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RESUMO 

 

NOVO, Guilherme. O Supremo Tribunal Federal nos anos 1930-1945. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade 
Cidade Verde, 2017. 
 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a criação, atuação e a relação do 
Supremo Tribunal Federal com os governos de 1937 e anteriores a ele. Busca-se 
analisar as medidas adotadas pela Corte Suprema durante o período mencionado, 
bem como as influências político-partidárias para a construção de entendimentos. 
Ainda, através disso, investiga-se a atuação do governo de Getúlio Vargas no 
respeito as regras constitucionais.  
 
 
 
Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal, Estado Novo, Getúlio Vargas, Governo 
Provisório. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to demonstrate the creation, performance and relationship of 
the Federal Supreme Court with the governments of 1937 and prior to it. It is sought 
in the form of measures adopted by the Supreme Court during the period, as well as 
as political influences-departures to construct understandings. Also, through this, the 
investigation of the government of Getúlio Vargas is investigated in respect as 
constitutional rules. 
 
 
 
Keywords: Federal Supreme Court, New State, Getúlio Vargas, Provisional 
Government. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O Supremo Tribunal Federal foi criado no ano de 1891, através do decreto nº 

848/1990, com o objetivo de defender os interesses da população e normas 

infraconstitucionais que eram contrárias as regras contidas na Constituição. A 

princípio, era o responsável por julgar e processar os cargos de alto escalão do 

Congresso, como o Presidente em crime comuns, além de conflitos entre tribunais. 

Ainda, para a investidura na Suprema Corte eram requisitados dos ministros notável 

saber e reputação.   

A posição que a Corte Suprema mantinha sobre o Estado era a defesa 

constitucional, principalmente sobre as garantias individuais e a democracia.  Ocorre 

que, o propósito político em conjunto com o tenentismo embaraçava o manuseio de 

assuntos constitucionais pela Suprema Corte, causando desdobramentos eivados 

de influência militar. 

Sobre um prisma voltado para a instituição do Supremo, o objetivo dos 

Ministros eram que as características fossem similares a Corte do Estados Unidos, 

influenciado, ainda, por Rui Barbosa, a qual teve papel fundamental na construção 

da primeira Constituição Republicana. As estratégias despendidas pelo tribunal 

consistiam em fazê-lo com referência ao tribunal americano.  

 Outrossim, com a inauguração da Corte e a definição dos Ministros que iriam 

compô-la, constatava-se a demonstração de interesses políticos envoltos aos 

interesses da Constituição. O rompimento de regras estabelecidas na carta magna 

já eram perceptíveis, começando pela composição dos ministros do STF. Assim 

sendo, diversas vezes, foram traspassadas influências políticas onde não existiam.  

 O que se tornou mais grave foi a decretação do governo provisório em 1930 

por Getúlio Vargas. A Constituição de 1891 foi suspensa e todas as medidas 

dispostas pelo governo se deram através de Decreto.  

 Dali pra frente, várias medidas tomadas pelo governo de Getúlio Vargas 

foram contrários aos preceitos instituídos em um governo democrático. Nos anos de 

1930 o Estado conflitava com a Aliança Nacional libertadora, porque essa trazia 

consigo uma ideologia voltada para o comunismo.  
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A esquerda, liderada por Luiz Carlos Prestes e Olga Benario, estava fadada 

ao fracasso. O discurso do chefe de estado e dos poderes do alto escalão 

governamental alegavam que as convicções comunistas tinham o fim de aplicar um 

golpe de estado, e que o exército vermelho estava por trás disso. 

 Importante ressaltar que, o caso de Olga Benário, referente ao Habeas 

Corpus 26.155/1936 não concedido em estado de guerra, detecta incongruências do 

STF em manipular a legislação constitucional. O caso foi composto de controvérsias 

constitucionais, onde a Corte Suprema deu fim ao caso da paciente levando em 

consideração a prática da ideologia comunista, sendo deixado de lado o princípio da 

dignidade da pessoa humana, e vários outros dispositivos que demonstravam a 

incapacidade de expulsão da paciente. 

 Por fim, o governo provisório acarretou uma série de inconstitucionalidades e 

um forte amparo do tenentismo. O Estado Novo não surgiu de uma medida 

instantânea, originou-se bem antes disso, em razão das medidas tomadas no 

governo provisório com pretexto de insegurança nacional e o golpe de estado 

orquestrado pelo comunismo.  
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1 AS ORIGENS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO BRASIL 

REPUBLICANO 

 

 

 

A criação do Supremo Tribunal Federal (STF) foi um grande e importante 

passo para a evolução do sistema constitucional brasileiro, vindo juntamente com o 

advento da Constituição de 1891, através do decreto executivo nª 848 de 

11/10/1890, redigido pelo Ministro da Justiça, Campos Sales, encarregando-se de 

forma expressa o poder de declarar inconstitucionalidade das leis.  

 

 
A Constituição de 1891 consagrou os dois decretos de Campos 
Sales no Governo Provisório, instituindo a Justiça Federal, ao lado da 
Estadual e também o Supremo Tribunal Federal. 
Art. 5º O Supremo Tribunal Federal terá a sua séde na capital da 
Republica e compor-se-ha de quinze juízes, que poderão ser tirados 
dentre os juizes seccionaes ou dentre os cidadãos de notavel saber e 
reputação, que possuam as condições de elegibilidade para o 
Senado.1 

 

 

Como resposta a um sistema Imperial que o Estado outrora experimentara, a 

qual os poderes em sua essência tinha influência do sistema Imperialista, deu-se 

maior ênfase para a temática ao respeito constitucional, retirando o poder 

moderador, mas mantendo o Poder Judiciário nos seus moldes iniciais. Alguns 

ministros do sistema imperial estavam presentes na criação do Supremo Tribunal 

Federal. 

 Assim, através do preâmbulo do Decreto 848/1890, o Ministro e futuro 

Presidente da República Campos Sales, preceitua: 

  

 

A magistratura que agora se instala no país, graças ao regime 
republicano, não é um instrumento cedo ou mero intérprete na 
execução dos atos do poder legislativo. Antes de aplicar a lei cabe-
lhe o direito de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe sanção, se 

                                            
1Baleeiro, A. (2012). Constituições Brasileiras. Acesso em 04 de 07 de 2017, disponível em: 
www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137570/Constituicoes_Brasileiras_v2_1891.pdf?sequen
ce=5, p. 31. 
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ela lhe parecer conforme ou contrária à lei orgânica. (...) Aí está 
posta a profunda diversidade de índole que existe entre o poder 
judiciário, tal como se achava instituído no regime decaído, e aquele 
que agora se inaugura, calcado sobre os moldes democráticos do 
sistema federal. De poder subordinado, qual era, transforma-se em 
poder soberano, apto na elevado esfera de sua autoridade para 
interpor a benéfica influência do seu critério decisivo, afim de manter 
o equilíbrio, a regularidade e a própria independência dos outros 
poderes, assegurando ao mesmo tempo o livre exercício dos direitos 
do cidadão.2 

 

 

A expectativa sobre a instituição da Corte Suprema era grande, por conta da 

referência jurídica advinda dos Estados Unidos da América. A apreciação pela Corte 

Americana era mencionada em diversos livros, a qual demonstrava a organização 

estatal e força constitucional. Assim, alguns aspectos omitidos na Suprema Corte 

Americana, foram tratados com ampliação pelo Supremo brasileiro. Conforme, 

Nequete: “há que se reconhecer que o constituinte de 91 esmerou-se, quanto 

podem, em conferir-lhe aquela mesma magnitude da Suprema Corte dos Estados 

Unidos”3  

Ainda, conforme José Reinaldo de Lima Lopes, o Supremo Tribunal Federal 

teria a responsabilidade de alterar o extinto poder moderador, vejamos: 

 

 

O novo regime republicano brasileiro, de forma consciente e 
inspirado no sistema americano, atribuiu ao Supremo tribunal federal 
a responsabilidade de garantir a estabilidade conservadora em 
substituição ao extinto poder moderador, dando-lhe o poder de 
declarar a inconstitucionalidade das leis e de controlar a legalidades 
dos atos do executivo. De fato, o discurso de um constituinte de 1890 
– 91 expressamente reconhecia que o recém-criado do STF possuía 
“caráter eminentemente político”, uma “espécie de poder moderador, 
destinado a manter o equilíbrio de todos os poderes da federação.4  

  

  

De fato, o novo regime republicano previu a instituição de um órgão nos 

moldes do Estado Americano, tendo como base o controle de constitucionalidade.  
                                            
2 Campos Sales (1890) apud Paixão, L. A. (2007). A função política do Supremo Tribunal Federal. 
Acesso em 17 de 08 de 2017, disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-
01092007-150125/en.php, p.123 
3 NEQUETE, Lenine. O Poder Judiciário no Brasil a partir da independência. Porto Alegre: Sulina, 
1973. 
4 José Reinaldo de Lima Lopes (2006). “Modelos Históricos do judiciário”. Acesso 05 de 09 de 2017 
Disponível: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8554/Direitos_Sociais_Teoria.pdf, p. 22-23.  
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Leda Boechat, define perfeitamente a finalidade do novo tribunal, a respeito 

do decreto que o instituiu: 

 

 

Nas funções da Corte Suprema está o segredo do bom 
funcionamento da constituição norte americana (..) se pudéssemos 
criar aqui um tribunal igual ao norte- americano e transferir para ele 
as atribuições do Poder Moderador de nossa Constituição, ficaria 
esta melhor.5 

 

 

 

A forma americana estava voltada para uma Política Constitucional, que tinha 

o principal objetivo de sustentar uma política social, que estivesse assegurado a 

segurança jurídica nacional e os direitos fundamentais da população. O mesmo 

ocorreu na República do Brasil, que demonstrava sagacidade em seguir os passos 

do governo americano. Leda Boechat comenta que os direitos da população e o 

equilíbrio nas relações políticas e sociais eram importantes para uma sociedade que 

visava fins constitucionais, a qual objetivava “manter o equilíbrio, a regularidade e a 

própria independência dos outros poderes, assegurando, ao mesmo tempo, o livre 

exercício dos direitos dos cidadãos.”6  

Ainda, mesmo o regime constitucional de 1891 não prevendo o controle 

abstrato de constitucionalidade das leis, bastante utilizado atualmente no julgamento 

de ações diretas, o mesmo foi trazido pelo modelo austríaco, em oposição ao 

modelo americano que adotamos até então.7  

Conforme, José de Albuquerque Rocha (1995): “O surgimento de um juiz 

desvinculado da burocracia governamental, convertido, desde logo, em protetor dos 

direitos fundamentais e não um simples ‘aplicador’ das normas estatais”8.  

Sendo assim, a instituição do Supremo Tribunal Federal no Brasil teve o 

objetivo de aplicador de normas, com mero formalismo técnico, não atendendo a 

                                            
5 RODRIGUES, leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal – Defesa das Liberdades Civis 
(1891 – 1898). Rio de Janeiro. Tomo I. Volume I. 2ª Edição, p. 1 
6 Ibidem, p. 1-2 
7 Noleto, M. A. (2009). Memória jurisprudencial - Ministro Epitácio Pessôa. Acesso em 25 de 08 de 
2017, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalMemoriaJurisprud/anexo/Epitacio_
Pessoa.pdf, p. 41. 
8 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 
101. 
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função do direito comum. No common law, ou no direito americano, o objetivo do 

magistrado era também social, ficando responsável pela aplicação da lei nos seus 

moldes sociais, respeitando a sua esfera constitucional e defendendo os direitos da 

população.  

 

 
A necessidade de um juiz especial, com formação não só técnico-
jurídica, mas, igualmente, política e sociológica, recrutado por 
critérios democráticos, com mandato por tempo certo, situado fora e 
acima do Judiciário, para defender e aplicar a Constituição que, 
sendo, como dito, um conjunto de princípios expressivos de critérios 
político-axiológicos para tomada de posições em face da realidade, 
exige um tipo de julgamento diverso daquele em que consiste a mera 
aplicação de regras a casos concretos a que está habituado o juiz de 
formação legalista.9 

 

 

Existia, a época, dificuldade em aplicar as normas constitucionais de forma 

mais humanista, sendo primeiramente visado o comprometimento político nas 

relações jurídicas para transmissão da norma. Os ministros por terem educação 

jurídica privativa voltada para a técnica constitucional, tinham dificuldades em 

transmitir um comportamento relacionado com o comportamento humano, já que 

todo processo que adentravam a temática constitucional estava presente na relação 

humana.  

A forma técnica, a influência política, entre outros aspectos, traziam à baila o 

verdadeiro comprometimento do magistrado na aplicação da lei constitucional. O 

Supremo Tribunal Federal visava o comprometimento com a Carta Magna, porém, 

diversas vezes fora influenciado pelos conflitos políticos, a qual não respeitava a 

letra da lei ou os aspectos que influenciavam determinados comportamentos 

favoráveis a população. 

Boechat Rodrigues esclarece que, entre os anos de 1910 a 1930, ainda na 

vigência da Constituição de 1891, a menção apreciativa aos autores e a 

jurisprudência americana era frequente: 

 

 

                                            
9 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 
102. 
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a citação de autores norte-americanos e da jurisprudência da 
Suprema Corte dos Estados unidos é frequentíssima e, em mais de 
um caso, chega-se a inserir nas ementas e acórdãos brasileiros – 
coisa fantástica – ementa de acórdão da Suprema Corte americana 
com razão de decidir o Supremo Tribunal. Constata-se um luxo de 
citação de autores e julgados norte-americanos verdadeiramente 
extraordinário. E não é um só, não são dois ou três ministros que 
exibem tal erudição. Muitos demonstram sobejamente seu 
conhecimento do direito constitucional americano.10 

 

 

É curioso a demonstração do grande conhecimento dos Ministros do STF de 

uma corte que não pertença a seu país. As situações constatadas em um país latino 

são diferentes do Estado Americano, não cabendo em certas ocasiões buscar 

jurisprudências ou citações americanas na concretude brasileira, objetivando, assim, 

uma aplicação da norma privatista e americanizada, deixando de levar em conta a 

realidade brasileira. 

 

 

1.1   O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

 

Após longos anos de regime imperialista, o mesmo foi perdendo sua força por 

volta dos anos de 1870 por causa da existência de grandes conflitos entre as 

instituições e própria coroa. Quando foi instituído o regime republicano, houve 

grande excitação para o governo local, e até mesmo para o governo argentino, 

entretanto, foi recebido com desconfianças na Europa.11  

Desta forma, a mudança de regime precisaria ser de forma constitucional, a 

qual veio em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, garantindo assim 

reconhecimento Republicano e ganhando créditos no Exterior. 

A instalação do Supremo Tribunal Federal instituiu-se de forma provisória por 

falta de recursos, deixando alguns Ministros incomodados com a situação da corte. 

Leda Boechat alega que “os ministros não tinham sequer onde guardar os papéis”12 

                                            
10 RODRIGUES, história do Supremo Tribunal Federal, III, p. 35-36 
11 Ibidem 
12 RODRIGUES, Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal – Defesa das Liberdades Civis 
(1891 – 1898). Rio de Janeiro. Tomo I. Volume I. 2ª Edição, p. 8 
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e o próprio Visconde de Sabará propôs “a respeito do estado de indecência, senão o 

aviltamento do edifício”13.  

Em 1891, para a formação dos Ministros houve um grande manifesto, não 

respeitando algumas regras para adentrar a instituição, a qual necessitava da 

submissão do Presidente da República ao Senado Federal para a aprovação dos 

Ministros, se mostrando importante e indispensável a candidatura ao Senado.   

 

 

Em mensagem ao Presidente da República, a remessa da lista dos 
cidadãos nomeados para compor o Supremo Tribunal Federal, a fim 
de cumprir-se o disposto na última parte do nº 12 do art. 48 da 
Constituição.14 

 

 

Depois de ter ficado estipulado a forma de votação para o Supremo tribunal 

Federal, houve repulsa de alguns Ministros em relação aos indicados, a qual 

demonstravam insatisfação pela forma utilizada pelo Senado, mesmo constando na 

Constituição Federal de 1891. Alegava-se que os mesmos não estariam a altura da 

missão confiada a instituição. Entretanto, Amaro Cavalcanti, dizia que “para o 

funcionamento legal, legítimo do STF, tivessem os seus membros uma simples 

investidura do Poder Executivo; era indispensável a aprovação do Senado.”15  

Ainda, o mesmo entrou em discussão via requerimento, mandando aditar ao 

regimento interno do Supremo Tribunal Federal: 

  

 

Indubitavelmente, os elementos dessa indicação lá se acham em 
gérmen no regimento, lá se vão encontrar os lineamentos gerais do 
processo aqui estabelecido, mas também aqui se desenvolvem 
certos modos de proceder, que não se acham especificados no 
regimento e que lhe aparecem de evidente necessidade.16 

 

   

                                            
13Visconde de Sabará (1891) apud Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal – Defesa das 
Liberdades Civis (1891 – 1898). Rio de Janeiro. Tomo I. Volume I. 2ª Edição, p.8 
14 Ibidem, p. 9 
15 Ibidem, p. 9 
16 RODRIGUES, leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal – Defesa das Liberdades Civis 
(1891 – 1898). Rio de Janeiro. Tomo I. Volume I. 2ª Edição. p. 10 



18 
 

Sendo assim, no dia 7 de julho foi lido o parecer relativo as nomeações de 

Ministros do Supremo Tribunal Federal. Contrário as nomeações de Barão de 

Lucena e de Tristão de Alencar Araripe, continuadamente, Amaro Cavalcanti 

impugnara essas duas nomeações levando em consideração a imparcialidade 

existente no momento das nomeações, e que os mesmos não eram reconhecidos 

pelo justo dever de cumprimento constitucional. 

 

 

Como membros do Governo, têm abusado de suas posições políticas 

e da confiança do Presidente da República, violando acintosa e 

caprichosamente muitas disposições da Constituição. Quem viola a 

constituição não pode ser o guarda vigilante das leis e dos próprios 

preceitos constitucionais.17 

 

 

Após declarada a seleção pelo Senado Federal dos Ministros que iriam 

compor o Supremo Tribunal Federal, começou o show de inquisição processual, 

indeferindo e negando medidas recursais. O governador do estado do Maranhão, 

por exemplo, em via recursal, por causa da destituição de seu cargo, alegava 

incompetência material, já que a matéria se tratava de competência estadual, a qual 

foi definida pelo próprio STF. Entretanto, o mesmo não foi procedido. Conforme, 

Leda Boechat Rodrigues: “O Ministro Trigo de Loureiro, vencido, julgava o tribunal 

competente, por se tratar de crime político, mas negava provimento ao recurso.”18 

Outrossim, sempre existia algum Ministro contrário as formas de delegação 

do poder de julgar. Importante ressaltar, alguns governistas acusavam a forma de 

poder dada ao Supremo Tribunal Federal, alegando que as atribuições disponíveis 

estavam acima do poder de julgar, por exemplo, a acusação à nulidade do Código 

Penal Militar. Vejamos: 

 

 

Quando, em 1893, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal a 

nulidade do Código Penal Militar da Marinha, de 7 de março de 1891, 

Aristides Lobo, líder governista, escreveu que o tribunal incorrera em 

                                            
17 Ibidem, p. 12 
18 Ibidem, p. 16 
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crime de abuso de autoridade e precisava responder pelo mesmo 

perante o Senado. E tendo o Tribunal despertado a ira política de 

Floriano Peixoto, em razão daquele julgamento, ficou meses sem 

funcionar, porque o Marechal de Ferro não provia as vagas que iam 

ocorrendo e recusava-se, como então lhe competia, a dar posse ao 

Presidente eleito pelo Tribunal.19 

 

 

Na primeira República, Campos Sales, quarto presidente da República (1898 

e 1902), conseguiu uma resolução em relação aos impasses que surgiam na época 

da constituição da República, existindo divergência entre os projetos da União e dos 

Estados, abaixo: 

 

 

Era a conciliação entre os que defendiam uma centralização mínima 

que fosse, e que em 1891 defendiam por exemplo a figura de um 

STF, e os que discursavam por uma descentralização total, 

posicionando-se a favor de uma confederação marcada pela 

soberania dos estados sobre a União.20 

  

 

No momento, os governos Estaduais tinham ajuda do Presidente Campos 

Sales, representados pelos grupos oligárquicos. As negociações entre os Poderes 

executivos estaduais e federais se garantiam através das próximas negociações 

com o eleitorado. O próprio Presidente restringia algumas hipóteses de intervenção 

federal. 

 

 

Tenho, pois, por dever primeiro do Executivo Federal nas relações 

com os Estados o escrupuloso respeito das fronteiras demarcadas 

pelo art. 6ª da Constituição, cuja necessidade foi antevista com 

                                            
19 RODRIGUES, leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal – Defesa das Liberdades Civis 
(1891 – 1898). Rio de Janeiro. Tomo I. Volume I. 2ª Edição. p. 3 
20 Sato, L. S., & Gonçalves, P. P. (2016). A atuação do Supremo Tribunal Federal na Crise da Política 
dos Estados na Primeira República (1908-1911): uma análise a partir do periódico jurídico o direito. 
Acesso em 08 de 09 de 2017, disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21862016000200421, p. 5 
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admirável sagacidade pela sabedoria do legislador constituinte. É 

essa uma condição de paz interna.21  

 

 

Vários grupos defendiam a intervenção federal para sanar os conflitos 

partidários, além de salvaguardar os direitos constitucionais. Entretanto, o 

Presidente tinha uma visão contrária, com o objetivo de maximizar esses efeitos de 

defesa, remetia à esfera Estadual todos os conflitos partidários. 

Apesar do Presidente tentar controlar a intervenção federal e o estado de sítio 

dos grupos ultrafederalistas, a partir de 1910 o direcionamento das questões 

políticas ficou incontrolável, já que os eventos marcados por revoltas políticas 

abriam espaço para as intervenções. Os institutos tinham competência de 

julgamento através do Congresso Nacional, mas em decorrência da demora, o 

próprio judiciário era acionado, contrariamente ao que dizia a Constituição Federal. 

Com o passar dos anos, a República teve grandes modificações que 

mudariam completamente a forma de governo, além de outros eventos desastrosos 

relativos a grandes cargos. 

 

 

O ano de 1922, em especial, acomodou uma sucessão de eventos 

que mudaram significativamente o panorama político e cultural 

nacional: ―a Semana de Arte Moderna, a criação do Partido 

Comunista, o movimento tenentista, a criação do Centro Dom Vital, a 

comemoração do centenário da Independência e a própria sucessão 

presidencial de 1922 foram indicadores importantes dos novos 

ventos que sopravam.22 

 

 

 Importante ressaltar, nos anos de 1922 – 1923, no mandato do 

Presidente Arthur Bernardes, foi palco de um grande evento envolvendo grandes 

autoridades políticas. No Estado do Rio de Janeiro disputavam o poder, Raul 

                                            
21 Ibidem, p. 5 
22 FERREIRA, Marieta de Moraes; PINTO, Surama Conde Sá. A crise dos anos 1920 e a 
Revolução de 1930. In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). 
O Brasil republicano. O tempo do liberalismo excludente: da Proclamação da República à 
Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 389. 
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Fernandes e Feliciano Sodré, o primeiro advogado e segundo militar. Raul 

Fernandes ganhou para Presidente do Estado. O militar, decepcionado com o 

resultado, protocolou protesto criando, assim, uma nova assembleia.23 

Inconformado, Raul Fernandes através de seus advogados impetrou habeas 

Corpus para garantir segurança no momento da posse. Sendo o habeas corpus 

julgado procedente, o Presidente do STF enviou mensagem em conformidade ao 

Estado para que a Polícia garantisse a posse no cargo, sem constrangimentos. 

Desta forma, Raul Fernandes foi empossado devidamente, mas o candidato 

perdedor, Feliciano Sodré, também foi empossado, criando uma confusão no 

Estado.24 

Ocorre que, o acórdão deferido pelo Supremo Tribunal Federal relativo ao 

mandato de Raul Fernandes deveria ser cumprido no Estado, porém, o que 

acontecia era que o Juiz Federal Leon Roussoulières, que era responsável pelo 

deferimento das medidas alegava que tudo estava ocorrendo de forma correta, e 

que o Estado só passava por uma “comoção intestina”25. Ou seja, o juiz, aliado da 

base presidencialista, diretamente ligado a Arthur Fernandes, não estava cumprindo 

as ordens do Supremo Tribunal Federal.26  

Conforme Marieta de Moraes Ferreira (1989, p.259): 

  

 

um dos maiores aliados dos bernardistas no Estado do Rio era o juiz 
federal Leon Roussoulières, presidente das juntas apuradoras e de 
recursos, elementos chave para a condução do processo eleitoral em 
território fluminense”. Há intensa troca de cartas entre Arthur 
Bernardes e Leon Roussoulières nos anos de 1921 e 1922.27 

 

 

                                            
23 GALVÃO, Laila Maia. Protestos do Supremo Tribunal Federal na Primeira República – o julgamento 
do Habeas corpus 8800 e o conflito entre os Poderes Judiciário e Executivo. Revista da Faculdade de 
Direito – UFPR, Curitiba, Pr, p.1-24, jan. 2015, p.7-8. 
24 Ofício do Juiz Seccional ao Ministro Espírito Santo (O JORNAL, 11 de janeiro de 1923). 
25 GALVÃO, Laila Maia. Protestos do Supremo Tribunal Federal na Primeira República – o julgamento 
do Habeas corpus 8800 e o conflito entre os Poderes Judiciário e Executivo. Revista da Faculdade de 
Direito – UFPR, Curitiba, Pr, p.1-24, jan. 2015, p 7-8. 
26 GALVÃO, Laila Maia. Protestos do Supremo Tribunal Federal na Primeira República – o julgamento 
do Habeas corpus 8800 e o conflito entre os Poderes Judiciário e Executivo. Revista da Faculdade de 
Direito – UFPR, Curitiba, Pr, p.1-24, jan. 2015, p 7-8. 
27 BERNARDES, Arthur; ROUSSOULIÈRES, Leon. Cartas trocadas entre os autores nos anos de 
1921 e 1922. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas. Arquivo Edgard Leuenroth – Fundo Arthur Bernardes. Rolos 24, 29, 30 e 31. 1921-2. 
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Desta forma, como resposta as medidas abusivas tomadas pelo Juiz Federal, 

o Presidente do Supremo Tribunal Federal mandou uma mensagem, dizendo:  

 

 

Em respostas ao vosso ofício de hoje recebido, em que depois de 
haver referido fatos de deposições de autoridades estaduais e 
municipais e de descrever a anarquia resultante de uma dualidade de 
fato que aí se vai estabelecendo e que não seria possível de dar se 
tivesse sido cumprido o acórdão deste Tribunal, assegurando a 
posse e o exercício do Dr. Raul Fernandes, como o legalmente 
investido da autoridade de Presidente deste Estado, declara, 
entretanto, finda a sua missão – tenho a observar-lhe que devereis, 
sob pena de responsabilidade, fazer cumprir integralmente o acórdão 
referido, dando todas as providências que estiverem ao seu alcance 
e solicitando as que não o estiverem, para que seja mantido todo o 
prestígio do Presidente legalmente investido das suas funções e das 
autoridades de sua nomeação. Saudações.28 

 

 

Apesar do Presidente do Supremo Tribunal Federal tentar colocar ordem no 

Estado do Rio de janeiro, já que o próprio acórdão relativo ao habeas Corpus 

deveria ser respeitado, o mesmo se via ameaçado politicamente, sendo que o 

próprio Juiz Leon Roussoulières tinha grande influência com o Presidente Arthur 

Bernardes. O Presidente do STF enviou a mensagem para se fazer cumprir 

integralmente o acórdão, descrito acima, ocorre que o mesmo mudou 

completamente seu discurso, pronunciando que tinha recebido “amplas e fidedignas” 

notícias sobre o cumprimento do acórdão. Vejamos:   

 

 

Como do teor do ofício n. 5385, que me foi endereçado em 10 do 
corrente mês, relativo ao habeas corpus concedido aos Srs. Drs. 
Raul Fernandes e Arthur Leandro de Araújo Costa, se pudesse tirar a 
inferência no sentido de ter havido omissão de atos na execução do 
V. Acórdão que concedeu a ordem, apressara-me em redigir 
resposta pedindo vênia a V. Ex. para, com a apresentação dos autos 
respectivos em original, comprovar a afirmação de que este Juízo 
toma as medidas gerais de que lhe cabia a iniciativa, desde logo, 
bem como atendera, determinando providências ou requisitando-as, 
a todas as solicitações formuladas, quer relativas à pessoa do Sr. Dr. 
Raul Fernandes, quer relativas às autoridades delegadas do seu 
poder, que, aliás, o próprio interessado tem honestamente 
reconhecido. Sustei a expedição de tal resposta a que deveram 

                                            
28 OFFICIO do Presidente do Supremo Tribunal Federal ao juiz federal em Nitherohy. O Jornal, Rio de 
Janeiro, 11 jan. 1923. 
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acompanhar os autos, atento ao telegrama n. 10.824, de ontem, com 
as notas de ‘urgente reservado’, no qual V. Ex. me assegurou que, 
diante de informações amplas e fidedignas obtidas depois de 
assinado o mencionado ofício do dia anterior, se convencera de ter 
sido o habeas corpus devidamente cumprido como nele se contenha, 
autorizando-me a considerar como não recebido e sem efeito o 
referido ofício. Congratulo-me com a aprovação por V. Ex. 
manifestada ao meu procedimento no caso, tenho a honra de 
renovar os protestos de minha alta estima e distinta consideração. – 
O Juiz Federal, Leon Roussoulières” (BRASIL, 1923, p. 1058).29 

  

 

 Em relação ao Poder de atuação do Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, a influência política se mostrava mais forte que suas atribuições, sendo 

visível que a Constituição não era respeitada e não tinha tanta força sobre os 

políticos. Assim, a forma de governar apresentava-se contrária aos interesses da 

população, não respeitando a execução das leis e das sentenças, além de não ter 

objetivo democrático. 

 

 

1.2 TRAÇOS INSTITUCIONAIS NOS ANOS 30 

 

 

Nos anos de 1930, a Revolução tinha traços fortemente delineados, 

acompanhado de grandes modificações que outrora acontecera. Primeiro, pela 

entrada de Getúlio Vargas no poder, mesmo perdendo as eleições. Pela influência 

do atual Presidente, e pela forma de atuação no Poder Executivo, além de ser um 

grande manipulador de massas conseguindo atrair os setores que mais tinham 

relevância nesse período.  

 

 

Deste novembro de 1930, Getúlio vinha governando por decreto, 
após suspender a Constituição Federal, dissolver o Congresso, as 
Assembleias Legislativas e as Câmaras municipais, destituir prefeitos 

                                            
29 BRASIL. Congresso. Câmara dos deputados. Intervenção do Estado do Rio (1992-1923). Série 
Documentos Parlamentares. 16º volume. Rio de Janeiro: Typ. de Jornal do Commercio, de Rodrigues 
& C, 1923. 
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e governantes dos estados, eliminar as prerrogativas individuais e 
instituir um tribunal de exceção para julgar crimes políticos.30 

 

 

O formato de intervenção proposta pela Poder Executivo, pelo próprio Getúlio 

Vargas, foi através de Decretos leis, sendo estendido até 1934. Ocorre que, nesse 

tempo a pressão pela base contrária deixava tumultuada as obrigações dos outros 

poderes. 

 

 

As primeiras medidas adotadas pelo Governo Provisório foram 
intervencionistas e centralizadoras, inspiradas nas reivindicações dos 
setores tenentistas. Entre elas estava o Sistema de Interventorias, 
um importante instrumento de controle do poder central na política 
local (Souza, 1976, p 87-95).31 

 

 

 A força tenentista revelava-se um forte aliado ao governo provisório. 

Antes da entrada de Getúlio ao poder, os Tenentistas tinham sido condenados pelo 

Supremo Tribunal Federal nos anos de 1922 e 1924 a 1927, por causa das revoltas 

políticas e, consequentemente, negados os pedidos de habeas Corpus. Vejamos o 

acórdão do HC 11.942: 

 

 

Accordão julgar improcedente o pedido, pelos seguintes 
fundamentos:  
1.ª Consta dos autos: que o paciente está pronunciado como um dos 
autores do crime políticos e inafiançável, ocorrido em 5 de julho de 
1922; que elle desertou de sua guarnição e tomou parte do 
movimento que irrompeu em S. Paulo em 5 de julho último, sendo 
preso mais tarde, em Santa Catharina (...)32 

 

 

                                            
30 Neto, L. (2013). Getúlio - Do Governo Provisório à Ditadura do Estado Novo. Acesso em 19 de 07 
de 2017, disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=LNvcBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=Vargas+no+Governo+Provis%C3%B3rio&ots=gH8
fYZpIuk&sig=AxRr4R5Tw94G9Qz1wqWIhd_Cqyw#v=onepage&q&f=false, Página 5. 
31 SOUZA, Maria do Carmo Campello de. Estados e partidos políticos no Brasil (1930 a 1964). São 
Paulo, Alfa Ômega, 1976. 
32 Federal, S. T. (10 de 08 de 1922-1930). Habeas-Corpus nº 11.942. Acesso em 10 de 08 de 2017, 
disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/HC_11942.pdf 
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Com o retorno a base presidencialista, fortemente amparado pelo Presidente 

Getúlio Vargas, houve nesse momento, conforme Leda Boechat Rodrigues, uma 

mera “vingança”.  

   

 

E a vingança realmente não demorou. Foram diminuídos pelo 
Governo Provisório os vencimentos dos Ministros do STF, e 
demitidos seis deles pelo Decreto 19.656, de 18 de fevereiro de 
1931. O chefe do governo dos Estados Unidos do Brasil, 
considerando que imperiosas razões de ordem pública reclamam o 
afastamento de ministros que se incompatibilizaram com as suas 
funções por motivo de moléstia, idade avançada e outros de natureza 
relevante. 33 

 

 

Diversos Ministros se sentiram ameaçados pela forma que se sucedeu as 

“demissões”. A tensão entre os Ministros e insegurança jurídica relativa ao Governo 

Provisório perdurava. 

Leda Boechat Rodrigues afirma que, o Ministro Hermenegildo de Barros 

protesta em relação aos seus vencimentos por achar injustificado a forma com que 

foi retirado, sendo que nem das seccionais houve diminuição.  

 

 

Externo minha estranheza sobre a diminuição dos vencimentos 
porque os ministros do STF foram os únicos funcionários cujos 
vencimentos sofreram diminuição. Os próprios juízes das seccionais 
não tiveram diminuição de vencimentos. É verdade que perderam a 
gratificação adicional, mas essa – não se sabe por que?! – nunca a 
teve o Supremo Tribunal Federal.34 

 

 

Levando em consideração que foi um período conflituoso, e que várias 

garantias poderiam vir a ser contrariadas, não há como pensar que o abatimento de 

uma parcela dos Ministros é um tanto estranho e se sucedeu de forma interventiva 

as garantias dispostas na antiga Constituição. Ainda, a redução dos Ministros do 

                                            
33 RODRIGUES, leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal (1930 – 1963). Rio de Janeiro. 
Tomo IV. Volume 1. 1ª Edição, p. 32. 
34 RODRIGUES, leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal (1930 – 1963). Rio de Janeiro. 
Tomo IV. Volume 1. 1ª Edição, p. 33. 
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STF, em relação as aposentadorias ou até mesmo a redução salarial, só foi 

direcionada para a própria casa, não se estendendo às Comarcas Estaduais. 

O decreto 19.711, de 18 de fevereiro de 1931, preceitua: 

  

 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do 
Brasil: 
     Considerando que o decreto n. 19.656, de 3 de fevereiro de 1931, 
reduziu o número de ministros do Supremo Tribunal Federal (artigo 
1º); 
     Considerando que imperiosas razões de ordem pública reclamam 
o afastamento de ministros que se incompatibilizaram com as suas 
funcções por motivo de moléstia, idade avançada, ou outros de 
natureza relevante; 
Decreta:  
 
     Art. 1º São aposentados, com as vantagens que lhes assegura a 
legislação vidente, dispensado o exame de sanidade, os ministros 
Godofredo Cunha, Edmundo Muniz Barreto, Antonio C. Pires e 
Albuquerque, Pedro Affonso Mibieli, Pedro dos Santos e Geminiano 
da Franca.  
 
     Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.35 

 

 

 Importante ressaltar que, Getúlio Vargas mesmo estando no cargo de 

forma ilegítima, e manuseando as prerrogativas do cargo de Presidente do 

Executivo através de decretos leis, era articulador e sabia como lidar com os grupos 

de forte relevância no Estado. Desta forma, em 1931 criou as Justiças do Trabalho e 

a Justiça Eleitoral, a qual se mostrou uma medida louvável. Vejamos: 

 

 

Entre as medidas louváveis adotadas pelo Governo Provisório 
merecem citação as relativas à criação da Justiça do Trabalho e da 
Justiça Eleitoral. Pelo Decreto nª 21.396, de 12 de maio de 1932, 
foram criadas as Comissões Mistas de Conciliação e Julgamento, 
compostas de três empregados e três empregadores, presididas por 
um bacharel de direito, com recurso para o ministro do trabalho (..). 
Outra matéria considerada urgentíssima pelo Governo Provisório foi 
relativa ás eleições, sempre fraudadas e realizadas a bico-de-pena. 
Adotado o Código Eleitoral, pelo Decreto nª 21. 076, de 24 de 

                                            
35Legislativa, C. (1931). Decreto nº 19.711, de 18 de fevereiro de 1931. Acesso em 24 de 08 de 2017, 
disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19711-18-fevereiro-
1931-517595-publicacaooriginal-1-pe.html 
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fevereiro de 1931, foi criado o Tribunal Superior Eleitoral, instalado 
no dia 20 de maio sob a presidência do Ministro Hermenegildo de 
Barros, na qualidade de vice-presidente do Supremo Tribunal 
Federal.36 

 

 

As representações na Justiça do trabalho estavam relacionados com “casos 

de polícia”, conforme Leda Boechat Rodrigues.  

Em relação ao Tribunal Eleitoral, esse foi elogiado por alguns Ministros do 

próprio Supremo Tribunal Federal e pelo Presidente Getúlio Vargas, sendo instalada 

provisoriamente em 1932, mas ganhando status Constitucional somente na 

Constituição de 1934. Entretanto, é questionável considerar que as eleições sempre 

se davam de forma correta, pois burlavam o sistema eleitoral, corriqueiramente. 

Por outras vias, instituída a Assembleia Constituinte em 1933, reflexo das 

manifestações dos movimentos de 1932, foi-se, posteriormente, promulgada a 

Constituição de 1934. Foi alvo de críticas por se tratar de uma carta liberal e que 

destinava a democracia.  

Segundo Getúlio Vargas (1934), o próprio Presidente deu seu parecer: 

 

 

A Constituição estava evidentemente atrasada em relação ao espirito 
do tempo. Destinava-se a uma realidade que deixara de existir. 
Conformada em princípios cuja validade não resistira ao abalo da 
crise mundial, expunha as instituições por ela mesma criadas à 
investida dos seus inimigos, com a agravante de enfraquecer e 
anemizar o poder público.37 

   

 

Em conformidade com Francisco Campos, o governo se aproveitava do Poder 

Público para fazer atribuições de caráter privado, favores, serviços ou qualquer outro 

serviço que beneficiasse a massa política. O Poder econômico, social e político 

estava desamparado e sem normatização da Carta Magna, deixando-lhes livre para 

servir a quem gostaria. Faltava, ainda, a organização administrativa dos órgãos que 

regia a massa política.  

                                            
36 RODRIGUES, leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal (1930 – 1963). Rio de Janeiro. 
Tomo IV. Volume 1. 1ª Edição, p. 38 e 39. 
37 VARGAS, 1934, apud CAMPOS, F. (1947-2002). O Estado Nacional. Acesso em 10 de 09 de 2017, 
disponível em http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/Francisco%20Campos-
1.pdf, p.77 
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A máquina parlamentar não fora construída para o fim aparente a 
que se destinava, mas para servir a outros fins ou para acomodar 
nos seus desvãos uma clientela política cujos interesses gravitavam 
no sentido contrário ao dos interesses nacionais.38 

 

 

Existia atribuições que deveriam ser findas e facilmente realizadas, mas que 

encontravam a falta de ação no funcionamento e resistência da massa política para 

assuntos importantes para a nação. O lado político era difícil de ser entendido, 

tirando o que era de direito pelo povo, e colocando outras prerrogativas. 

Evidentemente, um jogo de dar com uma das mãos e tirar com a outra.    

 Francisco Campos registra que “ao invés de colaborador do governo, o 

parlamento tendia, cada vez mais, a transformar-se em órgão de inibição das 

iniciativas realmente úteis ou proveitosas aos interesses nacionais.”39 

O interesse nacional, claramente incluso no Estado Democrático e na 

Constituição de 1934, era alusão e devaneio na concretude política da nação. A 

carta magna era interessante para a população, guiava as prerrogativas da nação, 

mas nunca era referência no momento de projetar as atividades políticas. O 

orçamento, principalmente, não era direcionado pelo clamor da povo. 

 

 

Das suas funções, a mais simples, a mais elementar e, ao mesmo 
tempo, fundamental — a elaboração orçamentária — ele não a 
exercia com o alto pensamento de empregar os recursos pedidos ao 
povo em obras, iniciativas ou despesas de utilidade real. O 
orçamento era apenas uma oportunidade para dispensar à clientela 
favores, concessões e liberalidades, destinados a frutificar em 
prestígio político e resultados eleitorais.(...) Todos os esforços 
realizados pelo governo, no sentido de estabelecer o equilíbrio 
orçamentário, não poderiam vingar nesta atmosfera em que os 
representantes da Nação, abusando manifestamente do mandato de 
que se achavam investidos, colocavam o poder de que dispunham 
ao serviço de interesses estranhos, quando não contrários aos da 
coletividade que lhes cumpria representar, servir e defender. Foi este 
ainda um pensamento expresso pelo Presidente, no documento 
dirigido à Nação. 40  

 

 
                                            
38 Ibidem, p.80. 
39 Ibidem, p.82 
40 Ibidem, p.82. 
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A Constituição de 1934 tinha um rol extenso sobre direitos fundamentais, a 

qual se assemelhava com a Constituição Alemã de 1919. Ocorre que, o clima de 

instabilidade política era tão grande que as garantias individuais ali elencadas não 

foram suficientes para acabar com as reivindicações da classe operária e com a 

tensão política. Era comum, à época, greves nas capitais dos Estados, justificando a 

falta de aderência popular, pelo isolamento dos socialistas e a ascensão de um 

violento anticomunismo.41 

Nesse momento, Luiz Carlos Prestes, já se encontrava, cladestinamente no 

Brasil, acompanhado de Olga Benário, com o objetivo de assegurar sucesso na 

revolução socialista no país.42 

O Habeas Corpus e o mandado de segurança, instrumento de defesa 

importantíssimo à época estavam perdendo força para assuntos fundamentalmente 

constitucionais. As condições incomuns foram criadas pelo Governo Provisório no 

meio político e houve amplo desalinho para quem seguia partidos com 

direcionamento social, contrário ao atual governo.  

 

 

A partir de 1930, este quadro começa a mudar. As transformações 
surgidas―contribuíram para que o comunismo passasse a ser visto 
cada vez mais como um perigo interno, digno de atenção cuidadosa 
das autoridades responsáveis pela manutenção da ordem.43 

  

 

O partido comunista, em todos os seus núcleos, eram pressionados pelo 

governo provisório, já que levava a discussão para as ruas, promovendo as 

manifestações, comícios. Se tornou um partido especulativo, que criticava os abusos 

governamentais, as liberdades de expressão e levava como propósito as garantias 

da população. O Presidente, porém, alegava que a ANL (Aliança Nacional 

Libertadora) era ameaçadora e carregava consigo traços comunistas que tinham o 

objetivo de tirá-lo do poder. 

 

                                            
41 Muniz, V. C. (2011). O caso de Olga Benario Prestes: Um estudo crítico sobre o Habeas Corpus nº 
26.155/1936. Acesso em 05 de 09 de 2017, disponível em 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/9065/6598, p.4. 
42 Idem, p. 5. 
43 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil. 
(1917-1964). São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2002. 
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A ANL foi uma frente ampla onde se reuniram representantes de 
diferentes correntes políticas — socialistas, comunistas, católicos e 
democratas — e de diferentes setores sociais — proletários, 
intelectuais, profissionais liberais e militares —, todos atraídos por 
um programa que propunha a luta contra o fascismo, o imperialismo, 
o latifúndio e a miséria.44 
 

 

De acordo com Leda Boechat Rodrigues, nos termos do art. 29 da Lei nº 38, 

de 4 abril de 1935, determinava o fechamento por seis meses, cancelando o registro 

civil. Ainda, o Decreto nº 229, de 11 de julho de 1935 considerava que “a Aliança 

Nacional Libertadora vinha desenvolvendo atividade subversiva da ordem política e 

social.” 

Sendo assim, conforme Paulo Bonavides: 

 

 

O novo interregno republicano de normalidade constitucional ocorreu 
tão somente na aparência, sobretudo a partir de novembro de 1935, 
quando rebentaram as quarteladas comunistas do Rio de Janeiro, 
Natal e Recife, cuja eclosão sobressaltou o país e intimidou as 
camadas sociais do coronelismo rural e da burguesia urbana 
ascendente.45 

 

 

 É significativo frisar que, a Constituição de 1934 tornava constitucional o 

registro civil da ANL, não restringia a sua condição de partido e deixava claro que 

não poderia existir subversão a ordem política. Porém, não houve indícios de 

subversão da ordem, quando suspenso o registro civil do Partido. Ocorre que, a 

violência passou a ser instrumento de decisão política em alguns casos, sendo tudo 

altamente extremado e vinculado a fatos internacionais. Por exemplo, o projeto 

“Cohen”. Vejamos: 

 

 

À base e como limite da oposição política existia o reconhecimento, 
pelos contendores, dos postulados e das convenções fundamentais 

                                            
44 Marques, R. P. (2011). Repressão Política e Usos da Constituição no Governo Vargas (1935-1937): 
A segurança nacional e o combate ao comunismo. Acesso em 10 de 04 de 2017, disponível em: 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10412/3/2011_RaphaelPeixotodePaulaMarques.pdf, p.60.  
45 Bonavides, P. (2000). A evolução Constituicional do Brasil. Estudos Avançados, p. 173. 
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do regime, o antagonismo entre as novas formações partidárias do 
nosso tempo reveste-se de um caráter polar ou absoluto, não 
existindo terreno comum de mediação ou entendimento entre a 
extrema esquerda e a extrema direita.46 
 

 

 Ocorrendo a restrição, o presidente da ANL impetrou mandado de 

segurança ao Supremo Tribunal Federal para garantir o direito líquido e certo e 

alegar inconstitucionalidade dos diplomas legais. Sendo futuramente indeferido, os 

votos se baseavam na lei nº 38/35. O procurador geral da República reputou-se: 

 

 

No processo tudo que é essencial falta. Segundo jurisprudência da 
Corte Suprema seria o caso de deferir in limine a inicial. Entretanto, 
por uma questão de liberalismo, o “preclaro relator”, por se tratar de 
uma questão ruidosa, consentiu no andamento. Passou a ANL a 
considerar ostensivamente como seu chefe e messias um sincero 
apologista do credo de Moscou, o capitão Luiz Carlos Prestes. 
Determina a Constituição brasileira, no Art. 113, ser garantida a 
liberdade de associação para fins lícitos. Nenhuma associação será 
compulsoriamente dissolvida senão por sentença judicial. O Governo 
não dissolveu a ANL, fechou-a por seis meses.47 

  

 

Segundo Leda Boechat, a maioria dos votos não acompanharam parâmetros 

Constitucionais, aplicando somente decretos institucionais. Mesmo sendo uma Corte 

Suprema do Estado que tem o objetivo de proteger os preceitos existentes na Carta 

Magna, sendo que essa tinha sido cancelado pelo governo provisório, não foi 

suficiente para retirar a importância política do meio jurídico e as conspirações em 

torno do partido comunista.  

  

 

 

 

 

                                            
46 Campos, F. (1947-2002). O Estado Nacional. Acesso em 10 de 09 de 2017, disponível em 
http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/Francisco%20Campos-1.pdf, p. 75. 
47 RODRIGUES, leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal (1930 – 1963). Rio de Janeiro. 
Tomo IV. Volume 1. 1ª Edição, p. 62. 
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2 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O CASO DE OLGA BENÁRIO 

 

 

 

2.1 UMA LEITURA DO CASO DE OLGA BENÁRIO PRESTES: A 

ENTREGA DE UMA JUDIA A HITLER 

 

 

É de grande importância registrar o caso de Olga Benário, onde o Supremo 

Tribunal Federal, no ano de 1936, teve papel fundamental no julgamento do habeas 

corpus 26. 155, em 17 de junho de 1936, que deu, por fim, a sua expulsão do 

território brasileiro.48  

Olga ou Maria Bergner Prestes, era alemã, de família relativamente rica. 

Deixou a casa de seus pais em busca da ideologia comunista, com o objetivo de 

ajudar Júlio Prestes a adentrar a soberania política brasileira. Foi qualificada na peça 

de habeas Corpus como mulher de fato de Luiz Carlos Prestes.49 Ocorre que, a 

época o regime de Getúlio Vargas estava no ápice de colisão, com traços de 

mudança do governo provisório para o Estado Novo. Obviamente, a forma que 

Getúlio empregava o governo provisório no ano de 1936, juntamente com os 

tenentistas, estava sendo ideal para dar um basta nos direitos democráticos 

constitucionais.  

As leis, já falado outrora, objetivavam o Estado de paz da nação, decorrendo 

instantaneamente a repulsa de outras ideologias governamentais, como foi o caso 

de Olga.  

Desse modo, a apreensão de Olga se tornava aceitável pela esfera pública, 

levando em consideração parâmetros da época. Entretanto, o método de apreensão 

se tornou algo imperfeito, deixando de considerar a existência do contraditório por 

um período e a legalidade material e processual. 

Vejamos o Habeas Corpus: 

                                            
48 Federal, S. T. (1936). Habeas-Corpus nº 26.155. Acesso em 25 de 08 de 2017, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/HC_26155_Maria_Pr
estes_Olga_Benario_Processo_Integral.pdf 
49 Muniz, V. C. (2011). O caso de Olga Benario Prestes: Um estudo crítico sobre o Habeas Corpus nº 
26.155/1936. Acesso em 05 de 09 de 2017, disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/9065/6598, p.10 
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HC 26.155, Rel. Min. Bento de Faria, impetrado em favor de “Maria 
Prestes” (Olga Benario Prestes), com a finalidade de impedir a 
expulsão da paciente, grávida, para a Alemanha nazista. Pedido 
lamentavelmente não conhecido (1936).50 
 

  

Tendo em vista que o espaço do Habeas Corpus foi diminuído na 

Constituição de 1934, não retirado, e inserido o Mandado de Segurança para fins de 

liberdade de locomoção e defesa das prisões ilegais ou abusos de poder, via-se que 

os direitos fundamentais instituídos na carta de 1934 estavam se direcionando 

contrariamente a população. Através do Decreto nª 702, de 21 de março de 1936, foi 

retirado algumas garantias fundamentais, e com elas o Habeas Corpus.  

 

 

Art. 2º Durante o periodo a que se refere o artigo anterior, ficarão 
mantidas, em toda sua plenitude, as garantias constantes dos 
numeros 1, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 32, 34, 35, 36 e 
37, do art. 113 da Constituição da Republica, ficando suspensas, nos 
termos do art. 161, as demais garantias especificadas no citado art. 
113 e bem assim as estabelecidas, explicita ou implicitamente, no 
art. 175 e em outros artigos da mesma Constituição.51 
 

 

 Quando da impetração do remédio constitucional, habeas Corpus, em favor 

de Olga Benário, por força da Carta de 1934, o art. 113, nº 23, aduzia ser cabível 

Habeas Corpus sempre que alguém, fosse brasileiro ou estrangeiro, sofresse ou 

estivesse ameaçado de sofrer violência ou coação. Relacionando-se ao período, 

Pontes de Miranda adverte que ”a teoria do Habeas-Corpus, em tempo de estado de 

sítio, era a mesma de 1891-1930. Sempre que, formal ou materialmente, o ato de 

exceção não acorde com a Constituição de 1934 e se ofendia o direito de ir, ficar e 

vir, era de conhecer-se dos pedidos de Habeas-Corpus.”52 

                                            
50 MELLO, José Celso de. Notas sobre o Supremo Tribunal: Império e República. Brasília: Supremo 
Tribunal Federal, 2007, p. 31. 
51 Legislativa, C. (1936). Decreto nº 702, de 21 de Março de 1936. Acesso em 28 de 08 de 2017, 
disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-702-21-marco-1936-
472177-publicacaooriginal-1-pe.html 
52 MIRANDA, Pontes de. História e prática do habeas-corpus: direito constitucional e processual 
comparado. 4. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962, p. 340. 
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 Ocorre que a instituição de Habeas Corpus tinha objetivo específico, já que a 

própria Constituição de 34 poderia expulsar estrangeiros perniciosos à ordem 

pública ou aos interesses do país. Entretanto, a lei penal brasileira caracterizava 

errado a expulsão de um criminoso, mesmo estrangeiro, devendo este ser 

processado e ser punido no território brasileiro. Em um prisma legal, Olga deveria ter 

sido processada no Brasil, já que se encontrava presa e a disposição da lei do 

Brasil.53 

 Desta forma, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, aduz:  

 

 

Heitor Lima insistia no fato de que havia crime a ser processado, e 
que por esta razão à paciente não se poderia conceder liberdade, 
mediante expulsão. É neste sentido que o habeas corpus é diferente, 
inusitado e inesperado. O impetrante pretendia manter a paciente 
encarcerada.54 

 

 

 A petição de Habeas Corpus estava sendo direcionada com o objetivo de não 

colocar Olga Benário em liberdade, “mas, ao contrario, para continuar sujeita ao 

constrangimento do processo que contra ella se prepara na policia; para ser 

submettida a julgamento perante os tribunaes brasileiros. Em summa: o habeas-

corpus é impetrado afim de que a paciente não seja expulsa.”55 

Outrossim, a peça estava sendo fundamentada no sentido de cerceamento 

dos direitos fundamentais dá Ré, observando que a expulsão não seria somente de 

uma pessoa, mas sim de duas: Olga e o Feto. Ainda, o código civil de 1916 dava 

direito a concepção do nascituro e na Constituição de 1934, art. 113, nº 28, 

consagrava o princípio da personalidade da pena. Na Constituição, o art. 141, 

dispunha sobre a obrigatoriedade do amparo à maternidade e a infância.  

Não seguindo esse raciocínio, o decreto de expulsão da gestante, deixava a 

paciente sem segurança sobre o seu fim. Pontuava na peça que, depois dali, na 

                                            
53 Ibidem, p.10 
54 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito e literatura: Vargas, o Estado Novo, a Lei de 
Segurança Nacional e o habeas corpus em favor de Olga Benario Prestes. Acesso em 18 de 11 de 
2017. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10245, Consultado em: 31 mar. 
2010. 
55Habeas corpus nº 26.155/1936, fl. 4 (petição inicial, p. 3). 
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Alemanha nazista, a expulsão, o desgaste com a deslocação incerta, seria sentença 

de morte, como descrito na peça. 56 

Ocorre que, a expulsão de Olga seria ilícita, mas a mesma estava envolvida 

na prática de vários delitos e no próprio levante de 1935, não podendo a autoridade 

policial tirar da autoridade judicial a competência, que somente essa possui.  

Olga estava presa desde 05 de março de 1936 após o levante comunista, 

sendo indiciada com mais três mulheres, descobrindo em cárcere estar grávida de 

Luiz Carlos Prestes. Os eventos marcados pela sua prisão são observados por 

Fernando de Morais: 

 

 

Um fato, entretanto, impedia que ela e seus companheiros de prisão 
pudessem desfrutar a expectativa da maternidade. A ameaça de 
expulsão do Brasil era cada vez mais concreta. Nos primeiros dias de 
maio o delegado Eurico Bellens Porto, encarregado por Filinto Müller 
de presidir o inquérito policial sobre a revolta, anunciava que seu 
trabalho chegava ao fim: centenas de pessoas – brasileiros e 
estrangeiros, civis e militares – haviam sido indiciadas como 
participantes do levante, mas no que se referia às três mulheres 
presas na Casa de Detenção, suas conclusões eram ambíguas. 
Primeiro ele dizia não ter como puni-las no Brasil, pois a nenhuma 
delas havia sido imputado qualquer crime. “Não encontro elementos 
bastantes que permitam incluir como indiciadas com atuação definida 
as estrangeiras Elisa Ewert, Carmen Alfaya de Ghioldi e Maria 
Bergner Prestes”, lamentava Bellens Porto em ofício dirigido a Filinto 
Müller. Mas se a lei não previa qualquer punição para as três, pior 
para a lei. O inadmissível era colocar em liberdade as mulheres dos 
três chefes comunistas. Bellens Porto arranjou uma forma ainda mais 
dura de penalizar as três: “Trata-se evidentemente de elementos 
indesejáveis, cuja permanência em território nacional não é 
aconselhada. Por essas razões, data venia, lembro a V. Excia. a 
conveniência de contra elas serem instaurados competentes 
processos de expulsão.57 

 

 

 Como já descrito, a peça de Habeas Corpus para o caso de Olga foi uma 

medida excepcional encontrada pelo advogado Heitor Lima. Ocorre que, no 

momento em que foi levado a plenário, a peça teve o pedido improcedente, sendo 

                                            
56 Muniz, V. C. (2011). O caso de Olga Benario Prestes: Um estudo crítico sobre o Habeas Corpus nº 
26.155/1936. Acesso em 05 de 09 de 2017, disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/9065/6598, p. 11 
57 MORAIS, Fernando de. Olga: a vida de Olga Benario Prestes, judia comunista entregue a Hitler 
pelo governo Vargas. São Paulo: Alfaomega, 1986, p. 185. 
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que alguns ministros não chegaram a conhecer o pedido do advogado. Outros 

conheciam o pedido, mas julgavam improcedente em seguida.  

 No governo provisório de 1937, o Supremo Tribunal era composto por 11 

ministros58. O vasto conhecimento requisitado no cargo do STF era essencial para 

fundamentar o julgamento envolvendo ordem constitucional.  

 Assim, o caso de Olga era repleto de desvios Constitucionais. Um: por causa 

de sua ideologia política, a qual influenciava o julgamento perante a causa. Dois, por 

estar ao lado de Júlio Prestes na empreitada comunista, incomodando a bancada 

tenentista e todo o acervo composto por Getúlio. Três, por ação autoritária composta 

pelo governo provisório, onde não tinha espaço de formular objetivos sociais, já que 

ameaça de golpe pelo Estado vermelho estava relacionado a Olga Benário. 

  
 

Olga era uma agente do serviço de espionagem do Exército 
Vermelho. Os soviéticos, sempre foram, desde o começo, obcecados 
com a ideia de juntar informação confidencial. Eu acho que Olga foi 
mandada ao Brasil com duas funções. Uma de recolher informações 
de caráter geral que servissem aos interesses do Exército Vermelho; 
a outra, realmente, a Olga tinha uma função, não há provas 
documentais disso, mas o tipo de trabalho que foram efetuados por 
outros que estiveram nos mesmos departamentos que ela, mostram 
que uma das funções seria ter o olho sobre Prestes.59 
 

 

 O Habeas Corpus nº 26. 155 se instaurou na sessão, no dia 17 de junho de 

1936, sendo o último julgamento.60 

 Os Ministros Hermenegildo Rodrigues de Barros61, Manoel da Costa Manso62, 

Plínio Castro Casado63, Edmundo Pereira Lins64, Athaupho Nápoles de Paiva65, 

Laudo Ferreira66, Octávio Kelly67, votaram pelo não conhecimento do pedido. A 

maioria dos Ministros, não todos, formados pela Faculdade de Direito de São Paulo.  

                                            
58 Habeas corpus nº 26.155/193, p. 36 
59 Jornalista, cientista político e autor de: WAACK, WILLIAM. Camaradas – Nos arquivos secretos de 
Moscou: a história secreta da revolução brasileira de 1935. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
(O velho – A história de Luiz Carlos Prestes. Toni Venturi. Brasil: Olhar Imaginário: RioFilme, 1997. 
DVD (105 min), Documentário, son. (port.), color./PB, NTSC.) 
60Ibidem 
61 RODRIGUES, Lêda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal, v. 4, tomo I: 1930-1963. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 345-348 
62 Ibidem, p. 376 - 385 
63 Ibidem, p. 372 - 376 
64 Ibidem, p. 267 - 275 
65 Ibidem, p. 388 - 389 
66 Ibidem, p. 296 - 303 
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 Os Ministros Carvalho Mourão, Carlos Maximiliano, Eduardo Espinola 

conheceram e indeferiram. O Acórdão na íntegra, disposto no site do Supremo 

Tribunal Federal do Brasil, dispõe: 

 

 

Atendendo a que a mesma paciente é estrangeira e a sua 
permanência no país compromete a segurança nacional, conforme 
se depreende das informações prestadas pelo Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça: 
Atendendo a que, em casos tais não há como invocar a garantia 
constitucional do habeas corpus, à vista do disposto no art. 2 do 
decreto n. 702, de 21 de março deste ano: Acordam por maioria, não 
tomar conhecimento do pedido.68 

 

 

Julgado improcedente a ação, o Acórdão por maioria, além de não tomar 

conhecimento do mesmo, ressaltava que as custas processuais deveriam ficar a 

cargo de Olga ou do advogado da impetrante, Heitor, já que Olga não tinha 

condições de pagar os encargos.  

 Ainda, ao final do acórdão, mostravam os Ministros que conheceram e  

indeferiam: 

 

 

Acordam por maioria, não tomar conhecimento do pedido.  
Custas pelo impetrante.  
(A decisão foi a seguinte: “Não conheceram do pedido, contra os 
votos dos senhores ministros Carlos Maximiliano, Carvalho Mourão e 
Eduardo Espinola, que conheciam e indeferiam.)69 
 
 
 

 A resposta pelo não conhecimento pelo instituto do Habeas Corpus era a 

alegação que estava “suspenso pelo estado de sítio e pelo estado de guerra 

decretados por Getúlio Vargas, decidiu simplesmente não tomar conhecimento do 

pedido”.70 

                                                                                                                                        
67 Ibidem, p. 385 - 388 
68Federal, S. T. (1936). Habeas Corpus n 26.155 - Acórdão. Acesso em 29 de 08 de 2017, disponível 
em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/HC26155.pdf 
69 Ibidem, p.1 
70 MORAIS, Fernando de. Olga: a vida de Olga Benario Prestes, judia comunista entregue a Hitler 
pelo governo Vargas. São Paulo: Alfa-omega, 1986, p. 199. 



38 
 

Por fim, Olga Gutmman Benario, nome de nascença, adentrou no Estado 

Brasileiro, sendo expulsa como Maria Prestes, sequer levando em conta a 

apreciação de seu caso em consonância com o processo de direito. De fato, o 

julgamento demonstrou-se um erro hermenêutico, a qual o choque de ideologias 

políticas, sociais descaracterizaram o sistema constitucional da nação e ofuscavam 

os direitos e garantias individuas constantes na Carta Magna.  

 

  
Os direitos fundamentaes não se confundem com os outros direitos 
assegurados ou protegidos pela Constituição. As constituições não 
protegem só direitos fundamentaes. Vão além delles e das linhas 
separativas dos poderes. Seria erro crer que o simples facto de 
inserir-se em constituição um direito, e, portanto, não permitir a 
alteração por lei ordinária o torne fundamental.71 

 
 
   Continua: 

 

 
o Direito é um processo social, ars boni et aequi, um dos meios e 
critérios de adaptar os individuos entre si e á vida commum. Por isso 
mesmo, e porque a adaptação constantemente cresce, perfectivel. 
Perfectibilidade que se realiza no valor intrinseco das disposições, na 
commodidade e precisão technica, no mais exacto intervir na vida de 
seres pensantes e de sensibilidade intelectual, como são os 
Homens.72 

 

 

Desta forma, a paciente deveria ficar presa no Brasil, mesmo sendo 

estrangeira, carecendo por parte do Supremo Tribunal federal balizar o 

entendimento e direcioná-lo com a proposta de garantia fundamental e a proteção 

ao indivíduo (s), sem a intervenção de fatos e ideologias políticas.  

Assim, os elementos referentes aos direitos fundamentais sofreram uma 

interpretação contrária ao que foi lastreado na Carta Magna. Os componentes que 

conduziam a essência do direito foram abruptamente deslocados das suas 

características, gerando para os Ministros do Supremo Tribunal Federal um 

                                            
71 MIRANDA, Pontes de. Os fundamentos actuaes do direito constitucional. Rio de Janeiro: Empresa 
de Publicações Technicas, 1932, p. 374-375. 
72 Trecho selecionado de Obras literárias: prosa e poesia. (Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 
Região – Memorial Pontes de Miranda. Disponível em: 
<http://www.trt19.gov.br/mpm/secaopatrono/poesia_pm.htm>. 
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entendimento hermenêutico inverso, sem refletir as causas concretas conferidas a 

paciente.  

Olga, em setembro de 1936 foi mandada à Alemanha nazista grávida de sete 

meses, pelo Governo Vargas. 
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3       O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ESTADO NOVO (1937-1945)   

  

 

 
 3.1     O CONTEXTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1937  
 

 

 As ideias dispostas na Constituição de 1937 não foram finalizadas 

brevemente, ocorreram diversos levantes para a sua instauração. Traços ditatoriais 

vieram revelando-se vagarosamente durante o governo provisório, e sendo 

recepcionados por vários setores militares e bases conservadoras. O ano de 1935, 

principalmente, houve uma grande manifestação para a formação de um sistema 

autoritário. Boris Fausto diz que “a aventura de 1935 foi um presente dos céus para 

os setores da cúpula civil e militar que, desde 1930, defendiam a implantação de um 

regime autoritário.”73 

 Mesmo a Constituição estabelecendo regras mais liberais, muitas medidas 

estavam sendo modificadas entre os anos de 1934 a 1937. As modificações em 

relação ao estado de sítio o estado de guerra faziam gerar discussões acerca da sua 

legalidade e de como isso influenciaria na vida política do povo. O mesmo acontecia 

em relação as emendas e revisões constitucionais. A Constituição dispõe: 

 

 

Art. 178. A Constituição poderá ser emendada, quando as alterações 
propostas não modificarem a estrutura política do Estado (arts. 1 a 
14, 17 a 21); a organização ou a competência dos poderes da 
soberania (Capítulos II, III e IV, do Título I; o Capítulo V, do Titulo I; o 
Título II; o Título III; e os arts. 175, 177, 181, este mesmo art. 178); e 
revista, no caso contrário. [...] 
§ 4o Não se procederá à reforma da Constituição na vigência do 
estado de sítio.74 

   

 

 Ocorre que, os sentidos das “emenda” e da “revisão” eram tratados de forma 

insignificativa, modificando o seu sentido, adotando outra definição, sendo confuso, 

                                            
73 _______. Confronto e compromisso no processo de constitucionalização (1930-1935). In:FAUSTO, 
Boris (org). O Brasil Republicano. 9a edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,2007. (História Geral da 
Civilização Brasileira, tomo 3, v. 10). 
74 BRASIL, Congresso. Constituição Federal dos Estados Unidos do Brasil (1934). Acesso em 12 de 
09 de 2017. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm 
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e dando, por fim, a interpretação de que a alteração constitucional durante o estado 

de sítio não seria vedada. As seguintes emendas foram aprovadas através do 

Decreto Legislativo nª 06. Vejamos: 

 

 

Emenda no 01 – A Câmara dos Deputados, com a colaboração do 
Senado Federal, poderá autorizar o Presidente da República a 
declarar a comoção intestina grave, com finalidades subversivas das 
instituições políticas e sociais, equiparada ao estado de guerra, em 
qualquer parte do território nacional, observando-se o disposto no 
artigo 175, n. 1, §§ 7o, 12 e 13, e devendo o decreto de declaração 
de equiparação indicar as garantias constitucionais que não ficarão 
suspensas. 
Emenda no 02 – Perderá patente e posto, por decreto do Poder 
Executivo, sem prejuízo de outras penalidades e ressalvados os 
efeitos da decisão judicial, que no caso couber, o oficial da ativa, da 
reserva ou reformado, que praticar ato ou participar de movimento 
subversivo das instituições políticas e sociais. 
Emenda nª 03 – O funcionário civil, ativo ou inativo, que praticar ato 
ou participar de movimento subversivo das instituições políticas e 
sociais, será demitido, por decreto de Poder Executivo, sem prejuízo 
de outras penalidades e ressalvados os efeitos da decisão judicial 
que no caso couber.75 
 

 

 Especificamente, em relação a Emenda nº 01, houve uma mudança da 

proposta originária, onde o Presidente declararia o estado de guerra quando as 

instituições políticas e sociais estivessem em perigo. Ocorre que o texto foi aprovado 

objetivando quais as garantias ficariam suspensas, devendo indicar no momento de 

“perigo iminente”. 76 

As bases contrárias ao movimento comunista tentavam ser intimidadoras, 

pois defendiam que o movimento estava com o objetivo de repressão a ordem do 

Estado. Desta forma, ameaça do movimento e a força tenentista rogando por um 

mudança drástica, fazia com o que o Presidente Getúlio repensasse a forma de 

governar, deixando de lado a reforma constitucional. Fica evidente que todo o 

aparato de substituição da constituição estava sendo firmado gradualmente pelas 

bases políticas. Várias conversas, cartas e opiniões conduziam o governo a 

                                            
75 Marques, R. P. (2011). http://repositorio.unb.br. Acesso em 10 de 04 de 2017, disponível em 
Repressão Política e Usos da Constituição no Governo Vargas (1935-1937): A segurança nacional e 
o combate ao comunismo: 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10412/3/2011_RaphaelPeixotodePaulaMarques, p. 106 
76 Idem, p. 107 
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introduzir na sociedade brasileira o absolutismo governamental, forjando a 

comunicação de outras ideologias, e trazendo uma superstição falaciosa sobre o 

movimento comunista.  

O general Eurico Dutra, afirma: 

 

 

 [...] o Dr. Getúlio disse-me que desejava falar-me. Em seu gabinete, 
abordou ele, sem mais preâmbulo, o assunto que desejava tratar 
comigo. De início, disse que ia abrir-se comigo, expor abertamente 
seu pensamento, aludiu ao malogro da tentativa do Dr. Valadares, no 
sentido de conseguir uma revisão da Constituição, com o fim de 
permitir uma prorrogação do mandato presidencial. Por outro lado, 
julgava não ser viável a escolha de um terceiro candidato [...]. 
Passou o Dr. Getúlio a referir-se ao regime democrático, dizendo que 
tantos males tem acarretado ao país; ao Congresso, que nada de útil 
produzira, e se opõe às iniciativas do Executivo. Por tudo isso, só via 
uma solução: mudança de regime e reforma da Constituição. Para 
tanto, declarou, devemos reagir contra a situação atual e que piora 
cada vez mais. Essa reação deve se manifestar de cima para baixo, 
isto é, desencadeada pelo próprio governo. [...] Mas, nada poderia 
ser tentado sem o apoio do Exército. [...] Depois de meditar por 
alguns momentos, repliquei-lhe que poderia contar comigo, mas a 
respeito do Exército eu não podia avançar tanto. Comprometo-me a 
tudo fazer, de acordo com os projetos esboçados nesse encontro.77 
 

 

 Ainda, no final de 1936, o Presidente já articulava com os Ministros da Justiça 

e com o General Militar a intervenção estatal, tendo um aprofundamento do governo 

de 1930, demonstrando insatisfação com carta magna de 1934, já que esta não 

estaria alicerçada no formato do governo provisório. Além disso, levava-se em conta 

a pressão da base conservadora e tenentista sobre a mudança de regime, com o fim 

de fortalecer o Estado.  

 

 

Getúlio e Góis Monteiro encontraram-se em agosto de 1936 e 
discutiram longamente a situação nacional. Conversaram sobre a 
necessidade de reformas institucionais, e sobre a possibilidade de 
fechamento do Congresso, caso este criasse dificuldades à sua 
implementação. Concordaram ainda que, mais inquietante do que 
uma possível resistência do Congresso às mudanças, era a 
resistência de Flores da Cunha. Impunha-se como tarefa 
fundamental, desta forma, a sua neutralização. Para tanto, Vargas e 

                                            
77 Eurico Dutra, 1936, apud SILVA, Hélio. 1935 – A revolta vermelha. São Paulo: Editora Civilização 
Brasileira, 1969. (O ciclo de Vargas – Volume VIII). p.37 
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Góis acertaram a elaboração de um plano militar de controle e de 
cerco ao Rio Grande. Concluído no final daquele mesmo mês, o 
plano foi aprovado pelo presidente, que também autorizou o general 
e pôr em prática as medidas necessárias à sua execução. O golpe 
estava em marcha.78 

 

 

 Em fins de março, começaram as negociações para um acordo político. As 

bases da trégua política, a vigorar até janeiro de 1937, eram o adiamento da 

discussão sobre a sucessão presidencial – que deveria ocorrer em 1938 – e a 

restauração das imunidades parlamentares. O Presidente teve boa impressão das 

reivindicações. Como medida preliminar ficou combinado “apressar junto à Seção 

Permanente do Senado o pedido de licença para processar os congressistas 

presos”.79 Enrijecer o sistema, na visão de Getúlio, era uma forma de abater a ideia 

política contrária e obter, por fim, a pacificação do Estado. 

A Constituição deveria ser cedida para assegurar o cumprimento da 

segurança do Estado. Próprio Bismarck, alegava que “o Estado seria a casa 

solidamente construída, indispensável para sobrevivência, segurança e estabilidade. 

A Constituição seria um luxo, uma regalia que as nações poderiam permitir-se em 

alguns momentos, mas apenas quando a casa já houvesse sido construída”.80  

Não foi diferente o que aconteceu em 10 de novembro de 1937, vindo 

introduzir outra Constituição, repentinamente, e que não deu espaço para os atos 

dispostos na Constituição de 34.  

 

 

A repressão feita, cifrada na Lei de Segurança, no estado de guerra 
e no Tribunal de Segurança Nacional e nas pressões sobre as duas 
Casas do Congresso, processando deputados e senadores e 
expurgando das fileiras militares e civis da sociedade personalidades 
suspeitas ao regime, vaticinava já o desfecho trágico do golpe de 
1937. Este se consumou às vésperas da eleição presidencial direta 
em que concorriam ao poder as candidaturas de José Américo de 
Almeida e Armando Sales de Oliveira, o primeiro candidato do 
Governo, o segundo da Oposição, ambos porém vítimas do braço 
golpista que inaugurou no país a ditadura do Estado Novo.81 

                                            
78 CAMARGO, Aspásia et al. O golpe silencioso: as origens da república corporativa. Rio de 
Janeiro: Rio Fundo, 1989, p,103. 
79 VARGAS, Getúlio. Diário. Volume I (1930-1936). São Paulo: Siciliano; Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1995. 
80 Paixão, C. (2006). A Constituição Subtraída. Acesso em 26 de 08 de 2017, disponível em: 
http://docplayer.com.br/17396425-A-constituicao-subtraida.html, p.3. 
81 Bonavides, P. (2000). A evolução Constituicional do Brasil. Estudos Avançados, p. 173. 
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A Constituição, se justifica dizendo atender as aspirações da população e 

principalmente dos conflitos ideológicos, oportunistas, bem como a infiltração 

comunista no país. Era uma forma de propor à nova Constituição segurança e 

estabilidade pela grave influência dos que chamavam que pensamentos ideológicos 

invasivos.82 

 Francisco Campos, no livro “O Estado Nacional”, faz uma significativa reflexão 

dos traços compostos pela Constituição. Nele, o autor demonstra a ânsia que 

afetava o posicionamento político, a insegurança que colidia com as grandes 

instituições da República. 

 

 

O Estado Novo nasceu como uma imposição da ambiência social e 
política em que vínhamos vivendo. Inspirou-o e permitiu-lhe a 
realização o estado de incerteza em que estava o Brasil, insatisfeito 
com a solução das suas instituições e desassossegado em face das 
soluções agressivas e extremas que se propunham ao seu caso, 
nenhuma delas com raízes no passado, justificações no presente e 
perspectivas para o futuro.83  

 

  

 A Constituição de 1937 manteve o Brasil como República Federativa e inseriu 

diversos artigos que aumentavam as prerrogativas do Presidente da República, 

tendo esse, ainda, direção do Poder legislativo, já que o mesmo só seria criado 

quando o Parlamento Nacional se reunisse. 84 

 A nova Constituição se baseava como uma reflexão do Estado outrora vivido, 

deixando a liberalidade de lado e concebendo um sistema mais engessado, ligado 

                                            
82 “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente 
perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente a gravação dos dissídios 
partidários, que, uma, notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da 
extremação, de conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em 
termos de violência, colocando a Nação sob a funesta iminência da guerra civil”; Brasil, República 

federativa. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm 
83 Campos, F. (1947-2002). O Estado Nacional. Acesso em 10 de 09 de 2017, disponível em O 
Estado Nacional: http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/Francisco%20Campos-
1.pdf, p.376 
84

 Paixão, L. A. (2007). A função política do Supremo Tribunal Federal. Acesso em 17 de 08 de 2017, 
disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-01092007-150125/en.php, p. 161 
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as instituições autoritárias. O objetivo da nova constituição era expulsar as ameaças 

ideológicas e o perigo do golpe comunista.  

Francisco Campos, no livro Estado nacional, alerta:  

 

 

O Estado Novo teve por fim justamente destruir esse sistema 
organizado de mistificação nacional, desarticulando os sindicatos, as 
comparsarias e os grupilhos que, com os seus enredos e maranhas, 
compunham a prodigiosa teia de engodo da Nação, e combater 
aquele duplo bovarismo, substituindo as antigas instituições por 
novas, adequadas às condições reais do Brasil. Sendo autoritário, 
por definição e por conteúdo, o Estado Novo não contraria, 
entretanto, a índole brasileira porque associa à força o direito, à 
ordem a justiça, à autoridade a humanidade. 

 

  

A ânsia de mudança do Estado, seja pela base tenentista e presidencial ou 

contrárias a esse sistema, esteve crescendo continuamente nos últimos anos. As 

propagandas políticas em relação as forças vermelhas e sua inserção em solo 

Brasileiro fazia com que a ideologia comunista causasse aversão a população. 

Ainda, a mudança das leis interventivas propiciavam aos governantes um grande 

recurso no caso de ameaça governamental. 

 

 

3.2 O STF NA CONSTITUIÇÃO DE 1937 

 

 

A Constituição de 1937 foi recepcionada em 10 de novembro de 1937, 

contendo as indagações do Presidente Getúlio Vargas e todas as aspirações 

tenentistas que precederam a sua instituição.  

O Supremo Tribunal Federal, especificamente, estava presente no cenário 

constitucional, apesar do golpe feito por Getúlio. O artigo 90 e seguintes 

determinavam quais os órgãos que fariam parte do Poder Judiciário: 

 

 

Art 90 - São órgãos do Poder Judiciário: 
        a) o Supremo Tribunal Federal;  
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        b) os Juízes e Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios; 
        c) os Juízes e Tribunais militares.85 

 

 

Mesmo os juízes gozando de garantias como a vitaliciedade, inamovibilidade 

e irredutibilidade de vencimentos, constantes no artigo 91, os mesmos não poderiam 

exercer qualquer função pública, já que poderiam perder o cargo judiciário. A parte 

final do artigo 92, dispõe: 

 

 

Art. 92 - Os Juízes, ainda que em disponibilidade, não podem 
exercer quaisquer outras funções públicas, salvo nos serviços 
eleitorais e cargos em comissão e de confiança direta do Presidente 
da República ou dos Interventores Federais nos Estados. A violação 
deste preceito importa a perda do cargo judiciário e de todas as 
vantagens correspondentes.86 
 

 

Os atos dispostos na Constituição, relativos ao Supremo Tribunal Federal, 

vão do artigo 97 ao artigo 102, a qual preceituam a composição da casa, os 

requisitos para a investidura e o que compete ao Supremo Tribunal Federal 

processar e julgar originalmente.   

A casa compõe-se de 11 ministros, podendo ser elevado a 16 ministros, 

conforme artigo 97. Vejamos: 

 

 

Art 97 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da 
República e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de 
onze Ministros. 
        Parágrafo único - Sob proposta do Supremo Tribunal Federal, 
pode o número de Ministros ser elevado por lei até dezesseis, 
vedada, em qualquer caso, a sua redução.87 

 

 

Devendo, ainda, ter como requisitos: 

                                            
85 BRASIL, Congresso. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1937). Acesso em 30 de 
novembro de 2017. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm 
86 BRASIL, Congresso. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1937). Acesso em 30 de 
novembro de 2017. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm 
87 Ibidem 
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Art 98 - Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados 
pelo Presidente da República, com aprovação do Conselho Federal, 
dentre brasileiros natos de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
não devendo ter menos de trinta e cinco, nem mais de cinqüenta e 
oito anos de idade.88 
 

 

Importante ressaltar, em relação as questões exclusivamente políticas era 

vedado o conhecimento do Poder judiciário. O art. 94, da Constituição de 1937, 

dispõe: 

 

 

Art. 94 - É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões 
exclusivamente políticas. 

 

 

A vedação se manteve na carta de 1937, já que antes dela, na constituição de 

1934, o Poder Judiciário também estava submetido aos privilégios do governo 

provisório sobre conteúdos políticos. 

Ressalta-se, outrora a carta de 1937, o Habeas Corpus era um recurso 

constitucional dificultoso, não sendo usado desde 1926. Após a carta de 1934, surge 

o mandado de segurança para suprir a falta do Habeas Corpus, com o objetivo de 

proteger urgentemente direitos lesados.89 

O artigo 96, da Constituição de 1937 estabelecia que os tribunais poderiam 

alegar inconstitucionalidade de lei ou ato do Presidente da República, mediante voto 

da maioria absoluta, devendo ser confirmado pela casa legislativa. Ocorre que, as 

casas teriam sido dissolvidas, deixando o poder de confirmação para o próprio 

Presidente da República, e também, as atribuições do legislativo federal.90  

 

 

Art. 96 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus 
Juízes poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
de ato do Presidente da República. 

                                            
88 Ibidem 
89 Ibidem, 159 
90 Ibidem, p.162 
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 A Constituição do Estado Novo modificou a denominação dada ao STF na 

carta de 1934, a qual estabelecia ser “Corte Suprema”. Além disso, a casa era 

composta por 11 ministros, sendo nomeados por aprovação do Conselho Federal. 

 

 

O Supremo tribunal federal recuperou sua denominação tradicional, 
trocada para Corte Suprema Durante a vigência da Constituição de 
1934. Era integrado por onze ministros nomeados pelo Presidente da 
República, em tese após a aprovação pelo Conselho Federal (que 
substituiu o Senado federal). Este último aspecto, contudo, teve 
pouca importância, já que as eleições para o Conselho federal não 
chegaram a ocorrer. Nos termos do art. 101 da Constituição de 1937, 
o Supremo tribunal federal tinha competência originárias e recursais 
ordinárias, além da competência para julgar os recursos 
extraordinários.91 
 

 

 A mudança em diversos aspectos da Constituição de 1937, atingiu 

diretamente os Ministros do Supremo tribunal Federal. Através do art. 91 da carta, a 

idade para aposentadoria compulsória baixou de 75 anos para 68 anos, sendo 

imediatamente atingidos o Presidente Edmundo Lins, o Vice- presidente 

Hermenegildo de Barros e o Ministro Ataulfo de Paiva. Em carta, o Ministro 

Presidente Edmundo Lins, registrou: 

 

 

Saio do pretório perfeitamente bem, porque não fui violentamente 
aposentado, como os meus colegas de 1931, mas em virtude de lei, 
boa ou má, o que não vem ao caso discutir. O futuro melhor o dirá, o 
que não impede que desde logo seja dito que a Constituição do dia 
10 enfeixou nas mãos do Presidente da república os poderes 
legislativo, executivo e judiciário. A este não deixou sequer a 
faculdade que sempre se lhes reconheceu, de nomear os 
empregados da Secretaria do tribunal (...).92 

 

 

                                            
91 Ibidem, p.161 
92 RODRIGUES, Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal (1930 – 1963). Rio de Janeiro. 
Tomo IV. Volume 1. 1ª Edição, p. 40 
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 Outrossim, após dispuserem sobre as aposentadorias, os próximos 

Presidentes do Supremo Tribunal federal, conforme Lêda Boechat Rodrigues, foram: 

“Bento de Faria, eleito (1937 – 1940); Eduardo Espínola (1940-1945), nomeado pelo 

Presidente Getúlio Vargas; e José Linhares, nomeado para o STF em 16 de 

dezembro de 1937 por Getúlio Vargas, já na vigência da Carta Política de 10 de 

novembro de 1937”. 93 

 Não só em relação aos processos políticos, medidas tributárias também 

sofreram restrições pelo Presidente da República, tirando prerrogativas do Supremo 

Tribunal Federal para gerar inconstitucionalidades.  

 

 

Com efeito, em 30 de agosto de 1939 o Supremo tribunal federal 
julgou inconstitucional uma disposição daquele ano que tratava da 
tributação. O Presidente da República, em 5 de setembro, editou o 
Decreto-lei nª 1.564, que confirmou o texto declarado nulo pela corte 
e tornou sem nenhum efeito a decisão do Supremo tribunal federal, 
bem como eventuais decisões proferidas por quaisquer outros 
tribunais ou juízes que houvessem declarado a inconstitucionalidade 
da norma tributária.94 

 

 

 De fato, várias medidas adotadas pelo governante não estavam sendo 

direcionadas para o Supremo Tribunal Federal. O respeito a norma constitucional só 

acontecia quando não havia medidas que extrapolassem os limites políticos ou 

aquilo designado por Getúlio. Além disso, era visado a preservação das instituições 

políticas e a segurança nacional. 

   

 

Tanto não havia submissão da Corte ao Poder Executivo que novos 
mecanismos de controle tiveram que ser instituídos pela Constituição 
de 1937 (que criou a possibilidade de o Presidente da República 
anular uma decisão do Poder Judiciário que declarasse a 
inconstitucionalidade de um ato governamental) e por Decreto-lei 
(que deu ao Presidente da república a competência para escolher o 
Presidente e o Vice Presidente do Supremo tribunal federal).95 

  

 
                                            
93 Ibidem, p. 41 
94 Paixão, L. A. (2007). A função política do Supremo Tribunal Federal. Acesso em 17 de 08 de 2017, 
disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-01092007-150125/en.php, p.162 
95 Ibidem, p.169 
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Tendo em vista que o Estado estava passando por vésperas de Segunda 

Guerra Mundial, não houve no Estado Novo submissão do Poder Executivo para 

com o Supremo Tribunal Federal, sendo dificultoso o controle de constitucionalidade 

sobre as decisões do Poder judiciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A criação do Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula do poder 

judiciário foi extremamente importante na defesa do direitos constitucionais. A 

princípio, teve objetivo sólido, voltado para a defesa dos direitos inerentes ao regime 

democrático.  

A independência do STF, visava como modelo de Casa Maior a Corte 

Suprema Americana. O uso jurisprudencial dos entendimentos americanos por 

Ministros brasileiros era um tanto estarrecedor. Entretanto, a aplicação perdurou, 

tirando, assim, a autonomia concreta da Casa Suprema. 

Por ora, o modelo inicial que a Suprema Corte seguia era privativa, não 

escorrendo os entendimentos de forma prática, que abarcasse a vida e a cultura 

brasileira, desfechando, assim, em decisões meramente distorcidas pelas realidade 

da época, diferente da realidade jurídica. 

Em relação a função política, essa é exercida não somente para os órgãos 

representativos, mas também pela Corte Constitucional quando invocado pelo 

interessado. Um exemplo claro, é a composição dos Ministros para as cadeiras do 

STF. Mesmo existindo requisitos para o ofício, a variante também atingia o perfil do 

Ministro e o seu modo de decidir.  

A discussão para decidir o modo que a Casa deveria ser composta estava 

disposta na Constituição Federal, a qual dispusera a condição para o cargo. Ocorre 

que, por vezes, as discussões a respeito da investidura eram contrárias à Carta 

Magna e se mantinham como decisão final. 

A segurança jurídica no primórdios constitucionais estava debilitada e 

engessada ao seu próprio funcionamento, gerando regras dispersas ou discussões 

que não tinham propósitos democráticos. Muitas discussões estavam balizadas em 

assegurar projetos subjetivos, demonstrando a função política enraizada.  

As jurisprudências demonstram que o bem comum político estava sendo uma 

prática constante e que se alastrava por todo o poder judiciário, não respeitando 

competências jurisdicionais.  

Apesar do STF estar visivelmente comprometido com a função política, 

deixando de lado o objetivo democrático constitucional, a independência da Corte 

Suprema foi respeitada até a década de 1930, cujo decreto tirou a Constituição de 

1891. 
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 Após a instauração do governo provisório por Getúlio Vargas, a autonomia do 

STF estava se perdendo em meio aos decretos constituídos pelo presidente 

provisório. Os embates políticos nos anos 30 estavam altamente acalorados, 

principalmente quando a discussão fosse ao redor de ideologias partidárias.  

O jogo político era o principal percussor na intervenção estatal, na 

modificação de regras constitucionais. Definiam instituídos importantes constantes 

na Carta magna em benefício próprio. Durante o período de 1930 a 1937 a 

religiosidade política e militar dentro das instituições do Estado eram constantes. O 

Supremo Tribunal Federal perdeu força no julgamento de questões políticas, já que 

não estavam em conformidade aos preceitos estabelecidos pelo Presidente Getúlio 

Vargas.  

Nesse mesmo tempo, embora o STF estivesse menos apto 

constitucionalmente a julgar determinadas questões, certamente políticas, em outras 

fazia o seu papel discricionariamente. O esquecimento de princípios constitucionais 

que eram primordiais para o julgamento de questões humanitárias caiam por terra, 

produzindo decisões historicamente controversas e irreais. 

O desenvolvimento de decisões que extrapolavam as normas 

convencionadas na carta magna ou em normas infraconstitucionais, fortificava a 

premissa da educação privatista dos magistrados.  

Ocorre que, no período estudado, os julgamentos que excediam as lacunas 

constitucionais, tinham propriamente, laços político-partidários. Sobrepujavam, 

também, pensamentos ideológicos, contrários ao designado pelo governo, 

esquecendo de aplicar princípios que consolidavam a relação humana, como o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

A existência de um governo que determinava quais eram as relações 

democráticas, e como essas deveriam ser aplicadas, não retirava da Suprema Corte 

o objetivo primordial, a defesa dos direitos fundamentais da população. 

Entende-se, portanto, que a educação privatista da magistratura, deixava em 

segundo plano as aspirações da população.  

 Por fim, o desempenho do Supremo Tribunal Federal durante a época 

estudada é duvidosa, carregado de contrariedade. Por vezes, a intenção da Corte 

demonstra uma ânsia de justiça, de assistência à população e aos impedimentos 

causados pela função política. Em outras, se reveste de mero julgador, não levando 

em conta questões altruístas.  
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 Regride, portanto, a educação privatista dos Magistrados. Mas também a 

influência que a política tem sobre os direitos fundamentais, que são “dos outros”, 

constitucionalmente. A constituição serve para reconhecer os principais direitos 

democráticos, não devendo ser palco de excessivas garantias governamentais. 
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Anexo A – Habeas Corpus nº 26.155/36 

Fonte:http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/ane

xo/HC_26155_Maria_Prestes_Olga_Benario_Processo_Integral.pdf. Acesso 

15/10/2017. 
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ANEXO B – ACÓRDÃO HC Nº26155 

Fonte:http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/ane

xo/HC26155.pdf, acesso em: 15/10/2017 

 

 


