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Questão: O autor afirma que “A ditadura atingiu o Supremo de diversas maneiras. A 

mais contundente delas ocorreu em 1968. Amparado pelo ato institucional n°5, o 

governo militar aposentou três ministros: Evandro Lins e Silva, Victor Nunes Leal e 

Hermes Lima. Gonçalves de Oliveira e Lafayette de Andrade, também ameaçados pela 

ditadura, anteciparam-se e pediram aposentadoria” (RECONDO, 2018, p.35). Assim, 

explique quais foram as principais medidas tomadas durante a ditadura e como essas 

medidas afetaram a atuação do Tribunal?  

Resposta-padrão: O tribunal conviveu com a ditadura militar (p. 37)  

O governo Castelo Branco pressionado pela linha dura das Forças Armadas proveu 

algumas alterações para ampliar os poderes do executivo, manter o controle sobre as 

propostas legislativas e empacotar o Judiciário (p.38) 

O AI-2 ampliou o numero de ministros e permitiu que o presidente nomeasse mais 

cinco integrantes para se juntarem àqueles que haviam chegado ao tribunal pelas 

mãos dos presidentes anteriores (p.38). O objetivo era aparelhar o Supremo e torna-lo 

mais dócil (p.39). 

O AI-5 suspendeu a garantia constitucional da vitaliciedade dos magistrados, permitiu 

ao Presidente da Republica cassar direitos políticos e mandatos eletivos e fechou as 

portas do Supremo para os habeas-corpus nos casos de crimes políticos, contra a 

segurança nacional e contra a ordem econômica e social (p.39) 

AI-6 reduziu novamente o n° de ministros para onze (p.40). 



 

O tribunal ficou completamente comprometido contando apenas com um ministro não 

indicado pelos militares, Luiz Gallotti (40). 

O Supremo tornou-se expectador, assistindo o aumento do n° de casos de tortura e 

buscavam saídas laterais, mas sem nunca questionar a responsabilidade do governo 

(p.40). 

Exemplos de “saídas laterais”: argumentar excesso de prazo das investigações para 

reverter prisões arbitrarias sem com isso confrontar os militares (p.40) 

O Supremo de 1964 não é o STF pos-1988, muito menos o Tribunal de 2017 (p.40) 

 

 


