decreto no 511, conhecido como Regulamento Alvim, que foi 

elaborado com base na Lei Saraiva (Lei no 3.029, de 9 de janeiro de 1881) e, no 

decorrer da Primeira República, ocorreram sucessivas alterações que trataram, 

basicamente, da questão do voto.12 

 

  

                                            
12Maiores informações sobre a questão do voto no Brasil. Cf: NICOLAU, Jairo Marconi. História do 
voto no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 2002. 
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2.1.3 A questão da unidade de processo 

 

Um dos pontos a ser ressaltado no trabalho é que, desde a Constituição de 

1891, o Poder Judiciário brasileiro foi construído de uma forma que diferia à de um 

regime federalista puro, como foi o caso dos Estados Unidos da América. Segundo 

Lopes (2002, p. 375), as principais mudanças da legislação processual introduzidas 

após a Independência “estiveram ligadas às variações da política do império” e um 

código de processo civil nunca foi editado antes do advento do Decreto-Lei no 

1.608/39, fazendo com que sobrevivessem as formas das Ordenações até 1850, 

quando foi editado o Regulamento no 737, que pode ser considerado em sentido latu 

uma codificação processual. 

Durante os trabalhos da Assembleia Constituinte de 1891, grande foi a 

discussão quanto à autonomia dos Estados para legislar sobre o fundo do direito, ou 

seja, sobre as normas objetivas, que estabeleciam regras gerais, descreviam 

condutas típicas e puníveis, ou seja, crimes em tese e criavam sanção. Ao final, 

ficou acordado que caberia aos Estados regular apenas quanto às ordenações 

processuais, para que se observassem as particularidades regionais. As normas 

objetivas deveriam ser criadas pela União, com aplicabilidade nacional, para que 

houvesse uma homogeneidade em toda a Nação. 

Partindo do permissivo constitucional, alguns Estados elaboraram leis 

processuais, mas a maioria dessas regras locais reproduzia em maior ou menor 

grau de exatidão as previsões que foram estabelecidas pelo mencionado 

Regulamento 737, editado no século XIX.13Entretanto, no decorrer da Primeira 

República, passou a ser reiterada a importância em se possuir não apenas uma 

unidade de direito, mas também a unidade de processo, possibilitando que as 

mesmas regras processuais prevalecessem em todo o território nacional. Apesar de 

o tema importar em grande mudança para os Estados, o assunto foi absorvido ao 

longo do tempo e, ao ser proposto perante a subcomissão do Itamarati, foi acolhido 

rapidamente, tendo sido, mais adiante, albergado pela Assembleia Nacional 

Constituinte de 1934.  

                                            
13Cf: CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2003.  
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A questão da unidade de processo adquire maior relevância a partir do 

momento em que passa a ser um dos argumentos utilizados pela corrente favorável 

à unidade de Justiça. No entanto, malgrado a insistência dos defensores do sistema 

dual, houve grande resistência em se aceitar uma extensão das práticas processuais 

a esse sistema. Cabível, entretanto, o destaque de que foi durante os primeiros anos 

da década de 1930 que se determinou a unidade de processo, resultando na 

publicação, em 18 de setembro de 1939, do Decreto-Lei no 1.608, que regulamentou 

o processo civil e comercial, com validade para todo o território brasileiro. É também 

do mesmo período o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941, que 

estabeleceu as regras para o processo penal em todo o país. 

 

2.2 O PODER JUDICIÁRIO APÓS A INSTALAÇÃO DO GOVERNO PROVISÓRIO 

 

Neste item serão apresentadas algumas consequências imediatas sofridas 

pelo Poder Judiciário após a Revolução de 1930. Entretanto, torna-se imperioso 

mais uma vez esboçar um rápido panorama sobre o período. Apesar de ser uma 

fase tumultuada da história brasileira e que permite diversas abordagens, como já foi 

mencionado anteriormente, há certo consenso em reconhecer que a Revolução de 

1930 foi o resultado de conjunturas políticas e econômicas internas e externas.  

Como principal fator externo, dá-se destaque à crise econômica mundial de 

1929, a denominada “crise do liberalismo” e a ascensão do fascismo na Europa14. 

Internamente15, é preciso ter consciência de que, excluído o resultado almejado, as 

motivações, ideias e objetivos momentaneamente reunidos em um mesmo fim, eram 

múltiplos, distintos e devem ser mapeados durante a década de 1920. Reconhece-

se que o movimento armado resultou de um acordo circunstancial entre membros do 

movimento tenentista e de integrantes de uma aliança provisória entre facções das 

oligarquias dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco, que já 

possuíam, entre si, nítidas diferenças.  

                                            
14Sobre cenário externo no período. Cf: POLANYI, Karl. A grande transformação. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000. 
15Sobre as consequências da “crise do liberalismo” para o Brasil. Cf: FERREIRA, Marieta de Moraes; 
PINTO, Surama Conde Sá. A crise dos anos 20 e a Revolução de Trinta. Rio de Janeiro, CPDOC, 
2006. 
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A quebra de uma regra política16 denominada “política dos governadores” (ou 

do café com leite), segundo muitos, teria sido o estopim para a vertente oligárquica 

mineira. A elite pernambucana já vinha demonstrando seu descontentamento por ser 

excluída de uma participação mais consistente tanto das ações políticas quanto 

econômicas do governo central e aceitara participar da dissensão orquestrada entre 

mineiros e gaúchos. A oligarquia gaúcha, por seu turno, inclinava-se por aproveitar a 

ruptura da aliança construída entre paulistas e mineiros que ditavam a política dos 

governadores para provocar uma mudança no cenário político. 

Porém, nenhum dos eixos oligárquicos manifestava confiança em relação a 

seus parceiros de ocasião e, menos ainda, quanto aos membros do movimento 

tenentista recrutados quando foi aventada a necessidade de se proceder a um 

confronto armado. Logo no início do Governo Provisório, as desconfianças 

recíprocas e as divergências de posturas e objetivos ficaram evidenciadas e não 

tardaram a existir disputas internas que aumentavam a instabilidade, que foi 

controlada e manipulada pelo chefe daquele Governo. Analisando esse período 

conturbado, Gomes (1980, p. 29) coloca em destaque “a tática e a força de Vargas – 

traduzidas na capacidade de explorar divergências enfraquecendo oposições – mas 

também sua fraqueza, explicitada na dificuldade de encontrar uma sólida base de 

apoio político”.  

Lembramos que, o mesmo ato que instituiu o Governo Provisório, dissolveu o 

Legislativo federal, estadual e municipal e estabeleceu que o Executivo e Legislativo 

dos Estados ficassem a cargo de um Interventor a ser indicado pelo Governo 

Provisório. Aqueles que se limitam à leitura daquele decreto, podem ser levados a 

acreditar que o Poder Judiciário teria sido poupado de maiores interferências por 

força do movimento revolucionário de 1930. Afinal, ficou prevista expressamente a 

manutenção das atividades e competências das Justiças Federal e dos Estados, do 

Território do Acre e do Distrito Federal. 

Porém, um exame atento mostra que já existia uma visão prévia sobre a 

forma de organização do Judiciário e quanto à necessidade de estudos mais atentos 

para a elaboração de leis que regulassem as relações jurídicas e a organização da 

Justiça Nacional. Com efeito, se por um lado é certo que o ato normativo de 

instalação do Governo Provisório previu, em seu art. 3o, que o Poder Judiciário 
                                            
16Destaca-se que a iniciativa está sujeita a uma grande discussão quanto a real existência da “política 
dos governadores”, mas que não será neste trabalho enfrentada. 
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continuaria a ser exercido pela legislação vigente, a qual ficaria submetida às 

restrições e alterações que viessem a ocorrer por força daquele decreto. Por outro, 

os atos editados nos primeiros meses daquele Governo evidenciam qual a visão que 

se tinha quanto às normas legais em vigor e quanto à forma como se organizava e 

atuava o Poder Judiciário. 

A primeira medida efetiva que viria a surtir efeitos perante aquele órgão de 

Poder foi a criação de uma Comissão Legislativa, por meio do Decreto no 19.459, de 

6 de dezembro de 1930, que ficou encarregada de elaborar os projetos de revisão 

ou reforma da legislação civil, comercial, penal, processual da Justiça Federal e do 

Distrito Federal, de organização judiciária do Distrito Federal, e de outras matérias 

indicadas pelo Ministro da Justiça.  

Tal comissão foi disciplinada, inicialmente, pelo Decreto no 19.684, de 10 de 

fevereiro de 1931 e recebeu várias alterações durante o ano de 1931 e 1932, por 

meio dos decretos no 19.829, de 06 de abril de 1931, 20.264, de 30 de julho de 

1931, 21.211, de 28 de março de 1932 e 21.894, de 30 de setembro de 1932. No ato 

de criação, previu-se que o Ministro da Justiça atuaria como presidente de honra, 

mas, por meio do Decreto no 21.211, de 1932, foi criado o cargo oficial de presidente 

da Comissão Legislativa que deveria ser ocupado pelo consultor geral da República 

Levi Carneiro (vide art. 3o). 

Devido à sua abrangência, a referida Comissão Legislativa foi subdividida por 

temas que seriam analisados por três membros conforme a seguinte 

composição(BRASIL, 1931, p. 2): 
 

QUADRO 1 – Temas da Comissão Legislativa com os membros designados 
NÚM	   TEMA	   INTEGRANTES	  

1	   CÓDIGO	  CIVIL	    Drs. Clovis Belivacqua, Alfredo Bernardes da Silva e Eduardo Spinola. 

2	   CÓDIGO	  PENAL	   Drs. João Martins de Carvalho Mourão, Antonio Evaristo de Moraes e 
Mario de Bulhões Pedreira. 

3	   CÓDIGO	  COMERCIAL	   Drs. Waldemar Ferreira, Raul Fernandes e Targino Ribeiro. 

4	   PROPRIEDADE	  INDUSTRIAL	   Drs. Descartes Drummond de Magalhães, Edgard Ribas Carneiro e 
Arnoldo Medeiros da Fonseca. 

5	  
DEBÊNTURES,	  CAMBIAIS,	  CHEQUES,	  
CONTA	  ASSINADAS,	  TÍTULOS	  AO	  

PORTADOR	  

Drs. Paulo Maria de Lacerda, Francisco Barbosa de Rezende e Sizinho 
Rodrigues. 

6	   FALÊNCIAS	   Drs. Antonio Moutinho Doria, Francisco Carneiro Monteiro de Salles e 
Jorge Dyott Fontenelle. 

7	   DIREITO	  MARÍTIMO	    Drs. Edgard de Castro Rebello, Hugo Gutierres Simas e José Figueira de 
Almeida. 

8	   DIREITO	  AÉREO	    Drs. Carlos da Silva Costa, Almachio Diniz e Deodato Maia. 

9	   LEI	  DE	  MINAS	    Drs. João Pandiá Calogeras, Augusto de Lima e Luiz Frederico 
Sauerbronn Carpenter. 

10	   CÓDIGO	  DE	  ÁGUAS	    Drs. Alfredo Valladão, José de Castro Nunes e Ignácio Veríssimo de 
Mello. 
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11	  
ORGANIZAÇÃO	  JUDICIÁRIA	  DO	  
DISTRITO	  FEDERAL	  E	  DA	  JUSTIÇA	  

FEDERAL	  

 Drs. Armando Vidal Ribeiro, José Sabóia Viriato de Medeiros e Olympio 
de Carvalho Araújo Silva. 

12	  

CÓDIGO	  DE	  PROCESSO	  CIVIL	  DO	  
DISTRITO	  FEDERAL	  ,	  REGISTROS	  
PÚBLICOS,	  OFICIAIS	  DE	  JUSTIÇA,	  

REGIMENTO	  DE	  CUSTAS	  E	  
ASSISTÊNCIA	  JUDICIÁRIA	  	  

 Drs. Abelardo Saraiva da Cunha Lobo, Antonio Pereira Braga e José 
Philadelpho de Barros e Azevedo. 

13	  
PROCESSO	  PENAL	  DO	  DISTRITO	  
FEDERAL	  E	  DA	  JUSTIÇA	  FEDERAL,	  
INCLUSIVE	  PROCESSO	  POLICIAL	  

Drs. Melciades Mario de Sá Freire, Astolpho Vieira de Rezende e Candido 
Luiz Maria de Oliveira Filho. 

14	   REGIME	  PENITENCIÁRIO	  (INCLUSIVE	  
MANICÔMIO	  JUDICIÁRIO)	  

Drs. Candido Mendes de Almeida, José Gabriel de Lemos Britto e Heitor 
Pereira Carrilho. 

15	   NATURALIZAÇÃO,	  ENTRADA	  E	  
EXPULSÃO	  DE	  ESTRANGEIROS	  

Drs. Francisco de Paulo Lacerda de Almeida, João Chrisostomo da Rocha 
Cabral e Haroldo Teixeira Valladão. 

16	   CÓDIGO	  DE	  MENORES	  E	  CONSELHO	  
DE	  MENORES	  

 Doutores Zeferino de Faria, Arthur Cumplido de Santana e Nilo Carneiro 
Leão de Vasconcellos. 

17	   ESTATUTO	  DOS	  FUNCIONÁRIOS	  
PÚBLICOS	  

Drs. Francisco de Avelar Figueira de Mello, Euzebio de Queiroz Lima e 
José de Miranda Valverde. 

18	   SEGUROS	    Drs. José Augusto Barreto de Mello Rocha e Décio Coutinho. 

19	   LEGISLAÇÃO	  ELEITORAL	  (LEI	  E	  
PROCESSO)	  

 Drs. J. F. Assis Brasil, João Chrysostomo da Rocha Cabral e Mario Pinto 
Serra.  

 
   FONTE: O autor. 

 

 

Em portaria do Ministro da Justiça, de 04 de julho de 1932, foram designados 

os membros de uma comissão para a reorganização da Justiça Nacional e da 

unificação do Direito Processual em substituição aos trabalhos da 11a, 12a e 13a 

subcomissões. 

Importante ressaltar que, apenas alguns dias antes da data do ato que 

regulamentou a Comissão Legislativa, o Governo Provisório procedeu a uma 

reorganização provisória do Supremo Tribunal Federal, por meio do Decreto no 

19.656, de 3 de fevereiro de 1931, reduzindo de quinze para onze o número de seus 

membros. No parágrafo único de seu art. 1o previa-se que as vagas não seriam 

preenchidas até que se reduzisse ao novo quantitativo de juízes, mas logo a seguir, 

através do Decreto no 19.711, de 18 de fevereiro de 1931, são aposentados 

compulsoriamente seis de seus membros. 

 Dentre as normas decretadas para a organização das atividades do Supremo 

Tribunal Federal, havia a previsão de divisão do órgão em turmas de cinco juízes, se 

a matéria não envolvesse questão constitucional, ou de sete juízes (art. 2o e 3o). 

Determinou-se, ainda, a realização de pelo menos quatro sessões semanais até que 

se esgotassem os processos incluídos para julgamento, que deveriam ser julgados 
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segundo a ordem de entrada no tribunal.Percebe-se, portanto, que o perfil técnico 

perseguido e valorizado a partir da Revolução de 1930 foi estabelecido para o 

Judiciário (mais nítida e imediatamente para a organização da Suprema Corte).  

Camargo (1999, p.40) ressalta que documentos dos arquivos do CPDOC são 

provas da existência “dos conflitos regionais e das disputas políticas no duro 

processo de reconstrução institucional que tornou possível a modernização do 

Estado, da sociedade e da economia brasileira”. Fausto (1999, p. 20), de igual 

forma, entende que teria existido desde o início do Governo Provisório um “projeto 

político centralizador, unitário, antiparlamentar, forjado por Getúlio e sua entourage 

civil e por alguns nomes da cúpula do Exército”,mas que as transformações teriam 

sido “realizadas ao longo dos anos, com ênfase maior neste ou naquele aspecto” e 

que uma “visão de conjunto só se tornou clara com a perspectiva dada pelo tempo” 

(FAUSTO, 2010, p. 182-183). Afirma que, “a partir de 1930 ocorreu uma troca de 

elite do poder sem grandes rupturas. Caíram os quadros oligárquicos tradicionais; 

subiram os militares, os técnicos diplomados, os jovens políticos e, um pouco mais 

tarde, os industriais”.  

 Porém, graves problemas de ordem financeira, a oposição dos tenentes a 

uma reconstrução do Estado nos antigos moldes conforme desejado pela oligarquia 

dos Estados vitoriosos e a luta entre o poder central e os grupos regionais tornaram 

inviável a consolidação de um projeto de Governo.  

 O início do ano de 1932 já dava sinais do desgaste do Governo Provisório: 

Em fevereiro, formou-se a Frente Única Paulista, advinda da aproximação entre o 

tradicional Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, seu antigo 

opositor, com o intuito de promover a constitucionalização e a autonomia dos 

Estados e até mesmo a Frente Única Gaúcha rompe com Vargas.  

De acordo com Fausto (2010, p. 191), “a bandeira de constitucionalização 

abrigou tanto os que esperavam retroceder às forças oligárquicas de poder quanto 

os que pretendiam estabelecer uma democracia liberal no país”. Para o autor, foi a 

partir do movimento revolucionário de 1932 que o Governo compreendeu que não 

havia como ignorar a elite paulista e que esta última teve consciência da 

necessidade de estabelecer algum tipo de compromisso com o Poder Central. 

 E é neste clima que se iniciou o trabalho de elaboração de um anteprojeto 

constitucional que deveria ser apresentado à Assembleia Nacional Constituinte que 
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seria composta a partir da eleição de seus membros em 1o de maio de 1933, 

segundo disposição inserta no Decreto no 21.402, de 14 de maio de 1932.  

 

2.3 O PODER JUDICIÁRIO NO ANTEPROJETO CONSTITUCIONAL 

 

Neste item dar-se-á ênfase ao trabalho de elaboração de anteprojeto 

constitucional, destacando-se o grupo responsável por sua criação e as visões e 

argumentos apresentados em relação ao sistema dual de Justiça. 

Deve-se frisar, de início, que em 1ode novembro de 1933, é editado o Decreto 

no 22.040,que regulamentou o funcionamento da comissão especial que iria 

apresentar o anteprojeto constitucional.De acordo com essa última norma legal, a 

comissão seria presidida pelo ministro da Justiça, que indicaria um segundo 

presidente e os membros de uma subcomissão que seria formada por um terço dos 

membros da própria comissão especial, neles incluídos os ministros de Estado do 

Governo Provisório. O grupo designado ficou encarregado de criar um anteprojeto 

que seria debatido e aprovado pelo órgão pleno, antes de ser encaminhado ao 

Chefe do Governo Provisório para submissão à Assembleia Nacional Constituinte de 

1933-1934. 

Empossado em 03 de novembro de 1932 no cargo de ministro da Justiça, 

Antunes Maciel escolheu o então ministro de relações exteriores, Afrânio de Melo 

Franco, como segundo presidente, que ficou encarregado de presidir os trabalhos 

dessa subcomissão. 

Em 11 de novembro de 1932, instalou-se na casa de Afrânio de Melo Franco, 

oficialmente, a subcomissão que contou, inicialmente com os seguintes membros: o 

próprio Afrânio, que ficou como presidente, Temístocles Cavalcanti, secretário17, 

Antunes Maciel (ministro da Justiça), Osvaldo Aranha (ministro da Fazenda), José 

Américo (ministro da Viação e Obras Públicas); Assis Brasil (ministro da 

Agricultura)18, Artur Ribeiro (ministro do Supremo Tribunal Federal)19, Agenor de 

                                            
17Durante a sessão de instalação, debate-se a possibilidade de o secretário possuir voto, ficando 
decidido de forma favorável à questão. 
18Apesar de Assis Brasil constar em vários trabalhos como tendo integrado a subcomissão do 
Itamarati, a leitura das atas evidencia que sua manifestação limitou-se a um telegrama datado de 27 
de dezembro de 1932, retificado no mês seguinte (AZEVEDO, 2004, p. 259 e 329) e sua ausência 
deixou de ser registrada em ata a partir da 22a sessão da subcomissão, realizada em 23 de janeiro de 
1933 (cf. AZEVEDO, 2004, p. 422). 
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Roure (ministro do Tribunal de Contas da União), Antonio Carlos 20 , Carlos 

Maximiliano21, João Mangabeira, Gois Monteiro, Oliveira Viana e Prudente de Morais 

Filho. 

Durante os trabalhos 22 , Antonio Carlos deixou a comissão em caráter 

definitivo (substituído por Castro Nunes - juiz federal) e Solano da Cunha23 foi 

indicado para substituir tanto Agenor de Roure quanto Carlos Maximiliano, que se 

afastaram provisoriamente das sessões realizadas pelo grupo em momentos 

distintos. 

No período compreendido entre 11 de novembro de 1932 e 1o de maio de 

1933, os membros da comissão se reuniram para discutir os artigos do anteprojeto 

de Constituição sob a direção do ministro Melo Franco, primeiro em sua residência e 

depois na biblioteca do Palácio Itamarati, que acabou dando nome à subcomissão, 

passando a ser conhecida como subcomissão do Itamarati. 

 

2.3.1 Perfil dos membros da subcomissão do Itamarati  

 

O presente subitem propõe-se a utilizar como base o estudo e os parâmetros 

utilizados por Love (1983) sobre a elite política após a Revolução de 1930 e, a partir 

desses dados, extrair os traços comuns e as dispersões possíveis de serem 

observadas entre os membros da subcomissão do Itamarati e os da elite política 

dominante no Governo Provisório. Em estudo apresentado em Seminário 

comemorativo ao cinquentenário da Revolução de 1930, Love (1983) elabora uma 

análise sobre o perfil dos ocupantes de determinadas posições formais consideradas 

                                                                                                                                        
19Artur Ribeiro afastou-se da subcomissão a partir da 23a sessão, por entender que era essencial 
garantir-se a autonomia dos Estados para efetuar suas organizações judiciárias e que não havia 
como compatibilizar a proposta que apresentara para reorganização da Justiça com aquela 
apresentada por Carlos Maximiliano, que foi acolhida pela maioria dos membros. 
20Antonio Carlos deixou de comparecer aos trabalhos a partir da 30a sessão e, na 35a sessão é 
publicada uma correspondência em que o mesmo pede seu afastamento porque teria que 
permanecer em seu Estado natal até o mês de maio de 1933, para concorrer às eleições da 
Assembleia Constituinte (cf. AZEVEDO, 2004, p.683) 
21Carlos Maximiliano apresenta renúncia por carta datada de 30 de outubro de 1933. (cf. Acervo 
CPDOC, GV c 1933.10.30) 
22Tais informações foram obtidas em esclarecimentos de Melo Franco durante a 46a  sessão, 
realizada em 19 de abril de 1933 e encontra-se na página 933 da obra de José Afonso de Mendonça 
Azevedo: Elaborando a Constituição Nacional. 
23Carlos Maximiliano esteve ausente entre as 35a e 47a sessões; Agenor de Roure, entre as 38a e 45a 
sessões.  
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relevantes durante o período entre a aludida Revolução de 1930 e o Estado Novo 

provenientes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.  

Naquele trabalho, aponta os traços comuns identificados em relação à 

ideologia política, liderança não-política, educação, ocupação, ligações com o 

estrangeiro, ligações interestaduais, laços de família, sexo, raça e religião, 

localização rural-urbana e mobilidade geográfica, idade e gerações encontrando 

determinados parâmetros que considerou expressivo daquele período. Aqui, 

privilegia-se a idade, a educação, a ocupação e a origem territorial. Nesses casos, 

existe a preocupação de se cotejar os percentuais e proporções que foram aferidas 

em relação aos membros da subcomissão do Itamarati com aquelas encontradas na 

pesquisa elaborada por Love e apresentada no seminário promovido pelo CPDOC. 

Além de contribuir com novos dados para o estudo da elite política brasileira, 

essa abordagem se justifica a partir do momento em que se almeja encontrar traços 

comuns entre os membros da aludida subcomissão para, posteriormente, ser 

possível estabelecer a existência de possíveis similaridades dos  integrantes de 

grupos que estavam favoráveis tanto à unidade quanto à dualidade da Justiça. 

O primeiro ponto que se evidencia é que a média de idade era de cinquenta 

anos, sendo o mais velho o Ministro Artur Ribeiro, com sessenta e quatro anos e o 

mais novo o advogado Temístocles Cavalcanti, com trinta e um anos. Love (1983, p. 

58) divide a elite política do período em três gerações distintas a partir de duas datas 

específicas: 1868 e 1888. A 2a geração seria aquela nascida durante o período 

compreendido entre essas duas datas. A 1a geração teria nascido antes e a 3a, 

depois24.  

Os membros da subcomissão do Itamarati, no entanto, estavam inseridos, em 

sua maior parte na 2a geração identificada por Love, ou seja, de pessoas nascidas 

entre 1869 e 1888. Vale destacar que nenhum deles se encaixava na faixa etária da 

1a geração (nascida antes de 1868) e apenas três membros pertenciam à terceira 

geração (Gois Monteiro, de 1889, Osvaldo Aranha, de 1894 e Temístocles 

Cavalcanti, nascido em 1899). Verifica-se, portanto, que, apesar de ser encontrado o 

mesmo percentual em relação à 3a geração, nenhum membro pertencia à 1a 

                                            
24Segundo os dados de Love (1983), a elite era composta por ½ dos membros da 1a geração, ⅓ da 
2a geração e ⅕ da 3a geração. 
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geração, o que alterava a relação de ⅘ de membros da 2a geração para ⅕ de 
membros da 3a geração25. 

Entre os membros da subcomissão, o percentual de bacharéis em Direito era 

ainda superior ao que Love apurou26, ou seja, de 86,6%. Com efeito, dos quinze 

membros, apenas Agenor de Roure (que se formou em odontologia e era jornalista) 

e o recém promovido General Gois Monteiro não possuíam essa formação 

acadêmica. É importante mencionar que muitos inclusive são contemporâneos do 

curso oferecido nas cidades de São Paulo (como é o caso de Afrânio de Melo 

Franco, Artur Ribeiro e Antonio Carlos) ou da cidade do Rio de Janeiro (como se 

verifica entre Antunes Maciel e Osvaldo Aranha), aumentando os laços existentes 

entre eles e fazendo com que se reconheça que eles partilhavam de uma mesma 

visão de mundo27. 

Quanto à ocupação28, extrai-sena composição da subcomissão do Itamarati, 

perfis com múltiplas ocupações, como é o caso de Agenor de Roure (jornalista, 

integrante da Assembleia Constituinte de 1891  e membro do TCU) José Américo 

(procurador-geral do Estado, político e escritor), Oliveira Viana e Carlos Maximiliano 

(escritores e professores). Porém, a maior parte era formada por políticos 

profissionais, como Afrânio de Melo Franco, Antunes Maciel, Antonio Carlos, 

Osvaldo Aranha, João Mangabeira e Solano da Cunha, perfazendo um total de ⅗ de 

políticos profissionais. José Américo, Castro Nunes e Artur Ribeiro integravam o 

grupo de magistrados e procuradores e mantinham o percentual de ⅕ encontrado 

por Love para este tipo específico de segmento profissional (1983, p. 54) e Oliveira 

Viana e Prudente de Morais se encaixavam no perfil de professores universitários.  

Quanto à origem, a maior parte era natural do atual estado do Rio de Janeiro 

(três fluminenses e um do distrito federal), gaúcho (três) ou mineiro (três). Os demais 

eram do nordeste, mais precisamente da Paraíba (José Américo), Alagoas (Gois 

                                            
25Angela Alonso trabalha com a ideia de “experiência compartilhada” de uma determinada geração, 
Para maior ênfase às abordagens com foco em gerações, confira-se: ALONSO, Angela. Ideias em 
movimento – A geração de 1870 na crise do Brasil-Império. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
26Love (1983, p. 53) também identifica que 70% da elite política possuía formação em direito e que o 
percentual de graduados era de 93%. 
27Utiliza-se o termo a partir da ótica de: Harman, Willis: Uma Total Mudança de Mentalidade. São 
Paulo: Pensamento, 1994. 
28Love (1983, p. 54) identifica que ⅔ da elite era de advogados e que ⅕ era composta de juízes 
profissionais, mas reconhece que havia uma média de 2,5 ocupações por pessoa, o que evidenciava 
a carência de profissionais especializados. Love aponta ainda que “28% eram jornalistas e 27% 
lecionavam em colégios e faculdades”. 
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Monteiro), Bahia (João Mangabeira) e Pernambuco (Solano da Cunha). O único 

nascido no estado de São Paulo designado para a comissão foi o professor 

catedrático da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, 

Prudente de Morais Filho, que não residia em seu Estado e que logo deixou de 

participar do grupo. Esta informação permite imaginar qual seria o grau de 

participação da elite política do estado de São Paulo nos primeiros anos do Governo 

Provisório, principalmente após o término da Revolução Constitucionalista de 1932. 

Com base nesses dados, pode-se concluir que o grupo que compunha a 

subcomissão do Itamarati era constituído por uma elite letrada, com variados graus 

de conhecimento jurídico, politicamente atuante, que chegou à “maturidade em 

meados da República Velha, tendo presenciado a primeira eleição presidencial 

contestada em 1910” (LOVE, 1983, p. 58) e nascidas em Estados que formaram a 

Aliança Liberal.  

Porém, apesar das semelhanças apontadas entre os membros da 

subcomissão, de uma forma geral, não é possível reunir os perfis para formar grupos 

específicos a favor ou contra a dualidade de Justiça. Ademais, percebeu-se serem 

profundas as divergências de opiniões quanto aos temas debatidos e o grupo, que 

compareceu em peso à reunião de abertura dos trabalhos na residência de Melo 

Franco, foi se dispersando ao longo dos meses de trabalho.  

José Américo deixou de comparecer logo na 8a sessão e Prudente de Morais 

Filho, na 16a sessão. Artur Ribeiro indispôs-se com o grupo no início da votação 

sobre a reorganização da Justiça e afastou-se a partir da 23a sessão. Antonio 

Carlos, por seu turno, comunicou seu desligamento na 35a sessão para que pudesse 

acompanhar a campanha eleitoral em seu Estados.  

Na sessão de encerramento, datada de 1o de maio de 193329, estavam 

presentes apenas Agenor de Roure, Antunes Maciel, Castro Nunes, Gois Monteiro, 

João Mangabeira, Melo Franco, Osvaldo Aranha, Temístocles Cavalcanti e Carlos 

Maximiliano, que acabaria por oferecer sua renúncia por carta datada de 30 de 

outubro de 1933. 
                                            
29Durante a sessão de encerramento, Osvaldo Aranha propôs que a redação final fosse realizada por 
Melo Franco, João Mangabeira e Carlos Maximiliano, relator inicialmente designado na 1a sessão da 
subcomissão. Porém, tal trabalho conjunto não ocorreu e a harmonização dos artigos sobre o Poder 
Judiciário ficou a cargo apenas dos dois primeiros, que reduziram os 277 itens debatidos pelo grupo a 
136 artigos (MANGABEIRA, 1934, p. 9). Revoltado com sua exclusão, Carlos Maximiliano apresenta 
renúncia por carta à subcomissão no dia 30 de outubro de 1933, cuja cópia foi enviada a Getúlio 
Vargas para justificar seu ato (CPDOC, GV c 1933.10.30). 
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Durante a votação da redação final do anteprojeto em sessão realizada em 30 

de outubro de 193330, conforme noticiado na edição do Jornal do Brasil do dia 

seguinte, Oliveira Viana, Artur Ribeiro, Gois Monteiro e Castro Nunes apresentaram 

declaração de voto restritivo ao texto apresentado, enquanto muitos de seus 

membros, por motivações diversas, deixaram de comparecer à sessão solene. 

O exame da última página do projeto de Constituição31 evidencia o dissenso 

entre o grupo. Com efeito, diversamente da instalação da subcomissão, frequentada 

em peso por seus membros, o anteprojeto final contou com apenas sete assinaturas. 

Dos treze membros iniciais da subcomissão do Itamarati, apenas quatro (Melo 

Franco - presidente, Temístocles Cavalcanti - secretário, João Mangabeira - um dos 

encarregados por reunir os artigos do anteprojeto - e Osvaldo Aranha) subscreveram 

o texto sem reservas junto com Castro Nunes. Gois Monteiro assina o documento 

com o seguinte comentário “vencido” e Solano da Cunha também registra suas 

restrições ao conteúdo do documento assinado. 

 

2.3.2 Instalação e funcionamento da subcomissão 

 

Neste tópico, faz-se um relatório sobre as duas primeiras sessões da 

subcomissão do Itamarati. Todas as informações foram extraídas do trabalho de 

José Afonso de Mendonça Azevedo que compilou as atas em uma única publicação 

entitulada: Elaborando a Constituição nacional, que foi republicada em versão fac-

símile pelo Senado Federal, em 2004. A descrição das primeiras manifestações dos 

componentes da subcomissão auxilia na compreensão das regras estabelecidas 

entre o grupo, evidencia a tentativa de coordenação dos trabalhos por 

representantes diretos de Getúlio Vargas e também denuncia a existência de 

profundas divergências entre os membros da subcomissão, que iriam dificultar o 

avanço da elaboração do anteprojeto constitucional. 

No dia 11 de novembro de 1932, ocorreu a primeira sessão da subcomissão 

constitucional, na residência de Melo Franco, ministro das Relações Exteriores, com 

o comparecimento de todos os seus membros, com exceção de Assis Brasil. Da 

                                            
30Estavam presentes à sessão: Melo Franco (presidente), Temístocles Cavalcanti (secretário), Gois 
Monteiro, João Mangabeira, Solano da Cunha, Castro Nunes, Antunes Maciel, Osvaldo Aranha, 
Oliveira Viana, Artur Ribeiro e Protógenes Guimarães (ministro da Marinha) 
31Cf. Jornal do Brasil de 31.10.1933, p. 11. 
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leitura da ata da 1a sessão32 , percebe-se a preocupação de Melo Franco em 

esclarecer, como presidente da subcomissão, que a finalidade da reunião era a 

escolha de diretrizes ou de um trabalho que pudesse servir de roteiro para as 

discussões e deliberações da subcomissão. Melo Franco ressaltou que a comissão 

era numerosa e composta por especialistas com opiniões pessoais sobre várias 

questões de direito público e propôs que o teor da Constituição de 1891 fosse base 

para as discussões, por entender que a mesma já possuía marcos que auxiliavam a 

conferir determinadas referências para o trabalho do grupo. 

Evidencia-se naquela sessão a preocupação de Osvaldo Aranha em deixar 

claro que a presença de ministros de Estado na subcomissão decorria da 

necessidade de serem esclarecidas as tendências do Governo Provisório em 

relação ao “programa devidamente prometido pelos homens que são situacionistas 

de hoje” (AZEVEDO, 2004, p. 10). Aranha argumenta que era importante a 

colaboração dos representantes ministeriais porque, após dois anos de governo 

provisório, os mesmos possuíam melhor conhecimento da realidade administrativa e 

social do país que auxiliaria no avanço dos trabalhos. 

Para Aranha, a proposta de Melo Franco de usar a Constituição de 1891 

como base deixava escapar a oportunidade de se aproveitar a existência de 

especialistas em direito público entre os membros da comissão para se elaborar a 

organização de um trabalho novo que viesse a servir de base para a discussão da 

subcomissão. Partindo dessa premissa, Aranha sugeriu a criação de um comitê, 

composto por Carlos Maximiliano, Prudente de Morais Filho e João Mangabeira, que 

ficaria encarregado dos trabalhos iniciais que se coadunasse com os pontos centrais 

da Constituição de 1891 que já tinham sido contemplados no Decreto que instituiu o 

Governo Provisório33, quais eram: federalismo, autonomia municipal e direitos e 

garantias individuais. 

Essa proposta de Aranha para a elaboração de um primeiro trabalho por 

Carlos Maximiliano, Prudente de Morais Filho e João Mangabeira leva a crer que 

esta deveria ser a intenção de Vargas, já que a ideia de um trabalho de base com 

um novo texto é corroborado por Gois Monteiro e Prudente de Morais Filho, que 

                                            
32A ata da 1a sessão foi reproduzida nas páginas 9 a 14 da obra de José Afonso de Mendonça 
Azevedo. 
33Osvaldo Aranha referia-se ao Decreto no 19.398, de 11 de novembro de 1930, que instituiu e 
regulamentou o Governo Provisório. 
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indicam o nome de Carlos Maximiliano. Importante destacar que aquele jurista, no 

mês anterior, havia elaborado secretamente um texto de Constituição Provisória a 

pedido de Vargas, conforme se apreende de documentos existentes no arquivo do 

CPDOC34. 

José Américo sugeriu que fossem traçadas as linhas gerais do projeto e 

esclareceu que considerava aceitável a proposta de Antonio Carlos de constituição 

de comitês de dois ou três membros da subcomissão, para organizar um título ou 

uma seção ou um determinado assunto do projeto para a nova Constituição. 

Prudente de Morais, ao se manifestar, apresentou duas propostas: aguardarem as 

sugestões da comissão geral e demais interessados para a redação de um projeto 

básico ou a indicação de Carlos Maximiliano para relator geral da subcomissão a fim 

de que ele organizasse um projeto que servisse de base às discussões e às 

deliberações.  

Já Artur Ribeiro e José Américo concordavam com Melo Franco e 

manifestaram-se no sentido de a subcomissão deliberar sobre as linhas gerais para 

a elaboração do projeto base. João Mangabeira, mais afinado com a proposta de 

Osvaldo Aranha, lembrou que Rui Barbosa já havia ressaltado que a Constituição de 

1891 possuía muitos pontos que necessitavam de alteração e que seria conveniente 

redigir uma nova proposta.  

Da leitura da ata, percebe-se que Antunes Maciel e Agenor de Roure não 

possuíam ideia clara quanto ao rumo a ser tomado. O primeiro, porque afirmou que 

preferia aguardar algumas sessões para emitir opiniões e o segundo,  que defendia  

a necessidade de escolha de algum critério que pudessem seguir sobre 

determinadas questões ou que fossem identificados pontos que atuassem como 

linhas principais daquela que viria a ser a futura Constituição brasileira. Para ele, 

uma vez estabelecidos tais pontos, o relator poderia fazer um trabalho mais útil, 

seguro e prático, independente dos critérios escolhidos pelo grupo. 

Carlos Maximiliano, que tinha consciência da importância do papel que lhe 

fora destinado por Vargas, qual seja, a de apresentar perante o grupo o projeto que 

já contava com o aval do Chefe do Governo Provisório, propôs o estudo dos 

prolegômenos da Constituição de 1891, ao argumento de que neles estavam 

                                            
34Cf. CPDOC, GV c 32.10.13 
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catalogados todos os princípios e questões que foram citadas como linhas gerais 

pelos demais membros do grupo.  

Antonio Carlos manifestou sua preferência pela adoção da Constituição de 

1891 como “cartilha” e que, uma vez decididos quanto aos prolegômenos, fossem 

organizados comitês de dois ou três membros da subcomissão que ficariam 

encarregados por apresentar soluções para as questões contidas em capítulos ou 

seções específicos da constituição. A proposta de Antonio Carlos para formação de 

comitês recebeu a aprovação imediata de Artur Ribeiro, Prudente de Morais, João 

Mangabeira e Oliveira Viana.  

Gois Monteiro, no entanto, endossou a sugestão de Prudente de Morais para 

que houvesse um membro encarregado de elaborar um projeto básico e reforçou o 

nome de Carlos Maximiliano para relator geral. O general entendia que, uma vez 

decididos três pontos fundamentais, o relator possuiria um roteiro perfeito para que 

pudesse organizar um trabalho que seria examinado posteriormente pela 

subcomissão. Esses três pontos a seu ver eram: definição de poderes, competência 

da União e dos Estados e declaração dos direitos individuais e coletivos, além do 

preâmbulo geral que definia a estrutura do novo Estado Brasileiro.Prudente de 

Morais e Antonio Carlos aderiram ao entendimento de Gois Monteiro e Temístocles 

Cavalcanti, após se assegurar de que, como secretário possuía direito de voto, 

também apontou Carlos Maximiliano para ser relator geral e acompanhou o voto 

para que fossem decididas as linhas gerais que serviriam de estrutura ao projeto.  

Melo Franco, ao final da primeira sessão, aprovou a proposta de indicação de 

um relator geral e do nome de Carlos Maximiliano para o cargo, o qual ficou 

incumbido de apresentar a primeira parte do trabalho para que fosse distribuído aos 

membros da subcomissão. 

Ao término da primeira sessão, transparecia a impressão de que o conteúdo 

da Constituição Provisória elaborada por Carlos Maximiliano a pedido do Chefe do 

Governo Provisório serviria de base para o anteprojeto constitucional. Porém, logo 

que foi apresentada a íntegra da primeira parte do projeto, percebe-se que nem 

todos os membros estavam favoráveis a endossar o trabalho já realizado.  

Essa impressão se confirma na segunda sessão35, quando Melo Franco 

sugeriu a adoção da proposta de Antonio Carlos para que fossem criados comitês 

                                            
35Para obter maiores informações sobre a 2a sessão, vide Azevedo (2004, p. 14-25). 
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que se encarregariam de diferentes capítulos, sob o argumento de que o trabalho 

apresentado por um único membro sobrecarregaria demais o relator geral que havia 

sido designado. 

Naquela mesma sessão, foi aprovada a distribuição de temas entre os 

membros: 

• Conselho Nacional – Melo Franco, José Américo e Prudente de Morais; 

• Família, educação, ordem, economia e social – José Américo, João 

Mangabeira e Oliveira Viana; 

• Defesa nacional, organização das Forças Armadas e Policiais dos Estados 

– Gois Monteiro; 

• Poder Judiciário – Artur Ribeiro e Antonio Carlos; 

• Política econômica e financeira – Antonio Carlos, Agenor de Roure e 

Osvaldo Aranha; 

• Direito e deveres fundamentais e cidadania – Melo Franco e Temístocles 

Cavalcanti. 

Do que foi descrito, conclui-se que, já na abertura dos trabalhos existiam duas 

ideias claras e distintas: a primeira seria a de elaborar alterações da Constituição de 

1891 sem que houvesse uma mudança muito drástica e a segunda, a de construção 

de um novo modelo de Constituição. Os adeptos da primeira corrente possuíam 

como porta-vozes os ministros Melo Franco, José Américo e Artur Ribeiro. Favorável 

a ela, também, o experiente político mineiro, Antonio Carlos. A segunda corrente 

possuía Osvaldo Aranha como seu difusor inicial, mas a mesma viria a ser defendida 

em diversos momentos por Carlos Maximiliano, João Mangabeira e Oliveira Viana, 

que apesar de possuírem entendimento semelhante quanto à elaboração de nova 

base teórica constitucional, possuíam motivações distintas que serão esclarecidas 

em outro tópico. 

 Percebe-se, mais adiante, que esses dois grupos não possuem outros elos 

que autorize considerá-los como unidades distintas, motivo pelo qual não se fará 

maiores comentários a respeito. 
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2.3.3 O Poder Judiciário em questão 

 

Como já esclarecido no tópico anterior, os temas que deveriam estar contidos 

no anteprojeto constitucional foram distribuídos entre os membros da subcomissão 

do Itamarati.  

 Apesar da visível importância de todos eles, esta pesquisa limitou-se a 

identificar, extrair e analisar os debates travados quanto à forma de organização do 

Poder Judiciário e, especificamente, quanto às suas consequências para a 

existência da Justiça Federal.  

 Através da leitura das atas das sessões da subcomissão obtém-se a 

informação de que Artur Ribeiro elaborara e distribuíra entre seus pares uma cópia 

da proposta que efetuara para a reorganização do Judiciário. No entanto, não se tem 

notícias se mesma fora concebida em conjunto com o outro membro que ficou 

encarregado da examinar as regras a serem estabelecidas a respeito da Justiça 

brasileira, o mineiro Antonio Carlos. 

 A ausência daquele político mineiro em oito das vinte sessões que 

antecederam aquelas que debateram a forma de atuação do Judiciário acrescida da 

referência constante dos membros ao “projeto de Artur Ribeiro” indicam que a 

proposta sobre o Judiciário era de autoria exclusiva do ministro do STF. 

Na 21a sessão, iniciaram-se os debates sobre o Poder Judiciário, que 

culminou com o afastamento de Artur Ribeiro, que enviou correspondência ao 

presidente da subcomissão enfatizando que sua ausência nos debates se daria por 

entender que a supressão da autonomia dos Estados para efetuar a sua 

organização judiciária importava na quebra do equilíbrio entre Estados e União 

Federal. As deliberações sobre a Justiça Nacional se estenderam até a 29a sessão. 

Consta em ata que, após um mês de intensas discussões, existiam “incoerências e 

dúvidas” quanto à forma de organização do Judiciário dentre os artigos aprovados 

pelo grupo(AZEVEDO, 2004, p. 586) resultantes da saída de Artur Ribeiro e pela 

falta de um relator sobre o tema.  

Para sanar os problemas verificados e com o afastamento de Artur Ribeiro 

criou-se mais um comitê, composto por Melo Franco, João Mangabeira e Antonio 

Carlos que deveriam estudar especificamente a parte do anteprojeto que tratava do 

Judiciário, dissolvendo as divergências entre as correntes ideológicas defendidas 

pelos membros da subcomissão.  
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É importante esclarecer que logo na sessão seguinte à criação desse comitê, 

Antonio Carlos não mais compareceu às reuniões da subcomissão e que na 35a 

sessão é publicada uma correspondência36 em que o mesmo pedia seu afastamento 

da subcomissão porque teria que permanecer em seu Estados até o mês de maio de 

1933, para concorrer às eleições da Assembleia Constituinte.  

A partir da 37a sessão37, Castro Nunes ocupa o lugar de Antonio Carlos na 

subcomissão 38 , mas não há menção de substituição de seu nome no comitê 

composto para harmonizar os artigos sobre o Poder Judiciário. Mangabeira (1934, p. 

9) relata que, junto com Melo Franco, incumbira-se daquela parte, o que permite 

concluir que não houve acréscimo de novo nome. 

Resta claro, portanto, que os debates que foram travados durante as sessões 

da subcomissão são essenciais para que se possa entender as razões e 

argumentos que animavam cada um de seus membros e para evidenciar a 

diversidade de posições que podem ser verificadas à época. Em sendo assim, os 

mesmos serão objeto de abordagem nos tópicos que se seguem, a partir do trabalho 

de José Afonso de Mendonça Azevedo, que reuniu as atas de sessões em uma 

única publicação. 

 

2.3.4 Debates sobre o Judiciário 

 

A proposta deste tópico é apresentar as principais correntes e 

posicionamentos dos membros da subcomissão sobre a forma de organização da 

Justiça brasileira. Todos os entendimentos que serão aqui relatados ocorreram na 

21a e na 22a sessões da subcomissão do Itamarati.  

Como mencionado no item 1.3.2, Artur Ribeiro e Antonio Carlos foram 

encarregados de apresentar uma proposta para o Poder Judiciário. Porém, ao final 

da 16a sessão, Melo Franco anuncia que na sessão seguinte iria ser apresentado o 

projeto de Artur Ribeiro sobre a organização competência da Justiça (AZEVEDO, 

2004, p. 300). 

                                            
36Cf. AZEVEDO, 2004, p. 683. 
37A sua presença passou a ser registrada a partir da 37a sessão, que se inicia na pág. 707 (Azevedo, 
2004) 
38Melo Franco menciona na 46a sessão a ausência de Antonio Carlos e sua substituição por Castro 
Nunes. Informação obtida na obra de Azevedo. Idem, pág. 933. 
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Por motivos de falecimento em família, Artur Ribeiro deixou de comparecer 

nas sessões seguintes e, na ata da 20a sessão, há notícia de que Melo Franco havia 

conversado com Artur Ribeiro, o qual havia mencionado que na sessão seguinte iria 

retornar aos encontros do grupo, e que havia efetuado “uma revisão de seu próprio 

projeto, tomando em consideração algumas sugestões do ministro Costa Manso, de 

São Paulo, e de outros” (AZEVEDO, 2004, p. 363).  

Logo a seguir, Melo Franco esclareceu que sugeriu a Ribeiro que efetuasse 

os acertos para a publicação de sua proposta para a Justiça com o secretário geral 

da comissão, a fim de que figurasse na ordem dos trabalhos daquela sessão 

(AZEVEDO, 2004, p. 363). 

 De fato, Artur Ribeiro retornou aos trabalhos na 21a sessão e apresentou seu 

projeto à subcomissão. As discussões convergiram imediatamente para um ponto 

central: a dualidade da magistratura e, consequentemente, a dualidade do Poder 

Judiciário. 

 Convém aqui lembrar que a Constituição de 1891 havia estabelecido a 

competência da União para legislar sobre direito material, e que cabia aos Estados 

estabelecer regras processuais de acordo com suas características particulares. A 

Constituição também garantiu a criação e organização do Poder Judiciário tanto no 

nível federal quanto no estadual, devendo ser decididas no foro federal as ações de 

interesse da União e, no estadual, as demais questões.  

 No decorrer de sessões anteriores, mais precisamente na 7a e na 9a sessão, 

a subcomissão do Itamarati já havia sido decidido pela unidade do direito, o que 

significa que, com a aprovação da nova Constituição, apenas a União poderia 

legislar sobre normas legais, fossem elas substantivas ou processuais.  

Pelas regras da Constituição de 1891, a lei substantiva, ou seja, as normas 

constantes nos Códigos Civil e Penal, era de competência exclusiva da Assembleia 

Nacional, mas cada Estado poderia estabelecer normas processuais que se 

adaptassem às particularidades de cada região. Pelo projeto as normas processuais 

passariam a ser de competência exclusiva da Assembleia Nacional. 

 A proposta de Ribeiro propunha a extinção da Justiça Federal e o 

deslocamento de sua competência para uma das varas da capital de cada Estado. 

Para evitar que houvesse a sobreposição da decisão dos Estados sobre matérias de 

interesse da União, estabelecia que o recurso proposto contra as sentenças 
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proferidas em ações versando sobre matérias federais seria dirigido ao Supremo 

Tribunal Federal ao invés de serem julgados pelos tribunais de Justiça.  

Cada Estado poderia decidir sobre a forma de organização de sua Justiça, 

contanto fossem preservadas determinadas garantias da magistratura, que deveriam 

ficar inseridas na Constituição. A seu ver, a medida reduziria a influência dos 

Estados sobre as decisões judiciais.  

 Quanto à nomeação dos juízes, se o cargo fosse de primeiro grau, ou seja, 

das varas, a nomeação seria do Tribunal. Para compor os Tribunais, os seus 

membros elaborariam uma lista tríplice que seria submetida ao presidente de cada 

Estado para escolha de um único nome. 

 Ribeiro sustentou basicamente dois pontos: que a autonomia dos Estados 

constituía essência do princípio federativo e que em diversos Estados a magistratura 

era composta por indivíduos de “inatacável autoridade moral e de alta cultura 

jurídica” (AZEVEDO, 2004, p. 392). 

 Nos argumentos de Ribeiro, os abusos verificados em situações esporádicas 

no Judiciário eram decorrentes de pressões sofridas do poder local. Tais abusos 

seriam coibidos pelos seguintes princípios fundamentais: 
 

• concurso para a investidura dos primeiros graus de jurisdição, ou seja, para 

o cargo de juiz; 

• acesso por merecimento e por antiguidade, na proporção de dois por 

antiguidade e um por merecimento; 

• nomeação e acesso, mediante proposta dos Tribunais judiciários 

superiores; 

• vitaliciedade, sem perda do cargo exceto por sentença ou aposentadoria 

voluntária; 

• inamovibilidade, ou seja, a remoção do juiz ocorreria apenas a pedido seu 

ou por proposta do tribunal superior quando o exigir as atividades 

judicantes; 

• dois graus de jurisdição; 

• incompatibilidade da função judiciária com qualquer outra função pública; 

• irredutibilidade de vencimentos; 

• inalterabilidade da divisão judiciária. 
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Para Ribeiro, a forma federativa deveria assegurar aos Estados a sua 

autonomia na organização de suas magistraturas, dentro dos parâmetros que 

estariam insertos na Constituição Federal. 

João Mangabeira, no entanto, sustentava que a forma federativa apenas 

exigia que os Estados escolhessem seus mandatários, o que lhes conferia 

autonomia administrativa, mas não exigia a dualidade da magistratura. 

Em seu discurso proferido na 21a sessão39 da subcomissão do Itamarati, 

Mangabeira sustentou a necessidade de se garantir a autonomia do magistrado, que 

não poderia ficar “nas mãos do Presidente da República” ou “na dependência dos 

presidentes de Estado”, mas apenas à lei. Para Mangabeira, era vital a existência de 

um “magistrado nacional, que proclame e interprete o direito, e não dependa de 

corrilhos políticos dos Estados, dos seus presidentes e dos seus tesouros. 

(AZEVEDO, 2004, p. 399). Na emenda que apresentou à subcomissão, atividade 

que era facultada a todos os membros da subcomissão,  

Mangabeira extinguia a Justiça Federal, mas criava um Tribunal de 

Reclamações que deveria julgar as causas da União. Essa Corte seria composta por 

nove juízes, nomeados pelo presidente da República, com aprovação da Assembleia 

Nacional, sendo dois terços de desembargadores dos tribunais de apelação e um 

terço dentre juristas notáveis. Para Mangabeira, a unidade da magistratura 

configurava um “grande interesse nacional” e devia ser preservado (AZEVEDO, 

2004, p. 403). 

 Mangabeira entendia que o Judiciário deveria possuir a seguinte estrutura: O 

Supremo Tribunal, que seria composto por membros nomeados pelo Presidente da 

República com a aprovação da Assembleia, como no projeto de Artur Ribeiro; os 

Tribunais dos Estados, que contariam com um terço de seus membros indicados 

pela presidência do Estado e nomeados pelos tribunais e dois terços nomeados pelo 

próprio tribunal a partir de escolha entre os juízes do Estado.  

No esquema de Mangabeira, os juízes seriam nomeados pelos 

desembargadores e, de todas as nomeações, caberia recurso ao Supremo. A 

magistratura, de acordo com sua proposta, seria una e nacional e o acréscimo das 

despesas seria suportado por um dos impostos estabelecidos pelos Estados. 

                                            
39A 21a sessão da subcomissão do Itamarati encontra-se em Azevedo(2004, 356-422). 
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Antonio Carlos, que em tese seria um dos membros encarregados de 

apresentar proposta sobre o Judiciário, esclareceu que possuía posição semelhante 

à de Mangabeira e observou que, salvo em alguns Estados, a magistratura não 

possuía “as necessárias garantias de elevação, isenção de ânimo e competência 

para o julgamento ou defesa dos direitos” (AZEVEDO, 2004, p. 405). Antonio Carlos 

observou que todos os membros da subcomissão estavam de acordo com o término 

da dualidade de jurisdição, uma vez que até mesmo Artur Ribeiro suprimira a Justiça 

Federal, atribuindo sua competência à Justiça estadual.  

Sustenta que o ponto de divergência entre Ribeiro e Mangabeira era a 

responsabilidade pela nomeação da magistratura nos Estados, pois o primeiro 

propunha a elaboração de lista tríplice pelos tribunais estaduais para submissão à 

presidência dos Estados enquanto que, para Mangabeira, os membros dos tribunais 

estaduais deveriam ser nomeados pelo próprio tribunal, de acordo com uma lista 

tríplice apresentada pelo presidente do Estado. Antonio Carlos entendeu que existira 

omissão na Constituição de 1891 quanto à fixação de requisitos ou imposições 

quanto à organização do poder Judiciário dos Estados, o que acabou gerando 

distorções, mas que, a seu ver, a inserção de requisitos peremptórios para que as 

indicações da magistratura sanaria aqueles vícios. 

 Agenor de Roure, que assistira e documentara a Assembleia Constituinte de 

1891, destacou que a dualidade da magistratura fora concebida por Campos Salles, 

que entendia que, no regime federativo, deveria existir a coexistência de duas 

soberanias, a da União e dos Estados. Roure sustentou a vantagem da unidade da 

Justiça e que aquele poder deveria ser “eminentemente nacional”. Em sua visão, 

 
Si o fim da Justiça é assegurar aos brasileiros, em todo o território nacional, 
os mesmos direitos e as mesmas garantias para a effectividade desses 
direitos, ninguém poderá negar que ella deve ser considerada como um 
interesse nacional, e não um assumpto peculiar dos Estados (VIANA apud 
AZEVEDO, 2004, p. 411) 
 

Roure argumenta, por fim, que o sistema federativo apenas garante ampla 

autonomia política administrativa, mas que não é possível conceder aos Estados a 

iniciativa sobre matérias que afetariam a nacionalidade e proclama:  “A Justiça é 

uma delas”. Para ele, a unidade da Justiça poderia existir sem que resultasse na 

unidade da magistratura. A seu ver, bastava que ficassem estabelecidas as 

condições de organização judiciária nos Estados e que se desse à Assembleia 
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Nacional a atribuição privativa de legislar sobre o direito processual, procedendo à 

sua unificação e aplicação nacional. Roure considerava que a unidade da 

magistratura, como defendiam alguns membros da subcomissão criaria novos e 

pesadíssimos ônus para o orçamento federal. 

 Segundo Oliveira Viana, a questão quanto à unidade ou à dualidade da 

magistratura estava sendo abordado como um problema técnico, enquanto se 

tratava de questão política que exigia atenção imediata da subcomissão. Para Viana, 

era preciso reconhecer a prevalência de “uma justiça fraca, sem força, nem moral 

nem material, para reagir contra a pressão que sobre ella exercem as ‘machinas’ 

partidárias locaes” (AZEVEDO, 2004, p. 413) e que a diferença entre a magistratura 

dos grandes Estados é que a pressão sofrida é mais discreta e velada,  

 
Mas, como quer que seja, dissimulada ou aberta, tanto nos pequenos como 
nos grandes Estados, tanto ao Sul como ao Norte, esta pressão sempre se 
fez sentir, criando estes três typos de juízes: o juiz maleave, que se 
accomoda e transige; o juiz tímido, que se retrahe, omite: o juiz faccioso, 
que se faz instrumento dos partidos e fac-totum dos coronéis.  

 

A mudança desse perfil, na visão de Viana, só se daria com a apropriação 

pela União do Judiciário estadual, a fim de criar a figura de um “juiz forte, 

independente das ‘machinas’ políticas dos Estados e dotado de força material capaz 

de assegural-o na integridade de sua pessôa, na dignidade do seu cargo e na 

plenitude de sua missão tutelar” (AZEVEDO, 2004, p. 413). 

Viana sustenta que para se atingir o sentido real do problema da Justiça do 

país é preciso garantir e amparar a magistratura do interior, “que defronta e luta, 

face a face, com o arbítrio e a força descontrolada dos potentados locaes”. Viana 

sustenta que o regime federativo, na prática, entregou o poder central aos Estados, 

que detêm a força policial civil e armada que são usadas contra o Judiciário que se 

vê impotente perante as “influencias nefastas do faccionismo político e do 

mandonismo local” (AZEVEDO, 2004, p. 414). Afirma, ainda, que 
 

[...] o grande problema da justiça no Brasil, o problema mais urgente, é 
precisamente libertar o juiz local, o juiz do termo, das aldeias. Juiz das 
populações dos campos, das mattas, dos sertões: juiz, portanto, de 
lavradores, de pastores, de pescadores, de matutos, de sertanejos, o juiz do 
termo é, afinal, o juiz dos 35 milhões de brasileiros (porque a população das 
nossas vinte e uma capitães não vae além de 5 a 6 milhões de almas). Para 
estas três dezenas de milhões de brasileiros é ella a garantia única dos 
seus direitos privados e das suas liberdades civis contra o arbítrio das 
autoridades policiaes e a arrogância dos potentados. 
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Ainda segundo o ideólogo, as medidas e garantias propostas pela 

subcomissão garantiriam somente o direito ao cargo de magistrado e às vantagens 

materiais dele decorrentes, mas que não asseguravam a inviolabilidade dos direitos 

e das liberdades individuais que a ele incumbia assegurar como um agente de 

autoridade pública. Entende que  
 

[...] o magistrado precisa ter alguma cousa mais do que a garantia da sua 
indimissibilidade e da inamovibilidade; precisa ter poder para resistir às três 
forças que ameaçam ou reduzem, principalmente no nosso interior rural, a 
plena efficiencia da sua funcção tutelar: a Polícia civil, a Polícia armada e o 
arbítrio dos potentados. (AZEVEDO, 2004, p. 414) 
 

Destaca a necessidade de se distinguir os direitos pessoais do magistrado de 

sua função tutelar, a fim de se conceber medidas capazes de garantir um “juiz 

intemerato, forte do apoio da União, podendo invocar, contra os poderes locaes, 

contra as policias estadoaes, contra o arbítrio e a arrogância dos chefes e 

potentados de aldeia, o prestígio da força federal” (AZEVEDO, 2004, p. 415). Viana 

proclama, ao final, que  

 
Em um povo de cultura política ainda deficiente, como é o nosso, e em um 
regime generalizados de política de clan, que domina todo o paiz, é este, na 
verdade, o único meio que teremos de organizar uma magistratura apta a 
garantir, de maneira effectiva e cabal, o direito e a liberdade civil dos 
cidadãos, principalmente desses trinta milhões que vivem no nosso vasto 
interior rural, fora dos grandes centros urbanos, e não tem meios materiaes 
para se defender.  (AZEVEDO, 2004, p. 415) 

 

 Após a manifestação de Viana, Carlos Maximiliano emitiu sua opinião sobre a 

organização do Judiciário e lembrou a existência de uma Comissão Reorganizadora 

do Judiciário40, do qual era membro. Acentuou ainda que naquela comissão, optou-

se por um sistema que conciliava a unidade de Justiça por uma centralização das 

nomeações dos membros da magistratura.  

Segundo Maximiliano, a proposta da comissão era a de preservar a 

autonomia da magistratura estadual, pois haveria uma Lei Orgânica nacional que 
                                            
40A Comissão Reorganizadora será objeto de análise em outro capítulo. O trabalho por ela produzido 
foi entregue ao Chefe do Governo Provisório no dia 1o de julho de 1933 e sua íntegra pode ser 
consultada no Acervo CPDOC, arquivo Osvaldo Aranha.  Identificação do documento: 
342.537.2:35.001.7/C733a  
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deveria regular a investidura, o acesso, os vencimentos, a irredutibilidade e o 

pagamento dos salários, a inamovibilidade, a incompatibilidade com outros cargos, a 

aposentadoria e o efetivo cumprimento de despachos e sentenças. Maximiliano 

proclamou que a unidade do direito deveria ocorrer por meio de uma regra única e 

nacional para o processo. 

Por conta dessas razões, Maximiliano propunha algumas alterações ao 

projeto de Ribeiro para que se adequasse ao projeto elaborado e que já havia sido 

publicado pela Comissão Reorganizadora da Justiça Nacional, embora ainda não 

houvesse sido submetido ao Chefe do Governo Provisório.  

Afirmou que as divergências restringiam-se a expressões textuais e a uma 

premissa básica, que era a existência de uma Lei Orgânica da magistratura que 

regulamentaria a organização do Judiciário a nível nacional, enquanto que Ribeiro 

mantinha a autonomia dos Estados na sua organização judiciária. 

Ao final da 21a sessão da subcomissão elaboradora do anteprojeto de 

Constituição, ocorrida no dia 19 de janeiro de 1933, haviam se manifestado seis de 

seus membros e cada um possuía um enfoque particular sobre a organização do 

Judiciário. Parecia consensual, no entanto, a ideia de se proceder à unificação 

daquele poder, com eliminação do modelo criado pelo Decreto no 848, de 11 de 

outubro de 1890, e que foi defendido por Campos Salles como essencial para a 

garantia dos princípios inseridos na Constituição Federal. 

Na 22a sessão, ocorrida no dia 23 de janeiro de 1933, foi dado continuidade 

ao debate sobre a unidade ou dualidade da Justiça, e foram colhidos os votos de 

Temístocles Cavalcanti, Gois Monteiro e Osvaldo Aranha. Cavalcanti manifestou sua 

impressão de que a tendência da comissão era a de aumentar os poderes da União, 

restringindo a autonomia nos Estados, sem, no entanto, ferir o que era essencial no 

regime federativo.  

Afirmou que primeiro fora aprovada uma maior fiscalização dos Estados, 

inclusive de suas rendas, pois havia sido acatada emenda que permitia a 

intervenção nos Estados que não separassem uma parte da renda para a instrução 

pública. Depois, a subcomissão havia suprimido o Senado, que a seu ver era uma 

expressão da autonomia estadual, já que nele existia a igualdade de representação. 

Considerava, portanto que a subcomissão estava coerente quando encaminhava 

para votação um projeto que previa a unidade da magistratura e também votava 

nesse sentido. Porém, não concordava com a proposta do relator de que as causas 
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em que a União fosse interessada ficassem submetidas à Justiça estadual, porque 

entendia que esta medida feria o regime federativo.Gois Monteiro relatou que 

 
Nas suas longas trajetória pelo interior do paiz teve, várias vezes, ocasião 
de verificar, o que aliás toda gente sabe, que o sistema olygarchico no 
Brasil girava em torno de três entidades:  o juiz (diz isso sem nenhum 
menospreso à magistratura), o delegado ou representante da força e o 
caudilho ou chefe político(AZEVEDO, 2004, p. 425).  

 

O militar esclareceu que havia tido a oportunidade de observar, por diversas 

vezes, a influência dos magistrados no processo eleitoral e afirmava que o juiz 

poderia se tornar “faccioso” já que sua nomeação e promoção dependiam dos 

poderes políticos. Alertou também para o risco que a interferência do juiz no 

processo eleitoral ensejava, pois acabava minando a confiança e motivando 

desilusões em todas as classes sociais.  

Gois Monteiro concluiu manifestando sua preferência para que a organização 

do Judiciário se desse de acordo com uma lei que limitasse, tanto quanto possível, o 

arbítrio da nomeação dos juízes e da organização judiciária. Entendeu ainda que o 

salário do magistrado não poderia ser fixado em âmbito nacional, por reconhecer a 

existência de disparidades de valor da moeda em âmbito nacional. 

 Osvaldo Aranha posicionou-se a favor da autonomia da magistratura e que, 

em sua visão, nem o presidente da República e nem os dos Estados deveriam 

influenciar na escolha dos membros do Judiciário, asseverando, ainda, que era 

essencial a existência de uma Lei Orgânica da magistratura. 

 Ante a impossibilidade de consenso entre os membros da subcomissão 

quanto à questão da unidade ou dualidade da jurisdição, Melo Franco decidiu 

submeter à votação cada um dos itens da proposta de Artur Ribeiro e das diversas 

emendas oferecidas que foram oferecidas.  

A maioria41 acabou entendendo que a Justiça Nacional deveria possuir uma 

Lei Orgânica, que fixaria a organização judiciária em todo o país e também as 

normas de processo que deveriam ser respeitadas em âmbito nacional. Aprovou, 

                                            
41Votaram contra Agenor de Roure e Gois Monteiro, que entendiam que a Justiça deveria ser 
organizada pelos Estados, mas de acordo com a legislação federal; Temístocles Cavalcanti e Carlos 
Maximiliano eram favoráveis à unidade de Justiça, mantendo-se a autonomia dos Estados nas 
nomeações dos cargos.  
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ainda, a possibilidade de serem criados mediante lei outros juízos e tribunais, 

sempre que fossem necessários. 

 Durante a votação na 22a sessão, Ribeiro tentou argumentar que a existência 

de uma Lei Orgânica federal para a magistratura impediria a organização do 

Judiciário pelos Estados e que os princípios que inserira em seu projeto e que 

deveriam garantir a magistratura ficavam sem propósito, pois visavam estabelecer 

os parâmetros para a atuação dos Estados.  

Os membros da subcomissão consideravam que não estava configurada a 

aludida incompatibilidade e aprovaram o concurso para o ingresso na magistratura 

de primeiro grau, o acesso na proporção de dois por antiguidade e um por 

merecimento para os Tribunais dos Estados e a nomeação e acesso mediante 

proposta dos tribunais superiores, em lista tríplice, podendo nas listas de 

merecimento figurar jurista de notório saber, embora estranho à magistratura.  

Decidiram também pela vitaliciedade e pela aposentadoria compulsória aos 

setenta anos, pela inamovibilidade e pela garantia de dois graus de jurisdição. 

Previram ainda a incompatibilidade absoluta da função judiciária com outra função 

pública, a irredutibilidade de vencimentos e a fixação em lei federal do mínimo de 

remuneração dos juízes das duas instâncias, observadas as condições peculiares 

de cada Estado.Na sessão seguinte, de número 23, Artur Ribeiro encaminhou 

correspondência ao presidente Melo Franco em que apresenta sua renúncia ao 

cargo de um dos membros da subcomissão, por entender que a emenda 

apresentada por Carlos Maximiliano42, e que fora aprovada por maioria, violava 

princípios federativos.  

Em seu dizer, a aludida emenda teria estabelecido a competência cumulativa 

e em termos vagos da União e dos Estados para a criação de cargos Judiciários e a 

existência de uma lei federal que deveria organizar a Justiça em todo o território 

nacional. Ribeiro assegurou ainda que, com a aprovação da emenda, houve a 

prevalência ao princípio da unidade e que aos Estados restaria apenas a nomeação 

e a remuneração de sua magistratura. Por isso, ele entendia que o projeto por ele 

                                            
42 A emenda havia sido apresentada na 21a sessão e se compatibilizava com a proposta de 
reorganização do Judiciário elaborada de acordo com o projeto de uma outra comissão específica, 
designada pelo ministro da Justiça e que havia sido presidida por Bento de Faria, ministro do STF. 
Maiores detalhes sobre esse projeto serão apresentados em momento posterior, quando a referida 
proposta será detalhada no subitem 4.5.2 do presente trabalho. 
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concebido se desarticulava do entendimento do grupo e que não existiria propósito 

em sua presença na comissão. 

Na 23a sessão, Melo Franco esclareceu, inicialmente, que o ministro Artur 

Ribeiro havia sido indicado pelo Supremo Tribunal Federal para compor a 

subcomissão. Disse que o mesmo se mostrara incansável durante os avanços 

procedidos pelo grupo e que só se ausentara em duas únicas vezes, por ocasião do 

falecimento de seu filho, no início do mês de janeiro daquele ano, o que o fazia 

sugerir para que houvesse um apelo para seu retorno e a suspensão do debate 

sobre o tema até a sessão seguinte. 

 Na 25a sessão, há notícia de que Ribeiro havia retirado a sua renúncia, mas 

ele só retorna à submissão no dia 30 de outubro, quando foi apresentada a redação 

final do anteprojeto e na qual ele, mais uma vez, insistiu para que se preservasse a 

autonomia dos estados na organização de seu Judiciário. 

 

2.3.5 Conclusões dos debates  

 

A subcomissão do Itamarati foi criada para elaborar um anteprojeto 

constitucional que seria submetido à Assembleia Constituinte de 1934 e contou com 

a colaboração e manifestação de uma elite política e intelectual presente durante o 

Governo Provisório instaurado após a Revolução de 1930. Durante os meses de 

novembro de 1932 a maio de 1933, foram intensos e variados os debates travados 

entre seus membros e envolveram temas variados. Um desses temas foi a 

dualidade de Justiça prevista na Constituição de 1891. 

Apesar de se reconhecer que o sistema dual guardava estrita relação com um 

regime federativo, havia a unanimidade de entendimento no sentido de que era 

imprescindível ocorrer alguma alteração no sistema vigente, já que a forma instituída 

revelara a impossibilidade de se assegurar direitos e garantias individuais da 

população que dependia do Judiciário para se proteger dos abusos dos poderes 

locais.  

A leitura das opiniões emitidas nas sessões da subcomissão do Itamarati 

deixa claro que nenhum de seus membros discordava da pressão e do jogo de 

influência que os juízes do interior sofriam dos potentados locais, que impediam a 
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efetividade da tutela jurisdicional e que era típico do sistema que ficou denominado 

como coronelismo43.  

Em sua manifestação, Viana afirmou que a oposição dos Estados à unificação 

da Justiça refletia o anseio das “macchinas partidarias  montadas pelas oligarchias 

locaes” (AZEVEDO, 2004, p. 416), que utilizavam a “faculdade de nomeação, 

remoção e promoção” da magistratura para inibir a atuação da Justiça do local. Essa 

visão de manipulação de poder, principalmente fora das capitais, é corroborada por 

testemunhos distintos e é percebido como problema a ser solucionado. 

Dentro de uma visão técnica, Artur Ribeiro entendia serem suficientes as 

medidas que criassem um corpo de magistrados mais fortes para se assegurar a 

defesa dos direitos e garantias dos cidadãos, mas tal perspectiva não era 

compartilhada pelos demais.  

Em um lado mais extremado, encontravam-se João Mangabeira e Oliveira 

Viana, que viam como única solução possível a formação de um Judiciário uno e 

desvinculado de ingerências dos Estados. Tal solução recebeu o apoio de Gois 

Monteiro e Gois Monteiro. Osvaldo Aranha e Antonio Carlos, denunciando a estreita 

ligação com a política de seus Estados, mostravam-se mais reservados nas 

medidas, optando por uma solução menos drástica, na medida em que mantinham a 

organização do Judiciário pelos Estados, que deveriam observar normas federais de 

organização do Judiciário. Os demais membros se inclinavam por posições 

conciliatórias, diferindo em aspectos pontuais que, no final, se revelaram 

incompatíveis entre si.  

O resultado obtido após a votação dos artigos relativos à organização do 

Poder Judiciário evidencia não apenas a falta de consenso entre os membros da 

subcomissão, mas também a dificuldade em se ter uma clara solução para um 

problema reconhecido por todos e que marcou o período denominado de Primeira 

República: o controle político, econômico e policial das oligarquias locais. 

  

                                            
43O conceito de coronelismo, muito difundido no meio acadêmico, que surge em um determinado 
momento histórico em que se verifica a implantação do federalismo, em substituição ao centralismo 
imperial e que também pode ser observado o declínio econômico dos fazendeiros e a disputa entre 
os chefes do poder político local. A propósito do coronelismo, consultar: LEAL, Victor Nunes. 
Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Omega, 1976. 
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3  PODER JUDICIÁRIO E A ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE DE 1934 
 
 O objetivo do presente capítulo é discorrer sobre as principais ideias quanto à 

forma de organização do Poder Judiciário apresentadas e discutidas durante a 

Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Pretende-se, ainda, esclarecer os pontos 

básicos de divergência entre os constituintes quanto à atuação daquele órgão de 

poder e identificar os personagens que atuaram nos debates referentes à sua 

organização. 

No capítulo anterior, demonstrou-se que o tema unidade e dualidade da 

Justiça havia sido objeto de intensa discussão entre os membros da subcomissão do 

Itamarati, responsáveis pela elaboração de anteprojeto constitucional apresentado 

pelo Chefe do Governo Provisório por ocasião da cerimônia de 15 de novembro de 

1933. De igual forma, no campo de poder enfocado neste capítulo, a dualidade da 

Justiça também foi objeto de acalorados debates entre os constituintes antes que 

houvesse um posicionamento oficial da Assembleia Nacional Constituinte, que 

manteve o sistema dual de Justiça, o qual já havia sido estabelecido na Constituição 

de 1891. 

 Conforme ressaltado por Gomes (1980, p. 33), a Assembleia Nacional 

Constituinte de 1934 se configurou em um campo de discussão e de confronto entre 

propostas políticas distintas, constituindo-se em um “locus de poder” no qual se fazia 

necessário “traduzir orientações ideológicas em mecanismos políticos, em emendas 

que consagrem procedimentos operacionais”. Nesse ambiente ocorreu, segundo 

Gomes, o confronto entre regionalismo e centralização política a partir de um 

determinado ponto nuclear: a experiência política vivenciada durante a Primeira 

República. 

 Embora não se constitua tema desta pesquisa, é conveniente lembrar que as 

eleições procedidas no dia 3 de maio de 1933 diferiram das realizadas durante a 

Primeira República, não apenas porque possibilitava o voto da mulher e garantia o 

sigilo da escolha do candidato, mas porque foram realizadas durante um processo 

de reconstitucionalização do país e após um conflito armado envolvendo o maior 

estado da federação. Através de comentários extraídos dos anais da Assembleia 

Constituinte, fica claro que o código eleitoral de 1932 trouxe inúmeras novidades, 

seja porque possibilitou a eleição da primeira mulher para um cargo legislativo, a 

paulista Carlota Pereira de Queiroz, seja porque estabeleceu novas regras para o 
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registro de partidos e de organizações políticas e que foram aplicadas no processo 

eleitoral. 

 As eleições de 3 de maio, nas palavras do constituinte Domingos Velasco 

(BRASIL, 1935-1937, v.2, p. 298), teriam sido “verdadeiras e honestas”, o que 

permite concluir que aquele momento político traduzia uma tentativa de se reduzir as 

fraudes eleitorais. Essa opinião foi corroborada diversas vezes pelos constituintes, 

de uma forma geral, e os problemas identificados durante a apuração teriam ficado 

restritos à incidentes quanto a um juiz federal em Minas Gerais, a outro, da Paraíba 

e em relação a um juiz estadual em Pernambuco, conforme esclarecimentos de Levi 

Carneiro (BRASIL, 1935-1937, v.2, p. 66 e 451).  

Outra informação obtida nos anais é que os eleitores que conseguiram se 

alistar compareceram em massa àquele pleito, mas que a demora no processo de 

alistamento impedira a votação de uma grande parte da população, principalmente 

na capital (BRASIL, 1935-1937, v. 7, p. 63).  

 Apesar de terem sido realizadas dentro de parâmetros e controles previstos 

no código eleitoral, as urnas revelaram a força oligárquica e o parco apoio à causa 

tenentista. Fausto (2010, p. 193) comenta que “no Rio Grande do Sul, os eleitos 

eram em sua maioria partidários de Flores da Cunha; em Minas, venceram os 

seguidores do velho governador Olegário Maciel; em São Paulo, a vitória da Frente 

Única foi esmagadora”, para então concluir: “Os ‘tenentes’, em contrapartida, 

obtiveram magros resultados”. 

 É importante ressaltar que, conforme apontado por Gomes (1980, p. 30), em 

um processo de reconstitucionalização do país e, portanto, “de liberação de regimes 

políticos fortes”, surge a possibilidade de “canalização dos confrontos para o terreno 

da legalidade, eliminando-se através de mecanismos institucionais as tendências 

mais radicais e capazes de comprometer a ordem vigente”.  

Assevera a autora que, no caso em apreço, as interferências foram 

“concretas e impressionantemente amplas e evidentes”, podendo-se destacar as 

regras de inelegibilidade44, a elaboração prévia do Regimento Interno45 e também a 

                                            
44O Decreto no 22.364, de 27 de janeiro de 1933, previu as regras de inelegibilidade. 
45O regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte foi sancionado através do Decreto no 
22.621, de 10 de maio de 1933 e pode ser consultado no 1o volume dos anais da constituinte, 
publicado em 1935 pela imprensa nacional. 
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previsão de composição da Assembleia Constituinte por representantes de classes.46 

Diz, ainda, que constituem exemplos de “limites e condições, ... o exílio de inimigos 

políticos da revolução47 ... a vigência da lei de imprensa e a ... negação do registro 

eleitoral do Partido Comunista do Brasil”(GOMES, 1980, p. 30).Reconhece-se, 

portanto, que a Assembleia Nacional Constituinte de 1934 representou um campo e 

um momento importante vivenciado durante o processo de reconstitucionalização do 

país. Deve-se lembrar, novamente, que o país saía de um conflito armado 

promovido pelo estado de São Paulo, com apoio de setores oligárquicos de Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul.  

O desfecho daquele episódio não apenas obrigara que se reconhecesse a 

necessidade de negociação e de inclusão de representantes de segmentos 

excluídos do cenário político após a Revolução de 1930, como também pusera 

termo ao projeto tenentista de construção de um sistema político por uma elite 

intelectualmente mais esclarecida e distante da participação popular, que seria 

incapaz, na visão dos tenentes, de reagir aos mecanismos da “politicagem” 

característicos daquele período histórico. 
Fotografia – Assembleia Nacional Constituinte 

 
Fonte: Imagem do arquivo CPDOC. AAP foto 014 

  

                                            
46O Decreto no 22.653, de 20 de abril de 1933 estabeleceu, dentre outras ações, as regras e a 
quantidade de representantes das associações profissionais que participariam da Assembleia 
Nacional Constituinte de 1934. A atuação dos representantes classistas é tema do trabalho de 
GOMES, Angela Maria de Castro. A representação de classes na constituinte de 1934. In: GOMES, 
Angela Maria de Castro et al. Regionalismo e Centralização Política: Partidos e Constituinte nos 
anos 30. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 
47Para Castro (1980, p. 50), “a vitória militar sobre o movimento armado e as subsequentes punições 
eliminaram as lideranças oligárquicas, golpeando seus instrumentos de pressão. Com o 
esvaziamento transitório do conflito, a constitucionalização se colocou sob novas condições”. 



	   58	  

3.1  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONSTITUINTE DE 1934 

 

 O objetivo deste tópico é descrever a estrutura organizacional da Assembleia 

Nacional Constituinte de 1934. Da leitura de seus anais extrai-se a informação de 

que a mesma foi composta por 254 (duzentos e cinquenta e quatro) deputados, 

sendo 40 (quarenta) representantes classistas e os demais eleitos de acordo com o 

recém promulgado Código Eleitoral. Apesar de o processo de escolha de seus 

representantes não constituir tema específico do presente trabalho, cabível destacar 

sua composição48, para auxiliar na visualização do ambiente constitucional: 
Quadro 2 -  Membros da Assembleia Nacional Constituinte de 1934 distribuídos por Estados e partidos. 

ESTADO No. DEPUTADOS PARTIDO 

AC 2 L. CHAPA POPULAR E LEC 

AL 6 P.NACIONAL EM ALAGOAS 

AM 4 
3 UNIÃO CÍVICA AMAZONENSE 

1 ALIANÇA TRABALHISTA-LIBERAL 

BA 22 
20 PSD P.SOCIAL DEMOCRÁTICO  

2 L. "A BAHIA AINDA É A BAHIA" 

CE 10 
6 LIGA ELEITORAL CATHOLICA 

4 PSD P.SOCIAL DEMOCRÁTICO  

DF 10 

6 P.AUTONOMISTA 

2 P.ECONOMISTA 

1 P.DEMOCRÁTICO 

1 AVULSO 

ES 4 
3 PSD P.SOCIAL DEMOCRÁTICO  

1 P.LAVOURA 

GO 4 P.SOCIAL REPUBLICANO 

MA 7 
4 P.REPUBLICANO 

3 UNIÃO REPUBLICANA MARANHENSE 

MG 37 
31 P.PROGRESSISTA 

6 P.REPUBLICANO MINEIRO 

MT 4 
3 P.LIBERAL MATOGROSSENCE 

1 P.CONSTITUCIONALISTA 

PA 7 PARTIDO LIBERAL 

PB 5 P.PROGRESSISTA 

PE 17 

15 PSD P.SOCIAL DEMOCRÁTICO  

1 P.REPUBLICANO SOCIAL 

1 AVULSO 

PI 4 
3 P.NACIONAL SOCIALISTA 

1 LISTA HUGO NAPOLEÃO 

PR 4 
3 PSD P.SOCIAL DEMOCRÁTICO  

1 P.LIBERAL PARANAENCE 

RJ 17 

10 P.POPULAR RADICAL 

4 UNIÃO PROGRESSISTA FLUMINENSE 

2 P.SOCIALISTA FLUMINENSE 

1 LISTA CONSTITUCIONALISTAS 

RN 4 
3 P.POPULAR DO RN 

1 PSN P.SOCIAL NACIONALISTA 

RS 16 11 P.REPUBLICANO LIBERAL 

                                            
48Confira-se no apêndice A íntegra dos dados dos parlamentares extraídos dos anais da constituinte. 
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3 FUG FRENTE ÚNICA GAÚCHA 

2  P.REPUBLICANO LIBERAL 

SC 4 
3 P.LIBERAL CATARINENSE 

1 ALIANÇA POR STA. CATARINA 

SE 4 
3 LISTA LIBERDADE E CIVISMO 

1 UNIÃO REPUBLICANA DE SERGIPE 

SP 22 

17 CHAPA ÚNICA 

3 P.SOCIALISTA BRASILEIRO 

2 P.LAVOURA 
C

LA
S

S
IS

TA
 

40 

18 EMPREGADOS 

17 EMPREGADORES 

3 PROFISSIONAIS LIBERAIS 

2 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

Fonte:	  o	  autor.	  Dados	  compilados	  a	  partir	  do	  Apëndice	  A	  
	  
 	  

De acordo com o disposto no art. 1o de seu regimento interno, as atividades 

daquela Assembleia tiveram início cinco dias antes de sua instalação oficial, que 

ocorreu em 15 de novembro de 1933, para que, em sessões preparatórias, os 

candidatos apresentassem e validassem seus diplomas perante o presidente do 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, nomeado presidente daquelas reuniões 

preparatórias. Ainda sob a responsabilidade do mais alto membro do Tribunal 

Superior de Justiça Eleitoral, ocorreu a eleição do presidente da Assembleia 

Nacional Constituinte, que ficou incumbido de conduzir os trabalhos para a eleição 

de dois vice-presidentes, quatro secretários e dois secretários suplentes49 antes que 

houvesse a instalação oficial da Assembleia Nacional Constituinte. 

Ainda consoante o disposto no regimento interno da Assembleia Nacional 

Constituinte50, no dia seguinte à sua instalação, foram eleitos os 26 (vinte e seis) 

representantes incumbidos de emitir parecer sobre o projeto de Constituição, adiante 

elencados51: 
 

QUADRO 3 -  Relação dos membros eleitos para a comissão constitucional encarregada de elaborar parecer  

sobre o projeto de Constituição. 

GRUPO NOME 

AC JOSÉ THOMAZ DA CUNHA VASCONCELOS 

AL MANOEL CESAR GÓIS MONTEIRO 

AM LEOPOLDO TAVARES DA CUNHA MELO 

BA JOÃO MARQUES DOS REIS 

CE VALDEMAR FALCÃO 

DF JOSÉ MATOSO DE SAMPAIO CORREA 

                                            
 
49Esse quantitativo e as regras de eleição foram previstas nos arts. 11, 12 e 13 do regimento interno 
aprovado pelo Decreto no 22.621, de 10 de maio de 1933 
50Consoante disposto no art. 19 daquele regimento interno. 
51Cf. BRASIL, 1935-1937, v. 1, p. 1-2.  
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ES FERNANDO DE ABREU 

GO DOMINGOS NETO DE VELASCO 

MA ADOLFO EUGENIO SOARES FILHO 

MG ODILON DUARTE BRAGA 

MT GENEROSO PONCE FILHO 

PA ABEL DE ABREU CHERMONT 

PB JOSÉ PEREIRA LIRA 

PE FRANCISCO SOLANO CARNEIRO DA CUNHA 

PI FRANCISCO PIRES DE GAIOSO E ALMENDRA 

PR ANTONIO JORGE MACHADO LIMA 

RJ RAUL FERNANDES (RELATOR GERAL) 

RN ALBERTO RESELI 

RS CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS (PRESIDENTE) 

SC IDÁLIO SARDENBERG substituído por NEREU RAMOS 

SE DEODATO DA SILVA MAIA JUNIOR 

SP CINCINATO CESAR DA SILVA BRAGA 

EMPREGADOS VASCO CARVALHO DE TOLEDO 

FUNC.PÚBLICOS ANTONIO MAXIMO NOGUEIRA PENIDO 

EMPREGADORES EUVALDO LODI 

PROF.LIBERAIS LEVI FERNANDES CARNEIRO (VICE-PRESIDENTE) 

Fonte:	  o	  autor.	  	  

Durante a primeira reunião da comissão constitucional, realizada no dia 27 de 

novembro de 1933, as diversas matérias foram assim distribuídas52: 

Parte geral – Raul Fernandes e Pereira Lira; 

Parte orçamentária – Cincinato Braga e Sampaio Correia; 

Poder Legislativo – Odilon Braga e Abel Chermont; 

Poder Executivo – Valdemar Falcão e Generoso Ponce; 

Poder Judiciário – Alberto Roselli e Levi Carneiro; 

Declaração de direitos e deveres - Marques dos Reis; 

Municípios e conselho supremo – Cunha Melo; 

Funcionário públicos – Nogueira Penido e Fernando de Abreu; 

Família – Adolfo Soares 

Territórios – Cunha Vasconcelos 

Ordem econômica e social – EuvaldoLodi e Vasco de Toledo; 

Ministros de Estado – Pires Gaioso; 

Defesa militar e religião – Góis Monteiro e Domingos Velasco; 

Justiça Eleitoral – Antonio Jorge; 

Disposições gerais e transitórias – Deodato Maia; 

Estados e Municípios – Solano da Cunha. 

                                            
52Cf. BRASIL, 1935-1937, v. 10, p. 8 
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 No dia 26 de dezembro, após o término do prazo de vinte dias para 

propositura de emendas ao anteprojeto constitucional apresentado pelo chefe do 

Governo Provisório, a comissão constitucional se reuniu uma segunda vez, a fim de 

estabelecer sua forma de trabalho para atender a incumbência de examinar as 1244 

emendas oferecidas pelo Plenário. Após análise de diversas possibilidades, decidiu-

se que as emendas sobre cada tema seriam apreciadas pelos relatores, 

previamente designados, que ficariam encarregados de emitir parecer técnico à 

comissão, que seriam apreciados de acordo com os temas mais abrangentes, tendo 

prioridade aqueles que estabelecessem regras gerais que dariam base ao projeto de 

construção do Estado Nacional. 

Uma nova reunião daquela comissão ocorreu apenas em 22 de janeiro de 

1934, instigada por pressão dos membros da Assembleia Nacional Constituinte, que 

solicitaram urgência para exame do substitutivo que estaria a cargo da comissão 

constitucional. Após alguns dias de discussão, decidiu-se, em 25 de janeiro, por 

serem aceitos, em princípio, os pareceres apresentados pelos relatores parciais e 

pela instituição de uma comissão revisora constituída do presidente, vice-presidente 

e relator geral e mais os encarregados por cada capítulo do substitutivo para a 

organização de um projeto geral que seria submetido, como um todo, à aprovação 

da comissão em conjunto.  

No período compreendido entre 26 de janeiro a 25 de fevereiro, ocorreram 

diversas reuniões com relatores de cada tema e os três principais membros da 

comissão constitucional. De 26 de fevereiro a 4 de março ocorreram encontros 

apenas entre presidente, vice-presidente e relator geral para elaboração de estudo e 

revisão do substitutivo do anteprojeto de Constituição e das emendas apresentadas 

pelos membros da comissão constitucional. Uma nova reunião com todos os 

membros da comissão deu-se apenas em 5 de março, quando se apresentou o 

substitutivo que fora compilado e alinhavado por aqueles três constituintes aos 

demais membros da comissão.  

Após uma semana de debates e cientes da pressão para que fosse divulgado 

o substitutivo aprovado pela comissão constitucional aos demais membros da 

Assembleia Nacional Constituinte, a proposta foi assinada, com restrições dos 

membros da comissão e sem prejuízo das emendas oferecidas pelos membros da
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subcomissão53, e apresentada formalmente durante a sessão de 13 de março da 

Assembleia Nacional Constituinte.  

Importante ressaltar que Levi Carneiro, na qualidade de relator sobre o Poder 

Judiciário formulou entendimento no sentido de ser mantida a dualidade da Justiça, 

ainda que considerasse relevantes os argumentos apresentados pelo ministro Artur 

Ribeiro no sentido de se extinguir a Justiça Federal de Primeira Instância. Ao longo 

de seu trabalho, Levi Carneiro fez uma análise minuciosa, não apenas sobre a 

proposta Artur Ribeiro, mas também quanto às emendas apresentadas pelos demais 

constituintes, que serão agora apresentadas a fim de que se possa elaborar uma 

análise quanto aos argumentos do parecer de Levi Carneiro sobre o Poder 

Judiciário.  

Seu entendimento, porém, não prevaleceu durante as reuniões da comissão 

constitucional e o substitutivo estabeleceu um critério misto, que alternava ideias 

extraídas tanto do projeto Artur Ribeiro, quanto da comissão reorganizadora da 

Justiça54 e propostas dos membros da subcomissão constitucional. As normas sobre 

o Poder Judiciário ficaram inseridas no título IV e seus capítulos e, durante os 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, sofreram sucessivas transformações 

até que se mantivessem, predominantemente, as regras estabelecidas pela 

Constituição de 1891. 

 

3.2 O PODER JUDICIÁRIO NO PROJETO CONSTITUCIONAL DE 1933/34 

  

Neste item dar-se-á ênfase aos debates constitucionais sobre o Poder 

Judiciário, destacando-se os membros que atuaram ativamente para a redação das 

normas constitucionais sobre o tema, suas visões e os argumentos apresentados 

em relação ao sistema dual de Justiça. 

                                            
53Segundo ata de reunião da comissão constitucional, deliberou-se que as emendas ao substitutivo 
assinadas por catorze de seus membros seriam automaticamente aceitas pela comissão e 
incorporadas sem prévia discussão para integrar a anteprojeto substitutivo que seria apresentado a 
Assembleia Constituinte. Tal decisão foi questionada em plenário de 07 de março, enquanto a 
comissão ainda se encontrava reunida para aprovar a redação final do projeto a ser apresentado à 
Assembleia Nacional Constituinte. 
54A Comissão Reorganizadora da Justiça foi criada durante o Governo Provisório efoi composta pelo 
Ministro Bento de Faria (à época Procurador Geral da República), Carlos Maximiliano, Candido de 
Oliveira Filho, José de Miranda Valverde, AntonioPereira Braga, Octavio Kelly e Alberto de Abreu 
Filho, secretario. O resultado final de seu trabalho foi encaminhado ao Chefe do Governo Provisório 
no dia 1o de julho de 1933 e seu conteúdo pode ser consultado no Acervo CPDOC, arquivo Osvaldo 
Aranha.  Identificação do documento: 342.537.2:35.001.7/C733a. 
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Deve-se ressaltar que diversos foram os temas que mereceram a atenção e 

demandaram o tempo dos constituintes em Assembleia, seja em composição 

plenária,seja em comissões menores. O Poder Judiciário e sua forma de 

organização foi um deles, juntamente com temas acalorados como a questão do 

divórcio, a forma de governo e questões doutrinárias como, por exemplo, o conceito 

de soberania. 

O presente trabalho limitar-se-á quase que completamente à questão da 

organização do Judiciário, que foi amplamente discutida durante todo o período de 

elaboração da nova carta constitucional. Questões como a unidade de processo e 

garantias e critérios de preenchimento dos cargos da magistratura também serão 

apresentados porque se compreende que os mesmos influíram em posicionamentos 

de diversos constituintes quanto ao sistema a ser aplicado para a Justiça. 

 

3.2.1 Perfil dos constituintes que atuaram nos debates sobre o Poder Judiciário  

 

 O propósito deste subitem é fazer um breve estudo do perfil dos constituintes 

que manifestaram sua opinião sobre a estrutura organizacional do Poder Judiciário, 

para que se possa firmar correlações internas entre os indivíduos que compõem 

aquele universo analisado. Segundo Stone, a prosopografia ou biografia coletiva 

propicia o “desvelamento dos interesses mais profundos que se considera residirem 

sob a retórica da política” (2011, p.115), revela o funcionamento da máquina política 

além de auxiliar na identificação daqueles que a controlam. 

 No presente estudo, buscar-se-á apontar pontos em comum dos constituintes 

que se filiaram às três correntes distintas quanto à forma de organização do Poder 

Judiciário, bem como localizar os fundamentos que deram base a seus argumentos 

que vigoraram na elaboração da Constituição de 1934. 

 Da leitura dos vinte e dois volumes dos anais da Assembleia Constituinte de 

1934, pôde-se extrair alguns nomes que se destacaram ao se discutir o sistema de 

Justiça que deveria prevalecer no novo texto constitucional. Alguns tiveram presença 

constante em todos os debates sobre o Poder Judiciário, enquanto outros se 

manifestaram em algumas situações e omitiram-se em outras. Para que se possa 

fazer um panorama mais abrangente, optou-se, neste subitem, por incluir os 53 
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constituintes que emitiram discurso versando sobre questões relativas ao 

Judiciário55. 

 Neste subitem e, a partir dos mesmos parâmetros estabelecidos para os 

membros da subcomissão do Itamarati, efetuar-se-á uma análise da idade, 

naturalidade, formação, profissão dos constituintes. Além disso, atentar-se-á para a 

representatividade de cada um dos parlamentares e também para o local de estudo 

quando forem bacharéis em direito.  

Cumpre destacar que os conjuntos de dados aqui selecionados resultaram de 

alguns pontos que serão esclarecidos mais adiante, durante a conclusão do 

presente capítulo a fim de justificar as premissas adotadas nesta pesquisa 

acadêmica. 

 Em relação à faixa etária, a média de idade dos constituintes era de 50 

(cinquenta) anos, sendo Assis Brasil56, representante da Frente Única Gaúcha, com 

76 anos, o constituinte mais velho e Prado Kelly, representante da União 

Progressista Fluminense, com apenas 29 anos, o mais novo.  

Adotando-se os marcos geracionais57 estabelecidos por Love (1983, p. 58), 

pode-se afirmar que três constituintes pertenciam à 1a geração;22 constituintes 

estavam na faixa estabelecida para a 2a geração e 28 constituintes compunham a 3a 

geração. Observa-se, porém, que os constituintes que discutiram temas relativos ao 

Poder Judiciário não pertenciam às mesmas faixas geracionais identificadas por 

Love como aquelas que mais contribuíram para a formação da elite. Com efeito, 

apenas 5% dos constituintes pertenciam à 1a geração, 44% eram da 2a geração e 

51%, da 3a geração. 

 Quanto à formação acadêmica, 48 membros, ou seja, uma média de 94% 

possuíam alguma formação superior e quatro constituintes eram militares. 

                                            
55Em outro tópico, far-se-á a abordagem quanto aos autores das emendas e também quanto àqueles 
que defenderam questões típicas quanto à forma de organização do Judiciário, que constitui o tema 
central do presente trabalho. 
56Assis Brasil foi membro da constituinte de 1891 e da Constituinte de 1934. Em 14 de fevereiro de 
1934, renunciou à sua vaga na Assembleia Constituinte que foi ocupada por Minuano de Moura, após 
seu ofício ser apreciado em 20 de março daquele mesmo ano. 
57Joseph Love (1983) dividiu a elite política do período após a Revolução de 1930 em três gerações 
distintas valendo-se de duas datas específicas: 1868 e 1888. A 1a geração teria nascido antes de 
1868, a segunda, entre 1868 e 1888 e a 3a, após o ano de1888. Para Love, a elite era composta por 
½ dos membros da 1a geração, ⅓ da 2a geração e ⅕ da 3a geração. 
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Aproximadamente 77% cursaram a faculdade de Direito58, 7,5% eram engenheiros e 

7,5% cursaram Medicina e 7,5% eram militares. Muitos dos bacharéis em Direito 

foram, ou ainda eram, juízes, promotores ou ocupantes de cargos do Judiciário em 

algum período de suas vidas, e vários eram jornalistas ou políticos profissionais.59 

 Quanto à representatividade, o primeiro ponto de destaque que se pode 

apontar é que não houve participação de classistas do segmento de empregados, 

embora vários empregadores tenham assumido posturas firmes sobre o tema. Com 

efeito, o estudo sobre os constituintes que abordaram e debateram temas 

relacionados ao capítulo do Poder Judiciário identifica-se a seguinte correlação: 
 

QUADRO 4 -  Representatividade dos constituintes que debateram temas sobre o Judiciário 
 

REPRESENTAÇÃO QUANTIDADE 

ACRE 1 
ALAGOAS 3 

AMAZONAS 1 
BAHIA 2 

CLASSISTA 
EMPREGADORES 5 

PROF. LIBERAL 1 
DISTRITO FEDERAL 1 

ESPÍRITO SANTO 1 

GOIÁS 1 
MARANHÃO 2 

MATO GROSSO 2 
MINAS GERAIS 3 

PARAÍBA 2 
PARANÁ 1 

PARAÍBA 4 
RIO DE JANEIRO 6 

RIO GRANDE NTE 1 
RIO GRANDE SUL 7 

SÃO PAULO 6 
STA CATARINA 2 

FONTE: O autor. 

 

 É possível afirmar, portanto, que a discussão sobre questões que envolviam o 

Poder Judiciário limitou-se a uma elite em sua maioria dos estados do Rio de 

Janeiro/Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, com sete membros cada e do 

estado de São Paulo, com seis membros. O tema também foi também de grande 

interesse dos empregadores, já que cinco de seus representantes também emitiram 

                                            
58Dos bacharéis em direito, 12 eram da escola de Recife, 10, de São Paulo e outros 10, do Distrito 
Federal/Rio de Janeiro. Os demais estudaram em Minas Gerais (4), Rio Grande do Sul (4) ou Bahia 
(1). 
59A tabela com os dados de cada constituinte encontra-se no apêndice II. 
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sua opinião sobre o tema. A unidade ou dualidade foi um dos principais motivos de 

controvérsia entre aqueles constituintes e merecem ser objeto de análise mais 

detalhada em um próximo segmento deste capítulo para evidenciar as divergências 

de opiniões existentes e também sobre a forma de organização do Estado Nacional. 

 

3.2.2  Emendas ao anteprojeto constitucional relativas ao Poder Judiciário 

 

No presente subitem o enfoque irá se limitar às emendas apresentadas pelos 

constituintes durante o período de 30 de novembro a 22 de dezembro de 1933 ao 

anteprojeto constitucional submetido pelo chefe do Governo Provisório. Releva 

observar que das 1244 emendas parlamentares oferecidas naquela oportunidade, 

um total60 de 93 foram encaminhadas especificamente aos membros encarregados 

do exame do capítulo referente ao Judiciário e foi localizada mais uma emenda (no 

501) que tratava, dentre outros temas, sobre a organização do Judiciário nacional, 

emenda esta subscrita por Assis Brasil, Maurício Cardoso e Mesquita da Costa 

(BRASIL, 1935-1937, v. 3, p. 90 a 101).  

Essas 93 emendas emanaram tanto de autores isolados, num total de 22 

constituintes, ou foram subscritas por vários autores, como foi o caso da bancada da 

Bahia que apresentou 22 emendas subscritas pela maior parte de seus constituintes. 

Do cotejo entre autores e temas, pode-se perceber que outros Estados também 

esboçaram uma tentativa de redação de emendas coletivas, como ocorreu com os 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Pará. Porém, uma emenda recebeu o apoio 

de diversos segmentos e versava sobre a Justiça do Trabalho (emenda no 1188). 

Uma sinopse do quantitativo de emendas61 e de seus autores é apresentada no 

quadro que se segue: 
QUADRO 5 -  Emendas ao anteprojeto constitucional com quantidade de autores 
 

	  
QUANTIDADE	  DE	  EMENDAS	  

	  
	  

No	  DE	  AUTORES	  
47	   1	  
6	   2	  
8	   3	  A	  4	  

                                            
60A descrição das emendas oferecidas no período de 30 de novembro a 22 de dezembro encontram-
se no apêndice III. 
61No apêndice IV, apresenta-se as emendas e seus autores com identificação dos Estados de origem, 
partidos ou das classes a que pertencem. 
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4	   5	  A	  10	  
28	   MAIS	  DE	  10	  

   Fonte: o autor. 
 

Os temas mais populares das emendas aos artigos do capítulo do Poder 

Judiciário eram sobre reconhecimento de inconstitucionalidade de lei pelo STF, 

aposentadoria compulsória de juízes e de ministros, incidência tributária e valor de 

vencimentos dos magistrados, gratuidade de Justiça e, principalmente, a questão 

enfrentada neste trabalho: a unidade ou dualidade do Judiciário ou da magistratura. 

A respeito dessa última questão, foram apresentadas um total de oito emendas que 

estavam assim distribuídas: 
                    QUADRO 6 - Emendas, autoria e posicionamento quanto ao sistema de Justiça 

EMENDA AUTORIA E PROCEDÊNCIA ABORDAGEM 

272 

VASCO DE TOLEDO, GILBERT GABEIRA, 

ALBERTO SUREK, FRANCISCO DE MOURA, 

WALDERMAR REIKDAL, JOÃO VITACA, ANTONIO 

RODRIGUES, ANTONIO PENAFORT, ARMANDO 

LAYDNER, MARIO MANHÃES, GUILHER PLASTER 

E FERREIRA NETO (TODOS REPRESENTANTES 

CLASSISTAS DOS TRABALHADORES) E 

ZOROASTRO GOUVEIA (PSB/SP) 

UNIDADE DA JUSTIÇA SOB A ALÇADA 

DO GOVERNO FEDERAL 

501 
ASSIS BRASIL, MAURÍCIO CARDOSO E 

ADROALDO COSTA (FUG/RS) 

VÁRIOS TEMAS. ORGANIZAÇÃO 

JUDICIÁRIA DE ACORDO COM 

PROJETO ARTUR RIBEIRO 

553 DANIEL DE CARVALHO (PRM/MG) 
DE ACORDO COM PROJETO ARTUR 

RIBEIRO 

626 CUNHA VASCONCELOS (CHAPA POPULAR/AC) 
PELA DUALIDADE COM PEQUENOS 

AJUSTES 

684 

HENRIQUE BAIMA, ALCANTARA MACHADO, 

ALMEIDA CAMARGO, CARDOSO DE MELO NETO, 

CARLOTA QUEIROZ, CINCINATO BRAGA, 

HIPOLITO DO REGO, JOSÉ ULPIANO, MORAIS 

ANDRADE, RODRIGUES ALVES, VERGUEIRO 

CÉSAR, THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS, 

JOSÉ CARLOS (TODOS DA CHAPA ÚNICA/SP) E 

PINHEIRO LIMA (REPRESENTANTE PROF. 

LIBERAIS) 

DE ACORDO COM PROJETO ARTUR 

RIBEIRO 

924 
IRINEU JOFFILY, HERECTIANO ZENAIDE E 

PEREIRA LIRA (PP/PB) 
UNIDADE DE JUSTIÇA 
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949 

NEGRÃO DE LIMA, AUGUSTO VIEGAS, BELMIRO 

DE MEDEIROS SILVA, BIAS FORTES, BUENO 

BRANDÃO, CAMPOS DO AMARAL, CELSO 

MACHADO, CLEMENTE MEDRADO,  DELFIM 

MOREIRA, GABRIEL PASSOS, JAQUES 

MONTANDON, JOÃO PENIDO, JOSÉ ALKMIM, 

JOSÉ BRÁS, LICURGO LEI, MARTINS SOARES, 

MATA MACHADO, MELO FRANCO, ODILON 

BRAGA, RAUL SÁ, VIEIRA MARQUES, VALDOMIRO 

MAGALHÃES (TODOS DO PP/MG), CARNEIRO DE 

RESENDE, CRISTIANO MACHADO, DANIEL DE 

CARVALHO, FURTADO DE MENESES, POLICARPO 

VIOTTI (DO PRM/MG) E AUGUSTO DE LIMA. 

DE ACORDO COM PROJETO ARTUR 

RIBEIRO 

1232 FERREIRA DE SOUSA (P.POPULAR DO RN) PELA UNIDADE DA MAGISTRATURA 

FONTE: O autor. 

 

Tem-se, dessa forma, que quatro emendas invocavam o projeto Artur Ribeiro, 

apresentado perante a subcomissão do Itamarati para propor a extinção da Justiça 

Federal de Primeira Instância; três eram no sentido de se estabelecer a unidade da 

Justiça ou da magistratura; e apenas uma emenda, subscrita por um único autor, 

propunha a manutenção do sistema dual previsto na Constituição federal de 1891. 

Enquanto se percebe um ponto em comum entre as quatro emendas 

favoráveis à extinção da Justiça Federal de Primeira Instância – a proposta de 

autoria do Ministro Artur Ribeiro -, os argumentos dos constituintes que propunham a 

unidade de Justiça apresentavam particularidades que as distinguiam. Na visão dos 

representantes classistas, que assinaram a emenda 272, favorável à unidade da 

Justiça sob a alçada do poder central, a medida se justificava porque garantiria ao 

Judiciário uma “maior independência moral e material” (BRASIL, 1935-1937, v. 2, p. 

443).  

Já os constituintes do partido progressista da Paraíba, encabeçado por Irineu 

Joffily62, entendiam ser “imprescindível” a unidade da magistratura, conforme já 

propugnado por Rui Barbosa em 1910, para afastá-la das “contingências locais” 

(BRASIL, 1935-1937, v. 2, p. 482). Em plenária de 12 de março de 1934, o 

parlamentar comentou ser unânime a ideia de que haveria a necessidade de se 

efetuar uma reforma no Judiciário. Disse que a proposta da comissão criada para tal 
                                            
62Irineu Joffily estudou na faculdade de direito em Recife, foi deputado estadual da Paraíba durante a 
Primeira República e foi indicado para ser interventor do Rio Grande do Norte, cargo que renunciou 
em janeiro de 1931 por força de divergências políticas profundas.  
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finalidade foi a de estabelecer a “dualidade de magistratura articulada, o que 

melhorava a Justiça Federal, ficando na mesma situação as justiças dos Estados” 

(BRASIL, 1935-1937, v. 11, p. 181). Joffily afirmou que o partidarismo local era o 

maior inimigo da Justiça e que esse mesmo partidarismo era o “inimigo que não tem 

no Estado força bastante para combatê-lo”. Ao término de seu discurso, declarou 

que: 
Desprezada a emenda por mim apresentada, repeti-Ia-ei em segunda discussão e 
se não vitoriar, servirá ela para mostrar que cumpri o meu dever fazendo o que me 
foi possível para que, uno o nosso direito, una a nossa defesa nacional, uno fosse 
também o modo de assegurar ao cidadão o gozo dos direitos que os tornam 
conscientes de si mesmos para melhor gozarem as vantagens de uma Pátria que 
sem boa justiça jamais poderá ser verdadeiramente grande como a desejam todos 
os brasileiros.(BRASIL, 1935-1937, v.11, p. 184-185) 

 

 A última emenda que apoiava a unidade de Justiça foi proposta por Ferreira 

de Sousa63, representante do partido popular do Rio Grande do Norte. Para o 

constituinte, era injustificável a existência de vinte ou mais aparelhos judiciários e 

que ao entregar a administração do Judiciário a Estados pobres e pequenos criou a 

figura de “Juízes mendigos... mal pagos, sem estímulo, pobres e condenados à mais 

absoluta pobreza de pessoal” (BRASIL, 1935-1937, v. 3, p. 520) . Ferreira de Sousa 

(BRASIL, 1935-1937, v. 3, p. 520) entendia que a unidade de Justiça verificada 

durante o período monárquico teria garantido a existência de “juízes magníficos, 

probos e competentes” e que apenas a restauração da unidade do Judiciário 

promoveria a mudança necessária para a prestação da Justiça. 

 A única emenda favorável à manutenção do sistema de organização do 

Judiciário foi apresentada pelo representante da chapa popular do Acre, Cunha 

Vasconcelos64, que afirmou caber à Assembleia Nacional Constituinte a iniciativa de 

revisar as previsões insertas na Constituição de 1891 e não reformá-las totalmente. 

Em sua justificativa, o constituinte identifica a necessidade de se manter a Justiça 

Federal de Primeira Instância a fim de conferir base e garantir a execução das 

decisões do Supremo Tribunal Federal quando o mesmo atuasse como instância 

recursal das causas federais. Ressalta, ainda, que  

                                            
63Ferreira de Sousa estudou na faculdade de Direito em Recife, foi deputado estadual do Rio Grande 
do Norte e era advogado especializado em direito comercial. 
64Cunha Vasconcelos estudou na faculdade de Direito em Recife, foi deputado federal, prefeito e foi 
nomeado governador do então território do Acre durante o governo Epitácio Pessoa, exercendo 
aquele cargo até 1925. Cunha Vasconcelos aderiu à campanha da Aliança Liberal e apoiou a 
revolução de 1930.	  
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A Justiça Federal deve pronunciar-se sobre todos os processos que nascem da 
Constituição, das leis da União, dos tratados feitos e que vierem a ser feitos por 
sua autoridade; sobre os processos que interessam aos embaixadores, ministros, 
e cônsules; sobre todos os processos de jurisdição marítima; sobre as 
contestações entre dois ou mais Estados: entre um Estado e cidadãos de outro 
Estado; entre cidadão dos mesmo Estado, que reclamam concessões de Estados 
diferentes; entre um Estado ou cidadãos deste e dos Estados; cidadãos e súditos 
estrangeiros (BRASIL, 1935-1937, v. 3, p. 467) 

 

 Tem-se, assim, que distintas eram as motivações e também os argumentos 

apresentados para as propostas de reorganização do Judiciário durante o período 

de reconstitucionalização ocorrido nos primeiros anos da década de 1930. 

 

3.2.3Parecer sobre emendas e anteprojeto proferido por Levi Carneiro 

 

 Em parecer de 2 de fevereiro de 1934 apresentado à comissão constitucional, 

Levi Carneiro 65  lembrou que a dualidade da magistratura foi o assunto mais 

largamente debatido durante a Constituinte de 1891 e que a tese defendida por 

Campos Sales, que tinha base em questão doutrinária de soberania dos Estados, foi 

a vencedora naquela oportunidade, resultando na unidade de hierarquia das 

jurisdições, ou seja, no estabelecimento de uma cadeia hierárquica entre o Supremo 

Tribunal Federal, a Turma federal de reclamações (que não chegou a ser instalada), 

os possíveis Tribunais Federais de Circuito e os Juízos de Primeira Instância. 

Comentou ainda que, mesmo com a previsão constitucional de dualidade de Justiça, 

os debates sobre o sistema do Judiciário mantiveram-se constantes e que não havia 

uniformidade ou consenso ainda que já tivessem decorrido mais de 40 anos.  

 Levi Carneiro (BRASIL, 1935-1937, v. 10, p. 347-348) afirmou a 

impossibilidade e inconveniência de se adotar uma solução de unidade federal da 

magistratura como proposto por várias emendas, quer seja porque “acresceria ela a 

força e o prestígio do poder federal”, quer seja porque aumentaria os encargos 

financeiros da União que demandaria novas e maiores restrições da capacidade 

tributária dos Estados. 

                                            
65Levi Carneiro estudou na faculdade de Direito no Distrito Federal e foi o responsável pela redação 
do Decreto que instituiu o Governo Provisório. Durante a época em que integrou a Assembleia 
nacional constituinte como representante classista dos profissionais liberais, Levi Carneiro era 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e personalidade de destaque na capital federal. 
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O vice-presidente da comissão constitucional e relator do capítulo sobre o 

Poder Judiciário ressaltou que diversas emendas foram apresentadas com o intuito 

de fazer prevalecer o projeto apresentado pelo ministro Artur Ribeiro, enquanto 

membro da subcomissão do Itamarati. Aquele projeto identificava como solução para 

a organização do Judiciário a extinção da Justiça Federal de Primeira Instância, 

mantendo-a apenas a de 2o grau. 

 Para o constituinte, porém, a proposta do ministro Artur Ribeiro “truncaria a 

organização da Justiça Federal, submeteria a União às Justiças dos Estados, 

acarretando, assim, consequências incalculáveis e imprevisíveis” (BRASIL, 1935-

1937, v. 10, p. 348), dentre elas, o prejuízo da União Federal em defesa de seus 

interesses. Aduziu que havia ainda o projeto organizado pela comissão especial de 

reorganização do Judiciário presidida pelo Ministro Bento de Faria, que propôs a 

oposição de ações que versassem sobre interesses da União Federal perante um 

juízo da Capital do Estado onde o fato ocorresse ou devesse ser executado ou que 

tivesse sede na autoridade de quem emanara o ato questionado, mas que ambas as 

propostas seriam, por motivos diversos, inaceitáveis.  

 Disse ainda que os argumentos de falta de aparelhamento da Justiça Federal 

e de “verdadeira indigência na primeira instância fora da sede das secções”, 

apresentados pelo ministro Artur Ribeiro, não justificava a supressão dos juízes 

seccionais. Parecia-lhe, em síntese, que a organização da Justiça Federal havia 

ficado limitada às capitais dos Estados em reconhecimento da falta de necessidade 

de instalá-la, de uma forma geral, nas comarcas do interior, embora algumas 

cidades portuárias, como seria o caso de Santos, já demandassem instalação de 

varas federais. Em seu parecer, Carneiro propôs, em resumo, como uma possível 

solução para a carência de estrutura da Justiça Federal nas comarcas do interior, a 

supressão dos  
[...] famosos suplentes leigos, até mesmo os juízes substitutos; confie-se às justiça 
estadoais, mediante precatórias – como previa, logo ao assentar as primeiras 
bases da organização da Justiça Federal, o decreto n. 848, de 1890 – a realização 
de diligencias no interior dos Estados, e atos meramente ordinatórios de processo; 
mantenham-se, porém, os juízes seccionais, e gradativamente complete-se a 
aparelhagem da Justiça Federal conforme o desenvolvimento dos vários Estados 
e de todo o País (BRASIL. 1935-1937, v. 10, p. 348-349). 

 

 Carneiro rechaçou outro argumento apresentado pelo ministro Artur Ribeiro 

de que a Justiça dual seria origem de conflitos, por entender que eram poucos os 

conflitos provocados entre juízes federais e estaduais e que o próprio Supremo 
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Tribunal Federal havia encontrado solução processual para coibir as dúvidas 

remanescentes. Para o constituinte, também não procedia a alegação de que seriam 

frequentes as inseguranças no ajuizamento das causas que ensejavam anulação de 

feitos, já que, a seu ver, poder-se-ia consagrar regra processual de prorrogabilidade 

de jurisdição para atos ordinatórios e probatórios quando não houvesse arguição de 

incompetência do juízo pela parte interessada. 

 No substitutivo por ele proposto e aceito, ainda que com restrição66, pelo outro 

relator, o constituinte Alberto Roselli, mantinha-se a dualidade de Justiça, com 

inserção de regras de nomeação e garantias da magistratura estadual no texto 

constitucional. Para Carneiro (BRASIL, 1935-1937, v. 10, p. 349-350), devia-se 

obstar a magistratura do Estado a competência para “julgar causas da União, 

causas eminentemente ‘federais’, cuja caracterização no regime federativo, é 

impossível desconhecer”. 

 Carneiro entendia que a supressão dos juízes federais retiraria a base da 

cúpula do sistema judiciário, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que tinha a 

competência de julgar em grau de recurso as causas federais e também o apoio 

para a recém criada Justiça Eleitoral, que encontrava “nesses mesmos juízes uma 

garantia de sua eficiência, fora dos interesses, das posições, até mesmo da simples 

mentalidade regionalista”. 

 Na projeção futura efetuada pelo relator, o quadro da magistratura federal 

deveria se desenvolver e completar e não restringir. Para ele, a Justiça Federal era e 

deveria ser “a representação da União Federal, do domínio judiciário” e sua 

supressão surtiria “efeitos gravíssimos” (BRASIL, 1935-1937, v. 10, p. 350) que 

deveriam ser evitados. 

 Em seu parecer, Levi Carneiro afirmou que manteve a essência das regras 

insertas na Constituição de 1891 para o Poder Judiciário, com acréscimo das 

garantias para a magistratura estadual e também com estabelecimento de regras de 

acesso preconizadas pelo ministro Artur Ribeiro. Contemplou ainda normas para 

aposentadoria compulsória, para a remuneração dos ocupantes dos cargos 

judiciários e hipóteses para reconhecimento de inconstitucionalidade de lei pelo 

Supremo Tribunal Federal, que não serão descritas por extrapolarem os estreitos 

limites deste trabalho. 

                                            
66Cf. BRASIL, 1935-1937, v. 10, p. 352.	  	  
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 Incorporado a seu parecer, constam cartas trocadas com o ministro Artur 

Ribeiro em que ocorreu intensa discussão sobre a organização do Judiciário. De 

suas alegações, percebe-se sua intenção de estruturar o Poder Judiciário em uma 

cadeia hierárquica na qual o Supremo Tribunal Federal figuraria em seu ápice, 

unificando toda a magistratura. Carneiro (BRASIL, 1935-1937, v. 10, p. 

374)sustentou que  
 

O Supremo Tribunal, portanto, não é um edifício sem base nem uma construção 
feita no ar, mas está solidamente amarrado aos institutos judiciários de cuja 
cúpula ele é a pedra fecho, sendo-lhe hierarquicamente subordinada toda a 
magistratura. 
 

 Como última alegação em favor da manutenção do sistema dual de Justiça, 

Carneiro lembrou que os crimes de moeda falsa e de uso de entorpecentes teriam 

ficado impunes nas Justiças estaduais e que “talvez daí se possa colher um dos 

melhores argumentos em favor da conservação dos juízes seccionais” (BRASIL, 

1935-1937, v. 10, p. 382). 

 Da simples leitura de seu parecer, evidencia-se a grande divergência de 

entendimentos quanto ao sistema a ser adotado pelo Poder Judiciário. A 

correspondência travada com o ministro Artur Ribeiro e o conteúdo das emendas 

oferecidas ao anteprojeto constitucional antecipam os debates que ocorreriam após 

13 de março de 1934, data em que Carlos Maximiliano, como presidente da 

comissão constitucional que ficou conhecida como comissão dos 26, apresentou o 

substitutivo elaborado com base nas 1244 emendas propostas pelos constituintes ao 

anteprojeto constitucional oferecido pelo Chefe do Governo Provisório. Tais debates 

também foram travados no seio da comissão constitucional e, vencido, Carneiro 

apresentou a emenda  
 

N. 37. Reporto-me ao meu parecer sobre a organização do Poder Judiciário. 
Considero um erro gravíssimo a unidade mixta, que o Projeto – aliás repetindo o 
Anteprojeto – estabeleceu. Manteria a dualidade da magistratura, pelos motivos 
que aduzi e que, oportunamente, espero desenvolver. Adotaria, pelo menos, 
várias emendas que formulei e que não são inconciliáveis com o sistema do 
Anteprojeto – especialmente sobre nomeações (desde as dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal até as dos auxiliares de justiça) tendentes a coibir o 
desmedido arbítrio do Presidente da República (BRASIL, 1935-1937, v. 10, p. 610-
611). 
  

 

  



	   74	  

3.2.4 A Justiça no projeto substitutivo  

 

 Em justificativa do substitutivo da comissão constitucional ao anteprojeto de 

Constituição e às emendas sobre a Justiça, consta que  
 

Na organização do Poder Judiciário, o substitutivo, quanto ao sistema, não se 
distancia do Anteprojeto. Um e outro se conformaram com a subsistência de duas 
ordens de magistrados – os da União e os dos Estados – unificando, embora, a 
certos respeitos, a jurisdição. 
Nem a unidade integral da justiça, como reclamavam os Estados do Norte, nem a 
dualidade antiga, pleiteada pelos meridionais, notadamente por São Paulo, Minas 
e Rio Grande do Sul. 
Desta oposição nasceu aquele meio termo, que é uma solução política, e como tal 
imperativa, ainda que pouco elegante do ponto de vista sistemático (BRASIL, 
1935-1937, v. 10, p. 554). 

  

 Sustentou-se, ainda, que, apesar de pequena a economia e de várias vozes 

favoráveis à preservação da organização judiciária federal, fazia-se necessária a 

extinção da Justiça Federal de Primeira Instância, porque traduziria a “orientação do 

plenário, que lhe pareceu indiscutivelmente favorável ao sistema do Anteprojeto” 

(BRASIL, 1935-1937, v. 10, p. 555). No mais, defendeu-se as vantagens em se 

assegurar a competência dos juízes primeira instância para todas as causas de 

natureza federal, com exceção das causas da Fazenda nacional, que teria o foro 

privilegiado na capital dos Estados e o término das dúvidas quanto à competência 

dos órgãos judicantes. 
 

 

3.2.5 O Poder Judiciário nos debates constitucionais 

 

 Neste subitem, o foco de análise serão os discursos e debates travados no 

plenário da Constituinte sobre o Poder Judiciário. De início, deve-se alertar para o 

fato de que, pouco após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, diversos 

parlamentares valeram-se da tribuna para justificarem entendimentos e angariarem 

apoio para posições doutrinárias e de ordem prática que muitas vezes constavam 

em emendas que pretendiam formular ou que já haviam formulado. Tais 

manifestações ocorreram durante todo o período da Assembleia Nacional 

Constituinte até que o texto final foi aprovado e assinado.  

Pretende-se neste momento dar ênfase às linhas argumentativas constantes 

no período de 15 de novembro até 7 de maio, quando foi apresentado um segundo 
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substitutivo constitucional que viria a ser, após a votação final, aprovado pela 

Assembleia em sua composição plena. Ressalte-se que se apresentará a grande 

maioria dos posicionamentos, mas alguns, que não contribuíram ao trabalho de 

pesquisa foram propositalmente omitidos. 

Como já esclarecido anteriormente, logo após a instalação da Assembleia 

Nacional Constituinte, foi criada a comissão constitucional para elaboração de um 

texto que seria aprovado pelos constituintes e um primeiro substitutivo constitucional 

foi apresentado no dia 13 de março de 1934 para análise e proposta de novas 

emendas. A partir dessas novas emendas, foi redigido um novo substitutivo que foi 

novamente submetido à Assembleia, que apreciou e votou cada capítulo do texto 

constitucional em separado.  

De uma forma geral, quanto à organização do Poder Judiciário, ocorreram 

posicionamentos favoráveis às três correntes existentes e já apontadas 

anteriormente. Do exame das emendas e da análise dos discursos em tribuna é 

possível identificar-se aqueles que se filiaram a cada corrente distinta. Ao longo 

deste subitem, os argumentos invocados pelos constituintes serão apresentados e 

identificados para que se permita um exame minucioso de cada um, autorizando 

apresentar as considerações que se fizerem necessárias para conferir alicerce à 

pesquisa ora realizada.  

Para fins didáticos, serão apresentados separadamente os argumentos 

formulados antes que se publicasse o substitutivo constitucional, ou seja, aqueles 

constantes de 2 de dezembro de 1933 a 13 de março de 1934 e, em um segundo 

momento, aqueles defendidos até 7 de maio de 1934, quando ocorreu a publicação 

do segundo substitutivo que viria a ser votado pela Assembleia Nacional 

Constituinte. 

O primeiro debate travado sobre o Poder Judiciário durante os trabalhos da 

Assembleia Nacional Constituinte ocorreu nos primeiros dias de dezembro, entre 

Levi Carneiro e o constituinte pernambucano Agamenon Magalhães67. Em discurso 

de 2 de dezembro, Levi Carneiro (BRASIL, 1935-1937, v. 2, p. 42-49) sustentou a 

necessidade de previamente serem decididos os pontos basilares para a redação do 

novo texto constitucional, lembrando, de início, que a Constituição de 1891 possuía 

                                            
67Agamenon Magalhães cursou a faculdade de direito em Recife e iniciou sua carreira como promotor 
público. Era político e apoiou integralmente a campanha da Aliança Liberal antes e durante a 
Revolução de 1930, quando atuou ativamente no levante na capital pernambucana. 
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três princípios fundamentais que eram inspiração da carta magna americana, qual 

seja: o presidencialismo, o federalismo e o judiciarismo. Afirmou que o 

presidencialismo havia sido a forma política escolhida para substituir a monarquia 

constitucional instituída durante o período de Brasil Império; que o federalismo havia 

sido “imposto pelas condições naturais” e que o judiciarismo, traduzido pelo 

“pronunciamento judicial da inconstitucionalidade das leis” resultava das tradições 

liberais. 

Para ele, a Assembleia Nacional Constituinte e o país enfrentavam três 

problemas básicos, decorrentes da forma de governo, do federalismo e da 

escravidão. Disse que, durante a monarquia, verificou-se a unidade “cega, 

exagerada, intransigente e erradamente”, que a Constituição de 1891 tentou 

estabelecer uma passagem para um novo regime e reconheceu que o país possuía 

um legado e teria que lidar com “parte do acervo de erros que pesaram sobre a 

República: o trabalho desorganizado, o povo analfabeto e a organização política 

obsoleta”.  

Segundo seus argumentos, a reforma de 1926 fora “contrária ao espírito de 

91, reforma empenhada em restringir a interferência do Judiciário em questões de 

natureza aparentemente política”, que, em sua visão, havia sido o único que, 

“apesar de algumas omissões, fez obra verdadeiramente notável, não podendo ser 

comparado com o do tempo da Monarquia”, quando “era devastado pelas comissões 

administrativas e políticas”. Enfatizou a existência de um profundo “contraste entre a 

atuação do Poder Judiciário e a do Legislativo da República”, asseverando que 
O Poder Judiciário da República, apezar de algumas omissões, soube aplicar, 
inexoravelmente, sem as transigências a que o Congresso Nacional se submeteu, 
certos princípios constitucionais, como o da proibição das delegações legislativas, 
ou das acumulações remuneradas. 
 

Afirmou, ainda, que o Poder Judiciário havia iniciado uma “obra de correção 

dos costumes políticos” que incumbia à Constituinte consolidar. Em sua percepção, 

“enquanto o Poder Executivo exorbitava e o Legislativo se submetia, o Judiciário era 

o único a realizar alguma coisa” e que “o mal do nosso regime foi a falta de 

contrapeso”. 

Por seu turno, Agamenon Magalhães (BRASIL, 1935-1937, v. 2, p. 65-72), em 

4 de dezembro, ressaltou a necessidade de se ter uma “visão clara dos nossos erros 

e das nossas virtudes” e da importância em se afastar o “saudosismo”. Comentou 

que Carneiro possuía uma visão idealística quanto ao Judiciário, relevando faltas 
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graves como a atitude da Justiça Federal na Paraíba e em Minas na apuração das 

eleições de março e o “escândalos dos escândalos que foi o caso da ‘Revista do 

Supremo Tribunal Federal’”68 e que o presidencialismo seria “o regime da ditadura de 

um dos poderes”. 

O parlamentar goiano e membro da comissão constitucional, Domingos 

Velasco69 (BRASIL, 1935-1937, v. 2, p. 293-297), ao discorrer sobre os erros da 

Primeira República, comentou que em seu Estado, o Tribunal de Justiça “fez o 

máximo esforço para resistir, e resistiu, ao assalto dos outros poderes”, mas que “o 

Legislativo votou uma lei aumentando o número de membros do Tribunal de Justiça, 

de forma tal que os Poderes Executivo e Legislativo, que obedeciam á oligarquia 

dominante, tiveram o controle do Judiciário, e, desde então, no Estado de Goiás não 

houve mais justiça”. Disse, ainda, que a Primeira República tivera que conviver com 

o problema da soberania exacerbada dos Estados, a desordem administrativa, o 

gasto excessivo com a manutenção dos exércitos estatais e “o fenômeno social, 

tipicamente brasileiro, que é o chefe político municipal”. 

No dia 20 de dezembro, novo debate é travado entre os constituintes Levi 

Carneiro (BRASIL, 1935-1937, v. 2, p. 453-455) e Agamenon Magalhães (BRASIL, 

1935-1937, v. 2, p. 480). O primeiro reafirmou que somente o Judiciário “fez alguma 

coisa em favor da educação cívica de nossa gente” e que “o Supremo Tribunal 

Federal procurou refrear o arbítrio do Poder Executivo”, enquanto que o outro 

constituinte rebateu que “o Poder Judiciário no Brasil, nem sempre se compenetrou 

da alta finalidade constitucional decorrente do sistema presidencialista”. 

No dia seguinte, Assis Brasil 70  (BRASIL, 1935-1937, v. 2, p. 509-511), 

constituinte de 1891 e de 1934 pelo estado do Rio Grande do Sul, proclamou a 

necessidade de o país possuir representação71 e Justiça. Asseverou que o código 

                                            
68A pesquisa não teve como se desenvolver em relação a este tema. Porém, deve-se enfatizar que o 
artigo 18 do Decreto no 19.656, de 3 de fevereiro de 1931, que reorganiza os trabalhos do STF 
estabelece que “o Governo fará publicar anualmente, em volume, os trabalhos do Supremo Tribunal 
Federal” (BRASIL, 1931a), o que levanta a possibilidade de que o incidente sobre a “Revista do 
Supremo Tribunal Federal” mencionada pelo parlamentar seja anterior a data daquela norma legal. 
69Domingos Velasco era militar, tendo apoiado a Reação Republicana, além de haver integrado o 
movimento tenentista de 5 de julho de 1924e participado da Revolução de 1930. 
70Vide dados biográficos na nota 12. 
71Ao final de seu discurso, Assis Brasil tornou a enfatizar a importância da representação, desejando 
que a nação tenha liberdade para fazer os seus maus governos, porque é pelo preço de fazer os 
maus negócios, de dar os maus passos que os homens e os povos aprender a dar os bons e a ser 
dignos de sua liberdade. A representação verdadeira é uma necessidade; não para fazer o bom 
governo, mas para tornar o povo apto a fazer um bom governo. (BRASIL, 1935-1937, v. 2, p. 513) 
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eleitoral garantira o primeiro direito e que havia o desejo nacional de que “a justiça 

seja independente do poder político”. Para o constituinte gaúcho, que havia 

apresentado emenda que endossava a proposta do ministro Artur Ribeiro para 

reorganização da Justiça, seria imprescindível o concurso para a investidura inicial 

do cargo, pois embora o processo seletivo não assegurasse efetivamente a 

capacidade, era “garantia absoluta do afastamento das incapacidades crassas” e 

entendia que a promoção dos magistrados deveria respeitar uma proporção entre 

antiguidade e mérito.  

Nilo Alvarenga72 (BRASIL, 1935-1937, v. 2, p. 546-549), constituinte da União 

Progressista Fluminense, proclamou, em sessão realizada em 22 de dezembro de 

1933, que “o controle da constitucionalidade das leis pela justiça ordinária é 

imperfeito, falho e incompleto” porque adstrito ao que se decide entre as partes e 

propõe a criação de um tribunal especial, de jurisdição constitucional, constituído de 

nove membros com o exercício de funções restritos ao prazo de três anos que 

acabaria “com os inconvenientes do judiciarismo, da ditadura do Judiciário ou da sua 

supremacia sobre os demais poderes”. 

Em 27 de dezembro, Sampaio Correia73 (BRASIL, 1935-1937, v. 5, p. 139-

153), constituinte do Distrito Federal, sustentou haver consenso entre os membros 

da Assembleia que “o federalismo é uma norma, um imperativo da nossa formação 

histórica, já radicado na consciência política do Povo Brasileiro” e que a lei seria 

expressão da soberania de um povo. Para ele, “a supremacia das leis é afirmada 

pelo Legislativo, que a elabora em nome do povo; é posta em evidência pelo 

Executivo, que a aplica; é defendida pelo Judiciário, que a faz respeitar e cumprir” e 

os três poderes seriam “órgãos da soberania nacional”.  

Segundo alegou, o Supremo Tribunal Federal possuía uma atividade 

eminente política que não se efetivava, porque estava sobrecarregado com 

julgamentos de feitos em grau de recurso. E propõe a criação de um tribunal 

superior que viesse a “cuidar das questões decididas nos tribunais dos Estados, 

desde que a lei federal e a sua interpretação estejam em causa” e que ao Supremo 

                                            
72Nilo Alvarenga era usineiro, estudou direito no distrito federal e exerceu cargos como promotor 
interino e juiz federal substituto, além de ter atuado como advogado e também no tribunal da relação. 
Colaborou para a elaboração do código judiciário do estado do Rio de Janeiro e foi membro do 
conselho econômico do estado do Rio de Janeiro. 
73Sampaio Correia era político e diplomou-se engenheiro civil pela Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro. 
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Tribunal Federal caberia apenas o julgamento de ações em que houvesse o 

interesse da União pela própria natureza das causas (ordem constitucional) ou pela 

natureza das pessoas. 

Em 19 de janeiro de 1934, Soares Filho74 (BRASIL, 1935-1937, v. 6, p. 263-

264), representante do partido Popular Radical do estado do Rio de Janeiro, lembrou 

que a lei eleitoral de 1916 entregou à magistratura o alistamento eleitoral e a 

apuração nas eleições, mas que “a certeza de que seu julgamento estava sujeito à 

revisão, no reconhecimento do plenário das Câmaras políticas, determinava a 

completa desmoralização do trabalho da justiça” e aos magistrados apenas restava 

o “recurso da ausência”. Disse, ainda, que impunha à Assembleia Nacional 

Constituinte “encontrar os remédios para esses males”. 

Mario Ramos75 (BRASIL, 1935-1937, v. 6, p. 334), representante classista dos 

empregadores e defensor fervoroso das garantias individuais e dos direitos 

humanos, na sessão de 22 de janeiro de 1934 pediu “que, se for possível, 

mantenham a organização do nosso Poder Judiciário como existe, com as pequenas 

modificações que a prática tiver manifestado serem necessárias”, apenas “mais 

rápida e mais barata, evoluindo...”.  

No dia seguinte, Fábio Sodré (BRASIL, 1935-1937, v. 6, p. 383-385), do 

partido Popular Radical do estado do Rio de Janeiro, manifestou que, durante a 

Primeira República, “não tiveram os nossos Estados Justiça livre, esmagado o 

Judiciário, subordinados, muitas vezes, os juízes no interior aos chefes políticos e 

caciques eleitorais, propostos do ditador presidente” e propôs que suportassem 

“mais alguns meses de desordem, mas que não se implantasse no País um Regime 

errado em sua estrutura”. 

Cunha Vasconcelos 76 (BRASIL, 1935-1937, v. 6, p. 485-488), eleito pela 

Chapa Popular do antigo território do Acre e membro da comissão constitucional, no 

dia 25 de janeiro, elencou, dentre os princípios fundamentais constitucionais, o 

“controle da Constituição e das leis pelo poder judiciário” e sustentou a “necessidade 

de uniformizar a jurisprudência, no país, e o direito”. Segundo seus argumentos, 

                                            
74Soares Filho estudou na faculdade de direito em Recife. Foi chefe de polícia, desembargador do 
Tribunal de Justiça do Maranhão e participou da campanha da Aliança Liberal. 
75Mario Ramos era engenheiro e professor da Escola Naval, tendo sido membro do conselho 
administrativo do Patrimônio do Ministério da Justiça, presidente do Conselho Nacional do Trabalho e 
membro do Conselho de Assistência e Proteção aos Menores. 
76Vide dados biográficos na nota 20 
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“bastaria, como lembra Rui Barbosa, na sua plataforma para Presidente da 

República, dar competência ao Supremo Tribunal Federal para conhecer em grau de 

recurso das decisões finais proferidas pelos tribunais locais”. Afirmou que “a chaga, 

porém, cancerosa do poder judiciário federal está na classe de suplentes não 

remunerados” e que deveriam ser criados os “suplentes togados, remunerados, com 

seus respectivos adjuntos de procurador seccional”. Com isto sanaria o problema de 

que  
É suplente de Juiz Federal qualquer sapateiro, qualquer concertador de bicicleta, 
qualquer estivador, qualquer indivíduo, enfim. Um conheci eu que escrevia ovo 
com h. E estes homens assumem o cargo de Juiz Federal, e sentenciam, embora 
a crédito. 

 

O deputado eleito pela Chapa Única de São Paulo, Henrique 

Baima77(BRASIL, 1935-1937, v. 7, p. 13), subiu à tribuna em 29 de janeiro para 

defender a capacidade dos Estados de proverem a sua organização judiciária e a 

vedação à unidade da magistratura, clamando que  
[...] todas as magistraturas, as estadoais ou a federal, são emanações da 
soberania popular e, portanto, a mesma legitimidade e capacidade residem no juiz 
estadoal e no federal para aplicar a lei da União, não se sabendo porquê motivo 
possa o magistrado federal aplicar com mais fidelidade as regras do nosso direito 
substantivo que o magistrado local.(BRASIL, 1935-1937, v. 7, p. 13) 

 

Continuando sua linha argumentativa, em 8 de fevereiro, Baima(BRASIL, 

1935-1937, v. 7, p. 550-553) defendeu a visão de Artur Ribeiro e afirmou que o 

projeto de organização judiciária da comissão especial criada para tal fim e da qual 

constam os nomes de Bento de Faria e Carlos Maximiliano, com 533 artigos, “que 

devia ser uma lei orgânica da justiça se encontravam regras de simples 

regulamento”. Segundo ele, “uma lei de organização judiciária viria baixar o nível de 

distribuição da justiça, porque conteria necessariamente dispositivos inadequados, 

dispositivos feitos no centro, aonde só chegam tardiamente, e esbatidas, as queixas 

ou reclamações dos Estados” e que para se ter “em vista a boa aplicação dos 

Estados do direito substantivo, melhor atingirá esse fim admitindo organização 

judiciária e regras processuais adequadas a cada lugar em vez de regras 

inadequadas, uniformes para todos” (BRASIL, 1935-1937, v. 7, p. 553). 

                                            
77Henrique Baima frequentou a faculdade de Direito em São Paulo, era advogado, um dos diretores 
do partido democrático, que apoiou a campanha da aliança liberal e participou ativamente da 
Revolução de 1932. 
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Durante todo o mês de fevereiro, não se discutiu a reorganização da Justiça e 

apenas em 12 de março, véspera da sessão em que foi apresentado o texto do 

substitutivo constitucional elaborado pela comissão dos 26 é que se localiza o 

discurso do parlamentar mineiro, Daniel de Carvalho78 (BRASIL, 1935-1937, v. 11, p. 

123-129), versando sobre a unidade do processo. O constituinte defendeu a 

necessidade de “universalização do direito”, sustentando não ser “possível que 

perdure por mais tempo a confusão reinante nos pretórios em consequência da 

pluralidade de direito judiciário....que continue em tantos assuntos a dúvida sobre 

qual o direito aplicável, se o federal ou o estadoal”79. Disse mais, que  
[...] apagada quasi a lembrança da questão teórica do princípio federativo que 
levou Campos Sales a pleitear na Constituinte a faculdade de legislarem os 
Estados sobre o direito e o processo, a alegação mais comum hoje contra a 
unificação procede da existência de diversidades regionais.(BRASIL, 1935-1937, 
v. 11, p. 129) 

 

Quanto a esse argumento, proclamou que essas diversidades poderiam ser 

compensadas através de “flexibilidade aos prazos em atenção a distâncias e aos 

meios de comunicação” e elencou diversos doutrinadores favoráveis à unidade do 

processo, vivos ou não, como Rui Barbosa, Pedro Lessa, Amaro Cavalcanti, Nilo 

Peçanha, Borges de Medeiros, João Mangabeira, além dos constituintes Carlos 

Maximiliano e Levi Carneiro, dentre outros. 

Nesse mesmo dia 12 de março, Irineu Joffily(BRASIL, 1935-1937, v. 11, p. 

177-184) defendeu o sistema dual de Justiça e afirmou que a magistratura no 

Império “se não era perfeita, era mais perfeita do que a da República” e que os 

magistrados “tinham consciência de sua alta função”. Disse que “desgraçadamente 

veiu o meio termo da unidade do direito substantivo e dualidade da magistratura e 

do processo”. Disse, ainda, que “nos últimos tempos o Brasil todo anceiava por uma 

                                            
78Daniel de Carvalho cursou a faculdade de Direito em Belo Horizonte, exerceu vários cargos 
políticos, atuou na campanha civilista de Rui Barbosa público, político e apoiou a campanha da 
Aliança Liberal em 1929. 
79Carvalho apresenta a seguinte hipótese: “Tome-se, por exemplo, um executivo cambial processado 
no interior do país, no estado de Minas Gerais. O official de justiça e o advogado começarão 
duvidando sobre ser ou não exigido do executado o ‘ciente’ da intimação da penhora que a legislação 
processual mineira reclama seja escrita e assinada pelo citado....Se exigível o ‘ciente’ sua falha 
prejudicará o ato. Se não exigível, sua postulação ao executado representará uma impertinência. 
Continua assim, a dúvida em todo o curso do processo. Desse modo, se o executado embargar, a 
execução para arguir a nulidade do processo, mas deixar de requerer formalmente o seu 
pronunciamento, pode por esta última circunstância, com igual probabilidade, perder ou ganhar os 
embargos, conforme o juiz entenda ser ou não aplicável a lei processual mineira. O embargante, ao 
recorrer, ainda pode naufragar nos escolhos da ‘lei ofendida’ e da ‘lei permissiva’, devendo depois 
correr o perigo do prazo do preparo do agravo que é de 30 dias no processo mineiro e de 5 no 
federal”. (BRASIL, 1935-1937, v. 11, p. 126-127) 
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reforma radical no aparelho judiciário e a única apontada por todos era a unificação 

da magistratura”, e que não era suficiente a garantia de regular pagamento da 

magistratura para protege-la do partidarismo local “maior inimigo da justiça, inimigo 

que não tem no Estado força bastante para combate-lo”.  

O primeiro a se manifestar sobre a proposta do substitutivo constitucional foi o 

parlamentar mineiro Negrão de Lima80 (BRASIL, 1935-1937, v. 12, p. 135-138). Esse 

constituinte, lembrando que fora o primeiro signatário de emenda da bancada 

mineira, animou-se a defender o projeto do ministro Artur Ribeiro. Em seu discurso 

de 21 de março de 1934, esclareceu existirem três correntes distintas: a primeira, 

dos “unitaristas vermelhos”, que propunham a retirada de todos os serviços da 

Justiça oferecidos pelos Estados para passá-los, integralmente, para a União; a 

segunda, dos “unitaristas moderados, que pleiteiam a dualidade sucessiva ao invés 

da dualidade de jurisdições paralelas”, o que significaria a instalação de uma única 

Justiça, respeitando-se a autonomia dos Estados no que se referisse à organização 

de suas magistraturas, como era a proposta do ministro Artur Ribeiro e uma terceira 

corrente, a de dualidade pura, que mantinha o sistema da Constituição de 1891. 

 Comentou, ainda, que o sistema adotado pelo anteprojeto constitucional 

elaborado pela subcomissão do Itamarati não se filiava, a rigor, a nenhuma dessas 

correntes, muito embora possuísse vertente fortemente unitarista, já que 

estabelecera que a organização da Justiça deveria ser atribuída exclusivamente à 

União. Por seu turno, o projeto Artur Ribeiro seria a seu ver o mais adequado na 

medida em que aconselhava “a instituição de uma só hierarquia de jurisdições tendo 

no seu fecho um único tribunal colocado na cúpula de todas elas” e que apresentava 

soluções para a deficiência do aparelho judiciário federal. No entendimento daquele 

parlamentar mineiro, o projeto Artur Ribeiro representava uma “linha de equilíbrio, a 

solução adequada” para os reveses do Judiciário nacional, sustentando, outrossim, 

que 
Quer do ponto de vista da eficiência do Poder Judiciário, quer sob o aspecto 
político, no alto sentido desta expressão, o sistema Artur Ribeiro é a arquitetura 
conveniente ao edifício brasileiro, a única que se adapta ás suas linhas atuais. 
Ajusta-se, á maravilha, ao que se chama de realidade nacional, surpreendendo-a 
na sua extensão e profundidade (BRASIL, 1935-1937, v. 12, pág. 137-138) 

 
                                            
80Negrão de Lima cursou a faculdade de Direito em Belo Horizonte e atuou como repórter junto com 
Pedro Aleixo, Sandoval Azevedo, além de ter contado em sua equipe com as participações de José 
Maria Alkmin, Carlos Drummond de Andrade e Milton Campos. Apoiou a candidatura oposicionista de 
Getúlio Vargas e João Pessoa. 
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Valendo-se de assertivas do ministro Artur Ribeiro, Negrão de Lima comentou 

que o plano do ministro de extinção da Justiça Federal de Primeira Instância, 

diversamente do afirmado por Levi Carneiro, não estabeleceria um tribunal “solto no 

ar, mas fortemente ligado pelas amarras hierárquicas aos demais institutos 

judiciários, que lhes ficam subordinados” (BRASIL, 1935-1937, v. 12, p. 140). O 

constituinte afirmou, por fim, que ao distribuir as atribuições exercidas nas capitais 

dos Estados pelos juízes seccionais às jurisdições locais, o Estado cumpriria seu 

dever primordial de “tornar a justiça acessível a todos os litigantes que não vivem 

reunidos nas capitais dos Estados, mas que se encontram disseminados pelos 

respectivos territórios” (BRASIL, 1935-1937, v. 12, p. 151). 

 Raul Fernandes(BRASIL, 1935-1937, v. 12, p. 237), como relator geral da 

comissão constitucional, em manifestação durante a sessão de 23 de março de 

1934, apresentou justificativas ao trabalho elaborado pela comissão constitucional e 

disse que houve a preocupação em sanar o desamparo em que se encontrava a 

magistratura estadual. Descreveu que 
[...] aos magistrados estaduais faltavam as garantias elementares: os governos 
eram livres de pô-los em disponibilidade quando queriam, pela extinção de suas 
comarcas, ou os removiam. fraudando a lei, de uma para outra comarca, mediante 
reforma em sua lei judiciária, e, quando, nada disto bastava, alguns levavam a 
opressão até o sadismo: privavam os magistrados de seus vencimentos.(BRASIL, 
1935-1937, v. 12, p. 237) 
  

 Afirmou que o projeto substitutivo estabelecia um conjunto de regras para 

assegurar à magistratura dos Estados garantias completas, maiores até do que as 

estabelecidas para a magistratura federal e que “o melhor sistema, a melhor 

garantia, consistiria em unificar a Justiça, colocando todos os magistrados debaixo 

da mesma lei, submetidos á mesma organização, dependentes, quanto a 

provimentos e promoções, do poder federal unicamente”. 

 Em discurso de 24 de março, Prisco Paraíso81(BRASIL, 1935-1937, v. 12, p. 

318)preocupou-se também com o sistema de Justiça e com a unidade de processo. 

Após tecer considerações sobre as diversas propostas, concluiu que 
Pertencemos a um regime unitário: mesma raça, mesma língua, mesmo direito, 
mesma religião, mesmos costumes. Assim, melhor serviríamos aos interesses 
brasileiros, se adotássemos a consequente unidade do processo e da justiça; 
melhor garantiríamos um patrimônio nacional, que é o nosso direito, uma condição 
de nossa unidade moral, e, o que é mais, um vínculo forte para mantermos êsse 
tesouro precioso que nos legaram os nossos antepassados. (BRASIL, 1935-1937, 

                                            
81Prisco Paraíso cursou a faculdade de Direito em Recife, era político, partidário de Washington Luís 
e, após a Revolução de 1930, afastou-se provisoriamente da vida pública. 
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v. 12, p. 318) 
 

Sampaio Costa82(BRASIL, 1935-1937, v. 13, p. 76-94), representante do 

partido Nacional de Alagoas, em sessão de 2 de abril, defendeu parte do anteprojeto 

do Governo Provisório que consignou a unidade processual e que foi alterado no 

substitutivo para estabelecer que à União competiria apenas o estabelecimento de 

normas processuais fundamentais civis e penais.  

 Levi Carneiro (BRASIL, 1935-1937, v. 13, p. 122-123), no dia seguinte, 

sustentou sua crença na impossibilidade de se consagrar no país a unidade 

processual absoluta e que a dualidade de Justiça seria “o meio de conciliar a 

diversidade do processo com a diversidade da organização judiciaria”. Após lembrar 

incidente que teria ocorrido com a Justiça Federal mineira nos “dias históricos de 

1930” 83, questionou quanto ao destino da Justiça e da magistratura local se o 

governo central pudesse fazer “o que lhe desse na gana”. Disse que a ideia da 

unidade chamada mista “num projeto a que se ligou o nome do eminente ministro, 

Sr. Arthur Ribeiro, apoiado por múltiplas, numerosas e prestigiosas emendas 

apresentadas nesta Assembléia” decorreu da experiência prévia do próprio 

Judiciário.  

Esclareceu que adotara parecer no sentido de manter, especificamente, a 

dualidade da Justiça, mas que “vencido no seio da sub-comissão, passei, desde 

logo, a colaborar com ela, dentro da orientação triunfante” (BRASIL, 1935-1937, v. 

13, p. 123). Logo a seguir, comentou que seria, para ele, de mais fácil compreensão 

a unidade de toda a Justiça do que o sistema misto adotado no substitutivo 

constitucional. Demonstrou, ainda, seu receio para o caso de ser extinta a Justiça 

Federal e mantida a dualidade de processo para o processamento de causas como 

as execuções fiscais pela lei de cada Estado e para os cofres estaduais, que 

deveriam criar novas varas para atender as causas da União. 

 Carlos Gomes84 (BRASIL, 1935-1937, v. 13, p. 193-194), eleito pela legenda 

do Partido Liberal catarinense, no dia 4 de abril, afirmou que a felicidade do 

substitutivo constitucional em conciliar as “exigências da Federação com as 

conveniências da unidade da Justiça”, tanto para o “espírito de juristas e para os 
                                            
82Sampaio Costa frequentou a faculdade de Direito em Recife e foi tabelião público e escrivão de 
órfãos e sucessões até 1924. Participou ativamente da campanha da aliança liberal. 
83Não foi possível localizar nenhum registro que esclarecesse melhor esse fato. 
84Carlos Gomes de Oliveira estudou na faculdade de Direito em São Paulo e foi advogado, jornalista 
e político. 
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grandes interesses: quanto aos pequenos interesses no nosso país, não encontram 

justiça que pretendem, porquê só pleiteia quem têm recursos e não pode prescindir 

dos interesses em choque quem tem espírito de litigante ou quem tem caprichos”. 

Proclamou que “os pequenos interesses requerem processos rápidos, de soluções 

de plano, verbais se possível, e as ações sumaríssimas, ainda sujeitas a tramites, a 

delongas, criam dificuldades, que é preciso desfazer” e que a criação do cargo de 

pretor e sub-pretor prevista no anteprojeto de organização de Justiça atenderia as 

demandas de pequeno porte.  

Já a preocupação de João Vilasboas85 (BRASIL, 1935-1937, v. 13, p. 361), do 

Partido Liberal mato-grossense, era quanto aos critérios de promoção da 

magistratura e para que houvesse a prevalência da unidade de Justiça, sanando 

problemas como os de seu Estados “onde a Justiça é pessimamente organizada; 

onde ela não garante os interesses individuais que lhe são submetidos”(BRASIL, 

1935-1937, v. 13, p. 361). 

 Lino Machado 86  (BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 123-124), do Partido 

Republicano do Maranhão, ao comentar, em sessão de 11 de abril, as ações dos 

três poderes na Primeira República, sustentou que o Judiciário atuava, “pelos 

sertões áfora, a falsear a vontade livre do povo brasileiro, a falsear o voto e a fazer 

as eleições a bico de pena, .... que incitava á fraude, não preparando 

convenientemente o eleitorado”, e que todos os poderes “contribuíram para o 

desvirtuamento do regime democrático”. 

 Para o líder da bancada amazonense e membro da comissão constitucional, 

Cunha Melo 87  (BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 388), a dualidade de Justiça 

estabelecida pela constituinte de 1891 deveria ser mantida. Aquele líder mencionou, 

durante seu discurso de 12 de abril, que “os que se esforçam pela unidade de 

justiça, .... reclamam-na como um corolário da unidade do nosso direito substantivo. 

Acreditam esses que, aplicado por uma só justiça, o nosso direito substantivo terá 

também uma só interpretação”. Segundo o constituinte, a solução para a falta de 

aparelhamento da organização judiciária federal poderia ser “remediada se 
                                            
85João Vilasboas estudou na faculdade de Direito no Distrito Federal e foi jornalista e político atuante. 
86Lino Machado cursou a faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, era 
político, integrando a Aliança Liberal, tendo participado da Revolução de 1930. 
87Cunha Melo frequentou a faculdade de Direito em Recife. Foi auditor assistente do Ministério da 
Guerra, juiz municipal, promotor público, advogado e professor de direito penal militar em diversas 
cidades amazonenses. Teve ativa participação política e, a partir de 1927, passou a residir no Rio de 
Janeiro, advogando em defesa dos oficiais envolvidos no levante de 1924 no Amazonas. 
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acabarmos com os suplentes de juízes federais no interior dos Estados, 

transmitindo-se aos juízes locais as funções que a eles cabem, restritas á prática de 

atos ordinatoria litis”. Disse que além do estabelecimento de garantias para a 

magistratura, fazia-se necessário olhar para a situação dos litigantes, afirmando que 
As demandas são verdadeiras aventuras. Jogos de azar. De resultados sempre 
duvidosos por mais legítimos que sejam os direitos defendidos. Demoradas e 
dispendiosas. Uma ação ordinária, na Justiça Federal, consome a vida de uma 
geração. Os próprios processos de falência, na vigência da lei atual, tornaram-se 
mais morosos. (BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 393) 
 

 Em sua visão, era preciso fazer uma “obra de construção”, e afirmou que “não 

devemos destruir as nossas instituições, mas modifica-las, harmonizando-as com os 

nossos novos hábitos e as exigências da nossa prosperidade”. Propôs, ainda, que 

“simplifiquemos as normas processuais, diminuamos as despesas judiciais e, depois 

dessas providências, alimentaremos a possibilidade duma justiça boa, rápida e 

pouco onerosa”(BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 393). 

 No dia 13 de abril, Negrão de Lima (BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 427-428) 

retornou à tribuna para defender o que denominou de “sistema de dualidade de 

jurisdições sucessivas, ou de unidade mixta”, por entender que o projeto do ministro 

Artur Ribeiro dera melhor solução aos problemas vivenciados pelo Judiciário federal 

e que 
[...] a Justiça Federal não está aparelhada para a alta missão que lhe incumbe. 
Dos homens que a exercem, não é o defeito que aponto. Muitos dos seus 
magistrados se destacam pelo saber e pela inteligência. O defeito é da instituição. 
A Justiça Federal, tal como está, é um corpo judiciário que não esgota, no interior 
dos Estados, os deveres que lhe tocam. 

 

 Ressalvou a hipótese da Justiça Federal nas capitais, dizendo que, no 

interior, “um vasto batalhão de suplentes, homens distantes das coisas jurídicas” e 
[...] inexpertos no estudo das leis, nomeados em geral pela política, como lembra 
meu prezado colega88. Enfim, no interior dos Estados fica a Justiça Federal 
entregue a uma espécie de guarda nacional na expressão irônica, mas adequada, 
do ilustre ex-Ministro da Justiça, Sr. Maurício Cardoso 89 , quando há dias 
conversou comigo , sobre a questão  
 

                                            
88Negrão de Lima referiu-se a aparte de Bias Fortes no sentido de que os suplentes de juízes federais 
no interior do Estado eram “nomeados pela política” (BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 428) 
89 Maurício Cardoso cursou a faculdade de Direito em Porto Alegre, participando da chamada 
“geração 1907”, junto com Getúlio Vargas, João Neves da Fontoura, Firmino Paim Filho, Lindolfo 
Collor, entre outros e afastou-se da política no período entre a chamada Revolução de 1923 e a 
eleição de Getúlio Vargas para a presidência do estado do Rio Grande do Sul. 
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 Apontou, ainda, mais um problema da Justiça Federal, o fato de ser “cara, é 

caríssima na maioria dos casos e até inacessível aos litigantes” e indagou 
Que mal existe em que a União procure o réu no lugar do seu domicílio e se 
sujeite ao exame da Justiça local, perfeitamente em condições de aplicar a lei 
dentro de uma atmosfera de garantias claras, marcadas no Pacto Federal? 
Quando houver erro do juiz, logo o corrigirá a Suprema Côrte. Quando ato de má 
fé, aí estarão as leis para puní-lo.(BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 428) 

 

 Nereu Ramos90 (BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 438-440), eleito pelo Partido 

Liberal catarinense e membro da Comissão Constitucional, ao ocupar a tribuna logo 

após Negrão de Lima, declarou pertencer à corrente que considerava a dualidade de 

Justiça como “traço definidor do regime federativo” e que entendia que a dualidade 

de Justiça não era impeditivo para a unidade de processo e que “a unidade de 

Processo é mais um élo a estreitar a unidade nacional”91, e que “no interesse da 

unidade nacional precisamos estabelecer a unidade do processo”. Nereu Ramos 

posicionou-se, ainda, quanto à remuneração da magistratura, critérios de 

substituição de juízes nos tribunais e também quanto à organização da Justiça 

Eleitoral. 

 O constituinte pernambucano Valente de Lima92 (BRASIL, 1935-1937, v. 14, 

p. 539), pugnou pela unidade de Justiça, dizendo que a solução apresentada no 

substitutivo constitucional não resolvia a notória falta de aparelhamento do Judiciário 

federal, porém complicava ainda mais os problemas enfrentados naquela seara, pois 

“limitou-se simplesmente a suprimir os juízes federais existentes nas capitais dos 

Estados e a passar para os juízes locais, também existentes nas capitais dos 

Estados, a mesmíssima jurisdição que áqueles competia”.  

Em sua visão, continuariam a existir “os mesmos embaraços e dificuldades, 

que os brasileiros, ansiosamente, desejavam ver, de modo definitivo, removidos com 

a promulgação da nossa futura carta constitucional” e que “ninguém poderá, ainda, 

defender-se numa causa de competência federal se não tiver recursos para 

transportar-se á capital do Estado, para ali constituir advogado (BRASIL, 1935-1937, 

v. 14, p. 539). 
                                            
90Nereu Ramos cursou a faculdade de Direito em São Paulo, era advogado, jornalista e político, 
pertencendo a uma das oligarquias que, segundo Mauro Malin, acompanharam os movimentos 
políticos mais importantes do século XX. 
91Essa assertiva foi imediatamente combatida por Levi Carneiro que comentou: “Então, a unidade de 
justiça também seria outro” (BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 438), sendo rechaçada por Negrão de 
Lima. 
92Valente de Lima cursou a faculdade de Direito em Recife, foi promotor público e procurador da 
república em seu Estado. 
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 Lacerda Pinto93(BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 320-322), deputado paranaense 

do Partido Social-Democrático, durante a sessão de 20 de abril, defendeu o sistema 

da dualidade pura acrescido das garantias constitucionais da magistratura estadual, 

tal como previsto no projeto Artur Ribeiro. Sustentou que a unidade federal da 

Justiça, proposta pelos unitaristas vermelhos apoiados na tese de Rui Barbosa, 

extirparia os Estados de um de seus órgãos vitais, ofendendo o princípio federativo. 

Por outro lado, a proposta do ministro Artur Ribeiro feria a soberania nacional. Disse, 

ainda, que  
A justiça, Sr. Presidente, é inegavelmente uma só, quer distribuída por juízes 
federais, quer distribuída por juízes estaduais. Mas o mesmo argumento que me 
leva a propugnar a conservação das justiças estaduais autônomas, do mesmo 
passo me diz que a soberania nacional, cobrindo como uma cúpula as autonomias 
estaduais, que lhe são inferiores e coexistentes, não pode deixar de ter um órgão 
seu, próprio, para o exercício do Poder Judiciário da União. E esse órgão, que não 
pode ser unicamente o Supremo Tribunal, nem pode ser a justiça dos Estados, em 
virtude da feição própria, distintiva, que a caracteriza, tem de ser, forçosamente, a 
Justiça Federal de primeira instância, por cuja presença o império da União se 
faça sentir em todo o território nacional 94(BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 
321) 

 

 O deputado paranaense enfatizou o entendimento do ministro Carvalho de 

Mourão externado no jornal “A Noite” do dia 16 de abril de que a passagem das 

atribuições do juiz federal para o juiz dos feitos da Fazenda ou para uma das varas 

criminais mantém a competência para julgar as causas de natureza federal nas 

capitais e se mostrou favorável à proposta de Levi Carneiro de que as diligências 

necessárias fossem deprecadas às Justiças estaduais.  

Lacerda Pinto manifestou entendimento de que “desde que há um remédio 

que pode ser adotado, sem recorrer á supressão da Justiça Federal de Primeira 

Instância, não sei porquê se há de preferir esta supressão á aplicação daquele 

remédio” e concluiu que, por entender dessa forma, “assinei, com colegas cuja 

companhia é para mim uma honra, a emenda 1683, que estabelece a dualidade da 

justiça em moldes incontestavelmente perfeitos, para o momento 

brasileiro”95(BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 322). 

                                            
93Lacerda Pinto cursou a faculdade de Direito em São Paulo e, durante o Governo Provisório, 
integrou como advogado o Conselho Consultivo do estado do Paraná, desde a sua instalação.  
94Lacerda Pinto cursou a faculdade de Direito em São Paulo e, durante o Governo Provisório, 
integrou como advogado o Conselho Consultivo do estado do Paraná, desde a sua instalação.  
95Lacerda Pinto cursou a faculdade de Direito em São Paulo e, durante o Governo Provisório, 
integrou como advogado o Conselho Consultivo do estado do Paraná, desde a sua instalação.  
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 Alfredo Mascarenhas96 (BRASIL, 1935-1937, v. 14, p. 334), deputado baiano 

e último parlamentar a discorrer especificamente quanto a temas relativos ao Poder 

Judiciário antes de ser apresentado novo substitutivo constitucional disse que o 

sistema de organização judiciária era “talvez, na Constituinte atual, como na de 

1891, o mais debatido problema,... a questão mais estudada, mais mesmo do que 

aquela concernente aos assuntos religiosos e aqueloutra que diz sobre a 

representação”. Disse,outrossim, que não se manifestaria quanto ao sistema de 

organização, mas que era “adepto, e convencido, da necessidade da unidade do 

processo”. Ao longo de seu discurso, o parlamentar se posicionou ainda quanto ao 

limite de idade estabelecido para a aposentadoria compulsória e também quanto às 

regras relativas ao Ministério Público. 

 

3.2.6 O parecer sobre as emendas ao substitutivo  

 

 Paralelo aos debates travados em Plenário, os constituintes apresentaram 

milhares de emendas ao projeto substitutivo redigido pela comissão constitucional, 

sendo que 164 emendas foram identificadas como sendo especificamente sobre o 

capítulo do Poder Judiciário. Tais como as primeiras, as propostas dos constituintes 

concentraram-se nas vantagens dos magistrados, critérios de organização do Poder 

Judiciário e competência para declaração de inconstitucionalidade de lei e de atos 

administrativos. 

Esclareça-se que, nesta fase deste trabalho, não foram examinadas as 

alterações propostas exclusivamente sobre a unidade do processo já que o tema se 

inseria em outro capítulo, versando sobre atos de competência exclusiva da União, 

apesar de, durante os debates, haver referência à questão. A decisão de incluir a 

questão da unidade de processo em determinada fase (discursos) e excluí-la em 

outra (emendas) levou em conta dois fatores primordiais: a restrição de tempo para 

uma pesquisa mais ampla e porque as justificativas apresentadas nas emendas não 

afetariam conclusões futuras quanto ao sistema de organização judiciária, embora 

houvesse confusão entre ambos os assuntos durante os debates entre os 

constituintes. 

                                            
96Alfredo Mascarenhas cursou a faculdade de Direito do estado da Bahia, foi promotor, juiz de direito 
e era deputado estadual. 
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Para emitir parecer sobre as novas emendas, foram formadas subcomissões 

compostas por três membros da comissão constitucional e o título IV, Poder 

Judiciário, foi examinado por Nereu Ramos, Alberto Roselli e Idalio Sardenberg. Os 

constituintes entenderam que, inicialmente, cumpria-lhes “investigar o pensamento 

dominante na Assembléia a acêrca da organização da justiça” (BRASIL, 1935-1937, 

v. 18, p. 177) e que o critério adotado para encontrar a “orientação média” foi “a 

análise dos exaustivos debates do recinto e o exame das emendas que, através do 

numero e expressão das assinaturas, definem, com a possível segurança, as 

tendências do plenário” (BRASIL, 1935-1937, v. 18, p. 177). Relataram que eram 

[...] três os sistemas propostos para a organização da justiça: o da unidade 
completa, o da unidade mixta e o da dualidade. Por êste último parece que se 
inclina o plenário e por isso o adota a Comissão, sem embargo da opinião 
individual de alguns de seus membros partidários declarado! do primeiro (BRASIL, 
1935-1937, v. 18, p. 177). 
 

 Disseram que duas emendas consagravam o sistema dual, as de no 1683 e 

1926, duas, eram favoráveis à unidade mista ou dualidade sucessiva, de nos 1562 e 

1947 e a emenda no 1752 pugnava pela unidade completa. Examinando 

detidamente cada emenda, verifica-se que, além das que haviam sido identificadas 

especificamente pelos constituintes, três outras emendas versavam sobre o sistema 

de organização do Poder Judiciário. Eram elas as de no 739A, favorável ao sistema 

misto, a de no 930, de autoria de Levi Carneiro, a favor da manutenção do sistema 

dual e a de no 1094, subscrita por Barreto Campelo, que também assinou a emenda 

a favor da unidade de Justiça. A fim de comprovar se o grau de apoio de cada 

emenda, procedeu-se a soma de constituintes favoráveis por escrito a cada uma das 

correntes, apurando-se o seguinte resultado. Assinaram a favor da manutenção do 

sistema dual um total de 37 constituintes, quatro foram favoráveis ao sistema misto e 

14 foram os autores da emenda propondo a unidade de Justiça.  

Por considerar relevante para compreensão da linha de raciocínio que 

orientou a presente pesquisa, apresenta-se abaixo as emendas com as correntes e 

seus subscritores: 
QUADRO 7 - Emendas sobre o sistema de Justiça com discriminação de seu número e seus autores 

 
SISTEMAS EMENDAS CONSTITUINTES 
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      DUALIDADE  930, 1683 e 1926 

ABELARDO VERGUEIRO CESAR, ABREU ROCHA, ABREU ROCHA, 

ABREU ROCHA, AGAMENON MAGALHÃES, AGAMENON 

MAGALHÃES, AGAMENON MAGALHÃES, ALBERTO DINIZ, 

ALBERTO DINIZ, ALMEIDA CAMARGO, ARRUDA CAMARA, ASCANIO 

TUBINO, AUGUSTO SIMÕES LOPES, BARROS PENTEADO, 

CARDOSO DRUMONT, CARLOTA DE QUEIROZ, DEMÉTRIO XAVIER, 

FANFAS RIBAS, GASPAR SALDANHA, HENRIQUE BAIMA, HIPOLITO 

DO REGO, HORACIO LAFER, JOÃO ALBERTO, JOÃO GUIMARÃES, 

JOÃO SIMPLÍCIO*, JOSÉ ULPIANO, LACERDA PINTO, LEVI 

CARNEIRO, MARIO LOBATO, MONTEIRO DE BARROS FILHO, 

OSCAR RODRIGUES ALVES, PACHECO E SILVA, PEDRO 

VERGARA, RANULPHO PINHEIRO LIMA, RAUL BITTENCOURT, 

RENATO BARBOSA, RICADO MACHADO,  ROBERTO SIMONSEN, 

SINCINATO BRAGA, SOARES FILHO, SOUSA BRANDÃO, THOMAZ 

LOBO E VITOR RUSSOMANO  

UNIDADE MISTA 
 739A, 1562 e 

194797 

MAURÍCIO CARDOSO, MESQUITA DA COSTA E MINUANO DE 

MOURA 

UNIDADE 1094 e 1752 

 

ALOISIO FILHO, BARRETO CAMPELO*, CARLOS REIS, FERNANDES 

TAVORA, FIGUEIREDO RODRIGUES, HERECTIANO ZENAIDE, 

IRINEU JOFFILY, JOSÉ DE BORBA, ODON BEZERRA, PEREIRA 

LIRA, PONTES VIEIRA, VASCO DE TOLEDO E XAVIER DE OLIVEIRA 

 

 

* constituinte assinou duas emendas favorável ao mesmo sistema 

FONTE: O autor 

 

 Interessante observar que a maioria daqueles que assinaram emendas 

endossando o projeto do ministro Artur Ribeiro não reapresentaram a proposta e 

alguns deles, como muitos da bancada paulista, expressaram sua adesão pela 

manutenção do sistema criado pela Constituinte de 1891. Da bancada mineira, que 

apresentou emenda apoiando o plano daquele ministro, não houve nova proposta e 

apenas os signatários da emenda no 501, ou seja, Maurício Cardoso e Adroaldo 

Costa, da Frente Única gaúcha,reapresentaram sua proposta.  

 

3.2.7  A aprovação do texto final do título IV - Poder Judiciário 

 

 Este subitem irá tratar sobre a votação da redação final da parte da 

Constituição que se refere ao Poder Judiciário. Ressalte-se que a aludida votação 

teve início na sessão de 16 de maio, e foi feita capítulo por capítulo com destaque 

                                            
97Não foi possível localizar detalhes da emenda no 1947, que foi omitida no parecer final sobre o 
Poder Judiciário. 



	   92	  

de emendas e de requerimentos formulados pelos deputados. Irineu Joffily(BRASIL, 

1935-1937, v. 21, p. 109-110) encaminhou a votação do Capítulo I esclarecendo que  
o comitê abandonou o plano Artur Ribeiro para admitir a dualidade tal como 
foi estabelecida em 1891. Mas a dualidade, que antes mostra a timidez no 
estudo da questão, deve ser rejeitada porque contra ela se manifestaram 
mais de 90% das associações jurídicas, quasi todos os programas políticos 
dos partidos estaduais  

 

 O constituinte argumentou que a Assembleia acordara no sentido de não 

prevalência de abordagem doutrinária quanto ao sistema de Justiça. Disse que a 

dualidade fora condenada no início dos trabalhos e que se tentou construir “um 

mixto de dualidade e de unidade, o que não foi possível fazer, pois não é possível 

fazer um mixto ideal” e pediu à Assembleia que não se encaminhasse pela 

“dualidade condenada” e propôs: “lancemo-nos na unidade, que é o que os 

brasileiros pedem, e constitue, já não digo a média da opinião do País, mas a quasi 

unanimidade dessa opinião”.  

Entretanto, a questão de manutenção do sistema dual de Justiça, ao ser 

submetida à votação, foi aprovada sem maiores debates, o mesmo ocorrendo em 

relação aos demais temas relativos ao Judiciário, que foram aprovados no decorrer 

das duas sessões seguintes. 

 

3.3 CENTRALIZAÇÃO E REGIONALISMO EM DISPUTA 

 

 Ao longo do presente capítulo, procurou-se apresentar as correntes, os 

defensores e os argumentos que embasavam propostas de organização do sistema 

de Justiça. Durante todo o período em que esteve reunida a Assembleia Nacional 

Constituinte de 1934, é possível observar a presença de três expoentes que, apesar 

de não se encontrarem no recinto, tiveram papel preponderante nos debates: o 

ministro Artur Ribeiro, que havia proposto um sistema de dualidade limitada à 

segunda instância; Rui Barbosa que percorrera o país em campanha pela unidade 

de Justiça e Campos Sales, grande defensor do sistema dual que havia sido 

estabelecido antes mesmo da instalação da Assembleia Nacional Constituinte de 

1891. 

 Reconhece-se ainda e distintamente, duas sólidas correntes: os unitaristas e 

os dualistas. Para fins de análise de formação de grupos, localizar-se-á, 

inicialmente, esses dois grandes blocos, ou seja,  aqueles favoráveis à centralização 



	   93	  

e os adeptos ao regionalismo, completo ou mitigado, refletido no dualismo puro ou 

misto. Os unitaristas ou defensores da centralização são egressos da renomada 

Escola de Recife, enquanto que os dualistas possuem sua formação acadêmica e 

filosófica no eixo Rio-São Paulo. 

 Sem que se aprofunde na questão relativa à formação da Escola de Recife, 

importante enfatizar que a mesma é reconhecida como uma verdadeira corrente 

filosófica, que se desenvolve em quatro fases perfeitamente distintas, e que 

encontra seu apogeu em um período compreendido entre 1880 a 1910. Paim (1987, 

p. 414) transcreve depoimento de Gilberto Amado sobre o clima existente por volta 

de 1905, período aproximado em que a maioria dos “unitaristas vermelhos” teria 

frequentado a Escola de Recife, da seguinte forma:  
Quase todo rapaz de meu tempo em Pernambuco era agnóstico, darwinista, 
spencerista, monista...Como se ouve hoje, no Rio, perguntar: ‘Você é 
Flamengo ou Fluminense’, ouvia-se na Faculdade do Recife, no velho 
convento: ‘Você é monista ou dualista?’ 
Para simplificar, todo mundo era positivista, isto é, darwinista, monista, 
fenomenista, evolucionista. (PAIM, 1987, p. 414) 

 

Contrapondo com os unitaristas, encontram-se os dualistas puros, egressos 

das faculdades de Direito do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que 

elaboraram uma revisão na esfera do Direito, que fez surgir o fenômeno batizado de 

“positivismo ilustrado”. Ainda segundo Paim (1987, p. 456), o “positivismo ilustrado 

seria um fenômeno curioso, de difícil caracterização”, que teria eclodido nas 

faculdades de Direito e que encontrara em Pedro Lessa, catedrático de Filosofia do 

Direito na Faculdade de São Paulo entre 1891 a 1907 uma grande expressão. Sem 

adentrar nesse vasto tema, limitar-se-á a comentar que os dualistas puros 

possuiriam uma base filosófica alicerçada naquele fenômeno descrito extensamente 

por Antonio Paim (1987). 

 Como último comentário, ressalta-se que os dualistas mistos ou moderados, a 

final, ficaram limitados a poucos nomes, todos do Rio Grande do Sul e oriundos da 

escola castilhista. Entretanto, forçoso reconhecer que todas essas correntes 

encontraram adeptos inflamados e os debates evidenciaram, além da existência de 

distintas correntes filosóficas existentes no período, os problemas e vantagens de 

cada sistema de Justiça. A disputa verificada culmina por ensejar que, aos poucos, 

os constituintes percebessem que a extinção da Justiça Federal não traria benefícios 

para a organização do Judiciário, nem refletiria uma ideia de Estado consistente.  
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O certo, porém, é que só se encontrou um consenso no sentido de que os 

problemas enfrentados pela Justiça Federal estavam restritos às comarcas do 

interior e a sua extinção na capital não traria grandes economias financeiras, além 

de onerar os Estados, que deveriam ter que criar, provavelmente, vara especializada 

para julgamento dos assuntos. Para os litigantes do interior, aquela extinção não 

trazia nenhuma vantagem, já que continuariam a ter que se deslocarem para a 

capital para defenderem seus direitos perante a União. Some-se a esses dados, a 

alegação reiterada de que a grande maioria dos magistrados federais possuía sólida 

conduta moral e profissional.  

 No presente estudo, e a partir dos debates travados em Plenário, percebe-se 

que os problemas tanto da Justiça Estadual quanto da Federal concentravam-se nas 

comarcas do interior, que estavam sujeitas aos arbítrios do poder político local. Após 

considerarem diversas possibilidades, a Assembleia Nacional Constituinte concluiu 

que a alternativa mais viável seria a de estabelecer regras de acesso e garantias à 

magistratura estadual, para que a mesma não ficasse sujeita a desmandos dos 

grandes potentados, e extinguir a figura do juiz federal suplente, que era designado 

localmente para o exercício de diligências nas comarcas do interior.  

A solução proposta para a falta de aparelhamento da Justiça Federal foi a de 

limitar o ajuizamento das ações de competência federal nas capitais dos Estados, 

com previsão de que as diligências necessárias em outra comarca não mais 

ocorreriam através de juízes federais suplentes ou com o deslocamento do juiz para 

o local do fato. Para efetivá-las, far-se-ia a solicitação de cumprimento do ato 

perante e pelo juízo estadual da comarca, por meio de carta precatória, que seria 

devolvida após a diligência necessária, dando-se continuidade à ação na capital. 

Esperou-se, com isso, contornar os principais problemas enfrentados pelo Judiciário 

principalmente nas cidades do interior.  

A partir da análise efetuada no presente capítulo pode-se compreender, em 

síntese, que a manutenção do sistema dual não resultou de questões doutrinárias ou 

para que houvesse prevalência de princípio federativo, mas do reconhecimento de 

que aquela seria a melhor ou a mais viável alternativa prática para as dificuldades 

identificadas durante os trabalhos da constituinte. Percebe-se, ainda, que a ideia de 

dualidade mista permaneceu incólume perante um segmento específico: os 

castilhistas do Rio Grande do Sul. 
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4 A EXTINÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL PELO ESTADO NOVO 
 

 O objetivo do presente capítulo é mapear as motivações que ensejaram a 

extinção da Justiça Federal em 1937. Cumpre enfatizar, de início, que não se 

pretende, no estreito limite de tempo oferecido para a realização da pesquisa em 

curso, atribuir juízo de valor à própria extinção da Justiça Federal ou tentar entender 

os motivos pelos quais ela não foi reinstalada à época da edição da Constituição de 

194698. A propósito, a recriação da Justiça Federal pelo Ato Institucional nº2 (AI-2) 

constitui questão extremamente ampla e complexa, que merece ser enfrentada em 

momento futuro. 

Desta forma, o que se pretende aqui é, frise-se, apontar as razões da não 

inclusão da Justiça Federal entre os órgãos do Poder Judiciário previstos na 

Constituição de 10 de novembro de 1937, principalmente após terem sido 

reconhecidas tanto sua validade quanto sua importância para a Nação durante os 

debates travados na Assembleia Constituinte de 1934. 

Neste capítulo, sustenta-se a ideia de que a Justiça Federal não figurou entre 

as esferas do Poder Judiciário previstas na Constituição de 1937 porque a mesma 

não se compatibilizava com a proposta de Estado que estava sendo implementada 

por meio daquela norma constitucional e também porque não compartilhava com os 

objetivos dos idealizadores de uma nova organização dos Poderes traduzida pelo 

Estado Novo. 

Entende-se, ainda, que o modelo dual estabelecido para o Poder Judiciário à 

época da proclamação da República, embora detivesse características similares às 

do sistema americano, possuía particularidades que se acentuaram ao longo dos 

anos, culminando com a modificação promovida pela Constituição de 1934.  

Almeja-se enfatizar que se criou, naquela oportunidade, a figura de um 

Judiciário que possuía duplicidade de atuação - estadual e federal – e que deveria 

observar leis ordinatórias e processuais criadas exclusivamente pela União.  Este 

tipo especial de divisão do Poder Judiciário foi, de uma forma geral, mantida pelo 

regime adotado pelo Estado Novo, já que ocorreu apenas a extinção da Justiça 

Federal de Primeira Instância, tendo sido mantido no entanto o 2o grau, que deveria 

se dar perante o Supremo Tribunal Federal. 
                                            
98A Justiça Federal só foi recriada em item inserto no Ato Institucional no 2, de 27 de outubro de 1965, 
emanado de um novo regime autoritário, e que modificou a Constituição de 1946. 
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Ao longo do capítulo, espera-se conseguir demonstrar que, apesar das 

divergências preexistentes quanto à unidade ou dualidade da Justiça, foi a 

convergência de diversos fatores e a configuração de um determinado momento 

histórico específico que resultou na extinção da Justiça Federal de primeiro grau. 

Propõe-se esclarecer, também, que o arranjo promovido pelo Estado Novo era tão 

evidente à época que impediu inclusive maiores reflexões quanto ao término de uma 

instituição que foi criada antes mesmo das eleições para a primeira Assembleia 

Constituinte republicana, em 1890. 

Nem é preciso discorrer longamente quanto ao fato de que, tanto a criação 

quanto a extinção de instituições políticas, são eventos que marcam fases históricas 

e que servem de base para estudo da realidade social de uma determinada época, 

já que refletem o pensamento que era prevalente e típico de certo período.  

Gomes (1996, p. 13) enfatiza que acontecimentos de tal porte obrigam 

aqueles que pretendem interpretar a realidade política a escolher alguns temas 

históricos para a análise e compreensão do tempo presente. Diz que tais estudos 

contribuem para a compreensão da política “para além da esfera 

institucional/administrativa e que contemplaram, de forma muito clara, a ação do 

Estados e de outros atores coletivos até então praticamente ignorados”. 

No caso do Poder Judiciário e, especificamente de seu ramo especializado, a 

Justiça Federal, apesar de haver existido alguns estudos que tentaram retraçar a 

trajetória da Justiça Federal de Primeira Instância, os fatores ensejadores de sua 

extinção no ano de 1937 permanecem ainda hoje nebulosos.  

Gomes (1980, p. 23) ressalta ainda que a existência de um vazio não casual, 

caracterizado pela perda de memória, pelo esquecimento da história, pela ausência 

de passado, quando se tenta recuperar e analisar o curso do desenvolvimento 

brasileiro. Diz que isso dificulta a compreensão da trajetória política nacional, mas 

que esse vazio vem tentando ser preenchido por pesquisas promovidas a partir da 

década de 60 para auxiliar na apuração do sentido do desenvolvimento do 

autoritarismo no Brasil.  

Entretanto, o Poder Judiciário, até por conta da notória dificuldade de 

absorção de suas rotinas e normas típicas, não foi utilizado como campo privilegiado 

de estudos que viabilizassem algum avanço na compreensão da realidade nacional, 

muito embora tenha restado evidenciado nos capítulos anteriores a riqueza dos 
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argumentos existentes à época em foco e que impactaram na concepção de um 

ideal de Estado e de Nação em franco desenvolvimento. 

A análise dos debates travados durante os trabalhos da subcomissão do 

Itamarati e da Assembleia Nacional Constituinte de 1934 evidenciaram que a melhor 

forma de organização do Poder Judiciário nacional era a do sistema dual, concebido 

pela Constituição de 1891, ainda que se promovesse a unidade do processo. Tal 

solução partia do reconhecimento de que não era possível a adoção incondicional 

da construção federalista formulada pela sociedade americana, porque se 

reconhecia que a composição encontrada entre União e Estados no Brasil não 

obedecia a um critério de soberania99 absoluta, mas restrita e condicionada às 

necessidades do País, e que deveria, nesse contexto, existir a prevalência dos 

interesses nacionais sobre os estaduais.  

Tal composição, no entanto, preservava, de uma forma geral, o equilíbrio 

entre os poderes e garantia o sistema de pesos e contrapesos propagado por 

Montesquieu (1982), a partir do momento que estabelecia que cabia aos membros 

da Justiça Federal o exame da legalidade da lei ou do ato impugnado frente aos 

critérios estabelecidos pela Constituição em vigor. Desta forma, deve-se reconhecer 

que a atuação da Justiça Federal assegurava a prevalência de práticas típicas de 

um governo ideologicamente liberal100 e, justamente por isto, veio a ser mantida pela 

Constituição de 1934.  

Sabe-se, porém, que pouco após a sua promulgação, ocorrida em 16 de julho 

de 1934, diversos eventos históricos fizeram com que aquela Carta Magna tivesse a 

vida útil mais curta da história do país já que, em 10 de novembro de 1937, nova 

Constituição foi apresentada à sociedade brasileira, dando início ao Estado Novo. E 

é sobre esse momento histórico específico que se pretende tecer algumas 

considerações prévias antes de se tentar entender as motivações e as 

circunstâncias que autorizaram a extinção da Justiça Federal em 1937. 

 
                                            
99Veja-se, a propósito, as discussões ocorridas sobre o tema na 3a sessão da subcomissão do 
Itamarati. Neles, há a distinção entre a soberania dos Estados de um regime federativo com uma 
forma de descentralização do Poder para melhor gestão dos interesses locais. De acordo com 
Oliveira Viana, “nenhum Estado, como nenhum cidadão e nenhuma classe, tem direitos contra a 
collectividade nacional; não ha direitos contra a nação – e é a concordância com o interesse desta 
que dá legitimidade ao interesse do Estado, da classe ou do cidadão” (AZEVEDO, 2004, p. 34-35) 
100Segundo Camargo et al (1989, p. 10), o estilo liberal no Brasil era “confundido com o federalismo e 
a descentralização advogados pelas velhas oligarquias...Como ideologia, o modelo liberal entrou nos 
anos 30 em franco desuso. Como prática, jamais existiu”. 
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4.1 CONTEXTUALIZANDO O ESTADO NOVO  

 

 Não se discute que o período conhecido como Estado Novo ocorreu entre a 

outorga de uma nova Constituição, ou seja, entre 10 de novembro de 1937, e a 

deposição de Getúlio Vargas do poder, em 29 de outubro de 1945. Na década de 

1980, o CPDOC promoveu uma série de pesquisas, seminários e textos originais 

não apenas sobre este momento da história brasileira, mas também sobre o período 

compreendido entre a Revolução de 1930 e a criação do Estado Novo. Este 

manancial de documentos possibilitou, na ocasião, uma nova compreensão sobre 

uma época que permanecera encoberta pelo silêncio decretado após a 

redemocratização operada e propagada no pós-45.  

Porém, é preciso ter em mente que grande parte de tais estudos ocorreram 

em outra fase conturbada do passado recente brasileiro, ou seja, foram promovidos 

em um espaço temporal delimitado entre a edição da lei de anistia, de 1979 e a 

promulgação da Constituição atual, de 1988. Em sendo assim, deve-se considerar 

que tanto os parâmetros quanto as conclusões efetuadas à época refletem, por 

óbvio, a realidade e a perspectiva dessa época específica.  

 Como já afirmado anteriormente, o presente trabalho não pretende analisar o 

conteúdo da Constituição de 37, nem mesmo se propõe a efetuar uma releitura 

sobre o Estado Novo ou sobre os anos que o antecederam, mas busca compreender 

a interrupção, naquela oportunidade, da trajetória de um dos segmentos do Poder 

Judiciário, a Justiça Federal. Esse ramo especializado, como já várias vezes 

mencionado, foi criado juntamente com a República e tinha o objetivo de decidir 

ações de interesse da União de uma maneira geral, e, de forma específica, efetuar o 

controle de constitucionalidade de atos e leis.  

No entanto, é preciso analisar o contexto histórico de sua extinção para que 

se possa tentar entender o ambiente em que tal ato ocorreu e assim ampliar a 

compreensão da realidade social e política então existente. A propósito, Lucia Lippi 

Oliveira (OLIVEIRA; VELLOSO; GOMES, 1982, p. 9) ressalta que buscar “um todo 

inteligível entre a organização e a cultura de uma sociedade significa pensar as 

relações entre indivíduo, sociedade e Estado”. Neste sentido, a proposta deste 

capítulo é a de encontrar, a partir do panorama traçado pela historiografia construída 

na década de 80, um propósito ou, talvez seja melhor afirmar, as motivações para a 

extinção da Justiça Federal em 1937. 
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Como primeiro ponto a ser enfatizado, destaca-se que, ainda durante o 

período em que se encontrava reunida a Assembleia Nacional Constituinte de 1934, 

e, em carta publicada no jornal “O Paiz”, datada de 5 de abril de 1934, Levi Carneiro 

(1936, p. 642) se manifesta favoravelmente à manutenção do sistema dual de 

Justiça, embora reconheça serem necessárias as correções das anomalias 

identificadas ao longo dos anos, dentre elas a falta de unidade do processo. Naquela 

oportunidade, manifesta entendimento de que, somente com a unidade do processo, 

poderiam ser atingidos os “interesses universaes, inclusive os da própria justiça”. À 

época, Carneiro (1936, p. 642) apresenta as seguintes razões para que fosse 

evitada a unidade da Justiça: 
Admiti que se possa fazer a unidade de justiça, não a considerei impossível. 
Apenas, considerei-a: 1o – difícil; 2o – errônea e desastrosa. Que é difícil – 
reconheceu-o, PRISCO PARAÍSO e por isso mesmo surgiu a idéa da 
‘unidade mixta’; que é errônea e desastrosa – foi o que eu procurei mostrar, 
em meu longo discurso, acentuando aliás, que muito peor será, a meu vêr, 
a tal ‘unidade mixta’ que o substitutivo consagrou.(CARNEIRO, 1936, p. 
642) 
 

A seguir, expressa sua visão no sentido de que  
A unidade da justiça, como a de processo, é uma solução tão simples, tão 
fácil, tão cômoda – na aparência das coisas – que para divergir dela só me 
inspiraria em razões da mais alta relevância. 
 

Entretanto, apesar de “fácil e cômoda”, sustenta que a unidade de Justiça 

seria na prática de difícil ou de impossível aplicação, além de onerar de forma 

extremada a União. No ano seguinte à promulgação da Constituição de 1934, mais 

precisamente em 10 de junho de 1935, esse mesmo autor descreve, em matéria 

publicada no Jornal do Comércio, o que teria ocorrido durante os debates sobre o 

Poder Judiciário na constituinte de 34. Naquele texto, revela que havia sido 

designado relator do tema perante a Comissão dos 26 e que o substitutivo por ele 

elaborado e que era favorável à dualidade da magistratura, não foi adotado por 

aquela Comissão, por ter havido a prevalência, naquela oportunidade, da proposta 

de implantação de uma modalidade mista. Esclarece, ainda, que: 
Iniciada a revisão do projecto pelos ‘leaders’ das grandes bancadas, não 
puderam os ‘coordenadores’ chegar a um acordo no capítulo a que me 
refiro [Poder Judiciário]. Dahi resultou que as mesmas bancadas 
offereceram varias emendas, abrangendo todo o capitulo; a de no 1752, de 
que era primeiro signatário o leader da Parahyba; as de ns. 1927 a 1929, da 
bancada do Rio Grande do Sul; a de no 1683, do leader de Pernambuco, sr. 
ARRUDA CAMARA e outros; e a de no 1947, do próprio leader da maioria, 
Sr. MEDEIROS NETTO, e outros. A primeira consagrava a unidade federal 
da magistratura; as duas seguintes, a dualidade; a ultima, a unidade mixta – 
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aliás, em termos diversos dos adoptados no projecto da Comissão dos 26 e, 
também, dos do ante-projecto governamental. 
A nova Comissão Constitucional, de três membros – Srs, NEREU RAMOS, 
ALBERTO ROSSELLI E IDALIÓ SAARDENBERG – elaborou outro 
substitutivo, em que adoptou a dualidade de magistratura (CARNEIRO, 
1936, p. 678-679). 
 

 A promulgação da Constituição de 1934 e as alterações por ela efetuadas no 

título concernente ao Poder Judiciário não teria resultado, ainda, segundo sua 

avaliação, em maiores impactos para a Justiça. O autor afirma, outrossim, que, 

apesar de haver prevalecido o sistema dual, as melhorias por ele apresentadas 

inicialmente não vieram a ser adotadas e que, no final, pouco remanesceu das 

inovações sugeridas no corpo do texto constitucional.  

Sobre o momento vivenciado após a promulgação da Constituição de 1934, 

Pandolfi (2007, p. 30) declara que “o restabelecimento da ordem legal estimulou a 

participação política e fortaleceu o movimento social”, que se valeu do direito de 

greve para radicalizar pretensões de melhorias trabalhistas e sociais. Segundo a 

autora, as eleições realizadas em 1934 para o Congresso Nacional e para as 

Assembleias Legislativas foram bastante conturbadas e representaram um momento 

de rotatividade das elites. Argumenta que, em muitos Estados, “os interventores 

foram derrotados e as forças decaídas em 1930 reconduzidas ao poder” 

(PANDOLFI, 2007, p. 30).  

Analisando aquele período, décadas antes, Carone (1974, p. 331) emite 

opinião no sentido de que o clima de intranquilidade que eclodiu no ano de 1935 

seria 

[...] fruto das condições do país, da alta do custo de vida e da inflação, das 
reinvindicações das classes operárias e médias e de todo movimento ligado 
à vida política do país, em que se enquadram as lutas das oligarquias até a 
nascente Aliança Nacional Libertadora. (CARONE, 1974, p. 331) 

 

Sob pretexto de restar configurada prática de extremismos políticos, advém a 

proposta da Lei de Segurança Nacional, o que sinaliza o recuo dos liberais diante da 

organização de movimento populares. Os anteprojetos e discussões sobre a aludida 

lei na Câmara provocam, ainda segundo Carone (1974, p. 334), “mal-estar no país, 

num momento em que o processo institucional e legal está em fase de consolidação” 

e ensejam uma reação violenta que “leva o país a nova agitação contínua, numa 

mesma manifestação de repúdio, do qual se manifestam segmentos operários e do 

exército, classes liberais e jornais”. Tal situação promove, em sua perspectiva, uma 

política de restrições que resulta no fechamento, em julho de 1935, da recém criada 
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Aliança Nacional Libertadora e enseja tanto discursos anticomunistas da oligarquia 

na Câmara quanto advertências ao Exército.  

De acordo com Araújo (2000, p. 15), durante os anos que antecederam a 

criação do Estado Novo, ocorreu a “consolidação de um processo de fechamento e 

repressão que vinha sendo lentamente construído, com o apoio de intelectuais, 

políticos civis e militares”. Não é de se surpreender, portanto, que a resposta a essa 

política restritiva generalizada venha a ser extrema e que tal reação acabe sendo 

deflagrada no ambiente castrense, com a promoção de um movimento armado 

ocorrido dentro do exército, no final de 1935.Pandolfi (1999, p. 10) relata que 
 
Em novembro de 1935, levantes comunistas eclodiram em Natal, Recife e 
Rio de Janeiro. As revoltas foram debeladas rapidamente, mas o “perigo 
comunista” passou a ser utilizado como justificativa para o governo 
intensificar e aprimorar mecanismos de repressão e de controle da 
sociedade. (PANDOLFI, 1999, p. 10) 
 

 Segundo Pinto (1999,p. 300-301), logo após esses levantes deflagrados em 

1935, o então Ministro da Guerra, Góis Monteiro convoca reunião com seus generais 

para estabelecer a punição dos revoltosos. Na oportunidade, Gois Monteiros 

manifesta quais seriam, de acordo com suas perspectivas, as possibilidades de ação 

para o governo e suas consequências, segundo sua perspectiva:  
 

O golpe de Estado, o cumprimento da Constituição vigente e a reforma 
constitucional. A primeira via consistiria em declarar abolida a Carta, até que 
outra fosse promulgada, ficando o governo na posse de todo o poder para 
atender às circunstâncias excepcionais; a solução é considerada perigosa, 
somente admissível com a certeza do consenso, que não existe. O segundo 
caminho significaria a impunidade e levaria à ruína completa. Já o terceiro 
seria viável, desde que com boa vontade do governo, da Câmara, do Se- 
nado, do Judiciário e de outras instituições. Até que a reforma constitucional 
estivesse concluída, o governo teria plenos poderes, concedidos por uma lei 
de emergência. Estava aberto o caminho para o Estado Novo. (PINTO, 
1999, p. 301) 
 

Por seu turno, Carvalho (1999) afirma que, no período compreendido entre 

1930 e 1937, militares e civis revolucionários possuíam um inimigo em comum: as 

oligarquias que não aceitavam a perda de poder e influência que possuíam durante 

a Primeira República. Para o autor, naquele momento, “Vargas não tinha em quem 

se apoiar para construir esses poder nacional, a não ser nas Forças Armadas” 

(CARVALHO, 1999, p. 341), principalmente nos jovens tenentes, que naquele 

momento eram ineficientes, desorganizados e fragmentados.  Para Carvalho (1999, 
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p. 342), fazia-se “necessário, do ponto de vista da estratégia de Vargas, que 

percebeu o ponto com muita clareza, reconstruir as Forças Armadas de maneira a 

transformá-las no ator político de que precisava”. 

Com isso em mente, pode-se afirmar que o período que antecedeu a 

instalação do Estado Novo assistiu ao surgimento de dois atores principais, Vargas e 

os militares. Esses atores, no seu entender, teriam sobressaído em virtude de “um 

processo dialético, embora Vargas tenha sido o pólo dominante”. 

Assevera ainda que, “num curto período, houve verdadeiro expurgo da 

oficialidade divergente, que permitiu à facção surgida em 1930 tornar-se dominante 

dentro das Forças Armadas”. Pelos números que aponta, 507 oficiais foram 

expulsos após a Revolução Constitucionalista de 32, o movimento de 1935 ensejou 

a exclusão de 107 oficiais e a derrota da revolta integralista de 1938 promoveu o 

afastamento de mais 10 generais. Carvalho (1999, p. 342) conclui que,  
 

O Exército se tornou, desse modo, um ator político capaz de secundar a 
ação nacionalizante de Vargas, com a qual estava de pleno acordo. O 
casamento consolidou-se em 1937, quando foi implantado o Estado Novo 
com o total apoio do Exército controlado pelos generais Góis Monteiro e 
Gaspar Dutra. A Marinha, que não sofrera o problema da desagregação, 
também aderiu. 

  

 Percebe-se, então, que, conforme ressaltado com propriedade por Aspásia 

Camargo (1992, p. 24),  
 

[...] entre a revolução de 1930 e o Estado Novo o Brasil viveu um período de 
graves conturbações políticas o qual se teceu, em meio a conflitos de toda 
espécie, uma nova ordem econômico-social e novas alianças políticas. A 
base do entendimento se compôs em torno de um Estado voltado para a 
expansão e racionalização de suas funções políticas e administrativas, 
centralizadas acima das regiões e das classes, e que fosse capaz de 
promover códigos, símbolos e uma infra-estrutura de comunicação comum. 
 

 Em um momento posterior, Camargo (1999, p. 25) expressa entendimento no 

sentido de que, “para realizar os objetivos do nacionalismo desenvolvimentista 

alguns atores perderam poder, outros entraram em cena”. Porém, é possível ampliar 

tal análise para afirmar que não foram apenas atores que perderam ou ganharam 

poder. É importante reconhecer que nessa mesma época, novas instituições foram 

criadas e que a Constituição outorgada em 1937 promoveu a alteração do equilíbrio 

entre os três poderes, até então construído de acordo com o modelo de um Estado 

democrático liberal. Além disso, a Constituição de 1937 provocou o fechamento do 
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Congresso Nacional, a diminuição da esfera de competência do Supremo Tribunal 

Federal e, estabeleceu, ainda que de forma implícita, a extinção da Justiça Federal 

com a consequente transferência de sua competência para a Justiça dos Estados.  

Maria Celina D’Araújo (2000, p. 8) sustenta que, a partir dos anos 1920, os 

propagadores da ideologia autoritária apontavam para a necessidade do 

fortalecimento do Estado, como medida capaz de solucionar os problemas 

provocados pelo pensamento e pela prática de um modelo liberal implantado e que 

pressupunha a igualdade entre os indivíduos-cidadãos. Diz, ainda, que esta solução, 

qual seja, a de fortalecimento do Estado, não teria sido invenção nacional, já que a 

mesma encontrava eco mundial. A autora proclama que “a crítica radical à 

sociedade liberal capitalista era, assim, o cerne das propostas de direita e de 

esquerda. Mas, se estas concordavam quanto ao diagnóstico, divergiam nas 

soluções” (D’Araújo, 2000, p. 8).  

Gomes (2005, p. 110) ressalta que, desde a proclamação da República, 

pode-se identificar a existência de disputas em relação às causas do atraso 

vivenciado pelo País, mas que, após a Primeira Guerra Mundial, foram produzidos 

diversos estudos essenciais para a compreensão do desenvolvimento nacional. 

Esclarece que o período entre os anos de 1920 a 1940 “foi um tempo de descoberta 

e de valorização do homem e da realidade nacionais, embora tenha dividido os 

intelectuais quanto à crença na possibilidade de se alcançar, no país, a modernidade 

nos marcos da democracia liberal” (GOMES, 2005, p. 110).Há que se reconhecer, 

de igual forma, haver certo consenso entre os historiadores e cientistas sociais 

quando afirmam que a época que antecedeu o Estado Novo foi marcado por um 

processo de depuração, no qual “segmentos importantes das elites civis e militares 

foram sendo alijados do poder” (PANDOLFI, 1999, p. 9).  

Dentro dessa linha de raciocínio, procura-se justificar que a extinção da 

Justiça Federal após o advento da Constituição de 1937 decorreu de um processo 

de depuração e de adequação a uma nova forma de se conceber o Estado Nacional. 

Tal processo culminou por resultar na criação e no fortalecimento de algumas 

instituições ao mesmo tempo em que minimizava a esfera de atuação de outras.  

Oportuno enfatizar que, ainda durante a vigência do Estado Novo, Castro 

Nunes (1943) ressalta que a “unificação da justiça pela estadualização”, nos moldes 

estabelecidos pela Carta outorgada em 10 de novembro de 1937, constituiu um 

“antagonismo” não apenas à concepção de um Poder Judiciário independente e 
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único, mas também às ideias de fortalecimento do poder central, características do 

Estado Novo. Esse autor talvez tenha sido o único a oferecer uma pista mais 

consistente das motivações da extinção da Justiça Federal, conforme será analisado 

a seguir. 

 

4.2 A EXTINÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM FONTES SECUNDÁRIAS  

 
 Neste tópico serão apresentados alguns trabalhos mapeados no decorrer da 

pesquisa e que mencionam a extinção da Justiça Federal pela Constituição de 1937. 

Com alguma dificuldade, foi possível localizar comentários esparsos sobre o tema, 

mas deve-se tornar claro que o autor que mais se refere ao assunto é Castro Nunes 

(1943), motivo pelo qual optou-se por apresentar a base de seus argumentos em 

separado. 

 

4.2.1 Castro Nunes: dualidade de Justiça e “marcha para a unificação” 

 

Neste subitem dar-se-á destaque a diversas manifestações expressas por 

Castro Nunes101 em seu livro “Teoria e Prática do Poder Judiciário”, publicado em 

1943. Como primeiro ponto a ser enfatizado, antes mesmo de que seja efetuada 

uma apresentação dos argumentos desse autor é que o mesmo exerceu o cargo de 

juiz federal até a extinção do cargo em 1937 e que a publicação de sua obra se deu 

enquanto era ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo que ocupou a partir de 

dezembro de 1940 até a sua aposentadoria, em setembro de 1949. 

O segundo ponto relevante é que Castro Nunes (1943, p. 65) identifica e 

aponta a existência de anacronismo na “unificação pela estadualização”, não apenas 

no que se refere às questões práticas decorrentes das atividades do próprio 

Judiciário, mas também em relação à forma de governo existente à época, que 

privilegiava a concentração de poderes no Executivo. Essa exacerbação de poderes 

                                            
101José de Castro Nunes nasceu em 1882 na cidade de Campos (RJ) e cursou a faculdade de 
Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, onde se bacharelou, em 1906. Foi Juiz Federal 
Substituto, na Seção do estado do Rio de Janeiro (1931-1934); Juiz Federal da 2ª Vara da Seção do 
antigo Distrito Federal (1934-1937) e Juiz dos Feitos da Fazenda Pública, também do antigo Distrito 
Federal (1937-1938), antes de ser indicado para Ministro do Tribunal de Contas da União (1938-
1940) e para Ministro do Supremo Tribunal Federal (1940-1949). 
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e funções do Executivo está claramente destacada durante o curso do livro de sua 

autoria, conforme evidenciado adiante. 

Extremamente importante, ainda, atentar para o fato de que, durante um 

regime de exceção como foi o da publicação e ocupando posição de extrema 

confiança do governo instituído à época, esse autor tenha encontrado espaço para 

enfocar o tema da dualidade de Justiça e para manifestar claramente e em nota de 

rodapé, seu inconformismo por força daquela extinção. 

Outro ponto que merece ênfase é que sua manifestação é datada, fruto de um 

contexto específico, ou seja, de acordo com a visão proporcionada pelo final de uma 

época que ficou conhecida como “Era Vargas”. Nesse sentido, vale lembrar a lição 

de Delgado (2010, p. 124-125) de que 
 
O conhecimento histórico e também a memória são campos sempre 
permeáveis aos interesses dos sujeitos individuais e coletivos, que atuam 
nas diversas conjunturas, nas quais o homem constrói o processar da 
História. São também terrenos férteis para expressão de disputas políticas, 
sociais e, sobretudo, de registros das práticas de exercício do poder. 
História e memória são altamente seletivas. A prevalência da rememoração 
ou do esquecimento apresenta ressonância significativa no conteúdo da 
produção historiográfica, que se entrelaça à memória coletiva. 

 

Feitas essas considerações, esclarece-se que Castro Nunes (1943, p. 78) 

destaca que “a extinção da Justiça Federal de Primeira Instância (juízos seccionais) 

não está preceituada na Constituição,... [mas que] decorre de vários dispositivos, 

que levam claramente a essa conclusão”.  

Com efeito, da leitura do disposto no decreto-lei no 6, de 16 de novembro de 

1937, conclui-se que sua extinção ocorreu expressamente seis dias após a outorga 

do novo texto constitucional.  Em sua obra, o autor também apresenta os 

antecedentes da “unificação pela estadualização”, ressaltando que “de quantas 

sugestões foram apresentadas na fase preparatória da elaboração constituinte 

concluída em 34, nenhuma se aproxima tanto do que vingou no texto de 37, como a 

do ministro Artur Ribeiro”.  

Enfatiza,outrossim,que, tanto a Constituição de 34 quanto a de 37, garantiam 

a autonomia dos Estados para organizarem seus aparelhos judiciários, e que 
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asseguravam a unidade de processo102 ou seja, que as mesmas normas legais, 

estabelecidas pela União, seriam observadas independentemente do local de sua 

aplicação. Após tecer tais considerações, conclui por reconhecer a existência de um 

traço fundamental, que distinguiria as Constituições de 1934 e a de 1937, conforme 

adiante descrito: 

 
[...] manteve-se naquela a dualidade, conservando a Justiça Federal de 
primeira instância com a mesma fisionomia, aliás, que já vinha das 
Constituições anteriores; suprimiu-a a de 37, estadualizando toda a primeira 
instância, sem excluir as causas até então reservadas à jurisdição federal, 
que passaram para os juízos locais de primeira e de segunda instância, 
salvo as causas da União, que vão em recurso ao Supremo Tribunal 
(CASTRO NUNES, 1943, p. 76) 

 

O autor, antes de abordar a unificação do Poder Judiciário, refaz a trajetória 

dos debates sobre o sistema dual de Justiça a partir da criação da Justiça Federal 

pelo Decreto no 848, de 11 de outubro de 1890, debates esses que já foram aqui 

apresentados. Ao final do primeiro capítulo e em nota de rodapé, proclama que 

sempre foi a “favor da dualidade, melhor aparelhada a primeira instância federal 

para desempenhar a sua tarefa que teria de crescer como um reflexo do 

crescimento dos poderes da União, do mecanismo federativo” (CASTRO NUNES, 

1943, p. 65).  

Em sua visão,proceder à “estadualização” da primeira instância seguiria “um 

rumo antagônico do que parecia indicado na unificação reclamada, que seria a 

federalização, a nacionalização do poder judicante” e que tal medida acentuaria a 

“preferência pela autonomia judicial dos Estados, ampliada na competência até o 

ponto de absorver as causas federais”. Para Castro Nunes (1943, p. 65), “a primeira 

instância é precisamente a que mais interessa à aplicação das leis em geral e das 

leis orgânicas dos serviços em particular. A órbita da União dilata-se dia a dia. O 

projeto teria de traduzir essa tendência”.  

Para corroborar sua assertiva, o autor elabora uma longa lista de temas de 

interesse da Nação que justificariam a manutenção do ramo especializado do 

judiciário, dentre eles as questões de fundo constitucional, os litígios de Direito 

Internacional, as ações que discutem Direito Marítimo, as causas fiscais, as 

                                            
102A unidade de processo, reconhecida como necessária pela carta de 1934, evidencia uma forma 
específica de organização do Poder Judiciário, que não observa os mesmos tipos de regras previstas 
pelo sistema federativo criado pelos Estados Unidos. 
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decorrentes da ampliação da legislação trabalhista, do serviço militar e sanitária, 

além das que tratam sobre a entrada e expulsão de estrangeiros, o serviço 

imigratório, as fraudes alimentares, as questões sobre minas e águas, além das 

questões de direito aéreo e de circulação de automóveis.  

Afirma que o extenso rol de matérias específicas e vitais para o Estado 

atestava a “ampliação crescente dos poderes administrativos da União” e culmina 

por proclamar que “hoje, mais do que outrora, a União precisa ter uma função 

judiciária específica”.  

É forçoso reconhecer, no entanto, que Castro Nunes (1943), ainda que 

manifeste expressamente seu entendimento de descabimento da extinção da Justiça 

Federal, estava limitado ao seu lugar social, ao seu tempo e à sua pessoa quando 

discorre sobre a não inclusão daquele ramo especializado na Constituição de 1937. 

Importa ainda ressaltar que, como ministro do Supremo Tribunal Federal e antigo 

juiz federal, Castro Nunes possuía conhecimento de causa e autoridade profissional 

para esclarecer os motivos que justificariam a extinção da Justiça Federal se os 

mesmos se limitassem a questões burocráticas, técnicas ou mesmo orçamentárias. 

Ao invés disso, Castro Nunes (1943, p. 65-66) sustenta existir, como já enfatizado 

no início deste subitem, um “rumo antagônico” ao de unificação pela federalização. 

Em sua visão, no sistema dual de Justiça,  

 
[...] o que havia e há são defeitos na organização, não removidos em parte 
pela inércia do legislador. A coexistência das duas jurisdições não exclue 
uma colaboração razoável, que é preciso estabelecer e dará remédio aos 
inconvenientes conhecidos.  

 

Essa veemente declaração, por si só, instiga a procuradas razões para a 

extinção da Justiça Federal além do âmbito administrativo do Poder Judiciário e, 

inclusive, fora do próprio texto legal, campo natural dos juristas e operadores de 

direito.  

Afinal, se a resposta residisse em um daqueles setores, nada melhor do que 

um antigo juiz federal e ministro da Corte Suprema do país para explanar ou até 

mesmo justificar e defender as razões administrativas ou legais que ensejaram o ato 

tácito de extinção da Justiça Federal em 1937.Em sendo assim, considera-se 

justificável e imprescindível, muito mais do que a análise do ato que extinguiu a 
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Justiça Federal em si ou mesmo da mens legis103 do artigo 90 da Constituição de 

1937 – que elenca os órgãos do Poder Judiciário -, que ocorra a compreensão do 

contexto em que o mesmo se operou.  

Atenta-se para que o autor, ao tratar sobre o tema equilíbrio entre poderes a 

partir da leitura da Constituição de 1937, assevera que  
 

Modificou-se nas modernas teorias a apresentação do princípio da divisão 
dos poderes, princípio que obedece hoje a inspiração diversa. O Estado é 
uno na sua estruturação, no sentido de que a existência de três poderes 
(Legislativo, Executivo e Judiciário) não quebra a unidade, não é uma 
separação com a recíproca hostilidade que estava na base da antiga 
concepção. O Estado é, a um tempo, o poder que legisla, o poder que 
executa e governa e o poder que aplica as leis na realização do direito. 
(CASTRO NUNES, 1943, p. 68). 

 

Mais adiante, esse mesmo autor procura conferir sentido à expressão inserta 

na Carta Constitucional de 1937 de primado do Executivo(grifado pelo autor) e se 

propõe a explicar o que aquela expressão representaria em termos práticos para o 

Judiciário. Para isso, inicia afirmando que não ocorre, de sua interpretação, uma 

negação dos outros Poderes ou a concentração do poder no Chefe de Estado.  

Sustenta, de igual forma, que não se verifica um retorno “ao arbítrio 

irresponsável dos reis na época do absolutismo” e que o crescimento do Executivo 

não constitui um evento inesperado nem recente, mas que resulta de ações 

iniciadas no passado e em caráter mundial. Conclui que tal crescimento se 

caracteriza em “um poder de direção política, com atribuições legislativas que lhe 

são próprias e mais as atribuições outrora reservadas ao Poder Moderador”, muito 

embora entenda que “à Justiça não se retiraram funções, porque estas são 

incompatíveis, além de que, como expressão de ordem coletiva e da paz social, 

integram-se tais funções no pensamento conservador e construtivo que preside a 

transformação” (CASTRO NUNES, 1943, p. 71).  

 Castro Nunes (1943, p. 71-72) afirma que a Constituição de 10 de novembro 

“não desconhece o Judiciário como um dos poderes do Estado”, embora admita que 

o dispositivo não mais expressasse “o princípio dos poderes separados, que se 

inseria nas antigas Constituições”, já que a nova Constituição define a Presidência 

da República como autoridade suprema do Estado(grifado pelo autor).  

                                            
103O significado da expressão latina é “espírito da Lei” 
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Com a transcrição de alguns trechos do trabalho de Castro Nunes (1943, 

p.68), procura-se enfatizar, portanto, que o autor, como ele mesmo comenta, 

reconhece que, “a divisão [entre os Poderes] deslocou-se do plano horizontal, em 

que se assentava, para o plano vertical, obedecendo ao princípio da organização 

hierárquica dos poderes” (grifado pelo autor).  

Da interpretação desse trecho específico de sua obra, pode-se concluir que o 

autor chama atenção para o fato de que a divisão dos poderes no Estado Novo teve 

a especificidade de não respeitar uma relação no plano horizontal, ou seja, 

harmônica e igualitária, mas uma que estivesse alinhada no plano vertical, ou seja, 

com a supremacia do Executivo(grifado pelo autor) sobre os demais Poderes. Fica 

claro, portanto, que o autor pretende chamar a atenção para uma forma de governo 

autoritária, e que não observava uma relação não hierárquica entre os Poderes, tal 

como estabelecido no modelo liberal. Para o intuito desta pesquisa, está evidente a 

ideia que o autor reconhece que no Estado Novo ocorreu a diminuição dos poderes 

conferidos naturalmente ao Judiciário, que se encontrava em posição inferior ao 

Executivo, órgão supremo de uma nova forma de Estado. 

 Trazer os argumentos de Castro Nunes (1943) para o trabalho em curso tem, 

portanto, o objetivo específico de corroborar compreensão de que as motivações 

para a extinção da Justiça Federal em 1937 não podem ser localizadas dentro de 

questões administrativas e burocráticas, mas resultam da adoção de um 

pensamento autoritário, característico daquele período, que receberá destaque mais 

adiante. 

 

4.2.2 Outras obras  
 

Neste subitem objetiva-se esclarecer que, além do livro de Castro Nunes 

(1943), produzido e publicado durante o Estado Novo, outros autores mencionam a 

extinção da Justiça Federal no corpo de seus trabalhos. 

Em 1972, Victor Nunes Leal sustenta, de início, que a principal razão da 

adoção de um sistema dual de Justiça no sistema federalista, de uma forma geral, é 

a não sujeição da União ou de seu direito aos juízes estaduais, principalmente nas 

causas que envolvam questões constitucionais ou nas que contenham aspectos de 

alta relevância nacional. Relata que, após a Constituição de 1934 haver estabelecido 

a competência privativa da União para legislar sobre o direito processual, unificando 
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o direito, a Constituição de 1937 teria suprimido a Justiça Federal ordinária ou 

comum de Primeira Instância, “federalizando a jurisdição dos Juízes Estaduais”104 

(LEAL, 1972, p. 52).  

Afirma que tal supressão ensejou circunstância apontada pelos “defensores 

mais aguerridos da Justiça especial da União como inconveniente e contraditório”. 

Ressalta que Luiz Gallotti, em seu discurso de instalação do Tribunal Federal de 

Recursos, criado pela Constituição de 1946, condenou  
 
[...] o erro da Constituição de 1937, que, extinguindo a Justiça Federal de 
primeira instância, estabelecera recurso ordinário para o Supremo Tribunal 
Federal no tocante às causas cíveis em que a União é interessada, sem 
fazer o mesmo quanto às causas criminais. Assim, nesse particular, em 
manifesta contradição com os princípios cardiais do regime, subordinavam-
se nas duas instâncias, os direitos e interesses da União aos Juízes dos 
Estados (GALLOTTI apud LEAL, 1972, p. 52). 
 

Seu texto faz alusão a depoimentos francamente favoráveis à atuação dos 

juízes estaduais no exercício de jurisdição federal dos prestados pelos constituintes 

de 1946, Aliomar Baleeiro e Agamenon Magalhães, e que tais declarações teriam 

contribuído para que não ocorresse a recriação da primeira instância federal pela 

Constituição de 1946. Entretanto, ressalta que se estabeleceu o retorno no texto 

constitucional da previsão de um órgão recursal, que resultou na criação do Tribunal 

Federal de Recursos - TFR. 

Simon Schwartzman (1983, p. 3), na década de 1980, localizou no arquivo 

pessoal do ex-ministro Gustavo Capanema documentos que compunham a proposta 

de uma obra, praticamente pronta,sobre o conjunto das realizações do governo 

Vargas a partir de 1930, mas que não chegou a ser publicada à época e foi 

publicado, posteriormente, por Schwartzman (1993, p. 90-91). 

Nela, na parte referente à Ordem e Segurança, a Justiça Federal é descrita 

como tendo sido criada para resguardar interesses da União que não estavam 

adstritos ao âmbito patrimonial, “mas também ao doutrinário, para assegurar a 

uniformidade de interpretação e princípios jurídicos fundamentais, e o político, para 

salvaguardar a unidade nacional e os compromissos internacionais do país”. 

No texto fica esclarecido que a Justiça Federal era composta por juízos 

seccionais com sede nas capitais dos Estados, do Distrito Federal e do território do 

                                            
104Observe-se que a ótica de Vitor Nunes Leal difere de Castro Nunes (1943), pois esse ressalta ter 
ocorrido a estadualização enquanto aquele usa a expressão federalizar (grifo nosso). 
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Acre. Diz ainda que aquele segmento do Poder Judiciário possuía um juiz titular 

vitalício e um juiz substituto, de investidura temporária, e três suplentes, 

normalmente leigos, os quais não recebiam vencimentos, mas somente custas 

judiciais. Consta, também, a controvérsia gerada com a atuação dos juízes leigos e 

faz referência às posições divergentes quanto ao sistema dual de Justiça existentes 

durante a Primeira República.  

Há expressa alusão no sentido de que “a Constituição de 1934, embora não 

tenha tido a preocupação de resolver o problema, preparou o caminho para a 

acertada solução que lhe deu a Constituição de 10 de novembro de 1937”, que 

aquela iniciativa havia promovido uma “verdadeira unidade de jurisdição” e também 

que teria resultado no término de “infindáveis controvérsias que assoberbavam a 

jurisprudência na delimitação da competência”(SCHWARTZMAN, 1983, p. 91). 

 Mesmo sem publicação, acredita-se que a obra doutrinária e propagandista 

tenha servido como base para a plataforma política de Vargas elaborada para as 

eleições de 1950. Tal assertiva decorre do conteúdo do documento GV 

ce1950.08/09.00/46, pertencente aos arquivos da Fundação Getúlio Vargas e que se 

refere a discurso sobre a legislação brasileira. Nele, Vargas (1950) argumenta que 

“a supressão da Justiça Federal em Primeira Instância pela Constituição de 1937 

(art. 108) contra o que dispusera a Constituição de 1934 (art. 108) que mantivera os 

juízes federais, demonstrou tal progresso e confiança nas justiças locais, que a 

Constituição de 1946 (art. 104, IV ler. A) consagrou o princípio” (VARGAS, 1950, p. 

15). 

Do que foi aqui exposto, pode-se afirmar que em nenhum dos textos 

mapeados e descritos ficaram claros e evidentes os motivos ou argumentos 

determinantes para a supressão da menção à Justiça Federal na Carta de 1937. Na 

obra de Schwartzman (1993) não traz a lume a questão, já que se limita a comentar 

o “acerto” daquela decisão.  

Pode-se concluir, no entanto, que os efeitos do Estado Novo no que concerne 

às atividades e à esfera de abrangência do Poder Judiciário foram substanciais e 

que a Justiça Federal, assim como outros atores, acabou por ser excluída do cenário 

construído pelo Estado Novo.  
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4.3  O AUTORITARISMO NA CRIAÇÃO DO ESTADO NOVO 

 

 O presente item possui o intuito de ressaltar o papel da elite intelectual e a 

importância do autoritarismo, que já estaria preexistente no ideário nacional, para a 

construção do Estado Novo. Impõe esclarecer, mais uma vez, que não é objeto de 

estudo desta pesquisa as ideias e ideologias que envolveram o período anterior e 

nem mesmo o de vigência do Estado Novo. Oportuno, no entanto, invocar 

entendimento de Lucia Lippi Oliveira (OLIVEIRA; VELLOSO; GOMES 1982, p. 9) 

para ressaltar que “a ideologia desempenha, enquanto código, uma função de 

interpretação da sociedade, mas convém não esquecer que ela interpreta e justifica, 

fundamentalmente, o sistema de autoridade, seja ele antigo ou novo”. E é apenas 

como fator para interpretar e justificar o sistema em vigor no Estado Novo que se 

traz à baila o ideário construído a partir de 1920. 

Dessa forma, ao se apresentar o ideário autoritário que envolve a criação do 

Estado Novo, busca-se interpretar o sistema de autoridade ali presente para que se 

possa tentar compreender ou mesmo extrair as motivações e justificativas válidas 

para a época e, com isso, espera-se localizar as prováveis razões para a extinção 

da Justiça Federal pelo Estado Novo. 

De início, comenta-se que, ao prefaciar livro que trata sobre as ideologias que 

antecederam os eventos que marcaram os anos de 1930, Faoro (1978, p. XII) 

enfatiza que intelectuais e membros da elite como: Francisco Campos, Oliveira 

Viana, Azevedo Amaral, Alceu Amoroso Lima e Plínio Salgado “incorporaram-se ao 

aparelho do Estado, fizeram leis ou as influenciaram e fizeram constituições ou 

influenciaram sua feitura”. Velloso (2007, p. 155), por seu turno, esclarece que, no 

Governo Vargas 
O intelectual é eleito o intérprete da vida social porque é capaz de transmitir 
as múltiplas manifestações sociais, trazendo-as para o seio do Estado, que 
irá discipliná-las e coordená-las. Eles são vistos como os intermediários que 
unem o governo e o povo. (VELLOSO, 2007, p. 155) 

 

 De acordo com Capelato (2007, p. 118), os ideólogos do Estado Novo 

atacavam o “liberalismo alienante, inadaptável à realidade brasileira”. Oliveira Viana 

sustentava a construção de um Estado forte que compensasse a burguesia 

brasileira e Azevedo Amaral entendia ser função do Estado a correção de abusos e 

a intervenção em situações econômicas prejudiciais ao interesse coletivo.Oliveira 
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(OLIVEIRA; VELLOSO; GOMES, 1982, p. 15), de outra parte, diz que “o debate 

político comportava o confronto de diferentes projetos, os contendores partilhavam o 

mesmo universo de temas comuns ao pensamento político da época”, mas que, de 

uma forma geral, é possível afirmar a existência de “três grandes eixos” que teriam 

marcado o pensamento da época e que estiveram presentes na doutrina do Estado 

Novo, a saber, o elitismo, o conservadorismo e o autoritarismo.  

Diz a autora que o elitismo ou a teoria de elite justificava e dava suporte ao 

exercício do domínio das massas, além de imprimir validade para a adoção do 

critério de vontade e bem estar da maioria para a criação e organização do governo. 

O conservadorismo proclamado e defendido por diversos intelectuais, segundo a 

autora, refere-se mais a uma concepção específica do mundo, que valorizava a 

“ordem, a hierarquia e a tradição” sem do que a uma “defesa intransigente do status 

quo”.  

No que pertine ao autoritarismo, afirma que “nacionalismo e autoritarismo são 

ângulos distintos e complementares do processo de formação do Estado nacional” 

(OLIVEIRA; VELLOSO; GOMES, 1982, p. 16). Muito embora fosse possível seguir 

sua abordagem para as ideias e correntes vigentes à época, no presente trabalho 

busca-se enfatizar primordialmente a importância do eixo autoritário que preexistia e 

que podia e foi efetivamente utilizado para a construção de um novo Estado 

Nacional. 

Cabível lembrar que o termo autoritário é comumente utilizado para 

conceituar o modelo de Estado instituído por Vargas através da Constituição de 

1937. Porém, ele pode ser aplicado para adjetivar outras formas de governo que 

guardam em comum entre si o fato de que não se tratam de modalidades liberais.  

Ao apresentar o significado etimológico do termo autoritário, Santos (2007, p. 

281-282) defende a ideia de que esse adjetivo foi conferido a uma série distinta de 

modelos de Estado, e que sua amplitude impossibilita a definição de uma 

organização política específica. Ressalta, ainda, que o conceito deriva de um 

pensamento liberal e que normalmente é aplicado a partir do momento em que há a 

identificação de elementos de estados não-liberais, sem que se tenha uma 

preocupação em distinguir cada modelo. O autor assevera que, por conta de uma 

aplicação ampla e de cunho “marcadamente ideológico” daquele adjetivo, o 

surgimento de uma modalidade de “constitucionalismo antiliberal” no Brasil, a partir 
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das ideias de Francisco Campos, tenha passado muitas vezes despercebida por 

diversos autores.  

Por sua vez, Gomes (2005, p.112-113) esclarece que a nova modalidade de 

“democracia” construída a partir do Estado Novo, apesar de abandonar princípios 

liberais, como o da separação de poderes, “não dispensava formas de 

representação adequadas às novas funções dos governos modernos, voltados para 

o interessa nacional”.  

Diz que, em sendo assim, formulou-se no período, graças às ideias 

principalmente de Francisco Campos e de Oliveira Viana, a composição entre um 

Executivo forte e carismático com um Estado corporativo que, “ao mesmo tempo, 

separava os indivíduos – agrupando-os em diversas categorias profissionais por 

sindicatos – e reunia-os pela hierarquia global e harmônica de uma ordem social 

corporativa” (GOMES, 2005, p. 113). 

Ainda segundo a autora, é essencial compreender que o Estado Novo 

viabilizou a construção de um modelo “autoritário” e “democrático”, no qual “um 

Executivo forte e personalizado era o instrumento estratégico para se produzir o 

encontro da lei com a Justiça: o estabelecimento de uma nova democracia, não mais 

definida como política, mas sim como social e nacional”. E essa nova forma de 

Estado e de Governo se deu a partir do momento em que se outorga uma nova 

Constituição. E é essa norma constitucional que traz, em seu bojo, as principais 

ideias que mobilizariam a construção do novo Estado Nacional. 

 

4.4 CONSTRUÇÃO DE UM ESTADO CONSTITUCIONAL, “DEMOCRÁTICO 

AUTORITÁRIO”E “ANTILIBERAL” 

 

Este item versa especificamente sobre o ideário que pode ser identificado no 

âmago do texto constitucional e também no discurso prevalente durante o processo 

de desenvolvimento do Estado Novo. Pretende-se demonstrar que a forma de 

Estado instaurada com a Constituição de 10 de novembro de 1937 detém 

características que foram identificadas por Gomes (2005) como típicas de um 

Estado “democrático autoritário” e que também possui uma sólida base 

“constitucional antiliberal”, nos moldes reconhecidos por Santos (2006). 

O trabalho parte da premissa de que ambos os autores reconhecem a 

preponderância do pensamento e da atuação de três personagens que foram 
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centrais para a concepção de uma nova forma de Estado, construído a partir da 

edição da Carta constitucional de 1937 e consolidado nos anos que se seguem, a 

saber: Francisco Campos, Oliveira Viana e Getúlio Vargas.  

Deve-se destacar, por relevante, que existe a preocupação em privilegiar os 

pontos convergentes entre ambos os autores, sem que se ambicione adentrar nas 

particularidades de cada um, devido à exiguidade do tempo e por entender que não 

é este o tema central do presente trabalho, e sim as motivações para a extinção da 

Justiça Federal em 1937. 

Em sendo assim, reconhece-se ser essencial para o trabalho aqui 

desenvolvido a definição de Estado “democrático autoritário”, segundo diretrizes 

traçadas por Gomes (2005) e também a ideia de “constitucionalismo antiliberal” 

adotado por Francisco Campos, na forma descrita por Santos (2006). Ambos os 

conceitos irão demonstrar que não havia como se manter uma instituição que 

possuía raízes e diretrizes de cunho liberal105, como a Justiça Federal, e que tinha 

como função precípua o exame de lei ou de ato administrativo frente aos ditames 

insertos em norma constitucional, a fim de promover o equilíbrio entre Poderes, nos 

moldes estabelecidos em um modelo de Estado liberal. 

 

4.4.1 Conceito de Estado “democrático autoritário” 

 

 Ao discorrer sobre as razões pelas quais o discurso e a política do Governo 

Vargas, alicerçados no pensamento autoritário dos anos 1920-40, tiveram condições 

de se estabelecerem na memória social e sobre a ideia de “democracia” 

predominante tanto na realidade prática quanto no discurso político predominante 

nos anos de 1930, Gomes (2005, p. 107) enfatiza que 
 

É importante entender que, devido à montante internacional do antiliberalismo, foi 
possível para o pensamento autoritário do período capturar a bandeira da democracia, 
preenchendo-a de sentidos inteiramente novos e encontrando ampla recepção, tanto 
junto às elites, como nas camadas populares da população. O significado histórico da 
palavra democracia, particularmente no caso da experiência brasileira, esteve associado 
à dimensão social e não política, o que permitiu a construção de um conceito 
aparentemente paradoxal: “democracia autoritária”. 

 

                                            
105O conceito aqui utilizado remonta à ideia propagada por Montesquieu (1982). 
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Afirma que, devido à especificidade própria de um determinado momento 

político e intelectual brasileiro, foi possível a associação da ideia de democracia106, 

que tradicionalmente se encontra vinculada ao liberalismo, com a de um Estado que 

além de ser “justo e protetivo”, deve ser forte e autoritário. A autora sustenta que, 

para que ocorra a compreensão do processo de construção de um Estado 

“democrático autoritário” durante a década de 1930, há a necessidade de se 

acompanhar as principais formulações do pensamento autoritário de intelectuais 

relevantes para a época, como Francisco Campos e Oliveira Viana, construído a 

partir dos anos 1920. 

Diz que, durante a Primeira República, numerosos políticos e intelectuais 

debateram os rumos do país e concordaram que era imprescindível a superação do 

“atraso” vivido pelo país e que o impedia de alcançar a “civilização” vivenciada na 

Europa e nos Estados Unidos. Reconhece que as dificuldades encontradas para a 

construção de um “Estado impessoal e racional-legal, fundado numa arquitetura 

institucional com partidos e parlamento, no qual o indivíduo-cidadão participava do 

poder e o limitava através do voto” (GOMES, 2005, p. 108), não impediu a 

manutenção de um modelo instaurado pela Constituição de 1891 que possuía raízes 

em concepções políticas e liberais preconizadas internacionalmente. 

Assevera que, com o término da Primeira Guerra Mundial, a elite intelectual 

brasileira desistiu de tentar identificar e proclamar as condições que dificultavam a 

vigência de um modelo liberal e passou a admitir a impossibilidade do uso daquele 

modelo ao país. Além disso, no cenário mundial, a crise de 1929 promoveu um 

afastamento do paradigma clássico do Estado liberal e propiciou o avanço de ideias 

autoritárias e totalitárias107.  

Em sendo assim, o modelo liberal de igualdade, construída com base no 

equilíbrio político entre os indivíduos-cidadãos passou a ser combatido sob a 

alegação de desigualdade natural entre os seres humanos que, dessa forma, não 

podiam ser tratados de forma igualitária pelo Estado ou pela Lei. 

                                            
106Sobre a evolução do conceito de democracia, vide: WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra 
capitalismo: a renovação do materialismo histórico. São Paulo: Boitempo, 2003. 
107Como ressaltado por Gomes (2005, p. 109), ideias autoritárias e totalitárias estavam presentes em 
diversas manifestações nacionais e internacionais, como o nazismo, fascismo, corporativismos de 
diversos tipos e nas propostas da Ação Integralista Brasileira e da Aliança Nacional Libertadora, que 
não tem como serem apreciadas neste trabalho. 
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Gomes (2005, p. 109) esclarece que, na hipótese brasileira, a crítica à 

desigualdade entre os indivíduos estimulou o reconhecimento da necessidade de se 

criar ou fortalecer instituições e práticas políticas “como mecanismo de start para o 

estabelecimento de um modelo de modernidade eficiente” a fim de ultrapassar o 

“artificialismo político republicano, que postulava normas inaplicáveis à realidade 

brasileira”.  

Atesta, ainda, a relevância de Francisco Campos e de Oliveira Viana para a 

formulação da modalidade de Governo preceituada pelo Estado Novo e também a 

imprescindibilidade do papel de Getúlio Vargas, que personalizou a figura de líder e 

de mito da Nação, essencial para o sucesso do modelo implementado. 

Explica, outrossim, a importância da imagem mística e personalizada do 

presidente da República, ao refletir  que “a figura pessoal do presidente torna-se o 

centro de fixação e simbolização de todo o poder da República, advogando e 

recebendo maior legitimidade popular que os dois outros poderes, e mesmo 

investindo contra eles”(GOMES, 2005, p.116). 

Afirma que “a identificação entre Estado e nação, bem como a concentração 

da autoridade do Estado na figura do presidente, eliminava a necessidade de corpus 

intermediários entre o povo e o governante, segundo o modelo de partidos e 

assembléias que traduziam interesses particulares e desagregadores”. 

Entretanto, para que alguma legitimidade pudesse vir ser operada, era vital, 

de acordo com Gomes (2005, p. 112), a existência de uma norma legal que 

garantisse a nova “arquitetura institucional para o Estado republicano”. Uma base 

legal que abandonasse o princípio até então adotado de tripartição de poderes para 

o surgimento de uma ideia de “harmonia de poderes”, que tinha como autoridade 

suprema a figura de seu presidente.  

Sobre o papel exercido por Oliveira Viana nos anos 1930, Gomes (2009, p. 

150) relata que, nos anos de 1930, o ideólogo se dedicou a implementar políticas 

públicas que enfrentassem o “atraso” da Nação por ele diagnosticado na década 

anterior. Carvalho (1991, p. 83), por seu turno, comenta que Oliveira Viana “não só 

participou do Estado Novo como também o justificou teoricamente”, motivo pelo qual 

ficou marcado pelo “apoio à ditadura de 1937”.   

De outra parte, Gomes (2005, p. 110) enfatiza que, segundo a visão de 

Oliveira Viana, apenas um poder central forte e que atuasse como “promotor da paz 

e da ampla proteção dos cidadãos” seria capaz de promover mudanças e 
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“neutralizar o caudilhismo e o artificialismo político-jurídico” (grifado no original) das 

tradições históricas nacionais.  

Ressalta que Oliveira Viana acreditava que a organização corporativa e que 

envolvesse um modelo de organização sindical, seria a melhor forma institucional 

para estabilizar a ordem político-social e promover o desenvolvimento econômico 

necessário para o país. Segundo a autora, a base para esse modelo era  
 

a ampliação da participação do povo, organizado em associações 
profissionais, que respondiam ao problema da incorporação de novos atores 
à esfera pública, o que era inviável segundo as práticas liberais, parcamente 
institucionalizadas e incompatíveis com a realidade nacional. Por essa 
razão, tais associações precisavam ser estimuladas e reconhecidas 
legalmente pelo Estado, para exercerem funções efetivas de canalização e 
vocalização dos interesses de um determinado grupo social (GOMES, 2005, 
p. 113). 

 

Mais adiante, esclarece que o modelo corporativista proposto por Oliveira 

Viana deve ser considerado como “bifronte – estatista e privatista -, embora 

claramente controlado (e não apenas presidido) pelo Estado que, autoritário, 

impunha a eliminação da competição política entre os autores que dele 

participavam” (GOMES, 2005, p. 113). 

 

4.4.2  O “constitucionalismo antiliberal” de Francisco Campos 

 

Neste subitem privilegiar-se-á os fundamentos do “constitucionalismo 

antiliberal” presente na Constituição de 1937. Mister ressaltar, de início, que, ao 

longo dos anos, aquela Carta recebeu diversos adjetivos, sendo o mais usualmente 

utilizado o de “polaca”, por se reconhecer sua inspiração na Constituição polonesa.  

Ao analisar as tradições incorporadas ao modelo institucional estadonovista, 

Santos (2006, p. 226) destaca que aquela Constituição “sofreu o influxo direto da 

tendência constitucional européia, de caráter antiliberal”. Ressalta que o Estado 

Novo brasileiro “se configurou, desde sua gênese, como um Estado constitucional 

antiliberal de massas” (SANTOS, 2006, p.154) em consonância com as ideias de 

Francisco Campos e que esse modelo se incorporou ao “positivismo castilhista” de 

Vargas e ao corporativismo de Oliveira Viana. Sobre a composição necessária entre 

as diversas ideias, o autor sustenta que 
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Se Campos esteve solidamente ancorado em uma tradição constitucional 
bem delimitada, e seus argumentos incorporam o antiliberalismo de Schmitt, 
a avaliação social realizada pelo castilhismo e por Oliveira Vianna tem, 
como referencia, um conservadorismo encontrado na doutrina sociológica 
francesa e no pensamento político norte-americano (SANTOS, 2006, p. 
157). 

 

Em texto que privilegia a atuação de Francisco Campos para a construção 

dos fundamentos do “constitucionalismo antiliberal” no Brasil, Santos (2007, p. 287) 

relata que aquele ideólogo ficara incumbido de construir tal estrutura legal, de forma 

que preservasse a ordem social abalada por uma ameaça comunista e por um clima 

de guerra civil surgido a partir de 1935, mas que conferisse poderes à uma 

autoridade suprema que ficaria encarregada de garantir a ordem nacional.  

Diz que o modelo por ele concebido, e que resultou na Constituição de 1937, 

partiu de uma autorização prévia do Congresso nacional, que garantira a adoção do 

estado de emergência, mas que, na Constituição previa-se que as ações do período 

deveriam ser legitimadas a partir de uma confirmação plebiscitária que ocorreria em 

um momento futuro. O autor proclama, ainda, que “a estabilidade do regime 

dependeu da intensa produção legislativa do Poder Executivo e do suporte popular à 

figura pessoal de Getúlio Vargas” (SANTOS, 2007, p. 287).  

Quanto à produção legislativa do Estado Novo, Santos (2006, p. 239) invoca 

entendimento de Loewenstein para reconhecer que teriam sido os decretos 

legislativos do Poder Executivo, e não a Constituição de 10 de novembro de 1937, 

que constituíram a principal “fonte da organização institucional de um Estado que se 

moderniza sob o controle centralizado de Vargas”. Entretanto, se os decretos 

legislativos garantiram a organização e controle do Estado Novo, a Carta Magna de 

1937 foi a chave e a chancela para o início daquela nova forma de organização 

institucional. 

Ao discorrer sobre a importância do pensamento antiliberal de Francisco 

Campos, responsável pela redação da Constituição de 1937, para a criação do 

Estado, Santos (2007, p. 282) esclarece, inicialmente, que Carl Schmitt formulou a 

ideia de “constitucionalismo antiliberal”. Essa teoria, segundo ele, teria como base 

uma concepção de democracia substancial108 e deveria ser entendida como uma 

                                            
108 A ideia de democracia substancial para Schmitt, segundo Santos (2007) pressupõe o 
reconhecimento de ser possível a construção de um laço essencial entre povo e governo que 
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fonte de críticas ao Estado liberal, com uma proposta de “um modelo de Estado que 

pretende uma legitimação democrática distinta da representação parlamentar” 

(SANTOS, 2007, p. 282).  

O autor ressalta, na oportunidade, que, embora a teoria do 

“constitucionalismo antiliberal” seja uma derivação do antiliberalismo, não pode ser 

com o mesmo confundido. Afirma que aquela teoria possui um elemento crucial que 

a distingue do antiliberalismo que é “a possibilidade de suspensão do direito 

autorizada pelo próprio direito” e que entre suas características específicas 

encontram-se: 
 

a) Uma crítica ao direito, à política e às instituições liberais; 

b) Uma aproximação constitucional vinculada à ideia de soberania como 

decisão personificada; 

c) Um modelo de ordem democrática que se realiza pela mobilização 

irracional das massas por um César; e 

d) Uma reorganização do Estado fundada na administrativização 

(burocratização) da legislação (SANTOS, 2007, p. 283) 

 

Em sua visão, “a partir de Schmitt, a vaga conceituação de Estado autoritário 

é substituída por uma fórmula mais precisa”, ou seja, o “constitucionalismo 

antiliberal”, que encontra no processo de aclamação a necessária vinculação entre 

povo e seu líder e é essa fórmula, segundo ele que seria defendida por Campos e 

que dialoga com o castilhismo de Vargas e o corporativismo de Oliveira Viana. 

Assevera que tais ideias autoritárias devem ser distinguidas do modelo “embrionário” 

presente na teoria de Alberto Torres, Plínio Salgado ou de Alceu Amoroso Lima, que 

entendem que a finalidade de um regime autoritário deve ser a “concentração da 

autoridade e a realização da ordem” (SANTOS, 2007, p. 282).  

Tal distinção, no entanto, não se faz presente para outros autores que 

identificam em todos os ideólogos elencados por Santos (2007) a manifestação de 

uma ideologia autoritária, como é o caso de Faoro (1978) e Capelato (2007). Essa 

divergência está sendo apenas ilustrativamente mencionada e não será discutida no 

presente trabalho, a partir do momento em que se opta pela concentração na análise 

das ideias fundamentais para a elaboração da Carta de 1937, ou seja, na visão de 

                                                                                                                                        
independe da uma intermediação institucional por parte do legislativo, ou seja, que não passa pela 
discussão parlamentar, mas através de um processo de aclamação. 
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Francisco Campos, ministro da Justiça à época e nas orientações de Getúlio Vargas, 

presidente da República.  

Cabe ainda destaque às ideias de Oliveira Viana, já que o mesmo integrou a 

subcomissão do Itamarati e também porque seus pensamentos corporativistas foram 

essenciais para a constituição do Estado Novo. Releva notar, por oportuno que, 

tanto Francisco Campos quanto Oliveira Viana exerceram papéis fundamentais na 

estrutura administrativa do período conhecido como Governo Vargas, compreendido 

entre os anos de 1930 a 1945. 

A partir do trabalho empreendido por Santos (2006, p. 222, 238), pode-se 

compreender tal assertiva de Francisco Campos como a estar a fazer alusão ao que 

entendia como democracia substantiva plebiscitária que fora por ele idealizada a 

partir do modelo defendido por Carl Schmitt.  

Ressalta que, “por ter se feito ‘por cima’, o Estado Novo foi um exemplar 

único na composição ocidental da onda autoritária da primeira metade do século XX” 

e que a forma de governo estabelecido por Getúlio Vargas em 1937 teria sido “a 

única ditadura estabelecida através de uma Constituição previamente elaborada”. 

Afirma, também, que o Estado Novo desenvolveu uma “democracia 

antiliberal, vinculada às práticas plebiscitárias e às eleições indiretas, o que, na 

prática, elimina a ‘necessidade’ formal de os indivíduos participarem de prática 

política do Estado”.  

A importância teórica de Oliveira Viana para a formação do Estado Novo é 

reconhecida por diversos autores. Segundo Santos (2006, p. 186), Oliveira Viana foi 

o responsável pela organização constitucional e execução de um corporativismo 

dentro de uma configuração político-jurídica do Estado Novo.  

Sem que haja a preocupação em se discutir conceitos construídos e 

propagados por Oliveira Viana, é cabível no presente trabalho ressaltar tão somente 

que, nos estudos efetuados na década anterior à Revolução de 1930, Oliveira Viana 

elabora uma análise sociológica do país e conclui que as relações sociais brasileiras 

haviam se desenvolvido com base no grande domínio rural e estavam marcadas 

pelo insolidarismo109.  

                                            
109Para maiores esclarecimentos sobre o conceito de insolidarismo social formulado por Oliveira 
Viana, consultar: GOMES, Angela Maria de Castro. Oliveira Vianna: o Brasil do insolidarismo ao 
corporativismo”. In: LIMONCIC, Flávio e MARTINHO, Francisco. Os intelectuais do antiliberalismo. 
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2010. 
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Comentando a importância de Oliveira Viana para a formação do Estado 

Novo, Santos (2006, p. 211) traça um paralelo entre o ideólogo brasileiro e Carl 

Schmitt, sustentando que ambos os autores estariam “influenciados por uma 

aproximação crítica e antiliberal ao Parlamento e ao próprio presidencialismo – 

caminhando em direção a concepções de Estados ‘fortes’ ou ‘autoritários’ 

(caracterizados pelo poder planificador do Executivo)”. Enfatiza, porém, que para 

Oliveira Viana o modelo de ordem política não transita pela mobilização emocional 

das massas, como acreditava Francisco Campos, mas pela  
 

[...] organização social da massa, de cima para baixo, dependente que está 
da força constritiva da coordenação institucional da administração pública – 
o Presidente investido de um Poder Moderador – e da organização 
corporativa das classes produtoras, representantes do verdadeiro interesse 
nacional (SANTOS, 2006, p. 213). 

 

É cabível lembrar que, apesar de serem delicados os laços estabelecidos 

entre uma visão de organização corporativa do Estado proposta por Oliveira Viana e 

a ideia de Francisco Campos de construção de uma autoridade suprema e mística 

do Estado que atuasse como órgão de coordenação e iniciativa política do país, 

essa combinação foi possível através do perfil conciliador de Getúlio Vargas que 

também carregava, por seu turno, extensa bagagem teórica que precisou se 

compatibilizar às demais ideias acima destacada. 

Por fim, ao discorrer sobre a base teórico-doutrinária de Getúlio Vargas, que 

pode ser reconhecida como pontualmente antiliberal e que foi fundamental para a 

elaboração da Constituição de 1937, Santos (2006, p.161) afirma que  

 
O castilhismo pode ser considerado uma filosofia política ou uma doutrina 
na medida em que ele se orientava por princípios cardeais e indicava, como 
derivação, um sistema de governo definido. Seus princípios podem ser 
assim resumidos: a) a virtude como fundamento e finalidade da atividade 
política, manifesta através da “pureza de intenções” do governante; b) a 
consequente construção da res pública vista como a realização concreta da 
virtude do governante; c) a autoridade do Estado organizada para tutelar a 
sociedade de forma moralizadora. 

 

Santos (2006, p. 183-185) reconhece, no entanto, que, para Vargas, que 

possuía raízes castilhistas, o Estado deveria se efetivar por meio de uma 

Constituição e através de uma burocracia de caráter técnico-jurídico. Essa 

concepção, entretanto, não surgiu pouco antes da Constituição de 1937, mas 

acompanha a formação política-intelectual de Getúlio Vargas. A propósito, assevera 
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que, embora Vargas não possa ser apontado como castilhista puro, em decorrência 

de sua natureza conciliadora, há que se reconhecer que sua atuação política sofreu 

influência de “seu envolvimento direto em praticamente toda a história de ascensão 

do PRR [Partido Republicano Riograndense] no Rio Grande do Sul, passando pela 

sua formação positivista na Faculdade de Direito de Porto Alegre em 1907”. 

Importante frisar que a concepção de uma norma legal que desse respaldo à 

uma prática de governo não existiu apenas à época do Estado Novo, estando 

bastante enraizada no pensamento de Getúlio Vargas. A fim de corroborar essa 

assertiva, destaca-se que, no final de 1932, Vargas solicitou a Carlos Maximiliano, 

renomado constitucionalista rio-grandense, que gozava de sua confiança, que 

redigisse uma Constituição provisória que deveria ser outorgada em 15 de novembro 

de 1932, mas que não veio a ocorrer por motivos que não puderam ser identificados 

durante a presente pesquisa. Esse projeto de Constituição provisória previa, além de 

regras gerais constitucionais, a criação de um conselho técnico em substituição ao 

Senado e também estabelecia a extinção da Justiça Federal e será objeto de análise 

no item que se segue. 

Vale concluir, nesse momento, que foi a combinação de três tradições 

ideológicas, que tinham em comum o pressuposto da necessidade de se instituir um 

governo autoritário e promotor de mudanças “por cima”, que possibilitou e que 

conferiu base a uma nova forma de governo denominada Estado Novo. E que foi 

justamente a premissa de construção de um Estado autoritário, ainda que 

“democrático” e construído a partir de uma Carta Constitucional que importou na 

extinção de uma instituição de cunho eminentemente democrático, como era a 

Justiça Federal.  

Entretanto, para que não reste dúvidas sobre a impossibilidade de 

coexistência de uma instituição com raízes e fundamentos liberais no seio de um 

Estado autoritário, buscou-se identificar durante a pesquisa outras inspirações 

possíveis para que houvesse a prevalência da ideia de unidade do Judiciário, com 

substituição do modelo que havia sido estruturado em 1890 por Campos Sales. 
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4.5 POSSÍVEIS INSPIRAÇÕES PARA A UNIDADE DA JUSTIÇA 

 

Conforme enfatizado ao término do item anterior, nos idos de 1932 foi 

elaborada uma proposta de Constituição provisória, a pedido Vargas, então chefe do 

Governo Provisória, com o intuito de conferir normalidade a um período político 

conturbado até que ocorressem as eleições para a Assembleia Nacional 

Constituinte. Em uma busca para se estabelecer a origem da não inclusão do ramo 

especializado do Poder Judiciário na Constituição de 10 de novembro de 1937, 

efetuou-se, no curso da pesquisa, a análise do projeto de Constituição provisória 

redigido por Carlos Maximiliano conforme orientações de Getúlio Vargas. 

 Considera-se relevante comentar que, na mesma época e também por 

iniciativa do Executivo, foi dado início ao estudo e à elaboração de um projeto de 

reorganização do Poder Judiciário sob a coordenação do ministro Bento de Farias, o 

qual alterava não apenas a estrutura daquele Poder, mas estabelecia novas regras 

para acesso aos seus cargos, assegurando garantias aos seus ocupantes.  

Embora tenha restado evidenciado, ao longo da pesquisa, que ambas as 

iniciativas não podem ser consideradas vitais para o destino final da Justiça Federal, 

tem-se por oportuno o seu destaque, a partir do momento em que a primeira 

denuncia que a ideia de construção de um Executivo forte e que encontraria 

respaldo a partir da formação de quadro técnico especializado fazia parte de um 

projeto de governo desde os primeiros anos da denominada Era Vargas, e que a 

segunda iniciativa foi mencionada expressamente por Carlos Maximiliano para 

justificar a adoção de algumas regras aplicáveis ao Poder Judiciário no projeto por 

ele elaborado. 

Ademais, elas demonstram que, apesar de preexistir a ideia de extinção da 

Justiça Federal em outros momentos do passado recente do país, apenas dentro de 

uma configuração específica e que privilegiava uma ideia autoritária verificaram-se 

os requisitos autorizadores para aquela extinção. 

 

4.5.1  A Constituição provisória de 1932 

 

 Documentos existentes no acervo do CPDOC lançam luz que, logo após o 

término da Revolução Constitucionalista, foi redigido um projeto de Constituição 
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provisória que deveria ser outorgada a fim de acelerar o retorno à normalidade 

política. Em seu preâmbulo estava inserto que 
O Governo Provisório, fiel ao designio de limitar espontânea e 
progressivamente os seus poderes e apressar o advento e a prática de um 
regimen de liberdade e justiça, decreta e promulga a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 
que em todo o paiz será a lei suprema, enquanto a Assembléa Nacional não 
determinar o contrário (GV c 32.11.07/1, pág. 2) 

 
A carta do jurista gaúcho Carlos Maximiliano110, de 13 de outubro de 1932 traz 

a informação de que, a pedido verbal111 de Getúlio Vargas e no curto período de 

algumas semanas, Maximiliano atualizou a Constituição de 1891 para convertê-la 

em uma Constituição provisória, o que evidencia que a constitucionalização foi um 

tema relevante para o Governo Provisório.   

 O projeto de Constituição provisória redigido por Maximiliano sofreu 

alterações durante todo o mês de outubro, de acordo com dados colhidos nas 

correspondências de Maximiliano a Vargas existentes no acervo do CPDOC, e teria 

sido entregue em definitivo no dia 7 de novembro de 1932, com a ideia de que a 

mesma fosse publicada no dia 15 de novembro. 

 Segundo Maximiliano, a Constituição de 1891 foi alterada para adequar-se às 

tendências mais modernas do direito constitucional europeu e incluía a criação do 

Conselho Nacional que, ainda na visão daquele jurista112, seria ideia de Vargas, além 

de diversas normas que reduziriam os problemas de bitributação e também a 

instituição de eleição indireta para a presidência da República. 

 Quanto ao Judiciário, Maximiliano teria aproveitado ideias da Comissão 

Reorganizadora da Justiça Nacional113 para conciliar as “preferências dos partidários 

da unidade com as daqueles que preferem a dualidade, evitando ferir melindres 
114autonomistas dos Estados” (GV c 32.10.13, p. 3). Para aquele jurista, a nova 

organização judiciária seria menos dispendiosa que a anterior e traria economia para 

o Tesouro nacional. 

                                            
110Carta de 13.10.32 de Carlos Maximiliano endereçada a Getúlio Vargas, pertencente ao acervo do 
CPDOC. GV c 32.10.13 
111Informação obtida na página 2 do documento GV c 32.10.13 do acervo do CPDOC. 
112Vide pág. 2 do documento GV c 32.10.13 do acervo do CPDOC. 
113Ainda neste capítulo, será mencionado o trabalho dessa comissão. 
114Angela de Castro Gomes, durante a defesa desta dissertação, manifestou entendimento de que 
esses “melindres dos Estados” podem ter influenciado na decisão de extinguir a Justiça Federal para 
ser mantida apenas as estaduais. Sugeriu que os dados apresentados autorizam a conclusão de que 
a extinção resultou de composição entre o Governo central e os dos Estados, que passaram a deter a 
exclusividade na ingerência do Poder Judiciário. 
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 Na Constituição provisória, seriam órgãos da Justiça: a Corte Suprema, os 

tribunais de circuito, os tribunais de relação, os juízes de direito, os pretores, os 

subpretores e os tribunais de júri, facultando-se a criação, por lei especial, de 

tribunais administrativos, tribunais de contas, tribunais militares e tribunais eleitorais, 

estes últimos de competência exclusiva da União. 

 A Corte Suprema, no projeto inicial, seria composta por dezesseis membros, 

que foram reduzidos a onze por determinação de Vargas, e seria dividida em dois 

órgãos judicantes, e a ela caberia o julgamento dos recursos de decisões dos 

diversos tribunais. 

Ainda no projeto de Maximiliano, existiriam dois tribunais de circuito, 

compostos de oito membros cada, que ficariam incumbidos de processar, em grau 

de recurso, as decisões dos juízes dos feitos da fazenda e dos juízes das varas 

cíveis e criminais das capitais dos Estados, os quais teriam competência para 

apreciar as ações de interesse da União e aquelas que, pela Constituição de 1891, 

cabiam à Justiça Federal. Esta, por seu turno, seria extinta. 

 Nas disposições transitórias, previa-se que as primeiras nomeações para os 

tribunais de circuito seriam feitas livremente pelo chefe do poder Executivo dentre os 

juízes federais. Esses, no dia em que entrasse em vigor a Constituição provisória, 

deixariam o exercício de seus extintos cargos e remeteriam os processos em 

andamento para as varas de feitos da Fazenda Pública ou para as primeiras varas, 

cíveis ou criminais, das capitais de cada Estado. 

 Apesar de haver previsão para sua promulgação em 15 de novembro de 

1932, o projeto não chegou a ser publicado, tampouco chegou a conhecimento 

público. A única cópia que foi localizada durante a pesquisa, encontra-se no acervo 

do CPDOC, anexada à correspondência de Carlos Maximiliano à Vargas, datada de 

07 de novembro de 1932. 

 Vê-se, portanto, que, embora embrionário, já era possível observar o projeto 

de edição de uma Constituição que conferia respaldo a uma forma de governo e que 

privilegiava a atuação do Poder Executivo, em detrimento do Legislativo. Com efeito, 

conforme ressaltado na correspondência entre Carlos Maximiliano e Getúlio Vargas, 

emanava do último a concepção de um Conselho Nacional, de natureza técnica, ao 

que se depreende do seguinte esclarecimento: 
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O Conselho Nacional, idéa de V. Ex. por mim concretizada, será muito mais 
eficiente que o Senado, por se compor exclusivamente de consagrados 
técnicos, e sairá menos pesado aos cofres públicos. Os vencimentos 
atingem a 840:000; ao passo que os subsídios para as sessões e 
prorrogações, e as ajudas de custo dos membros da Câmara Alta se 
elevavam a 3.339:000; a secretaria do Conselho há de ser menos 
dispendiosa que a do ramo superior do Congresso antigo (MAXIMILIANO, 
1932, p. 2-3) 
 

Também se depreende do documento que já existia uma ideia de extinção da 

Justiça Federal, mas a mesma refletia posicionamento da Comissão Reorganizadora 

da Justiça Nacional que será apresentada no item que se segue. 

 

4.5.2 O Anteprojeto de Reorganização da Justiça Nacional de 1932 

 

 O objetivo do presente item é o de apresentar o trabalho da comissão 

encarregada da reorganização da Justiça Nacional, estabelecida pelo ministro da 

Justiça de acordo com o Decreto no 19.684, de 6 de dezembro de 1930, que criou 

comissão legislativa para elaborar projetos versando, dentre outros assuntos, da 

organização judiciária.  

A comissão foi instalada no dia 9 de julho de 1932115, tendo sido presidida 

pelo ministro Bento de Faria. Ela possuía como membros Carlos Maximiliano 

(jurista), Candido de Oliveira Filho (catedrático em direito Judiciário), José de 

Miranda Valverde e Antonio Pereira Braga (advogados), Otávio Kelly (juiz federal) e 

Alberto de Abreu Filho (secretario da comissão). Os trabalhos ocorreram no período 

compreendido entre os dias 9 de julho de 1932 a 1o de julho de 1933, data em que o 

projeto foi entregue a Vargas. 

 Em sua exposição de motivos, os membros da comissão enfatizam a 

existência de duas correntes quanto ao destino da magistratura: aquela que 

pretendia sua unificação, e outra francamente favorável à manutenção do sistema 

estabelecido pela Constituição de 1891. Relatam que a solução por eles encontrada 

foi a de conciliar os anseios de ambos os seguimentos para adequá-los às 

tendências modernas de universalização do Direito. Segundo seus próprios 

argumentos, 
A Comissão Reorganizadora ideou o sistema que denominou 
misto, consentâneo com o regime federativo: a) suprime-se o 
cargo de juiz federal; na primeira instância haverá somente 

                                            
115Conforme publicado pelo diário oficial de 04 de agosto de 1932, pág. 3, seção 1. 
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juízes estaduais, porém, escolhidos por um processo 
determinado na Lei Orgânica Nacional; b) os vencimentos dos 
magistrados serão irredutíveis, calculados dentro dos limites 
pela União prefixados, e pagos, pontualmente, sob a pena mais 
temida pelos sátrapas – a intervenção federal, ideia já adotada 
pela subcomissão Constitucional; c) os interesses da União 
serão decididos por juiz de direito de alta categoria, da capital 
do Estado, da mais alta entrância, portanto, e defendidos pelo 
Procurador da República; d) Visto que a experiência evidenciou 
o descaso das autoridades locais pelos interesses federais, em 
segunda instância, a Justiça se biparte; as atuais causas 
estaduais vão ter às Relações; as federais, a Tribunais de 
Circuito e, em grau de embargos, à Corte Suprema, a qual 
também comparecem os vencidos nas Relações por meio de 
recurso extraordinário amplo, do ‘habeas corpus’, de feição 
liberal genuinamente brasileira, e das revisões criminais 
(BRASIL, 1933) 

 

Para adequar a organização da Justiça ao esquema proposto, a comissão 

previu a criação de três tribunais de circuito, que deveriam ser instalados nas 

cidades de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, e ficariam encarregados de apreciar 

os recursos das ações que versassem sobre assuntos de interesse da União. Ela 

previu ainda a extinção das varas federais, e suas ações deveriam ser direcionadas 

à vara de feitos da Fazenda Pública ou à primeira vara cível ou criminal da capital do 

Estado. 

 Embora o projeto tenha sido originalmente apresentado a Vargas116, chefe do 

Governo Provisório em 1933, não foi possível localizar nenhuma informação quanto 

à importância que teria sido conferida pelo Executivo ou quanto à existência de 

consequências decorrentes da avaliação efetuada pelos seus membros.  

No entanto, conforme ressaltado por Castro Nunes (1943), aquele anteprojeto 

não é o que mais se assemelha à redação da Constituição de 10 de novembro de 

1937, motivo pelo qual não foi conferida maior ênfase à pesquisa que envolvesse 

aquele anteprojeto de reorganização do Judiciário.  

Ademais, é forçoso reconhecer que, pelo que foi descrito até o presente 

momento, a não inclusão da Justiça Federal entre os órgãos do Poder Judiciário na 

Constituição de guarda maior proximidade com as raízes ideológicas do Estado 

Novo e de centralização dos poderes no âmbito do Poder Executivo do que com 

qualquer projeto de reforma do Poder Judiciário ou com alguma ideia de unificação 

do Poder Judiciário. 
  

                                            
116Esse anteprojeto possui um exemplarna biblioteca do STF e outro nos arquivos do CPDOC.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Dando conclusão ao presente trabalho, tecer-se-á algumas considerações 

sobre o objeto de pesquisa, ou seja, sobre a extinção da Justiça Federal no 

momento da criação do Estado Novo. Cumpre ressaltar que antes de se dar início à 

pesquisa, a ideia que se tinha era a de que o ato de extinção era desprovido de 

motivação ou de nexo. Esse, aliás, vem sendo o entendimento expresso na parca 

bibliografia mais recente e que faz alguma referência ao tema.  

Porém, após um levantamento inicial, elaborado por ocasião da elaboração 

do projeto defendido em agosto de 2011, formulou-se uma hipótese de que a Justiça 

Federal poderia ter sido extinta como consequência da unificação da magistratura, e 

em consonância com as propostas tanto da subcomissão do Itamarati, que elaborou 

o anteprojeto constitucional que foi submetido à Assembleia Nacional Constituinte de 

1933-1934, quanto da comissão encarregada do projeto de reorganização da Justiça 

Nacional.  

As propostas, como já esclarecido, ocorreram concomitantemente, entre os 

anos de 1932 e 1933 e nas duas está expresso que as ações deveriam ser 

ajuizadas perante os juízes estaduais, seja da vara de feitos da Fazenda Pública ou 

da primeira vara cível ou criminal da capital dos Estados, a fim de conferir unidade à 

jurisdição e à magistratura. Nos dois casos houve o reconhecimento de que não 

havia como transferir o ônus para a União, já que a magistratura federal possuía um 

quantitativo bem inferior à dos Estados, e que a melhor solução seria a extinção da 

Justiça Federal de Primeira Instância.  

 Partindo-se desse conhecimento prévio, houve a preocupação em se procurar 

e em se entender os argumentos defendidos durante os trabalhos da subcomissão 

do Itamarati a fim de ser possível angariar o pensamento que orientava uma elite 

que ficara encarregada de redigir, por determinação de Vargas, então chefe do 

Governo Provisório, um anteprojeto constitucional que deveria ser submetido à 

futura Assembleia Nacional Constituinte.  

Compreendeu-se que as divergências quanto ao sistema de Justiça era um 

tema sensível não apenas para o grupo ali constituído, mas que refletia uma 

discussão pregressa, iniciada no início da Primeira República, com eco e 

ressonância durante todo o período, para ressurgir, com toda a força, naquela arena 

política. 
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Evidenciou-se que as tendências à época convergiam para a unificação da 

Justiça, seja pela federalização da instituição, como defendido na oportunidade por 

Oliveira Viana117, ou pela delegação de suas atribuições a um dos juízes da capital 

de cada Estado, como proposto tanto pelo ministro Artur Ribeiro, relator do tema 

perante a subcomissão do Itamarati, e também pelo constitucionalista Carlos 

Maximiliano, membro da comissão reorganizadora da Justiça Nacional. Esclareceu-

se, ainda, que o anteprojeto constitucional propôs a adoção de uma solução 

intermediária entre a proposta do ministro Artur Ribeiro e o projeto de 

Reorganização da Justiça Nacional concebido em 1932 e que tal solução se 

aproximava, de alguma forma, com aquela apresentada pela Constituição de 1937. 

 No entanto, permaneciam obscuras as razões que levaram a Assembleia 

Nacional Constituinte a não apenas rejeitar a ideia de se extinguir a Justiça Federal 

de Primeira Instância, sugerida no anteprojeto constitucional, mas a propor a sua 

ampliação com a previsão de criação de novos Tribunais de Segunda Instância. No 

decorrer da leitura dos anais da Assembleia, entendeu-se que, desde o início, Levi 

Carneiro se posicionou contra a alteração do sistema dual de Justiça e que foi um 

dos mais enfáticos defensores durante todo o período em que os parlamentares 

estiveram reunidos para elaborar uma nova Constituição.  

 Viu-se também que, de imediato, muitos parlamentares se propuseram a 

defender o modelo idealizado pelo ministro Artur Ribeiro, enquanto outros se 

valeram de argumentos oferecidos por Oliveira Viana para pugnarem pela adoção 

de um sistema centralizado e federal de Justiça. Aos poucos, no entanto, e por conta 

das dificuldades percebidas para a concretização de um sistema misto, a 

Assembleia Constituinte se inclinou pela manutenção do sistema preexistente, com 

alguns acertos que foram acordados entre a maioria. 

Foi interessante observar, a partir do exame do perfil dos parlamentares, que 

grande parte dos constituintes que participaram dos debates sobre o Judiciário 

possuía formação jurídica e que os defensores da unidade da Justiça, com a 

federalização de suas atividades, que se autoproclamavam “unitaristas vermelhos”, 

eram egressos da escola de Recife. Já os defensores da regionalização, seja em 

                                            
117Rogério Dultra dos Santos destaca, por ocasião da defesa desta dissertação, a divergência da 
base teórica de Oliveira Viana e dos “unitaristas vermelhos”. Comenta que as razões para a defesa 
da unidade eram sensíveis e que devem ser observadas para a análise deste período histórico. 
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sua forma pura ou pela absorção da competência para o julgamento das ações de 

interesse da União, provinham principalmente do eixo Rio-São Paulo.  

Foi possível, ainda, compreender que, embora efetivamente tivessem sido 

recorrentes os debates sobre a forma de organização do Poder Judiciário, a questão 

relativa à unidade ou dualidade da Justiça, quer seja por razões doutrinárias 

originárias ou administrativas não foi o fator preponderante para a não inclusão do 

ramo especializado de Justiça entre os órgãos do Poder Judiciário elencados na 

Constituição de 10 de novembro de 1937. Esta constatação levou a formulação de 

uma nova hipótese, o que obrigou a busca das motivações dentro do contexto de 

criação do Estado Novo. 

A partir daí, procurou-se pontuar as ideias que inspiraram a criação do Estado 

Novo, para compreender as motivações e as justificativas válidas para a efetivação 

de uma nova forma de Estado que pode ter dado azo à extinção da Justiça Federal. 

A indagação existente na oportunidade era, primordialmente, quanto aos motivos da 

extinção do ramo federal do Judiciário ao invés de ocorrer a federalização daquele 

poder, conforme defendido por Oliveira Viana durante os trabalhos da subcomissão 

do Itamarati.  

Ao perquirir o ideário que envolvia o regime do Estado Novo, percebeu-se 

que o mesmo carregava consigo a ideia de formação de um Executivo centralizado e 

forte, capaz de coordenar e dirigir os rumos da Nação. Viu-se que havia a 

concepção de que, para que se pudesse atingir um novo patamar de organização 

social, incapaz de ser atingido por meio da prevalência de um modelo liberal de 

Estado, era imprescindível para os ideólogos daquele tempo, que houvesse a 

intervenção do Estado, de forma a reduzir a desigualdade entre os indivíduos e 

garantir direitos sociais que deveriam ser pleiteados, dentro de um modelo liberal, 

pelos indivíduos-cidadãos através de seus votos. 

Identificou-se, a partir da compreensão dessas ideias que, dentro de uma 

política de fortalecimento do poder Executivo, o mesmo passava a ocupar uma 

posição de destaque e soberana aos outros Poderes, o que impunha na acumulação 

de muitas das atividades que seriam típicas aos demais em um regime democrático 

liberal.  

Conseguiu-se perceber que muitas das atividades precípuas da Justiça 

Federal e também do Supremo Tribunal Federal – principalmente a de examinar a 

constitucionalidade de leis e de atos do Executivo - estavam em conflito com as 
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ideias autoritárias que inspiraram o Estado Novo e demonstrou-se que, em sendo 

assim, era obrigatória a formulação de uma nova estrutura relacional entre as três 

esferas de Poder, distinta daquela até então existente e que sagrara vencedora 

durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1934.  

Nessa nova forma de composição entre os Poderes, restou evidenciado que, 

dentro do espírito do Estado Novo, seria inevitável a prevalência da atuação do 

Executivo, que deveria ficar encarregado de atuar como legítimo representante do 

povo, sem existir o sistema de freios e contrapesos amplamente difundido por 

Montesquieu (1982). 

Percebeu-se, assim, que o fortalecimento do poder Executivo estava 

ancorado em ideias autoritárias surgidas a partir do pós-guerra e que emanaram 

principalmente de Francisco Campos, Oliveira Viana e Getúlio Vargas, como solução 

para uma situação de “atraso” vivenciado pela Nação. Enfatizou-se, outrossim, que 

foi a composição do “constitucionalismo antiliberal” preconizado por Francisco 

Campos, em conformidade com o Estado corporativista de Oliveira Viana e com o 

positivismo castilhista de Getúlio Vargas que inspiraram tanto a formação do Estado 

Novo quanto a elaboração da Constituição de 10 de novembro de 1937.  

Somente então foi possível compreender que a ideia de existir uma nova 

normal constitucional para amparar um regime autoritário já vinha sendo formulada e 

percebida desde 1932, mas que apenas em 1937 as condições para sua 

implementação passaram a lhe ser favorável. Viu-se, ainda, que essas mesmas 

condições encontradas para a implantação de um regime autoritário permitiram, 

além da exclusão do Legislativo, esta facilmente verificável, a redução da esfera de 

atuação do Poder Judiciário, principalmente no que pertinente ao controle de 

constitucionalidade de atos e de leis, seja pelo próprio Supremo Tribunal Federal, 

seja pela atuação da Justiça Federal, que foi extinta naquela oportunidade. 

Com o término dessa pesquisa pode-se concluir que, em um regime 

autoritário e que privilegiava a atuação e as premissas do Executivo, era 

completamente inviável a manutenção de um Poder Judiciário forte e autônomo 

capaz de impor limites às ações dos demais poderes. Ainda mais se esse Judiciário 

tivesse a competência para reconhecer a inconstitucionalidade de atos e normas 

legais, nos moldes estabelecidos em um modelo democrático.  

Partindo-se dessa premissa, infere-se que a extinção da Justiça Federal está 

relacionada com sua natureza precípua, reconhecida na exposição de motivos do 
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Decreto no 848, de 11 de outubro de 1890, que era a garantia de exame da lei, 

podendo dar-lhe ou recusar-lhe sansão se a mesma parecesse conforme ou 

contrária à Constituição. 

Há que se reconhecer ainda que, por meio da Constituição de 10 de 

novembro de 1937, diversas atribuições normalmente conferidas aos demais 

Poderes ficaram concentradas no Executivo. Em relação ao Legislativo, as 

consequências dessas acumulações de competências podem ser mais facilmente 

evidenciadas, mas em relação ao Judiciário, as intervenções e reduções da esfera 

de atuação só se tornam perceptíveis a partir da análise de dois pontos específicos: 

a extinção da Justiça Federal e a previsão inserta no parágrafo único do artigo 96 da 

Constituição de 1937 no sentido de que 
 

No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do 
Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à 
promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o 
Presidente da República submetê-la novamente ao exame do Parlamento: 
se este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, 
ficará sem efeito a decisão do Tribunal (BRASIL, 1937, p. 94).  

 
Francisco Campos (2002, p. 89-90), em entrevista concedida à imprensa em 

novembro de 1937, afirma que a Constituição de 10 de novembro de 1937 operou 

mudanças significativas nos poderes do Judiciário. Segundo o autor, o Poder 

Judiciário atuava, com respaldo em regras estabelecidas pelas cartas magnas 

anteriores, como “árbitro irrecorrível da constitucionalidade”. Afirma que “sob a 

interpretação, e dissimulados pela sua aparelhagem técnica e dialética, o que 

existia, muitas vezes, era uma doutrina, um dogma, ou um ponto de vista 

preconcebido, ou uma atitude filosófica em relação à vida econômica, política ou 

social”. 

Sustenta, ainda, que o exercício interpretativo não possui regras objetivas e 

infalíveis, estando sujeitas “à influência do coeficiente pessoal do juiz” e proclama 

que 
Aos juízes não será, em consequência, permitido, a pretexto de 
interpretação constitucional, decretar como única legítima a sua filosofia 
social ou a sua concepção do mundo, desde que essa filosofia ou 
concepção obstrua os desígnios econômicos, políticos ou sociais do 
governo, em benefício da Nação. (CAMPOS, 2002, p. 89-90). 

 
 Da leitura do trecho acima transcrito, torna-se evidente que Francisco 

Campos (2002), ao expor sua visão publicamente, estaria a dialogar diretamente 
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com Campos Sales que, em 11 de outubro de 1890, expressa por meio da 

exposição de motivos do decreto de criação da Justiça Federal que 
A magistratura que agora se instala no paiz, graças ao regimen republicano, 
não é um instrumento cego ou mero interprete na execução dos actos do 
poder legislativo. Antes de applicar a lei cabe-lhe o direito de examen, 
podendo dar-lhe ou recusar-lhe sancção, si ella lhe parecer conforme ou 
contraria à lei organica. (CJF, 1993, p. 32) 

 

 Em sendo assim, e levando em conta todos os pontos já discorridos durante o 

presente trabalho e que afastam outras hipóteses que justificariam a extinção da 

Justiça Federal, tem-se como conclusiva a ideia de que as alterações promovidas no 

Poder Judiciário – de extinção da Justiça Federal e de condicionamento da 

declaração de inconstitucionalidade pelo STF – possui nítidas raízes ideológicas no 

“constitucionalismo antiliberal” de Francisco Campos e numa “democracia 

autoritária”, que tinha a meta de promover o fortalecimento do Poder Executivo, com 

intervenção nas esferas de atuação dos demais poderes. 

 Conveniente, ainda, ressaltar, que em janeiro de 1938, Campos (2002, p. 

160-165) comenta que a subordinação da declaração de inconstitucionalidade de lei 

prevista no parágrafo único do artigo 96 anteriormente transcrito não possui o 

condão de “julgar constitucional uma lei declarada inconstitucional pelo Poder 

Judiciário”, mas promove, na prática, uma emenda à Constituição para torná-la 

compatível com a lei impugnada.   

Assevera não lhe parecer “essencial ao Poder Judiciário a prerrogativa de 

declarar a inconstitucionalidade das leis ou de recusar-lhes a execução, com 

fundamento na sua incompatibilidade com a carta constitucional”, uma vez que o 

controle de constitucionalidade das leis constitui uma “supremacia política”. 

Proclama, a final, que, 

 
Quando se trata de interesses nacionais, dos grandes poderes do governo e 
dos grandes fins públicos a que o governo se destina, é, certamente, mais 
democrático, senão mais acertado, preferir à filosofia e à opção dos juízes a 
opção e a filosofia da Nação (CAMPOS, 2002, p. 169) 

 
  Cabível, dessa forma, concluir que a não inclusão da Justiça Federal entre os 

órgãos do Poder Judiciário teria ocorrido precipuamente por força de princípios 

ideológicos de Francisco Campos, que via com restrição a atuação do Judiciário, 

seja em primeira instância, pela Justiça Federal, seja perante o Supremo Tribunal 

Federal, no controle de constitucionalidade das leis. 
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 Como último ponto, é importante esclarecer que, durante a última fase da 

pesquisa, percebeu-se que além de uma questão de ideário que envolve a criação 

de um Estado, razões de ordem prática e de cunho político podem ter ocorrido 

durante os anos de 1935-36 que podem ter contribuído para a extinção da Justiça 

Federal. Com efeito, percebeu-se que por força de disposição legal, a Justiça 

Federal ficou, inicialmente, encarregada de decidir questões envolvendo a lei de 

segurança nacional, criada em 1935.  

Entretanto, no ano seguinte, criou-se um órgão julgador e desvinculado ao 

Poder Judiciário que passou a ter competência para julgar aquelas questões, o que 

induz a levantar uma hipótese de que tenham ocorrido julgamentos ou decisões que 

tenham sido contrários aos interesses do governo.Apesar de os processos da época 

se encontrar no arquivo da Justiça Federal, o tempo não foi suficiente para 

direcionar a pesquisa nesse sentido, principalmente porque as motivações de cunho 

autoritário conduziam outro caminho. 

 No entanto, cumpre aqui apenas o destaque desta outra hipótese, que sem 

excluir as motivações autoritárias, contribuiriam para que a Justiça Federal passasse 

a ser encarada como uma instituição que não integraria aquelas adequadas ao novo 

formato de Estado Nacional. 

Ademais, Angela de Castro Gomes sugere que a extinção da Justiça Federal 

possa ter resultado de composição entre o Governo central e os dos Estados. Trata-

se de alternativa mais do que possível e que merece ser, mais adiante, aprofundada. 

 Resta evidente, portanto, que as pesquisas que tenham foco no Poder 

Judiciário e que pretendam compreender os rumos perseguidos para a construção 

do Estado Nacional está longe de encontrar um fim. Este trabalho é apenas um 

pequeno ponto que, espera-se,sirva para auxiliar a desvendar o perfil e a esfera de 

atuação e de influência de um dos órgãos do Estado nacional: a Justiça Federal.  
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