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1.1  PERÍODO COLONIAL 

 

 período colonial brasileiro compreende três di-

ferentes fases: a das capitanias hereditárias, a dos 

governadores gerais e a da transmigração da 

Corte de D. João VI, em 1808. 

A primeira fase – a do regime de capitanias 

– consistia na divisão do território brasileiro em lotes, doados a 

“capitães donatários”, os quais gozavam de importantes privilé-

gios e proventos, com delegação de exercer parte dos atributos 

do poder real. D. João III dividiu o Brasil em doze capitanias, 

entregando-as a doze capitães, a título perpétuo e hereditário. 

A “carta de doação” era o documento pelo qual o Rei 

fazia concessão da terra dos capitães. Os “forais” completavam 

essas cartas, fixando os direitos, foros, tributos e coisas que, na 

respectiva terra, se haviam de pagar ao Rei e ao donatário, bem 

assim a jurisdição civil e criminal destes, que abrangia, inclu-

sive, a aplicação das penas de morte e de degredo2. 

A administração da Justiça – de característica feudal – 

“fazia-se por intermédio de juízes ordinários, almotacés, vere-

adores e outros funcionários, todos nomeados pelo donatário, 

competindo à autoridade pessoal deste o reexame das decisões 

 
1 Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e Professor Emérito da 
Faculdade de Direito de Curitiba. 
2 “Podiam condenar à morte os escravos, peões e homens livres, mas os nobres apenas 
a degredo, e, assim mesmo, se o crime fosse de traição ou heresia”- VICENTE TA-
PAJÓS, in Manual de História do Brasil, 4. ed., Rio, p. 51/52. 

O 
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em grau de recurso”3. Somente nas causas cíveis de valor su-

perior a cem mil réis, era admitido o direito de apelação aos 

tribunais da Corte. 

Na Segunda fase do período colonial – a das governa-

dorias gerais -, a organização judiciária brasileira era regulada 

pelas Ordenações Filipinas. A primeira instância era composta 

de ouvidores gerais, corregedores, ouvidores de comarca, pro-

vedores, juízes de fora, juízes ordinários, juízes de vintena, ju-

ízes de órfãos, almotacés, alcaides e vereadores auxiliados por 

escrivães, inquiridores e meirinhos, alguns nomeados e outros 

eleitos pelos “homens bons” do povo4. Como órgãos de Se-

gunda instância, foram instalados dois Tribunais de Relação – 

no Rio de Janeiro e na Bahia. Para as causas acima de um conto 

e duzentos mil réis, admitiam-se recursos para o Desembargo 

do Paço de Lisboa, e, em face do crescimento da Colônia, fo-

ram criadas as Juntas das Capitanias, que funcionavam “como 

tribunais irrecorríveis no julgamento dos crimes contra a paz 

pública”5. 

A terceira fase do período colonial tem como marco ini-

cial a mudança da Corte de D. João VI para o Brasil – em 1808 

– que foi elevado à categoria de Reino Unido ao de Portugal e 

Algarves. Nesse período, foram criados mais dois Tribunais de 

Relação, um no Maranhão e outro em Pernambuco, instalando-

se, ainda, o Supremo Conselho Militar e da Justiça, Tribunal da 

Mesa do Desembargo, do Paço e da Consciência e Ordens, In-

tendência Geral de Polícia e Juizados privativos. O Tribunal de 

 
3 SAHID MALUF, in Direito Constitucional, 9. ed., Sug. Lit. São Paulo, 1977, p. 
283/284. 
4 Conforme LENINE LEQUETE, até 1807, a Justiça no Brasil, embora se confundisse 

com funções administrativas e policiais, era distribuída por dois Tribunais de Relação 
(o da Bahia e o do Rio de Janeiro), corregedores, chanceréis, provedores e contadores 
de comarca, juízes ordinários, de órfãos, de fora e de vintena, vereadores e almotacés, 
sendo auxiliados por outros funcionários, entre eles inquiridores, meirinhos e escri-
vães (O Poder Judiciário no Brasil, vol. I, p. 07, apud WALTER VIEIRA DO NAS-
CIMENTO, in Lições de História do Direito, 3. ed., Rio, forense, 1984, p. 247). 
5 SAHID MALUF, ob. cit., p. 284. 
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Relação do Rio de Janeiro passou a se chamar Supremo Tribu-

nal de Justiça, tendo sido equiparado à Casa de Suplicação de 

Lisboa. 

 

1.2  PERÍODO IMPERIAL 

 

O período imperial teve início com a Constituição de 

25.03.1824, que assim dispôs sobre os órgãos do Poder Judi-

ciário: 
I. “Art. 151. O Poder Judiciário é independente, e será com-

posto de juízes e jurados, os quais terão lugar, assim no cível 
como no crime, nos casos e pelo modo que os códigos deter-

minarem”; 

II. “Art. 152. Os jurados se pronunciam sobre o fato, e os 

juízes aplicam a lei”; 

III. “Art. 163. Na Capital do Império, além da Relação que 

deve existir, assim como nas provinciais, haverá também um 

tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, 

composto de juízes letrados, tirados das Relações por suas 

antiguidades, e serão condecorados com o título de Conse-

lheiros. Na primeira organização poderão ser empregados 

neste tribunal os ministros daqueles que se houverem de abo-
lir”; 

IV. “Art. 164. A este tribunal compete: 

1º - conceder ou denegar revistas nas causas e pela maneira 

que a lei determinar; 

2º - conhecer os delitos e erros de ofício que cometerem os 

seus ministros, os das relações, os empregados do corpo di-

plomático e os presidentes das províncias; 

3º - conhecer e decidir sobre conflitos e jurisdição”. 

Eram poderes do Estado o Executivo, o Legislativo, o 

Judicial e o Moderador, e apesar de a Constituição Imperial, 

em seu art. 151, ter assegurado independência ao Poder Judi-

ciário, outros dispositivos da mesma lei fundamental deixa-

vam patente que tal atributo era relativo. 

Estabelecia o art. 153 que os juízes de direito seriam 

“perpétuos”, ressalvando, porém: “o que, todavia, se não en-

tende que não possam ser mudados de uns para outros 
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lugares pelo tempo e maneira que a lei determinar”. 

No art. 154, deixava-se mais claro ainda que o Judiciá-

rio era instituição sujeita ao alvedrio do Poder Moderador: “O 

Imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles [juí-

zes] feitas, procedendo audiência dos mesmos juízes, informa-

ção necessária, e ouvido o Conselho de Estado...”. 

A organização do Poder Judicial era, então, a seguinte 

– com esteio nos artigos da Constituição de 1824: 

a) – um Supremo Tribunal de Justiça na Capital do Im-

pério; 

b) – Tribunais de Relação nas províncias; 

c) – Juízes de Direito; 

d) – Juízes de Paz; e 

e) – Júri Popular. 

Os Juízes de Paz correspondiam aos Juízes de Vintena, 

eleitos concomitantemente aos vereadores das câmaras, com a 

precípua atribuição de “órgão de conciliação”. 

No que tange à origem da magistratura, explica PINTO 

FERREIRA: “o imperador nomeava a justiça togada entre as 

pessoas habilitadas; a justiça de paz e de fato era eletiva, o 

júri era escolhido por sorteio”6. 

 

1.3  PERÍODO REPUBLICANO 

 

1.3.1 A CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA DE 1891 

 

Sob a influência das ideias liberais provenientes da 

América do Norte, proclamou-se a República em 15 de novem-

bro de 1889, com a instituição do sistema federativo. Ao lado 

dos Poderes Executivo e Legislativo, o Judiciário tornou-se um 

soberano poder na República, conforme previa o art. 15 da 

Constituição de 24.02.1891, ao contrário do que ocorria na Mo-

narquia, em que o “Poder Jurisdicional” era controlado pelo 

 
6 Enciclopédia Saraiva de Direito, vol. 69, verb. Poder Judiciário, p. 127. 
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Imperador. A nova Carta Política adotou o controle jurisdicio-

nal da constitucionalidade das leis, e aboliu o contencioso ad-

ministrativo; o habeas corpus adquiriu a respeitabilidade de re-

médio de Direito Constitucional. 

Quanto à sua organização, o Judiciário da União tinha 

como órgãos o Supremo Tribunal Federal7, com sede na Capi-

tal da República, e juízes e tribunais federais, como dispunha 

o art. 55 da Constituição: “O Poder Judiciário da União terá 

por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital 

da República, e tantos juízes e tribunais federais, distribuídos 

pelo país, quantos o Congresso criar”. 

Todavia, os cargos de juiz federal só foram criados nas 

Capitais dos Estados, com o título de “juízes seccionais”, e na 

Capital da República – nesta, dois foram instituídos, com seus 

respectivos substitutos e três suplentes8. 

Os Estados-membros da Federação organizavam sua 

Justiça e seu respectivo processo, pois a Constituição lhes con-

cedeu autonomia. Cada um possuía seu Tribunal de Apelação 

e juízes de comarcas, municípios e distritos, tendo alguns con-

servado os juízes de paz9. 

Percebe-se, então, que uma das inovações da Carta de 

 
7 “Assim nasceu o supremo Tribunal Federal do art. 55 da Carta de 1891, com 15 
juízes de ‘notável saber e reputação, e elegíveis para o Senado’, isto é, com 35 anos 

de idade mínima. Foram nomeados 48 horas depois de promulgada a Constituição e 
instalados 4 dias depois dela no edifício da Relação, à Rua do Lavradio. Aproveitou-
se a maior parte do Supremo Tribunal de Justiça da Monarquia, inclusive 4 conse-
lheiros septuagenários, 7 sexagenários e 4, apenas, de menos de 60 anos” – ALIO-
MAR BALEEIRO, in Superior Tribunal Federal, esse outro desconhecido, 1. ed., 
Rio, forense, 1968, p. 22. 
8 Os juízes federais eram nomeados pelo Presidente da República, independentemente 
de concurso, ou pelos Governadores  dos Estados-membros, sempre escolhidos entre 

juristas de reputação (Decreto 848, de 11.10.1890, e Lei 221, de 20.11.1894). 
9 Em 12.06.1891, o Congresso Constituinte do Estado do Paraná, pela Lei 03, autori-
zava o Presidente do Estado a “criar um tribunal de 2ª e última instância, com cinco 
membros denominados desembargadores, um promotor de justiça, e com a denomi-
nação de Tribunal de Apelação”, o que se concretizou pelo Decreto 01, de 15.07.1891, 
estabelecendo o dia 01.08.1891 para sua instalação (cf. História do Poder Judiciário 
no Paraná, SECE, Curitiba, 1982, p. 73-74). 
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1891 foi a “dualidade da justiça”, que vem a ser a duplicidade 

de órgãos de administração da justiça comum – vigente até 

hoje no Brasil -, decorrente do sistema federativo: órgãos da 

Justiça Federal e órgãos da Justiça Estadual. 

Com a “dualidade da justiça”, a Constituição trouxe 

mudanças para o campo processual, instituindo a “dualidade do 

processo”. Enquanto a união era competente para legislar sobre 

o direito processual “da Justiça Federal”(art. 34, n.º 22), aos 

Estados-membros competia legislar sobre seus respectivos 

“processos”. Porém, pouca renovação ocorreu em nossas insti-

tuições processuais, vez que quase todos os Estados elaboraram 

suas leis processuais com esteio no Regulamento n.º 737. 

Como observa JOSÉ FREDERICO MARQUES, “continu-

amos, assim, sob o domínio do Direito Processual antigo, com 

o procedimento escrito e todos os princípios básicos do sistema 

herdado das velhas Ordenações”10. 

O dualismo da justiça e do processo foi bastante com-

batido, inclusive por RUI BARBOSA em sua plataforma de 

1910, no que foi contestado por PEDRO LESSA, que o enten-

dia essencial ao sistema federativo (a revisão constitucional de 

1926 não alterou a sistemática então vigente)11. 

Para FREDERICO MARQUES, tal opinião é de 

evidente desacerto, relatando que “o pluralismo 

processual é adotado apenas em algumas Federa-

ções e o sistema vigente ao tempo da Constituição 

de 1891 nada tem de fundamental para o Estado 

Federal”12. 

Nossa atual Carta Política, em seu art. 24, declara que 

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual 

 
10 Manual de Direito Processual Civil, 1º vol., São Paulo, Saraiva, 1980, p. 49. Reco-
nhece, entretanto, que o único avanço da legislação processual pátria, nesse período, 
foi a adoção das ações declaratórias em algumas legislações estaduais (p. 50). 
11 Cf. PINTO FERREIRA, ob. cit., p. 128. 
12 Ob. cit., p. 50. 
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(inc. X), ao mesmo tempo em que estabelece, em seu art. 22, 

competir à União legislar privativamente sobre direito proces-

sual. 

 

1.3.2 A CONSTITUIÇÃO DE 1934 

 

Promulgada em 16.07.34, a nova Carta Política – de 

vida efêmera – manteve a “dualidade de justiça” (art. 104), ins-

tituindo a unidade do processo (art. 5º, XIX, “a”), em substitui-

ção ao pluralismo legislativo da Constituição de 1891. 

Criou e regulamentou a competência de dois novos ór-

gãos especializados do Poder Judiciário: a Justiça Militar e a 

Justiça Eleitoral: 
“Art. 63. São órgãos do Poder Judiciário: 

a) a Corte Suprema; 
b) os Juízes e Tribunais Federais; 

c) os Juízes e Tribunais Militares; 

d) os Juízes e Tribunais Eleitorais”. 

Fez permanecer a descentralização dos órgãos judiciá-

rios – inerente ao sistema federativo -, dispondo competir aos 

Estados-membros legislar “sobre a sua divisão e organização 

judiciária”. 

Antes mesmo de a Justiça Militar ser incluída entre os 

órgãos do Poder Judiciário pela Constituição de 1934, deci-

sões do Supremo Tribunal reputavam-na como tal, fato este 

que influenciou sobremaneira o constituinte de então. Na vi-

gência da Constituição de 1891, RUI BARBOSA, respon-

dendo a uma consulta, registrou: “Ora, embora dos juízes mi-

litares se trata ali noutra seção de outro título, este fato, onde 

se não pode ver senão um defeito acidental de método na dis-

tribuição dos assuntos, não tira aos juízes militares o caráter 

inerente à sua magistratura de membros do Poder Judiciá-

rio”13. 

 
13 C. LOBÃO FERREIRA, in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 47, verb. Justiça 
Militar, p. 369. 
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Quanto à Justiça Eleitoral, surgiu como consequência 

das transformações ocorridas no Brasil depois da Revolução de 

1930. “Antes da nova ordem jurídica estabelecida, o alista-

mento, a realizar-se antes das eleições, e a apuração eram en-

tregues à magistratura de 1ª instância, mas o reconhecimento 

e a diplomação cabiam ao Congresso. Não havia uma lei elei-

toral única, já que cada Estado tinha sua própria lei eleito-

ral”14. Ao depois do movimento revolucionário de 1930, ad-

veio o Código Eleitoral de 1932, unificando a Justiça Eleitoral 

e estabelecendo sua autonomia – e, em linhas gerais, o mesmo 

sistema foi adotado pela Constituição de 1934. 

A Carta de 1934 é marcante, outrossim, porque instituiu 

a Justiça do Trabalho, porém como órgão administrativo, não 

integrante do Poder Judiciário, composta de acordo com o art. 

122: 

“Para dirimir questões entre empregadores e emprega-

dos, regidas pela legislação social, fica instituída a Justiça do 

Trabalho, à qual não se aplica o disposto no Capítulo IV do 

Título I. 

Parágrafo único. A constituição dos Tribunais do Tra-

balho e das Comissões de Conciliação obedecerá sempre ao 

princípio da eleição de seus membros, metade pelas associações 

representativas dos empregados, e metade pelas dos emprega-

dores, sendo o presidente de livre nomeação do Governo, esco-

lhido dentre pessoal de experiência e notória capacidade moral 

e intelectual”. 

As Juntas de Conciliação tinham competência para co-

nhecer e dirimir dissídios individuais relacionados com o tra-

balho, mas não possuíam poder para executar suas decisões, o 

que deveria ser feito na Justiça Comum. “Tampouco gozavam 

de independência para julgar, pois seus juízes eram demissí-

veis ad nutum, e qualquer processo poderia ser subtraído ao 

 
14 PINTO FERREIRA, in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 47, verb. Justiça Elei-
toral, p. 322. 
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conhecimento da junta pelo Ministro do Trabalho, que cha-

mava a si a função decisória, através de cartas chamadas ‘avo-

catórias’ ”15. 

 

1.3.3 A CONSTITUIÇÃO DE 1937 

 

Outorgada em 10 de Novembro de 1937, a nova Lei 

Fundamental assim organizou o Poder Judiciário: 
“Art. 90. São órgãos do Poder Judiciário: 

a) o Supremo Tribunal Federal; 

b) os Juízes e Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios; 

c) os Juízes e Tribunais Militares”. 

Essa Constituição, de autoria de Francisco Campos – 

conhecido por “Chico Ciência” pela sua capacidade de trans-

formar atos arbitrários em fórmulas legais -, foi chamada de 

“Polaca”, porquanto inspirada na Carta Magna imposta aos po-

loneses depois de 1926 pelo General Joséf Pilsudski. 

A Carta de 1937, de nítida aspiração ditatorial, aboliu a 

Justiça Federal e a Justiça Eleitoral, esta reaparecendo poste-

riormente com o Decreto 7.586, de 28.05.45; na área proces-

sual, conservou a unidade legislativa (art. 16, XVI). 

Não foi um bom período para o Judiciário, vez que o 

Chefe do Executivo personificava todo o poder do Estado, “acu-

mulando as funções legislativas com a faculdade de expedir de-

cretos-lei, até mesmo sobre assuntos constitucionais, e exer-

cendo ainda um controle político sobre os membros do próprio 

Poder Judiciário, com base no art. 177”16. Forte exemplo de in-

gerência política era a nomeação do Presidente do Supremo Tri-

bunal Federal pelo Chefe do Executivo. Por esse e outros moti-

vos; ALIOMAR BALEEIRO afirmou que a Corte Suprema, 

nessa fase ditatorial, “experimentou o colete de aço do Estado 

 
15 WAGNER D. GIGLIO, in Direito Processual do Trabalho, 4. ed., São Paulo, LTr, 
1977, p. 25. 
16 SAHID MALUF, ob. cit., P. 25 
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Novo e voltou a respirar amplamente com a Carta de 1946”17. 

Decepcionado com a Alta Corte nesse período, JOÃO 

MANGABEIRA fez publicar o que foi reputado à época “o 

mais terrível libelo dirigido, em qualquer tempo, contra o Su-

premo Tribunal Federal”, em sua obra Rui, o Estadista: 

“... O órgão que, desde 1892 até 1937, mais faltou à 

República não foi o Congresso, foi o Supremo Tribunal Fe-

deral ... O órgão que a Constituição criara para sua guarda 

suprema, e destinado a conter, ao mesmo tempo, os excessos 

do Congresso e as violências do governo, a deixava desam-

parada nos dias do risco ou de terror, quando, exatamente, 

mais necessitada estava ela da lealdade, da fidelidade, e da 

coragem dos seus defensores”18. 

 

1.3.4 A CONSTITUIÇÃO DE 1946 

 

A Carta Política de 18 de setembro de 1946 assim dis-

pôs acerca da estrutura do Poder Judiciário: 
“Art. 94. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes ór-

gãos: 

I – Supremo Tribunal Federal; 

II – Tribunal Federal de Recursos; 

III – Juízes e Tribunais Militares; 

IV – Juízes e Tribunais Eleitorais; 

V – Juízes e Tribunais do Trabalho.” 

Ao tempo em que deixou de prever a Justiça Federal 

de primeira instância – mantendo pois, nesse passo, o mesmo 

posicionamento da Constituição anterior - , criou o Tribunal 

Federal de Recursos. Assim, malgrado sua origem estadual, 

os juízes subordinados aos tribunais dos Estados-membros 

faziam as vezes de “juízes federais”, como observou PON-

TES DE MIRANDA, ao comentar o art. 94: “O juiz da justiça 

local, quando conhece de ações em que os recursos não são 

 
17 Ob. cit., p. 12. 
18 ALIOMAR BALLEIRO, ob. cit., p. 69-70. 
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para o Tribunal de Justiça, órgão de ‘origem estadual’ , exer-

cem função ‘federal’, a despeito da sua origem estadual”19. 

Todavia, o Ato Institucional 02, de 27.10.65, restaurou, em 

sua plenitude, a Justiça Federal. 

Sucedeu, outrossim, a constitucionalização20 da Justiça 

do Trabalho como parte integrante do Poder Judiciário – do Es-

tado-juiz -, vez que surgira, na Carta de 34, apenas como órgão 

administrativo. 

No campo processual, foi mantido o unitarismo legisla-

tivo (art. 5º, XV, “a”), cabendo aos Estados, porém, a organi-

zação da sua justiça (art. 124). Muitas vezes, as leis locais de 

organização judiciária acabavam completando as normas de 

Direito Processual, “tudo dependendo do espaço em branco 

que o legislador federal houvesse deixado, visto existir uma 

zona cor cinza nas fronteiras do processo com a organização 

judiciária”21. 

 

1.3.5 A CONSTITUIÇÃO DE 1967 

 

Promulgada pelo Congresso Nacional em 24.01.67, a 

nova Lei Fundamental entrou em vigor em 15 de março do 

mesmo ano. Pela primeira vez, uma Constituição brasileira não 

entrou em vigor na data de sua promulgação. 

O Poder Judiciário manteve-se quase inalterado em re-

lação à CF de 46, pois a única inovação foi o ressurgimento da 

Justiça Federal de primeira instância. 

Dispunha o art. 107 da Lei Magna de 1967: 
“O Poder Judiciário da União é exercido pelos seguintes ór-
gãos: 

 
19 Comentários à Constituição de 1946, 4. ed., t. III, Rio Borsoi, 1963, p. 167-168. 
20 “Em 09.09.46, às vésperas da promulgação da Carta Magna, o Dec.-lei 9.797 veio 
integrar a Justiça do Trabalho, definitivamente, entre os órgãos do Poder Judiciário, 
organizando a carreira de Juiz do Trabalho, com ingresso mediante concurso de tí-
tulos e provas, e assegurando-lhes as garantias inerentes à magistratura”- WAGNER 
D. GIGLIO, ob. cit., p. 26. 
21 JOSÉ FREDERICO MARQUES, ob. cit., p.52. 
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I – Supremo Tribunal Federal; 

II – Tribunais Federais de Recursos e Juízes Federais; 

III – Tribunais e Juízes Militares; 

IV – Tribunais e Juízes Eleitorais; 

V – Tribunais e Juízes do Trabalho.” 

Em dezembro de 1968, o Marechal Arthur da Costa e 

Silva, sob o pretexto de assegurar a continuidade das ideias e 

princípios da Revolução de 1964, editou o Ato Institucional 05, 

de 13.12.68, modificando a Constituição, conferindo poderes 

quase totais e absolutos ao Chefe do Poder Executivo. O Poder 

Judiciário foi demasiadamente atingido como AI-5, mormente 

em sua independência, posto que foram suspensas as garantias 

constitucionais da vitaliciedade e inamovibilidade dos magis-

trados22. 

Em seu art. 6º, § 1º, o AI-5 dava poderes ao Presidente 

da República para, mediante decreto, demitir, remover, aposen-

tar ou pôr em disponibilidade os magistrados brasileiros. 

O AI-5 excluiu de apreciação judicial qualquer medida 

praticada com base em seus dispositivos, suspendendo, tam-

bém, a garantia do habeas corpus. 

A História registra que Luís Antonio da Gama e Silva, 

o Ministro da Justiça de então, nas reuniões que antecederam a 

edição do Ato Institucional 05, intentava o recesso do Colendo 

Supremo Tribunal Federal, conforme consigna ZUENIR VEN-

TURA: “Gama e Silva propunha o recesso do Supremo Tribu-

nal Federal e o fechamento definitivo do Congresso, das As-

sembleias e das Câmaras de Vereadores. Não era aquilo que o 

presidente queria. Gaminha não se abalou: tirou rapidamente 

da pasta o rascunho de outro texto menos drástico”23. Observe-

se que, com esteio no AI-5, se colocou o Congresso Nacional 

em recesso por tempo ilimitado. 

 
22 Durante dez anos, os juízes brasileiros tiveram suspensas tais garantias, pois o AI-
5 vigorou até as 24 horas do dia 31.12.78 (foi revogado pela emenda 11 à constituição 
Federal de 67). 
23 1968 – O Ano Que Não Terminou, 3. ed., Rio, Nova Fronteira, 1988, p. 272-273. 
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1.3.5.A  A EMENDA CONSTITUCIONAL 01, DE 17.10.69 

 

A Constituição de 1967 foi reformulada por inteiro pela 

Emenda Constitucional 01, de 17.10.69, que passou a viger no 

dia 30 do mesmo mês e ano. Foi outorgada pelos Ministros Mi-

litares no exercício da Presidência da República, compondo-se 

formalmente de dois artigos: o primeiro dando nova redação à 

Constituição de 1967, e o segundo, de natureza transitória, fi-

xando a data de 30.10.69 para o início de sua vigência. 

Como anota JOSÉ AFONSO DA SILVA, “teórica e 

tecnicamente, não se tratou de emenda, mas de nova constitui-

ção. A Emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez 

que verdadeiramente se promulgou texto integralmente refor-

mulado, a começar pela denominação que se lhe deu: Consti-

tuição da República Federativa do Brasil, enquanto a de 1967 

se chamava apenas Constituição do Brasil”24. 

No art. 112 da prefalada emenda, estruturou-se o Poder 

Judiciário sem a tradicional distinção entre as “Justiças” dos 

Estados e da União, tanto que se desdenhou a qualificação “da 

União”, incluindo-se, novamente (V. CF/37), entre os organis-

mos do Poder Judiciário, os “tribunais de juízes estaduais”. 

Adotou-se o entendimento de que a jurisdição não é nem fede-

ral nem estadual – “como expressão do poder estatal, que é 

uno, ela é nacional e não comporta divisões”25. Todavia, vi-

sando a uma racional partilha de trabalho, torna-se mister a ins-

tituição de órgãos distintos do mesmo Poder. 

Era a seguinte a conformação do Poder Judiciário na 

Emenda 01: 
“Art. 112. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes ór-
gãos: 

I – Supremo Tribunal Federal; 

 
24 Curso de Direito Constitucional Positivo, 6. ed., São Paulo, RT, 1990, p. 78. 
25 ADA PELEGRINI GRINOVER et alii, in Teoria do Processo, 8. ed., São Paulo, 
RT, 1991, p. 155. 
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II – Tribunais Federais de Recurso e Juízes Federais; 

III – Tribunais e Juízes Militares; 

IV – Tribunais e Juízes eleitorais; 

V – Tribunais e Juízes do Trabalho; 

VI – Tribunais e Juízes Estaduais”. 

 

1.3.5.B  A EMENDA CONSTITUCIONAL 07, DE 13.04.77 

 

A Emenda Constitucional 07 alterou a Constituição de 

1967 (ou a Emenda 01) em seu art. 112, criando um Conselho 

Nacional da Magistratura como órgão do Judiciário. Dispôs, 

ainda, sobre a necessidade de uma Lei Orgânica da Magistra-

tura Nacional. 

Eis o predito artigo com sua nova redação: 
“Art. 112. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes ór-

gãos: 

I – Supremo Tribunal Federal; 

II – Conselho Nacional da Magistratura;26 

III – Tribunal Federal de Recursos e juízes federais; 

IV – Tribunais e Juízes Militares; 

V – Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI – Tribunais e Juízes do Trabalho; 
VII – Tribunais e Juízes Estaduais.” 

Parágrafo único. Lei complementar, denominada Lei Orgâ-

nica da Magistratura Nacional27, estabelecerá normas rela-

tivas à organização, ao funcionamento, à disciplina, às van-

tagens, aos direitos e aos deveres da magistratura, respeita-

das as garantidas e proibições previstas nesta Constituição 

ou dela decorrentes. 

 
26 Cuidava-se de órgão disciplinar inspirado em similares europeus (Franca, Itália e 
Alemanha Ocidental), composto de sete Ministros do STF, por este escolhidos 
(CF/67, art. 120, caput, da CF de 67). Competia-lhe conhecer de reclamações contra 
membros de tribunais, podendo outrossim, avocar processos disciplinares contra juí-

zes de primeiro grau. O órgão foi regulamentado pela LOMAN (arts. 50 a 60 e 133 a 
135), e foi muito criticada, à época, sua criação, bem como sua condição de órgão 
constitucional do Judiciário. Os atos e decisões do CNM eram passíveis de controle 
jurisdicional; cabia ao STF processar e julgar mandado de segurança impetrado contra 
atos do CNM (CF/67, art. 119, I, “i”). O CNM não agia de ofício; sua atuação devia 
ser provocada por reclamações e representações. 
27 Lei complementar 35, de 14.03.79. 
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1.3.6 A PROJEÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 POR 

TANCREDO NEVES  

 

A eleição de Tancredo Neves, ainda que por via indi-

reta em Colégio Eleitoral, a 15.01.85, foi apoiada pelo povo 

brasileiro, uma vez que significava o começo de um novo pe-

ríodo na história das instituições políticas brasileiras, por ele 

mesmo batizado de “Nova República”, a qual se concretizaria 

pela Constituição a ser elaborada pela Assembleia Nacional 

Constituinte, que ele convocaria tão logo assumisse a Presi-

dência da República. Esse novo período tornou-se, também, o 

marco do afastamento das forças autoritárias que dirigiram o 

Brasil por vinte anos (1964 a 1984) – lembre-se que o Ato ins-

titucional 05, de 13.12.68, foi o mais autoritário da história 

política do país, atingindo sobremaneira a independência e so-

berania do Poder Judiciário, cujos magistrados tiveram sus-

pensas suas garantias constitucionais da vitaliciedade e ina-

movibilidade. 

Entre os planos de Tancredo Neves, estava o de nomear 

após sua assunção na Presidência, uma “Comissão Provisória 

de Estudos Constitucionais”, que elaboraria estudos e antepro-

jeto de Constituição para encaminhamento à Constituinte, à 

guisa de colaboração. 

Por motivo de doença, Tancredo Neves não tomou 

posse em 15.03.85, assumindo, então, o Vice-Presidente José 

Sarney, que cumpriu aquelas promessas do político mineiro. 

Com a Constituinte de 1986, adveio a Constituição Cidadã de 

1988. 


