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RESUMO 

Inserido em um contexto maior de interesses de estudo, o presente trabalho aborda o Supremo 

Tribunal de Justiça do Império brasileiro, previsto na Constituição de 1824, instituído em 1828, 

e ativo até 1889. Quando da proclamação da República, a Corte teria sido transformada no 

Supremo Tribunal Federal. De cunho histórico, o estudo mostra um panorama sobre a 

estruturação do Judiciário ao longo do Império para averiguar em que medidas e em que 

sentidos poderia ao Poder ser atribuído algum cunho político. Assim, abordam-se também o 

Conselho de Estado e o Poder Moderador. No século XX o Judiciário adquiriu poderes cada 

vez maiores, em especial no que tange à jurisdição constitucional judicial, e tal proeminência 

na experiência brasileira foi creditada a Rui Barbosa. O estudo mostra que já havia debates no 

Império para atribuição de poderes e funções políticas ao Judiciário, de modo que as linhagens 

intelectuais já se formavam no período antecedente à República. Não obstante, a prática do 

regime era outra. Uma das conclusões direciona para as linhagens de pensamento político sobre 

a questão, desenvolvidas à medida da consolidação e da complexificação do desafio de se 

construir o Estado brasileiro.   

 

Palavras-chave: Supremo Tribunal de Justiça do Império; Jurisdição Constitucional; História 

do Direito; Pensamento Político Brasileiro; Poder Judiciário. 

  



ABSTRACT 

Inserted in a larger context of study interests, this paper studies the Supreme Court of Justice 

of the Brazilian Empire, forecast by the Constitution of 1824, instituted in 1828, and active until 

1889. At the proclamation of the Republic, the Court would have been transformed into the 

Federal Supreme Court. Of historical approach, the study shows a panorama on the structuring 

of the Judiciary throughout the Empire to ascertain in which measures and in which directions 

to the Power could be attributed some political aspects. Thus, the Council of State and the 

Moderating Power are also studied. In the twentieth century the Judiciary acquired increasing 

powers, especially in what concerns to the judicial constitutional jurisdiction, and such 

prominence in the Brazilian experience was credited to Rui Barbosa. The study shows that there 

were already debates in the Empire for the attribution of powers and political functions to the 

Judiciary, so that the intellectual lines were already in formation in the period before the 

Republic. Nevertheless, the practice of the regime was different. One of the conclusions points 

to the lines of political thought on the theme, developed as the march of the consolidation and 

of the complexity in the challenge to build the Brazilian State. 

 

Keywords: Brazilian Imperial Supreme Court of Justice; Constitutional Jurisdiction; History 

of Law; Brazilian Political Thought; Judicial Power. 
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Introdução 

 

 O objetivo deste trabalho é o de fornecer um panorama sobre o Judiciário imperial 

brasileiro para melhor compreender o longo contexto e os imperativos que marcaram os 

debates tanto ao fim do período quanto nos debates constituintes republicanos. O Poder 

Judiciário durante o Império obedeceu a diferentes modelos ao longo de sete décadas, e 

é importante abordar como ele foi sendo estruturado no país. Em especial veremos como 

o Judiciário se desenvolveu em concomitância com o próprio Estado imperial, de modo 

a formar um modelo característico do regime monárquico brasileiro. Ao final do período, 

as críticas ao regime político provocavam reflexos também ao modelo judicial brasileiro. 

A Constituinte republicana de 1890-1891 apontava para temas que se direcionavam 

contrariamente ao chamado modelo imperial baseado na anterior Constituição de 1824. 

Os inflamados discursos de 1890-1891 dirigiam-se especialmente em oposição ao 

centralismo estatal. Menos que republicanos, os discursos tinham uma retórica anti-

monárquica para fazer valer a tônica central, que era o federalismo – um federalismo 

extremado mas guarnecido por poderes excepcionais do presidente da República. Por fim, 

cabe destacar que nosso interesse foca no topo desse Poder, na figura do Supremo 

Tribunal de Justiça do Império (STJi), embora não deixemos de colocá-lo no conjunto 

com a estrutura judiciária e outras instituições, como o Poder Moderador e o Conselho de 

Estado. 

Na Constituição de 1891 foi Rui Barbosa tecer importantes apontamentos aos 

primeiros anteprojetos para inserir no projeto do Governo Provisório a jurisdição 

constitucional judicial. (KOERNER, 1998a) O presente trabalho mostrará que a inovação 

republicana correspondia e se alinhava a debates feitos no regime anterior. No Império as 

propostas ficaram longe de serem consolidadas, mas o debate político intelectual já estava 

presente. Também será mostrado quais eram os efetivos delineamentos da jurisdição 

constitucional no Império. Será dado enfoque, assim, a esse período. Uma das conclusões 

aduz que o Judiciário imperial era diferente do republicano, mas este baseou-se em 

debates e propostas do período anterior.  

 A discussão sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) na Primeira República 

(1889-1930) perpassa necessariamente pela compreensão sobre sua criação, o que por sua 

vez remete ao que existia previamente, para que se compreenda em que medida houve 

continuidades e rupturas. O Judiciário e o Supremo Tribunal Federal são amplamente 
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discutidos dentro dos pressupostos dos regimes em que se inserem, dessa maneira sendo 

atravessados pelos temas e chaves republicanos. Há uma brecha nos estudos, o que aponta 

para a necessidade de antes se levantarem quais eram as funções que o STF viria a herdar 

do regime anterior, e a que se contrapunham. Assim, será abordado aqui o período 

imperial no que tange ao Judiciário, ao Supremo Tribunal de Justiça do Império (STJi), o 

Poder Moderador e o Conselho de Estado. Foram partes das funções dessas quatro 

instituições que depois vieram a ser disputadas pela Justiça Federal e pelo Supremo 

Tribunal Federal durante a Primeira República e os regimes republicanos posteriores.  

 Parte relevante dos estudos para compreender o Judiciário durante o Império 

enfoca a magistratura. Assim é que se passou a conhecer o Judiciário imperial: a partir 

dos juízes, formando uma abordagem sociológica do Judiciário a partir de sua 

magistratura. Isso porque é possível atribuir um caráter político à sociologia histórica 

sobre a magistratura, vez que a expansão da profissão se correlacionava à do Estado. 

Assim, Andrei Koerner (1998a: 28) afirmou que “o objetivo da prática judicial dos 

magistrados era a estabilidade política e social do Império.” Não é à toa que a própria 

formação desses magistrados foi também objeto de interesse dos estudos sobre o período1, 

pois era a mesma dos bacharéis em Direito que se fizeram também construtores do Estado, 

se não pela magistratura, pela política diretamente. Como será visto, a magistratura era, 

ela própria, porta de entrada para a política.  

 Como referências para uma história do Judiciário, há o livro de Arno Wehling 

(2004) abordando o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro até a chegada da Corte 

portuguesa. Edson Alvisi Neves (2008) abordou o Tribunal do Comércio, instalado no 

Rio de Janeiro em 1850, dando atenção também à burocracia judicial na construção do 

Estado monárquico. Paulo Macedo Garcia Neto (in MOTA & FERREIRA, 2010) deu o 

contexto comparativo entre as reformas judiciárias de 1841 e 1871, para destacar os 

limites desta última para a manutenção da monarquia. Sobre a construção política do 

aparelho judiciário, Ivo Coser (2008) a relaciona direta e intrinsecamente a movimentos 

de centralização e descentralização política ao longo do processo de construção do Estado 

brasileiro. Andréa Slemian, Paulo Macedo Garcia Neto e José Reinaldo de Lima Lopes 

dedicaram-se ao Supremo Tribunal de Justiça do Império em livro organizado pelo último 

(2010). Andrei Koerner (1998b) analisou a figura do habeas corpus em sua conformação 

                                                 
1 Ver em especial VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas ao Bacharelismo. 2 ed. SP: Perspectiva, 

1982. ADORNO, Sérgio. Os Aprendizes do Poder: O Bacharelismo Liberal na Política Brasileira. RJ: 

Paz e Terra, 1988. MOTA & FERREIRA, 2010. 
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institucional e na prática dos judiciários imperial e republicano. Para fornecer um 

panorama das funções judiciais durante o Império se evita a especificidade de casos 

concretos para dar atenção à estrutura do Judiciário ao longo da construção do Estado 

imperial. 

 Tecer disposições constitucionais para o Judiciário significava dar algumas 

orientações centrais para o longo processo de construção do Estado imperial brasileiro. 

Durante o Império alguns grupos eram privilegiadamente fornecedores de quadros para 

formação das altas elites de Estado, como profissionais liberais, diplomatas, fazendeiros, 

militares, clérigos e magistrados. Neste último grupo José Murilo de Carvalho encontrou 

“a mais perfeita combinação de elementos intelectuais, ideológicos e práticos favoráveis 

ao estatismo”, sendo “os mais completos construtores de Estado no Império”. (2008: 99)  

A magistratura era afeita à aplicação cotidiana da lei, presentes nas legislaturas de 

maioria conservadora (1838, 1850, 1869 e 1886), tinha ampla circulação geográfica, 

detinha as habilidades necessárias para organizar o poder, era dotada de valores 

comprometidos com o próprio Estado e uma visão nacional. Compunham o conjunto de 

uma elite burocrática indispensável para a coesão do Estado, ao menos em um primeiro 

momento caracterizado pela geração comum dos coimbrões2 e pela escassez de 

profissionais com as mesmas capacidades.  

Ao fim do período imperial, em oposição, as novas gerações de bacharéis 

pressionavam a competição por cargos. Elas não tinham passado pelas experiências de 

ameaça ao regime, de modo a serem menos preocupados com a sua consolidação e 

manutenção. O grau de consolidação do Estado não correspondia mais àquele em que 

havia ameaças de fragmentação, como quando das revoltas regenciais da década de 1830. 

A estabilização do Estado somou-se à formação de novas gerações de bacharéis, de 

profissionais e de burocratas, que tencionavam tanto o acesso a cargos quanto os projetos 

de Estado. Ademais, mudanças políticas ensejavam alterações em todo o quadro 

burocrático, deixando os cargos permeáveis a essas novas gerações.  

Independente das clivagens geracionais, a magistratura compunha um sistema 

judicial centralizado, sendo todos os juízes nomeados pelo ministro da Justiça. Os juízes 

                                                 
2 A elite coimbrã se contrapunha à elite brasiliense. Ambos era legatários de ideias liberais, mas os 

coimbrões se contrapunham aos brasilienses conforme os binômios de centralização ou federação, 

monarquia ou parlamento, Estado ou sociedade. Ver Lynch, 2005; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira 

das. Corcundas e Constitucionais: A Cultura Política da Independência (1820-1822). Rio de Janeiro: 

Revan, 2003. 
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eram sujeitos ao efeito unificador devido à circulação por diversas províncias, com 

projetos de Estado mais amplos que os vinculados às localidades, dotados de fortes 

identidades de socialização, treinamento e valores. Por isso é que se pode considerá-los 

como a coluna vertebral da burocracia para a construção e capilarização do Estado 

imperial.   

Não obstante, a imagem da magistratura era negativa junto ao senso corrente do 

tecido social – o que, à época, correspondia de perto aos agentes políticos (CARVALHO, 

2000), fortemente marcada por um receio à magistratura, característica do discurso 

revolucionário francês. Superada a construção do Judiciário no regime imperial, a 

principal questão que guia este trabalho está no caráter político atribuível ao Judiciário. 

Na Primeira República Rui Barbosa era o baluarte de um liberalismo judiciarista que via 

no Judiciário, nas figuras da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal, o Poder que 

poderia se contrapor a abusos e violações perpetradas pelo Legislativo e pelo Executivo. 

Todo o debate remetia às funções e limites dos poderes judiciais em contraposição aos 

poderes políticos, o que foi revigorado com a Constituição de 1988. Com a reforma 

constitucional de 1926 e a limitação do habeas corpus, instrumento utilizado para 

provocar o Judiciário em questões atinentes a política e administração, o Judiciário ficou 

tolhido expressa e textualmente, o que não foi retomado nas constituições posteriores até 

1988.  

E no Império? Até que medida Rui Barbosa teria sido na República o inventor do 

controle judicial de constitucionalidade? Quais eram as brechas existentes? Havia à época 

concepções que fundamentassem o contrário? Ou Rui Barbosa viria a ser, na República, 

o representante de uma linhagem de pensamento com raízes no regime anterior? Este é o 

direcionamento hipotético a que tentaremos lançar luz.  

 

  



5 

 

 

Capítulo 1 

O Poder Judicial sob a constituição da monarquia 

 

 A Constituição Política do Império do Brasil reconhecia quatro poderes políticos: 

o Legislativo, o Moderador, o Executivo e o Judicial (BRASIL, 1824, art. 10). O Poder 

Moderador, na figura do imperador, e o Legislativo, na figura da Assembleia Geral, eram 

os representantes da nação, e todos os poderes seriam uma delegação da “Nação”. 

(BRASIL, 1824, arts. 11 e 12) O Poder Judicial era tido como independente, composto 

por juízes e jurados. Os juízes eram vitalícios mas não inamovíveis, e poderiam ser 

suspensos pelo imperador, devendo ser ouvido o Conselho de Estado. Isto significava que 

os juízes não possuíam garantia total de estabilidade nem em seus cargos nem em sua 

lotação, o que, na bandeira liberal que viria a se formar, poderia impactar em sua 

independência. No viés conservador significava a possibilidade de coagir através do 

Executivo um importante quadro da burocracia, além de viabilizar a circulação da 

magistratura pelo território nacional. Previam-se ainda tribunais da Relação para formar 

a segunda instância, a serem instalados nas províncias. Nem todas, entretanto, vieram a 

sediar Relações. Previa-se a figura dos juízes de paz, eleitos, com fins de conciliação sem 

a qual não se poderia dar início a processos judiciais.  

 No artigo 163 se previa enfim um Supremo Tribunal de Justiça a ser instalado na 

capital, composto de juízes letrados retirados das Relações pelo critério de antiguidade. 

Sua competência envolvia: julgar os recursos de revista nas causas; conhecer dos erros e 

delitos do ofício, dos ministros, das Relações, da diplomacia, e dos presidentes de 

província; julgar os conflitos de jurisdição e competência dos Tribunais da Relação. 

(BRASIL, 1824)  

 O Supremo Tribunal de Justiça do Império (STJi) só veio a ser instituído pela Lei 

de 18 de setembro de 1828, e só foi organizado três anos mais tarde. Como um sucessor 

da Casa de Suplicação do Brasil, não era uma última instância, mas apenas um tribunal 

de revista de causas já julgadas. Assim, não tinha nenhuma atribuição política ou 

administrativa, como apreciar inconstitucionalidade de leis ou legalidade de atos. 

 Muito pelo contrário, o Poder Judicial era competente apenas para questões 

criminais e de direito privado. Ainda que adstrito a essas questões e afastado de 
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apreciações de caráter político, sua própria estruturação espelhava os projetos políticos 

de estruturação do Estado em curso. Afastar o Judiciário de apreciar questões políticas 

significava relegá-las a outros poderes e órgãos, em especial o Poder Moderador e o 

Conselho de Estado, como será visto adiante.  

 No que tange à estruturação do Poder Judicial, a construção política de 1824 

tentava promover centralização e unidade, de modo a concentrar poderes no governo 

central. Tratava-se de uma monarquia imperial dotada de três poderes, mais o Poder 

Moderador como um quarto poder entre os demais para fazê-los se equilibrar, e assistido 

por um Conselho de Estado. As províncias não tinham representação legislativa, dispondo 

apenas do Conselho Geral da Província, composta por 13 a 21 membros a depender da 

população provincial. Suas atribuições eram rigorosamente limitadas a assuntos internos, 

e suas resoluções passavam pelo crivo do Executivo e da Assembleia Geral. Também o 

lugar de presidente de província sofria alta ingerência central, pois todos eram nomeados 

diretamente pelo imperador.  

 A primeira reação à outorga da Constituição de 1824 foi a Confederação do 

Equador, ocorrida no mesmo ano em Pernambuco. A revolta foi sufocada, mas os anos 

seguintes permaneceram tumultuados. Da abertura da Assembleia Geral em 1826 à 

abdicação de D. Pedro I em 1831 chegou-se a um rearranjo político em prol da 

descentralização política e da autonomia das províncias. À abdicação se sucedeu o 

período regencial, que se estendeu de 1831 a 1840. O herdeiro do trono tinha apenas 5 

anos de idade, e até que completasse a maioridade o país ficou sob a Regência Trina 

Provisória de 1831, a Regência Trina Permanente de 1831-1835, a Regência Una de Feijó 

de 1835-1837, e a Regência Una de Araújo Lima de 1837-1840. 

 No início da década de 1830 as aspirações das oposições a D. Pedro I eram, em 

síntese, contrárias ao grau de centralização política promovida, chegando a caracterizá-lo 

como se absolutista fosse. Dentre os elementos a sustentar essa impressão estavam a 

dissolução da Constituinte em 1823, a impopular guerra da Cisplatina (1825-1828) com 

a consequente perda da província, e o envolvimento com as lutas de sucessão ao trono 

português. Essas oposições eram constituídas por correntes de tendência liberal que, 

embora não pleiteassem a abdicação, dela fizeram uso: os anos que se seguiram até 1837 

corresponderam à vitória do liberalismo moderado, só vindo a ser substituído pela reação 

conservadora no período de 1837 até 1840. (CARVALHO, 2012: 83-87) 
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 O período regencial teve a marca da descentralização política possível, chegando 

ao ponto de pôr em risco a unidade territorial. As chamadas revoltas regenciais 

desafiavam o governo central, e nos casos mais radicais chegaram a declarar a separação 

do Brasil: Pará (Cabanagem, 1835-1840), Bahia (Sabinada, 1837-1838) e Rio Grande do 

Sul (Farrapos, 1835-1845). Esta última província não só se separou como proclamou uma 

república, em um conflito que se estendeu por dez anos.  

 A descentralização, entretanto, não era radical, pois o governo mantinha o 

imperativo da unidade nacional. Vozes que clamavam por maior autonomia provincial 

chegavam a propor um federalismo republicano, e o maior símbolo da negociação do 

período foi a única reforma constitucional durante o Império: o Ato Adicional de 1834, 

que se encontrava dentro do conjunto de reformas para um novo arranjo político entre 

governo central e províncias.  

 O Ato extinguia o Conselho de Estado e vedava à Regência a dissolução da 

Câmara. Ademais, parte das atribuições do Poder Moderador já tinha sido atribuída à 

Regência pela Lei de 14 de junho de 1831. Em 1834 a Regência Trina ainda era 

substituída pela Regência Una, por eleição e sob mandato de quatro anos, ainda sob 

tendência liberal. A sede da Corte foi feita em município neutro de modo a distingui-la 

da província do Rio de Janeiro. As províncias tiveram reconhecidos os seus conselhos 

gerais de província na condição de assembleias provinciais, com orçamentos próprios, 

poderes de nomeação e transferências de funcionários públicos mesmo que sob o governo 

central.  

 O presidente de província era nomeado pelo governo central, mas as assembleias 

legislativas tratavam da divisão civil, judiciária e eclesiástica, colonização, suspensão e 

demissão de magistrados, obras públicas, associações políticas e religiosas, 

desapropriação por utilidade municipal ou provincial, instrução pública, impostos 

provinciais e municipais, contratação de empréstimos, dentre outras competências. As 

assembleias provinciais não só ganhavam autonomia em relação ao governo central como 

passaram a manter as câmaras municipais em sua esfera de dependência. Assuntos como 

receitas, despesas e empregos municipais dependiam de sanção do presidente de 

província, mas ele não tinha poder de veto sobre suspensão ou demissão de magistrados, 

e nem sobre representações contra outras províncias. O Ato Adicional de 1834 

representou a vitória dos liberais moderados tanto sobre os liberais exaltados quanto sobre 
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os “absolutistas caramurus”. A única contrapartida de cunho conservador foi a 

manutenção do Senado vitalício. (CARVALHO, 2012: 90) 

 O período ainda conheceu outros instrumentos de descentralização. O Código 

Criminal (Lei de 16.12.1830) teve seus dispositivos substantivos intermediados pelo 

Código de Processo Criminal (Lei de 29.11.1832), que dispunha sobre organização 

judiciária. As províncias eram subdivididas em distritos de paz, com um juiz de paz eleito, 

escrivão, inspetores e oficiais de justiça. O juiz de paz dividia seu distrito de paz em 

subpartes denominadas termos, pelos quais ficavam responsáveis os inspetores, um juiz 

municipal, oficiais de justiça, conselho de jurados, promotor público e escrivão de 

execuções. Por fim, a comarca representava a divisão do termo, havendo um juiz de 

direito nomeado pelo imperador. O Código ainda extinguia os cargos de ouvidores de 

comarca, de juízes de fora e juízes ordinários.  

 Essa legislação criminal era tida como liberal, pois dava garantias como o habeas 

corpus e a ação penal popular, além de ramificar as extensões do poder, ao mesmo tempo 

em que o deixava relegado às localidades. Não à toa foi alvo de reforma, quase 10 anos 

depois.  

 Em 1837 a corrente conservadora retomou o poder através da eleição de Araújo 

Lima para regente, futuro marquês de Olinda. O próprio autor do projeto de lei do Ato 

Adicional, Bernardo Pereira de Vasconcelos, liderou o Regresso Conservador, corrente 

que reuniu os antigos restauracionistas. Assim, passaram a se opor conservadores e 

liberais, os primeiros defensores de um Estado central forte com um governo de classes 

conservadoras, e os segundos favoráveis à descentralização política e administrativa. 

(CARVALHO, 2012: 95-97) Em seu último ano a regência conservadora conseguiu 

aprovar a Lei n. 105, de 12.05.1840, ou Lei de Interpretação ao Ato Adicional de 1834.  

 Com apenas 8 artigos, essa lei de interpretação limitava a competência das 

assembleias provinciais à política e à economia municipal, não incluída a polícia 

judiciária (art. 1º). A gerência sobre criação, supressão e ordenados de empregados 

municipais e provinciais, prevista no §7º do art. 10 do Ato Adicional, passava a ser 

entendida apenas sobre a quantidade de cargos, e não sobre natureza e atribuições 

dispostas pela lei geral (arts. 2º e 3º). Assim, as assembleias perdiam o controle sobre as 

polícias e sobre os funcionários do governo central. O art. 4º excluía os juízes dos 

tribunais da Relação e tribunais superiores do poder das assembleias de decretar a 

suspensão de magistrados, prevista no §7º do art. 11 do Ato de 1834.  
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 A lei de interpretação retirava das assembleias provinciais a competência sobre a 

organização do Poder Judicial, processo que foi complementado pela reforma do Código 

de Processo Criminal, em 1841.  

 Houve, entretanto, um interstício. O Código de Processo Criminal foi elaborado 

numa retomada conservadora. O Regresso Conservador foi interrompido pelo Golpe da 

Maioridade articulado pelos liberais, embora fosse esta uma causa mais próxima da 

ideologia conservadora. Ainda em 1840 os liberais passaram a compor o governo, 

situação em que não chegaram a completar 1 ano. Em 1841 os conservadores voltavam a 

compor o gabinete ministerial, anularam as eleições promovidas pelos liberais, e 

aprovaram dois dispositivos legais para fortalecer o governo central: recriaram o 

Conselho de Estado, extinto desde 1834, e promoveram a reforma do Código de Processo 

Criminal. (CARVALHO, 2012: 97) 

 Nessa Lei n. 261 de 1841, instrumentalizada pelo Regulamento n. 120 de 1842, 

boa parte das atribuições do juiz de paz foram transferidas para os chefes de polícia e 

delegados, que passaram a concentrar funções judiciárias e policiais: investigar, expedir 

mandados de prisão, fixar fiança, julgar infrações às posturas municiais. O conjunto da 

polícia administrativa e do Judiciário foi concentrado no Ministério da Justiça. Este 

ministro nomeava todos os juízes (exceto os juízes de paz) e os funcionários da polícia. 

Controlava os aparatos repressivos, pois dispunha dos presidentes de província, dos 

chefes de polícia, dos juízes municipais, dos juízes de paz, inspetores de quarteirões e 

câmaras municipais, Guarda Nacional, e nomeava, indiretamente, até mesmo os 

carcereiros. (CARVALHO, 2012: 97)  

O resultado final foi a submissão da magistratura a uma relação de dependência 

ao governo central. Os juízes eram elegíveis a outros cargos, o que levantava 

considerações sobre sua parcialidade e, em todo caso, tinham peso nas políticas locais 

com a possibilidade de alcançar os cargos legislativos. (GARCIA NETO in MOTA & 

FERREIRA, 2010: 154) Não só se mantinha como se reforçava o papel de uma nomeação 

à magistratura como “a forma privilegiada de ingresso na carreira política imperial.” 

(KOERNER, 1998a: 44) 

Por mais que esses magistrados pudessem ter vínculos mesmo familiares com as 

elites agrárias, não se pode afirmar que a elite imperial fosse controlada pelos fazendeiros, 

que consequentemente deteriam controle sobre o Estado. Em todo o período imperial os 

ministros diretamente ligados à propriedade agrária não excederam os 50% 
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(CARVALHO, 2008: 109), e é simplificadora a ideia de uma relação direta entre a base 

de origem social e o comportamento político dos agentes. Para Carvalho, “o fato de um 

magistrado ser filho ou genro de um senhor de engenho não implicava necessariamente 

um comportamento totalmente dependente dos interesses de classe.” (CARVALHO, 

2008: 112)  

A dinâmica encontrada foi justamente oposta, uma vez que muitos filhos de 

fazendeiros e políticos como Nabuco de Araújo e seu filho Joaquim Nabuco dependiam 

dos vencimentos públicos para sobreviver. Sua ação dependia mais do Estado do que da 

origem agrária a que poderiam ser vinculados: “A dependência financeira era em parte 

responsável pelo fato de que os parlamentares magistrados frequentemente votassem a 

favor dos projetos do governo, mesmo quando prejudiciais aos interesses rurais.” 

(CARVALHO, 2008: 113) Assim, a magistratura ficava ao mesmo tempo dependente do 

governo central, com peso na política local, e com possibilidades de projeção legislativa.  

 A década de 1840 conheceu duas reações liberais. A primeira consistiu nas 

revoltas liberais de 1842 nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. Diferentemente das 

revoltas da década anterior, o projeto não era separatista, mas para a composição 

governamental. A segunda reação foi a revolta Praieira, em Pernambuco, em 1848, em 

que se exigiam a nacionalização do comércio varejista dominado por portugueses, 

federalismo, sufrágio universal e fim do Poder Moderador. (CARVALHO, 2012: 98) 

 As revoltas de 1842 tiveram seu encerramento na Batalha de Santa Luzia, derrota 

que macularia os liberais em sua caracterização enquanto “luzias”. Os conservadores, por 

seu turno, foram caracterizados a partir da região fluminense onde alguns de seus 

expoentes possuíam terras, sendo denominados de “saquaremas”. Esses membros 

destacados eram a “Trindade Saquarema”: Eusébio de Queiroz, o Visconde de Itaboraí e 

o Visconde de Uruguai. Em 1849 ocuparam os ministérios da Justiça, da Fazenda e dos 

Negócios Estrangeiros, simbolizando a hegemonia conservadora no período. (MATTOS, 

2011: 115-121) 

 Assim, a década de 1840 vivenciou a construção da estabilidade do Império e do 

Segundo Reinado, dando corpo à centralização iniciada quando do Regresso 

Conservador. Ao fim da década o imperador detinha o Poder Moderador, nomeava os 

ministros, os senadores e os membros do Conselho de Estado, possuindo ainda o poder 

de dissolver a Câmara, contando com a hegemonia conservadora. O ministro da Justiça 

controlava a polícia, a Guarda Nacional e o Judiciário, e o ministro do Império nomeava 
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presidentes de província, bispos, párocos e professores das escolas superiores, de modo a 

garantir o controle sobre “a burocracia judiciária, policial, militar, fiscal e eclesiástica 

em todo o país.” (CARVALHO, 2012: 102)  

Essa construção do aparelho de Justiça correspondia ao que Carvalho chamou de 

acumulação primitiva de poder, (2008: 115) não sendo demais afirmar que o Judiciário, 

assim como o restante da administração do país, fora construído em um molde 

conservador, saquarema. (COSER, 2008) Afinal, é possível estabelecer uma relação 

direta entre a ocupação funcional prévia e o domínio dos conservadores: as legislaturas 

majoritariamente conservadoras (1838, 1850, 1869, 1886) tiveram domínio de 

representantes com trajetórias marcadas pela magistratura. Esse aumento de magistrados 

se contrapunha por exemplo à redução de clérigos, o que já se marcara no Regresso 

Conservador. (Carvalho, 2008: 107) 

 Mesmo o período da Conciliação (1853-1862), em que os liberais foram chamados 

ao governo, não conheceu reformas, embora propostas não faltassem. Na década de 1860 

houve o fortalecimento dos liberais, que criticavam o Poder Moderador, o Senado 

vitalício, as eleições indiretas, a centralização política, a Guarda Nacional, a dependência 

do Judiciário ao Executivo. (CARVALHO, 2012: 103) Desse período é que datam os 

escritos liberais de Tavares Bastos, como Os males do presente e as esperanças do futuro 

(1861), Cartas do Solitário (1862), e A Província: Estudo sobre a descentralização no 

Brasil (1870), obras que solidificavam e propagandeavam as críticas liberais ao 

centralismo conservador.  

 Durante a Conciliação houve reformas eleitorais promovidas pelo marquês de 

Paraná, mas reformas mais profundas só foram feitas após o retorno dos conservadores 

em 1868, sob o contexto da Guerra do Paraguai. O chamado Ministério Rio Branco (1871-

1875), um conservador feito ex-liberal durante a Conciliação, foi o responsável pela 

aprovação da Lei do Ventre Livre, mesmo que constituísse uma agenda liberal. Ademais, 

reformou a polícia, a Guarda Nacional, aprovou a primeira lei de recrutamento militar, e 

reformou o sistema judiciário. (CARVALHO, 2012: 116) 

Essa segunda reforma do Judiciário foi promovida pela Lei n. 2033, de 20 de 

setembro de 1871. Tal reforma trazia o inquérito policial como fase investigatória que 

antecede o processo penal, dava modificações para a fiança provisória, a prisão 

preventiva, a queixa e denúncia contra o procedimento de ofício dos juízes na formação 

de culpa, o tribunal do júri e a ampliação do habeas corpus. Por um lado, esses institutos 
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representavam maiores garantias individuais, ao reforçar o papel do juiz de direito e 

separar as funções policiais das judiciais. Por outro lado a derrota liberal na reforma de 

1871 ficou caracterizada na figura do inquérito policial, em que foi mantida a iniciativa 

da política na instrução criminal sem necessidade de intervenção judicial. Procedeu-se à 

separação entre funções policiais e judiciais, mas não nos termos defendidos pelos 

liberais. Assim, avançava-se parcialmente, sobre um ponto da agenda liberal, como a 

fixação de valores máximos e mínimos para a fiança, mas ficava duplicada a 

procedimentalização da formação de culpa e ficava afastado o controle judicial sobre a 

legalidade de procedimentos policiais. (GARCIA NETO in MOTA & FERREIRA, 2010: 

157-161) Como será enfatizado adiante, essa reforma ficou longe de representar uma 

vitória liberal.  

 Já desde a década de 1850 que as propostas de Nabuco de Araújo, um dos 

idealizadores da reforma, aglutinavam a ampliação das garantias e poderes da 

magistratura, o fortalecimento de sua carreira, sua separação da política. A agenda liberal 

para a reforma judiciária girava em torno justamente da autonomia de julgamento do 

Judiciário, da estruturação da carreira, da supervisão judicial sobre o processo eleitoral, 

das incompatibilidades do cargo, e da separação entre funções da magistratura e da 

polícia. (KOERNER, 1998a: 88-89)   

Também os conservadores tinham propostas para uma reforma judiciária, que 

divergiam. Em 1862 o ministro da Justiça Sayão Lobato queria fazer que a sentença de 

pronúncia prolatada por autoridade policial dependesse de confirmação por juiz, o que 

atendia a aspirações liberais ao mesmo tempo em que fazia prevalecer a autoridade 

judicial. A organização judiciária também deveria atender melhor as grandes capitais e as 

Relações, conforme o montante de valores. Já o ministério sob José de Alencar, em 1869 

propunha mecanismos e instituições amplas de administração da justiça no país. Propunha 

ainda o fortalecimento de suas garantias, como a vitaliciedade, privilégio de foro, 

inamovibilidade e promoção por antiguidade. Para Andrei Koerner (1998A: 92-95), a 

agenda conservadora para a reforma convergia para dois pontos relativos à manutenção 

de mecanismos de controle social: era necessário que o governo central mantivesse o 

controle sobre os juízes, enquanto para os liberais o discurso apontava para sua 

autonomia; e era preciso que o controle judicial sobre a polícia não implicasse em 

restrições aos poderes policiais, quando os liberais colocavam a ampliação das garantias 
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individuais através do controle judiciário sobre as atribuições policiais. Assim, para 

Koerner (1998a: 96), dividiam-se concepções sobre o papel do Judiciário e dos juízes: 

para os liberais, os juízes seriam agentes ativos da incorporação dos indivíduos 

como cidadãos (titulares de direitos civis); para os conservadores, os juízes 

mantinham seu papel tradicional, cioso da certeza e da segurança de suas 

próprias decisões, distanciado dos conflitos, servindo como corretivo dos 

abusos da autoridade, sem no entanto correr o risco de enfraquece-la.  

 A reforma de 1871, assim, representou uma derrota nas agendas liberais. As 

prisões continuavam a independer de ordem escrita de juiz. O inquérito policial era (e 

continua sendo) iniciado pela autoridade policial, sem intervenção judicial, o que na 

prática reforçava o arbítrio policial, que ficava fora do controle de legalidade pelo 

Judiciário. A reforma ainda tocava em um aspecto político da estruturação das 

competências judiciárias entre juízes de paz, juízes municipais, juízes de direito, 

desembargadores dos tribunais da Relação e ministros do STJi.  

O organograma a seguir ilustra a estruturação do Judiciário ordinário durante o 

Império. 

Organograma da Justiça Ordinária no Império 

Tribunal da Relação 

Divisão judiciária: distrito 

 <- Apelações e Agravos 

Juiz de Direito 

Divisão judiciária: 

comarca 

Nomeação pelo 

Imperador 

Julgamento de 

empregados públicos, 

conhecimento de 

recursos dos processos 

julgados pelos juízes de 

paz e municipais. 

 Juiz de Paz 

Divisão judiciária: 

distrito de paz 

Nomeação por eleição 

Na Reforma de 1841 foi 

destituído de quase 

todas as atribuições 

policiais e criminais de 

que dispunha pela Lei de 

1827 e pelo Código de 

Processo de 1832. 

 Juiz Municipal 

Divisão judiciária: termo 

Em 1832 nomeados pelo 

Governo, na Corte, e 

pelos presidentes de 

províncias. A partir de 

1841 nomeados pelo 

Imperador, por 4 anos.  

Substituição do juiz de 

direito, funções policiais.  

Jurisdição 

Civil 

Jurisdição 

Criminal 

 Jurisdição 

Civil 

Jurisdição 

Criminal 

 Jurisdição 

Civil 

Jurisdição 

Criminal 
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Civil em 

geral com 

alçadas; 

Feitos da 

Fazenda; 

Juízo 

Comercial. 

Presidência 

do Júri. 

Alçada até 

100$000 

(a partir de 

1871), 

apelação 

para juízes 

de direito. 

Instrução 

Criminal 

até 1841. 

Alçada de 

100$ a 

500$ (a 

partir de 

1871), 

Preparo 

dos feitos 

julgados 

pelo juiz 

de direito.  

Atribuições 

criminais e 

policiais (a 

partir de 

1841), 

apenas 

criminais 

(a partir de 

1871) 

Chefe de Polícia 

Circunscrição: província e município da Corte.  

Nomeado por presidentes de províncias e Imperador, dentre desembargadores e juízes 

de direito (1841) e dentre magistrados, doutores e bacharéis em Direito (1871).  

Atribuições: detinha a subordinação de todas as autoridades policiais; a partir de 1841 

grande parte das atribuições criminais e policiais do juiz de paz passaram para as 

autoridades policiais.  

FONTE: LOPES, 2010: 294. 

 A reforma instituía os grandes centros como comarcas especiais, onde causas 

cíveis acima de 100$000 (cem mil réis) eram julgadas por juízes de direito, e as inferiores 

por juízes substitutos. Nas comarcas gerais, as causas até 100$000 eram julgadas por 

juízes de paz, daí até 500$000 por juízes municipais, e acima disso por juízes de direito. 

Nas matérias criminais, houve fortalecimento dos juízes de paz e juízes municipais, que 

ainda tiveram as funções ampliadas pela limitação da ação policial. Afastado o juiz de 

direito, eram as autoridades locais a julgarem as questões penais (GARCIA NETO in 

MOTA & FERREIRA, 2010: 164-165), constituindo mais um ponto em contrariedade ao 

projeto original da reforma, sobre a profissionalização da magistratura.  

 O próprio Nabuco de Araújo criticou a ausência de disposições sobre habilitação, 

nomeação e promoção de magistrados, incompatibilidades da magistratura, a falta de 

unidade jurisprudencial ao poderem as Relações julgarem em sentido diverso do STJi, a 

insegurança dos direitos do cidadão. (GARCIA NETO in MOTA & FERREIRA, 2010: 

165) O principal tom de sua crítica era pela organização de tribunais da Relação em todas 
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as províncias, pela reorganização do STJi, pela hierarquização judiciária, e pela unidade 

da orientação jurisprudencial.  

 Até 1871 a organização judiciária era composta pelas primeiras instâncias, âmbito 

em que variavam essas disputas entre poderes locais, os tribunais da Relação da Corte, de 

Salvador, de Recife e de São Luís, e enfim o Supremo Tribunal de Justiça do Império, 

criado em 1828. (GARCIA NETO in MOTA & FERREIRA, 2010: 153) Em 1874 foram 

ainda criadas as Relações de Belém, Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, Ouro Preto, 

Cuiabá e Goiás, com a competência de julgar apelações e agravos oriundos de juízos 

municipais e de direito. Estes, por sua vez, reviam as decisões dos juízes de paz (LOPES, 

2010: 292), mas apenas em grau de recurso. Ficava restrita, deste modo, a intervenção 

direta dos juízes de direito profissionais nas relações civis e nas questões criminais locais, 

que ficavam a cargo primeiro da polícia e dos juízes de paz. Como já apontado, havia 

uma redução das competências a questões cíveis e criminais que, em instância máxima 

mas não privativa, poderiam ser revistas pelo STJi, mantendo um Judiciário de 

estruturação politicamente saquarema, embora entre outros projetos.   

 O pensamento conservador não enxergava no Judiciário uma função de 

contrabalancear direitos individuais e poder político, como queria o pensamento liberal. 

Para os primeiros o Judiciário “era uma divisão funcional do poder soberano do 

Império”, com atribuição restrita a “aplicar as leis judiciárias aos casos concretos.” 

(KOERNER, 1998a: 39-40) Pelo contrário, no pensamento conservador “a capacidade 

reguladora do Estado implicava garantir direitos e deveres ao cidadão” (COSER, 2008: 

26), opondo-se ao dilema entre centralização política ou direitos individuais. Isso 

significava que não havia limitação a direitos na concepção da atividade do juiz como a 

de aplicar a letra da lei, sem interpretá-la. Caso o fizessem, invadiriam atribuições 

legislativas na concepção liberal, ou atribuições executivas e moderadoras segundo os 

conservadores.  

A tradição adotada a partir da Revolução Francesa tendia a colocar o Legislativo 

sobre o Judiciário, aquele como representação da nação e produtora de sua vontade. 

Adotava-se o tom da crítica revolucionária de que as funções jurisdicionais eram políticas, 

em alusão à figura do rei como promotor de justiça. Formava-se um “legicentrismo” 

contrário à concepção anglo-americana em que o Direito era justamente o não-político. 

No caso francês, a drástica e rigorosa separação de poderes levou a uma dualidade de 

jurisdição que fazia o Judiciário focar apenas nos interesses particulares. (LYNCH, 2007: 
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62-63) A opção brasileira foi a de forçar o isolamento do Judiciário da política, de modo 

a conferir-lhe atribuições apenas sobre litígios privados e penais (SLEMIAN in LOPES, 

2010: 21-22). Satisfaziam-se tanto liberais quanto conservadores, e em regra isso era 

válido inclusive para o STJi.  
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Capítulo 2 

O Supremo Tribunal de Justiça do Império: 

O Judiciário além da letra da lei 

 

 Previsto no art. 163 da Constituição de 1824, o STJi só veio a ser instituído por 

lei de 18.09.1828 e instalado no ano seguinte. Não formava uma última instância, era 

apenas uma corte de revisão de julgamentos. O decreto de 31.08.1829 ainda definia que 

as causas eclesiásticas fossem definidas em última instância no respectivo Tribunal da 

Relação, limitação essa que foi excluída por decreto de 20.12.1830. Ainda no âmbito 

eclesiástico, a Lei n. 609, de 18.08.1851 conferiu-lhe a competência sobre bispos e 

arcebispos em matérias não espirituais.  

 Na década inicial após sua implementação o STJi foi concebido para ter seu poder 

cerceado e limitado apenas à revisão de questões então tidas como típicas ao Judiciário. 

O discurso de sua neutralidade, imparcialidade e tecnicidade só fazia mostrar a 

necessidade de reforçar essas características, que se chocavam a outros poderes. Por sua 

vez, isso só ressaltava o caráter político de que não podia deixar de estar revestido. A 

neutralidade servia de escusa à necessária submissão ao governo central, o que imprimia 

tanto uma face liberal francesa de época em afastar a política do Judiciário, quanto um 

lugar conservador ao permitir concentrar poder no âmbito do governo.  

 No que concerne ao Judiciário, o que mais se discutiu na década de 1820 foi menos 

o STJi e mais o sistema do júri como instituição jurisdicional representativa, aos moldes 

do debate revolucionário francês. Na França o órgão responsável pela verificação de 

legalidade dos julgamentos era o Tribunal de Cassação, criado em 1790 na esfera do 

Poder Legislativo. Na Carta brasileira de 1824 a figura do STJi aparecia já como tribunal 

de funções específicas e acima dos tribunais da Relação, mas afastado de questões 

administrativas e políticas. A despeito da previsão constitucional, o STJi só foi proposto 

por projeto de lei de Bernardo Pereira de Vasconcellos, de 1826, ano em que foram 

instalados os trabalhos legislativos.  

Em seu projeto haveria 12 cadeiras que a lei de instalação aumentou para 17, 

preenchidas sob o critério de antiguidade dentre os desembargadores dos 4 tribunais da 

Relação da época. Os processos julgados pelas Relações só poderiam seguir para o STJi 

em casos de “nulidade manifesta” e de “injustiça notória”, apenas para questões cíveis e 
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criminais. Na primeira hipótese se tratava de erro processual, e na segunda de aplicação 

equivocada da lei ao caso, tratando-se assim de tribunal tão somente de revisão, e não de 

reforma da sentença recorrida. A isso se somava o requisito do valor de alçada. Só 

mereceriam revista os casos que excedessem os valores mínimos de admissibilidade em 

sua Relação correspondente. O recurso de revista apenas constatava a nulidade manifesta 

ou injustiça notória, servindo tão somente como instrumento de revisão e não de reforma 

da sentença pois devolvia o caso para a Relação originária a fim de ser por ela novamente 

revisado.  (SLEMIAN in LOPES, 2010: 25-28) 

Organograma da Estrutura Judiciária do Império 

Supremo Tribunal de Justiça do Império 

  

Jurisdição recursal: 

Recurso de revista 

Art. 164, I, Const. 1824 

 Jurisdição originária: 

Processos-crime 

Art. 164, II, 

Const. 1824 

Conflitos de 

jurisdição 

Art. 164, III, Const. 

1824 

  

 1828-1874 

Relação da 

Corte / RJ 

 Relação de 

Pernambuco 

 Relação do 

Maranhão 

 Relação da 

Bahia 

  

1874-1889 

Relação da 

Corte 

 Relação de 

Recife 

 Relação de  

São Luiz 

 Relação de 

Salvador 

Relação de 

Belém 

 Relação de 

Fortaleza 

 Relação de São 

Paulo 

 Relação de 

Porto Alegre 

Relação de Ouro Preto Relação de Cuiabá Relação de Goiás 

FONTE: LOPES, 2010: 292. 

Mesmo com funções restritas, Andréa Slemian destaca que o STJi obteve alguma 

projeção ao ser objeto de diversas matérias de época em jornais como Astréa, Diário 

Fluminense e Correio Official. As abordagens variavam desde o deboche e a descrença à 

época da instalação até a sinalização de que o governo central cobrava submissão. Diogo 
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Antonio Feijó, ministro da Justiça em 1831, cobrava que o STJi e o Judiciário seguissem 

as orientações governamentais. Em seu relatório à frente da Justiça registrava: 

Ao governo compete dirigir Decretos, Regulamentos, e Instruções adequadas 

à boa execução das Leis; mas qualquer homem lhe disputa a inteligência delas: 

o Magistrado se arroga esse direito: formam-se dúvidas reais, ou aparentes; e 

o Governo é mero espectador dessa confusão. O que acontece é que cada 

Cidadão obedece quando quer; que cada Juiz entende a Lei e julga, como lhe 

convém; e o Governo que é o principal executor dela nem ao menos pode fixar 

a sua inteligência para exigir a sua execução. (p. 15, apud SLEMIAN in 

LOPES, 2010: 38) 

 Ao final daquele ano o ministro da Justiça pedia explicações sobre a negativa de 

um recurso de revista, ao que os ministros João de Medeiros Gomes e João José da Veiga 

responderam que o pedido por explicações seria “um ataque à independência do Poder 

Judiciário, e por isso ilegal, e inconstitucional.” (Diário Fluminense, 05.12.1831, in idem: 

40) Em 1834 o ministro da Justiça Aureliano Souza e Oliveira Coutinho apresentava um 

projeto de lei para criar mais um tribunal, acima do STJi, para rever suas decisões. Seu 

sucessor na pasta, Manoel Alves Branco voltava a defender essa nova corte, em 1835, e 

da mesma forma o próximo ministro, Antonio Paulino Limpo de Abreu. Essas propostas 

só vieram a enfraquecer com o Regresso Conservador, a lei de interpretação ao ato 

adicional, de 1840, em especial com a retomada do Conselho de Estado e do Poder 

Moderador na pessoa do imperador, e a reforma do Código de Processo Criminal, em 

1841. À mesma maneira flutuaram o Conselho de Estado e o Poder Moderador, que só 

conheceram a estabilidade institucional após 1841. 

 A ânsia por controle governamental sobre o Judiciário era facilmente 

compreensível na década caracterizada pela abdicação do imperador, regências e revoltas. 

Apenas em 1856 é que José Antônio Pimenta Bueno abordaria o STJi em Direito Público 

Brasileiro e análise da Constituição do Império, em que caracterizava a natureza mista, 

política e judiciária, da instituição, predominando a primeira para garantir a ordem social 

e a segunda para a uniformização da jurisprudência e aplicação da lei.  

 Ao longo do século XIX se desenvolveu a noção de afastamento entre Judiciário 

e política, formando a doutrina das questões políticas, com origem nos Estados Unidos. 

A despeito do célebre caso Marbury vs. Madison de 1803 através do qual se teria 

inaugurado o controle judicial de constitucionalidade, mesmo nos EUA a Supreme Court 

declarou a inconstitucionalidade de apenas 22 leis federais entre 1789 e 1888. (LOPES, 

2010: 66) Em resumo, a doutrina pugnava que questões políticas não deveriam ser 

apreciadas pelo Judiciário, este devendo relegá-las aos poderes políticos, o que será um 
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eixo de análise essencial para o capítulo 3 sobre o pensamento político brasileiro em torno 

do STF republicano.  

 Durante o Império a separação era estrita, mas as exceções eram inevitáveis, como 

aponta José Reinaldo de Lima Lopes (idem, 69-72). Sem incompatibilidades, a própria 

nomeação dos juízes era feita como porta de entrada para a carreira política. Foram ainda 

colocados em posição central no processo de construção e enraizamento do Estado, ao 

mesmo tempo em que aprofundavam relações de sociabilidade junto às localidades. Eram 

ainda os responsáveis por recursos e qualificações eleitorais, sendo o juiz um personagem 

tido como perfeito para cargos que ensejassem confiança e responsabilidade. O 

desenvolvimento econômico a partir da década de 1850 aproximava as questões cíveis da 

administração, com a ampliação de portos, ferrovias, navegação, obras de 

melhoramentos, arrecadações tributárias, imigração, regularização fundiária, que 

suscitavam por sua vez conflitos de jurisdição e conflitos de atribuição. Por fim, o STJi 

tinha o papel constitucional de julgar altos empregados públicos, conforme o inciso II ao 

art. 164 (ministros, desembargadores, corpo diplomático, presidentes de província).  

 Evita-se aqui a abordagem de casos, mas vale trazer apenas um dentre os diversos 

em que se pode atribuir ao STJi algum papel político: a questão religiosa. Frente à 

ampliação de competências promovida pela Lei n. 609/1851, os bispos de Olinda e do 

Pará foram julgados pelo STJi como se empregados públicos fossem. Assim, a questão 

era uma das poucas de competência originária do STJi. Dando seguimento às orientações 

do papa Pio IX, os bispos proibiram maçons em irmandades religiosas, o que gerou a 

acusação de prevaricação. Alegava-se que as orientações religiosas, a despeito da união 

entre Igreja e Estado, deveriam passar por prévia aprovação do governo através do regime 

do padroado, sistema que permitia ao monarca poderes para mediar e rever os atos papais.  

À época o caso ganhou repercussão, de tal modo que o editor da revista O Direito, 

um dos principais periódicos jurídicos do período (e que será abordado no capítulo 4), 

dava a notícia que até aquele ano de 1874 o STJi tinha julgado 163 empregados públicos. 

Destes, apenas dois casos teriam resultado em condenação, este e o do vice-presidente do 

Piauí, Simplício de Sousa Mendes, no ano anterior, mas cuja pena não chegou a ser 

cumprida. Assim, o único caso de condenação com cumprimento de pena foi o dos bispos 

citados, o que levou José Reinaldo de Lima Lopes (2010: 90-91) a concluir que o STJi 

funcionava em consonância com o Estado ao não promover condenações. E isso levando 

em conta casos de fabricação de moedas falsas e falsificações eleitorais. Ainda assim, no 
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ano seguinte os bispos foram anistiados pelo novo ministério recém constituído. 

(CARVALHO, 2012:116)  

 Por fim, o Decreto Legislativo n. 2684, de 23.10.1875 e o Decreto n. 6142, de 

10.03.1876 possibilitaram que o STJi tomasse “assentos” de tal forma como os da Casa 

de Suplicação de Lisboa. Os assentos interpretativos “teriam força de lei na inteligência 

das leis civis, comerciais e criminais, quando em sua execução existissem dúvidas 

causadas por julgamentos divergentes no mesmo tribunal, das relações e dos juízes”. As 

atividades do STJi aumentaram, porém mais devido à criação das novas Relações do que 

pela criação dos assentos interpretativos, função que não chegou a ser exercida pela Corte. 

O próprio Teixeira de Freitas publicou em O Direito um artigo em 1876 destacando o 

absurdo dessa figura, “como se a interpretação autêntica das leis fosse da competência 

do Poder Judiciário, como se o Poder Legislativo pudesse delegar uma de suas 

constitucionais atribuições!!” (GARCIA NETO in LOPES, 2010: 125-127) 

O inciso IX ao art. 15 da Constituição de 1824 atribuía ao Legislativo o papel de 

“velar na guarda da Constituição, e promover o bem geral da Nação.” Ao Judiciário era 

explicitamente negado o papel de conhecer questões de interesse geral, sendo responsável 

apenas por questões penais e conflitos de direito privado. Entretanto, havia duas brechas 

para o encaminhamento e resolução de questões de interesse geral. Primeiro, se poderia 

discutir o caráter das questões submetidas ao Judiciário, sobre as quais se poderia levantar 

a figura do “conflito de jurisdição”. Nessa hipótese o processo judicial ficava suspenso 

até a decisão pelo governo. Segundo, dúvidas sobre a execução de leis seriam levadas aos 

presidentes de província, que por sua vez levantariam a figura da “consulta” para o 

Conselho de Estado. Assim, na prática, era o Conselho de Estado a promover a 

“interpretação autêntica das leis, isto é, a determinação, em termos genéricos, do 

verdadeiro sentido ou disposição de uma normal legal, que deveria ser observado ‘sem 

mais dúvida ou hesitação’.” (KOERNER, 1998a: 42-43)  

Ainda dentro da concepção conservadora a respeito do Judiciário, questões entre 

cidadãos e o governo não recebiam decisões judiciárias, uma vez que ao tocarem o 

interesse coletivo passariam a ser decididas em âmbito administrativo. Os conservadores 

não aceitavam o controle judicial sobre a administração pública, o que constituía um dos 

pontos programáticos dos liberais. (KOERNER, 1998a: 41-42; 68-69) 

A forma como foram definidas as atribuições da magistratura gerava tensões com 

o Poder Moderador e o Conselho de Estado, pois havia dificuldades em delimitar a tarefa 
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de os juízes aplicarem a lei. Um primeiro atrito aparecia devido ao afastamento dos juízes 

da competência de interpretar as leis. Mesmo no Conselho de Estado havia os que 

invocavam a interpretação autêntica das leis ao Legislativo, como Pimenta Bueno, e os 

que a defendiam privativamente ao Conselho, como Nabuco de Araújo. Outros ainda 

tentavam defini-la ao STJi. Outro ponto era a bandeira liberal do controle judicial sobre 

questões administrativas. As autoridades superiores ainda podiam examinar o julgamento 

judicial através da figura da “dúvida”, para averiguar se a aplicação da lei teria sido 

correta. Ao fim, era reduzida a autonomia de julgamento, pois os juízes deveriam se 

submeter ao governo central. O Judiciário poderia ter algum grau de independência, mas 

seus juízes poderiam ser responsabilizados se o julgamento exorbitasse a limitação de 

suas funções. (KOERNER, 1998a: 67-75) 

 A partir da reforma judiciária de 1871 os juízes de direito ganharam novas 

atribuições, criaram-se novas Relações, algumas questões específicas passaram a ser 

reconhecidas à apreciação judicial, como as concessões de serviços públicos, o que 

significava uma abertura à judicialização de pequena parte das questões que tocassem a 

administração pública. Em regra, entretanto, o STJi estava blindado contra questões 

políticas. Havia brechas para sua provocação política, mas eram brechas, não regras. Em 

regra a estruturação do Judiciário permanecia sob os moldes saquaremas, e a apreciação 

de questões políticas e administrativas continuava a recair sobre o Poder Moderador e o 

Conselho de Estado. 
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Capítulo 3 

A jurisdição política e administrativa: 

Conselho de Estado e Poder Moderador 

 

 Por contencioso administrativo se entende o poder de autotutela do Estado através 

da própria estrutura administrativa. Na Europa do início do XIX considerava-se essa 

jurisdição administrativa como “uma atribuição do próprio Poder Executivo, inerente ao 

seu poder de autotutela.” (SILVA, 2015) Embora a Constituição de 1824 mencionasse 

apenas o Judiciário como poder jurisdicional, havia no Império a dupla jurisdição, uma 

judicial adstrita a questões cíveis e penais, e outra administrativa. Essa jurisdição 

administrativa, de inspiração francesa, afastava da apreciação judicial ampla gama de 

questões que tocassem a administração. O Regulamento n. 124 de 1842 acrescentou ao 

Conselho de Estado essa função jurisdicional administrativa, para sugerir soluções ao 

Imperador. Esse mesmo regulamento atribuiu aos presidentes de províncias e aos 

ministros de Estado a função de decidir questões contenciosas, sendo possível o recurso 

ao Conselho de Estado, para afinal obter decisão pelo Imperador. (SILVA & GRECO, 

2009: 62-64)  

O Conselho de Estado era um dos órgãos que compunham o contencioso 

administrativo, junto com o Tribunal do Tesouro. No plano administrativo ainda havia o 

Tribunal do Comércio, independente e autônomo em relação ao Judiciário, e como 

sucessor do Tribunal Régio da Real Junta de Comércio, Indústria e Navegação. (NEVES, 

2008: 266-267) E em questões militares havia o Conselho Supremo Militar e de Justiça, 

criado em 1808 e sequer mencionado no Título 6º da Constituição, portanto externo ao 

Poder Judiciário. (BRASIL, 1824; KORNIS & JUNQUEIRA, 2015) Essa jurisdição 

administrativa era mais um contencioso administrativo sem formar jurisdição especial, 

pois não havia necessariamente um processo no sentido de processo judicial. 

(KOERNER, 1998b: 134) Causas no Tribunal do Tesouro, no Tribunal do Comércio, ou 

no Conselho Supremo Militar e de Justiça eram processualizadas, mas não o eram 

necessariamente as atividades do Conselho de Estado ou do Poder Moderador, que 

poderiam tomar apenas a menos formal via da consulta.  

Como visto, o afastamento da apreciação judicial sobre questões administrativas 

e políticas fazia com que desembocassem em outra esfera. Previsto no artigo 137 da 
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Constituição de 1824, o Conselho de Estado, abolido pelo art. 32 do Ato Adicional de 

1834 e restaurado pelos conservadores em 1841, era composto por no máximo 10 

conselheiros vitalícios, nomeados pelo imperador. Sua atribuição era de opinar “em todos 

os negocios graves, e medidas geraes da publica Administração”, como assuntos de 

guerra e paz, negócios estrangeiros, e em todas as atribuições do Poder Moderador, exceto 

quanto à livre nomeação e demissão de ministros de Estado. (BRASIL, 1824, art. 142)  

A maior atividade do Conselho se concentrava em suas seções, reunindo-se pouco 

o seu Pleno. A média de reuniões do Conselho Pleno era de 5 reuniões por ano, 

totalizando 271 de 1841 a 1889. Destacava-se não o número de reuniões, mas sua 

importância política em um órgão composto pela elite política do país, que expressava o 

“pensamento do cerne da elite política produzida pela Monarquia.” (CARVALHO, 

2008: 363) Os conselheiros eram escolhidos pelo imperador dentre indivíduos de larga 

experiência por diversos postos políticos, administrativos e de magistratura: de 1841 a 

1889, dos 72 conselheiros de Estado, 53 (ou 73,6%) tinham sido ministros, senadores e 

deputados.  

Vitalícios, tenderiam a um ethos comum para desenvolver uma jurisprudência 

administrativa em conformidade a princípios básicos de política, administração e 

economia. Os conselheiros formariam o cérebro da monarquia, um “grupo razoavelmente 

homogêneo em termos de posição na hierarquia política, pela longa convivência, pelo 

trato constante com os mais variados problemas da política nacional, ele constitui sem 

dúvida organização estratégica para se estudar o pensamento da elite política do 

Império.” (CARVALHO, 2008: 363-364, 357-359)  

A consulta do imperador ao Conselho não era obrigatória e nem vinculava as 

decisões a serem tomadas, mas lhes conferia embasamento e legitimidade: projetos de lei, 

como a Lei de Terras de 1850 ou a Lei do Ventre Livre de 1871, lá tiveram sua redação 

inicial. O Conselho arrogava a si parte da missão de ressaltar o país enquanto pertencente 

à civilização cristã de matriz europeia. Foi o responsável por tratar do aumento de 

impostos em 1867 no contexto da Guerra do Paraguai. Desde 1847 tratava sobre o 

protecionismo econômico, oportunidade em que o governo pretendia que as tarifas 

protecionistas de 1844 revogassem as concessões às fábricas pelo alvará de 1809. Lá o 

liberalismo foi discutido ao longo da década de 1860 sobre o monopólio do Banco do 

Brasil sobre a emissão do papel-moeda. A tendência ao intervencionismo no domínio 

econômico aparecia nas discussões sobre auxílios à lavoura e ferrovias. Discutia-se o 
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próprio funcionamento do sistema parlamentar, quando o imperador lançava ao Conselho 

a proposta de dissolução da Câmara. Foi o caso quando da queda do gabinete Zacarias e 

convocação dos conservadores em 1868, e novamente em 1880 quando o liberal Sinimbu 

pedia a dissolução da Câmara para pôr fim à discordância entre Câmara e Senado sobre 

a reforma eleitoral. (CARVALHO, 2008: 364-374) 

O Poder Moderador, por seu turno, foi concebido sob clara influência do poder 

neutro ou real de Benjamin Constant. Era definido no artigo 98 da Constituição de 1824 

como “a chave de toda a organisação Politica, e é delegado privativamente ao 

Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que 

incessantemente vele sobre a manutenção da Independencia, equilíbrio, e harmonia dos 

mais Poderes Politicos.” A pessoa do imperador era inviolável e sagrada, alheia a toda e 

qualquer responsabilidade, a qual recaía sobre o Executivo representado pelos 

ministérios. 

As atribuições do Poder Moderador eram elencadas nos incisos ao artigo 101: a 

nomeação de senadores; a convocação extraordinária da Assembleia Geral; a sanção de 

decretos e resoluções da Assembleia Geral para que obtivessem força de lei; a aprovação 

ou suspensão das resoluções dos conselhos provinciais; a prorrogação da Assembleia 

Geral, a dissolução da Câmara dos Deputados, e a convocação de seu novo provimento; 

nomeação e demissão de ministros de Estado; a suspensão de magistrados; o perdão a 

condenados; e a anistia.  

Organograma da função jurisdicional na Constituição de 1824 

Poder Moderador 

 

contencioso 

   

administrativo 

 

Supremo Tribunal de Justiça  Conselho de Estado 

     

Tribunais da Relação  Ministérios 

   

     

Juízes de 

Direito 

Juízes de 

Paz 

Jurados  

FONTE: NEVES, 2008: 196. 
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O Poder Moderador brasileiro garantia ao imperador a chefia do Estado e do 

governo. Era o responsável por escolher os ministros (Negócios do Império, Estrangeiros, 

da Fazenda, da Justiça, da Guerra e da Marinha, sendo criado em 1860 o da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas) e tinha poderes para dissolver a Câmara. O sistema 

constitucional do Império dependia da intervenção do Poder Moderador em situações 

políticas. Nas palavras de José Murilo de Carvalho, “Essas atribuições mostraram-se 

funcionais no arbitramento do conflito entre setores da elite”, arbitramento esse que 

“ajudou a legitimar a monarquia”. (2012: 98) 

A criação do Poder Moderador, neutro e árbitro supremo sobre os demais poderes, 

resultou em 3 leituras durante a Constituinte de 1823. A primeira, de Antonio Carlos 

Andrada Machado, colocava o imperador acima da política, enquanto chefe de Estado, “a 

coluna mestra da sociedade”. Os ministros é que seriam responsáveis pelo governo, e o 

imperador teria o monopólio sobre o interesse público. A interpretação do Marquês de 

Caravelas colocava o Poder Moderador acima da nação para sua proteção, como um poder 

de exceção para salvaguardar o sistema constitucional. A terceira versão, do futuro 

Marquês de Queluz, personificava o Estado no imperador, sendo o Poder Moderador a 

razão da centralização, “verdadeiro representante existencial da soberania nacional”. 

Nem mesmo o Judiciário poderia vigiá-lo; pelo contrário, deveria também ele ser vigiado 

pelo Moderador, em prol do governo de um país tão grande. (LYNCH, 2005: 630-635) 

 Como se sabe, a Constituinte foi fechada e a Constituição outorgada em 1824. O 

texto constitucional final permitia interpretações díspares sobre a ação do imperador. 

Intimamente relacionado à construção do Estado,  

os atributos do Poder Moderador passaram a ser identificados como sendo os 

do próprio Estado brasileiro, seja como realidade, discurso ou aspiração, este 

último passou a ser reivindicado como uma força acima da política partidária, 

fora do alcance e árbitra das facções, garantidora do sistema representativo e 

construtora da unidade nacional. (LYNCH, 2005: 645) 

Do outro lado, autores “postulariam o primado do Legislativo e a emancipação 

do interesse particular em nome da modernidade política”. (idem) 

O imperativo da construção do Estado se aproximava do Poder Moderador, de 

modo que continuaram a ser invocadas as funções delineadas por Andrada e Silva, o 

marquês de Caravelas, e o marquês de Queluz. O Poder Moderador tendia a adquirir, 

assim, uma função jurisdicional administrativa tal qual o Conselho de Estado francês, 

mas no Brasil as soluções cabiam ao imperador. O sistema jurisdicional brasileiro era 

dual, para ser composto tanto pelo Judiciário quanto pela esfera administrativa, mas sem 
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o recurso francês por excesso de poder. Mesmo os presidentes de província e os ministros 

de Estado podiam decidir questões contenciosas, conforme o Regulamento n. 124 de 

1842. (SILVA & GRECO, 2009: 62-64) Somado à jurisdição administrativa, tanto Poder 

Moderador quanto Conselho de Estado exerciam ainda uma jurisdição político-

constitucional.    

 Assim, por mais que se defenda a expansão de atribuições do Judiciário ao longo 

do período monárquico, é exagerado concluir daí que se esvaziavam as funções do 

Conselho de Estado ou do Poder Moderador. Julgamentos de empregados públicos, ações 

de liberdade de escravos, questões fazendárias, administrativas e sobre propriedade 

poderiam aos poucos serem apreciados pelo Judiciário, em especial as questões fundiárias 

e as concessões de serviços públicos, como apontado nos trabalhos de Lopes (2010). Essa 

pequena expansão das atribuições do Judiciário não implicava, entretanto, o esvaziamento 

da jurisdição política e administrativa desempenhada pelo Poder Moderador e pelo 

Conselho de Estado. Depois de isto ressaltado, vale averiguar em que medida se pôde 

defender ao Judiciário qualquer papel diferente, mesmo que não concretizado.  
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Capítulo 4 

Brechas e projetos de papel político ao Judiciário 

 

 Tratando da transição entre a Casa da Suplicação, transferida de Portugal ao Brasil 

em 1808, até a instalação do Supremo Tribunal de Justiça em 1829, Arno Wehling (2013) 

mostrou o papel que foi atribuído ao Judiciário tanto no plano da sociedade quanto na 

estrutura do Estado. Os membros do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro foram 

aproveitados para a Casa da Suplicação em 1808, e estes para o Supremo Tribunal de 

Justiça em 1829. A Casa da Suplicação poderia ter recebido a denominação como de 

maior tribunal, mas sendo o rei a figura maior, mesmo a função de revista não estaria 

esgotada nela, pois era possível uma revisão posterior pela figura do rei. A partir do 

anteprojeto de constituição elaborado pela Revolução Pernambucana de 1817 Wehling 

mostra que estava difundida uma noção de um Judiciário independente e composto por 

um tribunal supremo dentro de uma tríplice divisão das funções do Estado.  A ideia, 

portanto, existia, e não foi aplicada na Constituição de 1824. Mesmo o primeiro 

documento constitucional aprovado no mundo ibérico, a Constituição espanhola de Cádiz 

de 1812 previa, no inciso III do art. 191, que o Supremo Tribunal submetesse ao rei 

dúvidas sobre interpretação de leis. Não foi o caso do Brasil, onde o Supremo Tribunal 

de Justiça ficava afastado de funções político-constitucionais, como já apontado: 

A principal diferença consistia na faculdade do supremo espanhol em acolher 

as dúvidas sobre a interpretação das leis oriundas dos tribunais e propor ao rei 

que promovesse sua declaração pelas Cortes (art. 261, inc. 10). Esse incipiente 

controle de constitucionalidade das leis pelo Supremo esteve ausente das 

cogitações dos constituintes brasileiros e dos autores dos projetos do Conselho 

de Estado e da constituição, que também não cogitaram de sua presença nas 

atribuições constitucionais daquele conselho (arts. 137 a 144). (WEHLING, 

2013: 133-134) 

  Wehling (2013) destacou ainda o caráter ambivalente que marcou o STJi, em 

transição entre aspectos do Antigo Regime e do liberalismo. Essa ambivalência aparecia 

na imagem do STJi, marcado por exemplo no jornal Astréa como representante de uma 

herança antiga e inadequada para a época, em notícia sobre a instalação da corte em 

janeiro de 1829. (SLEMIAN In LOPES, 2010: 19-20) A própria experiência da 

Revolução Francesa contribuía para a imagem negativa do Judiciário. Para Andréa 

Slemian, todo o esforço por afastar o Judiciário de funções políticas, e revestindo-o de 

valores como neutralidade e imparcialidade, mostrava exatamente o caráter político do 

STJi, que viria a se manifestar ao longo do regime na forma de tentativas de redefinição 
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das funções. Para Lopes (2010: 69-72), durante a primeira metade do Segundo Reinado 

uma série de fatores fez com que o Judiciário se fizesse mais presente em matérias 

administrativas, quiçá tenuamente políticas, como o crescimento econômico que 

ampliava os serviços públicos. Em função da Reforma Judiciária de 1871 e da Lei Saraiva 

de 1881 os juízes obtiveram novas atribuições e as decisões judiciais teriam adquirido 

maior força perante órgãos administrativos, mesmo perante o Conselho de Estado. 

(GARCIA NETO In LOPES, 2010: 137) 

 Trata-se de distinguir objetos e conceitos. A atribuição de funções políticas ao 

Judiciário imperial é afirmação exagerada. Muito pelo contrário, a opção se deu pela via 

oposta. Isso não significa que fatores diversos não tenham estimulado debates, 

conformações e propostas para a ideia. Devem ser feitas distinções. Havia jurisdição 

constitucional no Império, entendendo-se jurisdição constitucional como “procedimento 

de garantia destinado à conservação da essência da Constituição”. Já o controle de 

constitucionalidade remete  

“à prática institucional de salvaguarda da Constituição, por meio da qual um 

órgão judicial ou político (não judicial) tem a prerrogativa de examinar a 

validade da lei ou do ato normativo e de, em censura à sua incompatibilidade 

com a Constituição, aplicar-lhe as sanções estipuladas pelo respectivo sistema 

jurídico. É, pois, uma modalidade de jurisdição constitucional unicamente 

concernida ao exame dos requisitos constitucionais de validade formal e 

material das leis e dos atos normativos.” (CONTINENTINO, 2015: 48-49)  

Assim, o controle de constitucionalidade de leis e atos não se confunde 

necessariamente com o judicial review of legislation, o controle judicial da 

constitucionalidade das leis, ou a revisão judicial. O controle judicial das leis e atos 

representa espécie específica do gênero do controle de constitucionalidade.  

Nesta toada, e apontando ressalvas à concepção de que o controle de 

constitucionalidade judicial teria sido criação ruiana de 1891, Marcelo Casseb 

Continentino aponta Orlando Bitar3 como o primeiro a atentar para as causas de não 

ocorrer o controle judicial sobre leis no Império. Continentino mostra que se o controle 

judicial de constitucionalidade foi inaugurado no país em 1891, o seu debate ocorreu 

décadas antes. Para ele, havia algumas razões para a não implementação do controle 

judicial de constitucionalidade durante o Império, motivos que perpassavam desde a 

opção para tanto, quando da Constituinte de 1823 e da Constituição de 1824, até a imagem 

do Judiciário. Entretanto, a principal razão estaria representada na opinião do visconde 

                                                 
3 BITAR, Orlando. A lei e a constituição (alguns aspectos do contrôle jurisdicional de 

constitucionalidade). Tese para concurso de Direito Constitucional para a Faculdade de Direito do Pará. 

Belém, 1956.  
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do Uruguai4 sobre o sistema norte-americano, apontando que aquele modelo não seria 

adequado às instituições brasileiras porque seria necessário modificar o sistema 

administrativo e alterar a organização do Judiciário. Isso queria significar que a razão 

maior estava na centralização política. O controle judicial de constitucionalidade iria 

contra as premissas de organização do pensamento constitucional no Império, pois 

forçaria reconhecer o compartilhamento horizontal do poder. (CONTINENTINO, 2015: 

314-315) 

Assim, o controle de constitucionalidade, a jurisdição constitucional, a jurisdição 

administrativa, todo o debate se calcava mais sobre os imperativos para a construção do 

Estado a partir de um centro. Qualquer jurisdição só seria possível através do Estado, e 

para tanto era necessário construí-lo. Por isso é que os modelos disponíveis seguiam o 

discurso saquarema. Apenas com sua consolidação é que seria viável defender projetos 

outros que passassem a conferir centralidade às pessoas, aos direitos a se defenderem e 

ao Direito. Uma jurisdição constitucional judicial só poderia existir, assim, se 

consolidados o Estado e o Judiciário, decorrentemente. A imagem do Judiciário e de seus 

juízes não refletia apenas uma visão corrente de época, mas também um discurso que 

distorcia sua legitimação para funções declaradamente políticas, o que viria a ser 

transformado. O desafio de se construir o Estado dependeu dos magistrados enquanto 

atores de ramificação e interiorização da centralização política, mas não deles enquanto 

juízes sobre a política a que ramificavam. Como será visto, esse discurso de maior 

independência e mais extensas funções da magistratura, embora já presente nas primeiras 

décadas do país independente, só pôde se debater após a década de 1860 com a 

consolidação do regime no modelo saquarema, mas com aplicação muito tímida.   

 A imagem negativa sobre a magistratura apontada por Andréa Slemian (In 

LOPES, 2010) estava de fato presente nas primeiras décadas do país independente. 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, redator do anteprojeto que deu origem à versão 

utilizada pela Assembleia Constituinte de 1823, sequer previa a constitucionalização da 

organização judiciária para que se a definisse por legislação ordinária. (WEHLING, 2013: 

131) O deputado reconhecia a possibilidade de haver leis injustas ou bárbaras, mas sua 

solução era que o Legislativo as revogasse. Quanto à imagem dos juízes, para Antônio 

                                                 
4 URUGUAY, Visconde do. Estudos práticos sobre a administração das províncias no Brasil. Tomo II. 

RJ: Garnier, 1865, p. 428-430. Ver também Ensaio sobre o direito administrativo. Tomos I e II. RJ: 

Typographia Nacional, 1862. Neste livro o visconde do Uruguai colocava o Executivo sobre o Judiciário, 

em posição saquarema da estruturação do Estado.  
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Carlos as leis não deveriam deixar brechas de discricionariedade para que os juízes 

usurpassem e abusassem das funções dos legisladores. No que tange à estruturação de 

poder, outra concepção estava na infalibilidade da figura do imperador e sua participação 

nas funções legislativas, como defendido por José Antônio Rodrigues de Carvalho. Para 

este, o imperador seria o único estanque para erros ou abusos do Legislativo. Fosse pela 

imagem atribuída à magistratura, fosse pela estruturação política, não seria cogitável o 

controle judicial de constitucionalidade no Brasil da década de 1820. (CONTINENTINO, 

2015: 97) 

 Em contextos posteriores, já com outra imagem sobre a magistratura e estabilizada 

a tarefa de construir o Estado, os debates foram outros. Por força da Lei n. 105, de 

12.05.1840, a Lei de Interpretação do Ato Adicional, foram estabelecidos 3 

procedimentos de controle de constitucionalidade sobre as leis. Presidentes de província 

poderiam se recusar a sancionar projetos de lei, ao considerar ofensa à Constituição. A 

assembleia provincial poderia encaminhar esse projeto de lei vetado ao governo geral e à 

Assembleia Geral, a quem incumbiria a decisão sobre a constitucionalidade. Caso a lei 

provincial tida por inconstitucional já tivesse sido sancionada e publicada, ainda a 

Assembleia Geral poderia cassá-la. (CONTINENTINO, 2015: 298) Assim, verificam-se 

as hipóteses de controle de constitucionalidade pelo Executivo e pelo Legislativo, mas 

certamente não pelo Judiciário.  

 A noção de controle judicial de constitucionalidade não era desconhecida. O 

visconde do Uruguai rechaçava o modelo norte-americano por considerar inaplicável às 

instituições brasileiras, o que só mostra que a questão existia. O visconde só mostrava 

conhecer a projeção que tomava a Supreme Court norte-americana. Sob o argumento da 

inadequação institucional jazia o pressuposto do argumento do visconde do Uruguai, que 

remetia à centralização política: “Reconhecer a legitimidade do controle das leis pelo 

Poder Judiciário acarretaria dividir o centro decisório único, implicaria compartilhar 

horizontalmente o poder.” (CONTINENTINO, 2015: 314-315) 

 Exatamente em resposta ao visconde do Uruguai é que escreveu Tavares Bastos5 

sobre o tema. Se o visconde do Uruguai atribuía ao Ato Adicional de 1834 a margem para 

abusos por assembleias provinciais, Tavares Bastos defendia a descentralização. Seu 

discurso não era republicano, mas se posicionava por uma descentralização que poderia 

                                                 
5 BASTOS, Aureliano Cândido de Tavares. A Província: estudo sobre a descentralização no Brasil. RJ: 

L. Garnier, 1870. 
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ser alcançada na monarquia, uma “monarquia federal com presidentes eleitos”. 

(BASTOS, apud CONTINENTINO, 2015: 281) Tavares Bastos descrevia o modelo 

saquarema de Estado como continuísmo do absolutismo no Brasil, como um sistema de 

herança colonial marcado pelo despotismo administrativo. Argumentava a necessidade 

de se reformar o país em contrário ao modelo saquarema defendido pelo visconde do 

Uruguai. Especificamente sobre o Judiciário, Tavares Bastos atacava a falta de 

independência dos magistrados, que estariam sob o Imperador, sem a confiança do povo, 

e com receios ao poder. Seus pontos implicavam necessárias reformas legislativas para 

definir a incompatibilidade da magistratura com cargos eletivos, fixação de regras 

criminais para evitar prisões coercitivas e arbitrárias, criação de tribunais da Relação em 

todas as províncias, aumento de vencimentos dos magistrados. Atacava o Conselho de 

Estado, que representaria a centralização política, remetia à independência e à 

organização judiciária dual dos EUA, mas não chegou a defender um controle judicial 

sobre a constitucionalidade das leis. Em A Província, Tavares Bastos se referiria à 

Supreme Court como o poder moderador da sociedade, mas sem defender tal atribuição 

ao STJi. Afirmava que “É o poder judicial incarregado principalmente da defeza da 

Constituição; é o grande poder moderador da sociedade, preservando a arca da alliança 

de aggressões, ou venham do governo federal ou dos governos particulares.” (BASTOS, 

1996: 51) 

 De fato, a interpretação sobre o art. 15, inciso IX da Constituição de 1824, que 

atribuía à Assembleia Geral “Velar na guarda da Constituição, e promover o bem geral 

da Nação” remetia à competência legislativa para o controle de constitucionalidade. 

Outras referências constitucionais apontavam para o Poder Moderador, como o art. 101, 

III, que conferia ao Imperador a função de sancionar os instrumentos legais, o art. 101, V 

sobre a dissolução da Câmara dos Deputados, ou o inciso VIII sobre o perdão e 

moderação para penas. Lourenço José Ribeiro6, lente do Curso Jurídico de Olinda, não 

afirmava controle sobre as leis pelo art. 15, IX, mas a possibilidade de adotar todos os 

meios necessários. A competência legislativa não privativa e não ilimitada era entendida 

também por Teófilo Otoni7, para quem a Assembleia Geral não detinha o poder último e 

                                                 
6 RIBEIRO, Lourenço José. “Análise da Constituição política do império do Brasil”. 1829. In: Arquivo do 

Ministério da Justiça. RJ: Ano 34, n. 142, abr./jun. 1977, pp. 1-155. 
7 OTTONI, Teófilo Benedito. “Pelas prerrogativas das assembleias provinciais”. 1840. In: CHAGAS, 

Paulo Pinheiro (org.). Discursos parlamentares. Brasília: Câmara dos Deputados, 1979. 
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superior para tanto. Em Pimenta Bueno8 a referência aparecia como o dever de o 

Legislativo interpretar, observar e cumprir a Constituição. A prerrogativa da Assembleia 

Geral, assim, seria genérica, não privativa, não exclusiva, nem ilimitada. Ao fim da 

década de 1860, o desembargador Joaquim Rodrigues de Sousa9 via no Judiciário norte-

americano a missão de moderar a política mas sem intervir no governo, modelo que não 

seria compatível com o Brasil devido ao poder máximo detido pelo Imperador. O 

Judiciário teria a função moderadora sobre a sociedade, mas sobre a política e o governo 

a função caberia apenas ao Imperador. (CONTINENTINO, 2015: 291-293, 319-320) 

 Outras posições seriam consolidadas a partir da década seguinte. Quando das 

discussões sobre e reforma judiciária de 1871, o senador conservador Cândido Mendes 

de Almeida10 se colocava em defesa do Judiciário e contra sua diminuição. Reclamava a 

posição diminuta que o Judiciário acabou por tomar frente aos demais poderes, sem 

condições de se posicionar perante violências sofridas por eles, constituindo ainda o 

Poder em que seria encontrado “o mais sincero sustentáculo das liberdades de qualquer 

povo.” O senador ainda registraria que a função mais genuína do Judiciário seria a 

salvaguarda dos direitos individuais e da Constituição, ambos prejudicados pela falta de 

independência: “Tudo isto é até certo ponto inútil, porque não há aquele poder que, com 

mais eficácia que o Moderador, possa resistir aos desvios dos outros, que seja a âncora 

em que se apoie a constituição de um país que aspira a conquista da verdadeira 

liberdade”. (ALMEIDA, 1982: 246—247, 100, apud CONTINENTINO, 2015: 323). 

Assim, o senador chegava a apontar para alguma primazia do Judiciário face o 

Moderador, chegando a defender a interpretação doutrinária da Constituição pelo 

Judiciário e não pelos demais poderes. Em 1875 o Decreto n. 2684 ainda autorizou o STJi 

a editar assentos com força de lei, o que implicava lhe reconhecer a interpretação doutrinal 

com força obrigatória – embora a interpretação autêntica permanecesse com o 

Legislativo. O modo como seriam tomados os assentos veio ainda a ser regulado pelo 

Decreto n. 6142 de 10.03.1876. Em artigo deste ano, Teixeira de Freitas criticava esses 

assentos interpretativos, que fariam o Judiciário tomar funções legislativas. O argumento 

era pela manutenção do sistema em que o Judiciário ficava restrito à interpretação literal. 

                                                 
8 BUENO, José Antonio Pimenta. Direito publico brazileiro e analyse da Constituição do Imperio. RJ: 

Typographia Imp. e Const. de J. Villeneuve e C., 1857. 
9 SOUSA, Joaquim Rodrigues de. Analyse e commentario da Constituição Politica do Imperio do Brazil.. 

Vol. I. São Luís: Typ. B. de Mattos, 1867.  
10 ALMEIDA, Cândido Mendes de. Pronunciamentos parlamentares (1871-1873). Vol. I. Brasília: 

Senado Federal, 1982.  



34 

 

De todo modo, o STJi não estabeleceu assentos interpretativos até o fim do Império. 

(GARCIA NETO in LOPES, 2010: 16-127) 

 Em Constituição Politica do Imperio do Brazil11, de 1881, Godofredo Autran 

apontava as vantagens do sistema norte-americano para a declaração judicial de 

inconstitucionalidade de lei, embora também se posicionasse pela inadequação no sistema 

constitucional brasileiro. Citava o suíço Blunstchli, professor de direito constitucional em 

Munique, para defender que o sistema europeu era mais adequado que o norte-americano. 

Marcelo Continentino (2015: 325) observa que a despeito de existirem propostas e 

conhecimento sobre o judicial review of legislation, nesse debate todos concordariam 

com a inaplicabilidade do sistema norte-americano para o Brasil. Mesmo Cândido 

Mendes admitia que suas propostas só seriam viáveis mediante reforma constitucional 

para reorganizar o Judiciário. Ademais, assim como no visconde do Uruguai, para além 

dos argumentos e das propostas entrava em questão o sensível tema da centralização 

política.  

 Outro debate era constituído pelo controle judicial sobre as normas legais, que 

passou a ser aceito em concomitância com uma melhora na visão sobre a magistratura. 

Em consulta de 03.04.1860 e Resolução de 14.07.1860, a Seção de Justiça do Conselho 

de Estado reconheceu o exercício do controle de legalidade dos atos normativos por 

juízes. Vicente Pereira de Rego12 se posicionava contrariamente a que juízes anulassem 

ou modificassem atos administrativos. Furtado de Mendonça13, também lente da 

Faculdade de Direito de Recife, aceitava que o regulamento administrativo sofresse de 

inconstitucionalidade formal ou material, hipótese em que o Judiciário não poderia anulá-

lo mas poderia deixar de o aplicar. O conselheiro Antonio Joaquim Ribas14 também se 

posicionou que o Judiciário não ficava obrigado por ato administrativo que violasse a 

independência judicial ou os direitos constitucionais, e desde que houvesse conflito 

inequívoco com a lei. Pimenta Bueno15 já foi referenciado como autor para quem à 

Assembleia Geral incumbia a interpretação da Constituição, mas de forma não privativa. 

                                                 
11 AUTRAN, Manoel Godofredo de Alencastro. Constituição Politica do Imperio do Brazil. RJ: H. 

Laemmert & C., 1881. 
12 REGO, Vicente Pereira do. Elementos de direito administrativo brasileiro. 2 ed. Recife: Typographia 

Commercial de Geraldo Henrique de Mira & C., 1860. 
13 MENDONÇA, Francisco Maria de Souza Furtado de. Excerpto de direito administrativo pátrio. SP: 

Typographia Allemã de Henrique Schroeder, 1865.  
14 RIBAS, Antonio Joaquim. Direito administrativo brasileiro. Brasília: Ministério da Justiça, 1968 

(1866). 
15 BUENO, José Antonio Pimenta. Direito publico brazileiro e analyse da Constituição do Imperio. RJ: 

Typographia Imp. e Const. de J. Villeneuve e C., 1857. 
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Para ele caberia ainda o controle judicial da legalidade sobre atos normativos, não em 

abstrato, mas apenas ao caso concreto. O também já citado desembargador Joaquim 

Rodrigues de Sousa via a moderação política apenas cabível ao Imperador, mas aceitava 

que os regulamentos executivos inconstitucionais não fossem aplicados pelo Judiciário, 

de modo a que este verificasse a compatibilidade de atos não só face à lei como também 

face à Constituição. À vista dessas transformações, Marcelo Continentino concluiu por 3 

pontos. Primeiro, a imagem negativa do Judiciário passou a ser mitigada, sendo a esse 

Poder reconhecida a função de guardar as leis, se não a constituição. Isso se atrelava a 

todo um novo imaginário social envolvendo a magistratura. Em segundo, o Judiciário 

ficaria habituado à prática judicante mais crítica e reflexiva, mas por terceiro, permanecia 

o receio motivado pela perda de controle sobre a expansão judicial. (2015: 326-330) 

 Tristão de Alencar Araripe16, que veio a se tornar ministro do STJi, do STF, e 

redator da revista O Direito, defendia uma missão institucional para o Judiciário que 

consistia em proteger a liberdade, opor barreiras ao Executivo, assegurar o equilíbrio e 

natureza do regime constitucional. O Judiciário ficava associado à noção de progresso, 

de defesa das liberdades, de limites ao Executivo, em perfeita oposição às imagens 

negativas apontadas por Andréa Slemian (in LOPES, 2010) nos anos que se seguiram à 

instalação do STJi.  

 Como apontado também por Paulo Macedo Garcia Neto (in LOPES, 2010: 137), 

as duas últimas décadas do Império conheceram debates acerca dos papeis atribuídos ao 

Judiciário. Com a Reforma Judiciária de 1871 e a Lei Saraiva de 1881 os juízes 

adquiriram novas atribuições, e mesmo o Conselho de Estado mostrou pontos de 

deferência a decisões judiciais. Isto não significa que se estivesse a um passo de se 

estabelecer o controle judicial de constitucionalidade, mas implica que o debate existia, 

prevendo inclusive que a viabilidade de adotar o modelo norte-americano perpassava por 

uma reforma constitucional. No Império existia controle de constitucionalidade de leis e 

atos, mas atribuído não privativamente à Assembleia Geral, e exercido na prática pelos 

executivos provinciais, pelo Poder Moderador e pelo Conselho de Estado, em uma 

jurisdição política e administrativa. O modelo certamente não previa a via judicial de 

controle de constitucionalidade de leis e atos, embora o debate ocorresse inclusive 

direcionando para uma liberalização do regime.  

                                                 
16 ARARIPE, Tristao de Alencar. Relações do Imperio: compilação jurídica. RJ: Typographia Theatral e 

Commercial, 1874.  
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O cabimento do modelo norte-americano era afastado para o caso brasileiro 

tomando-se como pressuposto a manutenção do regime. Mesmo para os que defendiam a 

expansão das funções judiciais, isso só seria dado sobre temas específicos: algumas 

questões administrativas, algumas questões políticas envolvendo direitos individuais. Em 

regra, todos pareciam concordar que as questões políticas de manutenção do regime eram 

vedadas ao Judiciário. Como observado por Continentino (2015), isso mostra que não se 

tratava tampouco do arbítrio ou autoritarismo do Imperador ou do Conselho de Estado 

em matérias políticas, como veiculado nos discursos mais radicais contra a monarquia. 

Pelo contrário, tratava-se da estruturação que possibilitou a construção e a manutenção 

do Estado imperial. A partir de um Judiciário adstrito à interpretação literal sobre questões 

cíveis e criminais, só através de reforma constitucional é que seria conseguida a 

ampliação de sua ação para a discussão da própria legalidade, de questões administrativas, 

quiçá políticas, e estas em sentido muito estrito. Os sentidos mais amplos viriam a ser 

defendidos na Constituinte do regime que sucedeu o Império, embora o argumento 

conservador da república permanecesse como o do Império, tentando afastar o Judiciário 

de questões políticas.  
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Conclusão 

 

 A se confiar no dizer de Salvador de Mendonça, nos últimos meses da Monarquia 

D. Pedro II já cogitava uma transferência das atribuições do Poder Moderador: 

Em julho de 1889, indo Salvador de Mendonça, acompanhado de Lafayette 

Rodrigues Pereira, despedir-se de D. Pedro II, a fim de cumprir missão oficial 

nos Estados Unidos, ouviu do Imperador as seguintes palavras: “Estudem com 

todo o cuidado a organização do Supremo Tribunal de Justiça de Washington. 

Creio que nas funções da Côrte Suprema está o segrêdo do bom funcionamento 

da Constituição norte-americana. Quando voltarem, haveremos de ter uma 

conferência a êste respeito. Entre nós as coisas não vão bem, e parece-me que 

se pudéssemos criar aqui um tribunal igual ao norte-americano, e transferir 

para êle as atribuições do Poder Moderador da nossa Constituição, ficaria esta 

melhor. Dêem tôda a atenção a êste ponto.”
17

 (RODRIGUES, 1965: 1) 

 Parte das funções moderadoras viriam a ser reivindicadas para o STF durante a 

Primeira República. Segmentos liberais do regime republicano advogavam a competência 

última do Judiciário, na figura do STF, de conferir equilíbrio ao regime através da 

interpretação e aplicação da constituição. O certo é que na fase de constituição da 

Monarquia o papel de versar sobre matérias constitucionais não cabia, em definitivo, ao 

Judiciário. A atribuição poderia caber textualmente ao Legislativo, mas a tônica dos 

debates constituintes, a interpretação conservadora e a prática da construção do Estado a 

direcionavam para o Poder Moderador e o Conselho de Estado, que convergiam pontos 

de crítica à centralização estatal. Essas críticas adquiriam ainda mais força no período de 

1871 a 1889, caracterizado por José Murilo de Carvalho como o do declínio e queda do 

regime. (2008: 59) 

 A própria função jurisdicional não era exclusiva ao Judiciário, já que o Poder 

Moderador podia perdoar e moderar penas, anistiar casos urgentes, e principalmente 

suspender magistrados, o que tocava diretamente na independência do Judiciário. Assim, 

o Executivo e o Moderador concentravam a capacidade de controlar todos os negócios de 

governo, fazendo-se ainda julgadores de seus próprios atos. Centralizava-se não só a 

política e a administração, mas também o Direito Administrativo e o Constitucional, 

ambos sob o signo da Política.  

 Como se procurou mostrar, a concepção de Poder Judiciário ao longo do período 

monárquico não se dava como queriam os liberais, no sentido de opô-lo ao governo para 

                                                 
17 Apud MENDONÇA, Carlos Süssekind de. Salvador de Mendonça. RJ: Instituto Nacional do Livro, 

1960, p. 136. 
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dar proteção a direitos e garantias individuais. Pelo contrário, sua concepção era a 

conservadora, com um Judiciário em decorrência e em função da construção do Estado, 

competente apenas para questões privadas e criminais. Essa concepção saquarema não 

enxergava o fortalecimento do Estado como oposto aos direitos individuais; pelo 

contrário, via no primeiro o caminho para se atingir o segundo.  

À medida que o Estado efetivamente foi construído, mesmo aquelas atribuições 

judiciais restritas a questões cíveis e criminais tiveram de ser afrouxadas, para fazer o 

Judiciário capaz de apreciar alguns casos específicos sobre funcionários públicos e 

concessão de serviços públicos. Entendidos como parte das questões administrativas, esse 

alargamento já sinalizava para uma ampliação da competência judicial, em parte pela 

expansão dessas demandas e em parte pela solidificação da construção do Estado. 

Entretanto, dessa pequena ampliação não se pode concluir pelo enfraquecimento das 

funções do Poder Moderador ou do Conselho de Estado, ou pela atribuição política do 

Judiciário. A expansão das funções judiciais era feita sobre questões comerciais junto à 

administração pública ou sobre direitos individuais, a partir de certo ponto até sobre o 

controle sobre atos administrativos em clara violação legal ou constitucional, mas não 

sobre a política ou o governo em si.  

 A construção do aparato judiciário e de suas funções ao longo do período mostram 

que, mesmo sem o poder de apreciar questões políticas, o Judiciário teve importante papel 

no enraizamento do Estado. A magistratura era a profissão mais bem espalhada pelo 

território nacional, junto com os clérigos e militares em sentido lato. Submetidos 

diretamente ao poder central, formavam o braço necessário para seu aprofundamento. E, 

paradoxalmente, na figura dos juízes de paz e dos juízes municipais, a magistratura 

poderia ser cooptada pelos poderes locais, o que adquiria maior potencial pelo fato de não 

haver óbices à acumulação de carreira política. De todo modo, pode-se afirmar que as 

reformas de 1840, 1841 e 1871 promoviam uma estrutura judiciária nos moldes 

conservadores porque tendiam à centralização do aparato judiciário, mesmo quando 

absorviam temáticas da pauta liberal.  

O STJi aparecia como órgão de poucas atribuições, em especial por sua 

competência de revista, mas foi nesse órgão que se verificaram as pequenas ampliações 

das funções judiciais. O seu próprio desenho dado em 1828 e a falta de seu delineamento 

preciso na Constituição de 1824 fazem revelar as opções adotadas à década de 1820. Ao 

longo das décadas posteriores debates apontavam para novas funções judiciais, mas 
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continuavam com seus poderes todos os outros órgãos para o contencioso administrativo 

e político. Havia controle de constitucionalidade durante o Império. O termo veio a se 

tornar tão viciado que passou a fazer pressupor que trataria necessariamente do judicial 

review of legislation norte-americano. Presidentes de províncias e a Assembleia Geral 

poderiam cassar instrumentos legais em desacordo com a Constituição. Questões 

interpretativas ou que tocassem a Administração eram ainda resolvidas através do Poder 

Moderador e do Conselho de Estado. A regra era desse controle legislativo, executivo e 

moderador sobre a constitucionalidade.  

A redação da Constituição de 1824 e a estruturação do STJi mostram que à época 

a intenção era de afastar quaisquer funções políticas e administrativas do Judiciário, que 

deveria se ater apenas a questões cíveis e criminais. As poucas referências contrárias se 

mostram como vozes dissonantes do modelo efetivamente aplicado. Como visto, mesmo 

os liberais da década de 1870 defendiam ardorosamente a descentralização, mas não 

necessariamente um controle judicial de constitucionalidade. Aliás, foi o senador 

conservador Cândido Mendes que com maior afinco chegou a discursar pelo 

fortalecimento dos poderes judiciais mesmo perante o Poder Moderador.  

Assim, havia linhas de pensamento que pudessem defender um fortalecimento do 

Judiciário, quiçá um controle judicial de constitucionalidade como apontado por Salvador 

de Mendonça. Entretanto, todos admitiam que tal incorporação dependeria de reformas 

profundas, o que só mostra que não seria imediatamente possível naquele regime. Se 

havia ataques às figuras do Imperador, do Poder Moderador e do Conselho de Estado, 

direcionavam-se eles à imperativa estruturação do Estado brasileiro, que dependia da 

centralização política para sua construção. Por isso mesmo é que apenas nas décadas de 

estabilização política da construção estatal é que foi possível vislumbrar novas formas de 

equilíbrio do aparato político e administrativo, como pela via judicial.   

No que tange a repercussões deste trabalho, deve-se destacar que o Judiciário que 

veio a se consolidar na República não foi o mesmo Judiciário do Império. Este tinha 

funções e atribuições diferentes, que não abrangem o que veio a se tornar o controle 

judicial de constitucionalidade. Se no Império havia um controle de constitucionalidade, 

era promovido pelos presidentes de província, pela Assembleia Geral, pelo Conselho de 

Estado e pelo Poder Moderador. Não obstante, o Judiciário republicano capaz de efetuar 

o controle judicial de constitucionalidade sobre leis e atos não representou criação 

totalmente nova, pois aproveitou-se de debates do regime anterior que discutiam inclusive 
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a adaptação do instituto no Brasil. Uma vez implementado o controle judicial de 

constitucionalidade pela Constituição republicana de fevereiro de 1891, dois anos depois 

já se colocava a teste o modelo em decorrência do estado de sítio promovido pelo governo 

de Floriano Peixoto.  

A ruptura política entre Império e República teve impactos diretos na agenda de 

estruturação do Judiciário, assim como na atribuição de suas funções. Assim como veio 

a se prever o controle judicial de constitucionalidade sob influência de Rui Barbosa, a 

tônica mais forte foi proporcionada pelas agendas de federalização, o que implicava 

enfraquecimento de uma estrutura centralizada. Em especial se opunha ao Judiciário 

saquarema, embora esses projetos estivessem ainda sem corpo formado. Não havia 

propostas republicanas concretas, que se confundiam entre palavras de ordem anti-

monárquicas e anti-centralistas. O projeto de Rui Barbosa era minoritário, mas ele 

conseguiu fazer valer boa parte de suas concepções. Perdeu, entretanto, para as bandeiras 

do projeto ultra-federalista, que se desenrolou de forma muito mais radical do que ele 

idealizava para possibilitar sua ideia de Judiciário. Foram dispostas textualmente outras 

bandeiras, como a independência judicial, sua paridade com os demais poderes, sua 

interpretação última da Constituição, sua função como baluarte da defesa dos direitos 

individuais contra abusos dos poderes políticos, sua capacidade de aferir a 

constitucionalidade de leis e atos. Neste sentido, os reclames tipicamente liberais do 

Império para o Judiciário vieram a se incorporar na Constituição republicana, mas os 

liberais republicanos viriam a se fazer conservadores do novo regime. Ainda nos 

primeiros anos da República o Judiciário veio a se desenhar com o Decreto n. 848/1890 

e os decretos de constituição pré-constituinte, que ao dar forma à Justiça Federal, mais 

definiram as prerrogativas judiciárias estaduais. Foi na Constituinte de 1890-1891, 

entretanto, que os projetos efetivamente vieram a se disputar, para deixarem efeitos talvez 

até hoje.    
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