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O mistério das cousas, onde está ele? 

Onde está ele que não aparece? 

Pelo menos a mostrar-nos que não é mistério? 

Que sabe o rio disso e que sabe a árvore? 

E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? 

Sempre que olho para as cousas e penso no que os homens pensam delas, 

Rio como um regato que soa fresco numa pedra. 

 

Porque o único sentido oculto das cousas 

É elas não terem sentido oculto nenhum, 

É mais estranho do que todas as estranhezas 

E do que os sonhos de todos os poetas 

E os pensamentos de todos os filósofos 

Que as cousas sejam realmente o que parecem ser 

E não haja nada que compreender 

 

Sim, eis o que os meus sentidos  

aprenderam sozinhos 

As cousas não têm significação: têm existência 

As cousas são o único sentido oculto das cousas. 

(Fernando Pessoa) 

 

 

 



 

RESUMO 

 

MELLO, Vitor Tadeu Carramão. Doutrina brasileira do habeas corpus. Judicial review na 

Primeira República?. 2020. 153 f. Tese (Doutorado) – Pós-Graduação em Direito, Universidade 

Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2020. 

 

A tese objetiva um estudo de história do direito brasileiro mediante análise das instituições, com 

foco na origem do controle de constitucionalidade sob as Constituições republicanas de 1891 e 

1934. Partindo do direito do Império, onde são analisadas as instituições do Supremo Tribunal de 

Justiça, Poder Moderador e Conselho de Estado, procura-se mostrar como tais figuras assentaram 

as bases da jurisdição constitucional inaugurada no regime republicano instaurado sob a Carta de 

1891. Como pano de fundo, o descompasso entre a realidade política da época, marcada pelo 

coronelismo, clãs familiares, e as influências políticas da União sobre os Estados, e o desiderato da 

Constituição republicana, inspirada em um paradigma liberal e federalista. Dentro desta realidade, 

perquire-se como foi possível instaurar um controle de constitucionalidade em um regime marcado 

pelas constantes decretações de estado de sítio e restrições aos direitos individuais. Por meio da 

análise da doutrina e jurisprudência brasileira do habeas corpus, fruto de uma visão judiciarista 

que procurava  ampliar o escopo do habeas corpus  para assegurar a proteção de direitos individuais 

em face de atos do Executivo, respaldados pela doutrina das questões políticas. O estudo tem como 

base analisar a contribuição de tal doutrina com a formação de algumas instituições básicas do 

direito brasileiro, bem como a sua repercussão sobre a ordem constitucional seguinte, de 1934, que 

incorporou novos institutos. 

 

Palavras-chave:  História do Direito, Controle de Constitucionalidade, Constituições brasileiras de 

1891 e 1934, doutrina brasileira do “habeas corpus” 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

MELLO, Vitor Tadeu Carramão. Brazilian`s doctrine of habeas corpus. Judicial review in the 

First Republic?. 2020. 153 f. Tese (Doutorado) – Pós-Graduação em Direito, Universidade Estácio 

de Sá, Rio de Janeiro, 2020. 

 

The thesis aims a study of Brazilian´s history of law, through analysis of institution of judicial 

review under the Republican Constitutions of 1891 and 1934. Starting with the Imperial 

Constitution, where are examined the institutions of the Supreme Court of Justice, Executive Power 

and Council of State, the essay intends to prove how such images place to constitutional jurisdiction 

based in The Republican Administration that was established with the Constitution of 1891. Facing 

the reality, the differences between the political historical facts, signed by oligarchies, familiar 

clans and political influence of The Federal Government on States, and the constitutional 

desideratum, inspired from liberal and federal paradigms. Within this reality, it is researched if it 

was possible to restore judicial review in a government featured by constant restrictions of 

individual rights. Through doctrine´s analysis and the Brazilian precedents of habeas corpus, 

resulting from a judiciary sight, that was intended to enlarge the scope of the habeas corpus to 

assure the individual right´s protection in face of Executive acts, supported by political question´s 

doctrine. The essay aims to analyze the contribution of such doctrine with the formation of 

Brazilian law, as well as its repercussion over the following constitutional order in 1934, which 

incorporated new institutes. 

 

Keywords: History of Law, judicial review, Brazilian Constitutions 1891 and 1934, Brazilian 

doctrine of “habeas corpus” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

MELLO, Vitor Tadeu Carramão.. Doctrine brésilienne du habeas corpus. Judicial review dans 

la Primière Republique? 2020. 153 f. Tese (Doutorado) – Pós-Graduação em Direito, 

Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2020.  

 

La thèse a comme but un étude  d´histoire du droit brésilien, pamis l´analyse des institutions de 

control constitutionnel dans les Constitutions de 1891 e 1934. Em partant du droit de l`Empire, où 

sont analyséees les institutions de la Cour de Cassation, Pouvoir Neutre et le Conseil d`État, il est 

cherché d`indiquer comme ces figures ont posées les bases de la juridiction constitutionelle dans 

le régime républicaine installé sous la Constitution républicaine de 1891. Comme toile de fond, 

l´absence de rythme entre la réalité politique de l´époque , fixée pour l´oligarquie, groupe des 

familles, et les influences politiques dans l`union entre les États, et l´aspiration de la Constitution 

républicaine inspirée dans um paradigme liberal e fédéraliste . Dans cette réalité, il s´examine 

comme a été possible introduire un Commande de Constitutionalité dans um régime marqué par 

constants décrets d`état de siège et limites aux droits individuelles. Parmis l`analyse de la doctrine 

et jurisprudence brésilien du habeas corpus, fuit de uma vision judiciariste qui cherchait assurer la 

protection des droits individuelles en face des actes du Exécutif pour la doctrine des questions 

politiques. L´étude a comme base analyser la contribution de cette doctrine, qui a contribuée avec 

la formation de quelques institutions essentielles de droit brésilien, ainsi que la répercussion sur 

l`ordre constitutionnelle suivante, de 1934, qui a incorporé des nouveaux instituts. 

 

Mots-clés: Histoire du Droit, control de constitutionnalité, Constitutions brésiliennes de 1891 et 

1934, doctrine brésilienne du “habeas corpus” 
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