
10

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO

Perfil



As instituições 
democráticas 
organizam 
a sociedade 
política mediante 

o consentimento 

dos governados, 

a garantia dos 

direitos individuais 

e o respeito das 

minorias.

H omem público de ex-
pressão nacional e inter-
nacional, o advogado, 

professor e jurisconsulto Célio de 
Oliveira Borja, em sua extensa e 
intensa trajetória no cenário aca-
dêmico, jurídico e político brasi-
leiro, muito viu e muito fez.

Bacharel, com notas de excelência 
que permitiram entrar sem exa-
mes para o curso de doutorado, 
fez-se Doutor em Direito em 1957 
pela UERJ. Pouco depois, pres-
tou concurso para livre docente 
de Direito Constitucional e foi 
professor catedrático interino da 
mesma disciplina. Também exer-
ceu o magistério em outras uni-
versidades (PUC e UCAM) e no 
Instituto Rio Branco, do Ministé-
rio das Relações Exteriores.

Deputado Estadual (1963-1967), 
foi líder da UDN e Secretário 
de Estado de Governo da Gua-
nabara. Foi eleito pela primeira 
vez deputado federal pelo estado 
da Guanabara em 1971. Presidiu a 

Câmara dos Deputados de 1975 a 
1977. Em 1978, reelegeu-se depu-
tado federal com a maior votação 
do estado do Rio de Janeiro. A 
vocação pública o acompanhou 
na carreira de jurista e professor.

Secretário de Governo e Secretá-
rio interino de Finanças no go-
verno Carlos Lacerda, foi ainda 
assessor especial do governo José 
Sarney, tendo sido indicado para 
Ministro do Supremo Tribunal 
Federal em 1986. 

Ministro da Justiça, enfrentou o de-
safio de conduzir o impeachment 
de Collor cumprindo integralmen-
te a Constituição e fazendo-a ser 
respeitada por correligionários e 
adversários do presidente.

No cenário internacional integrou 
o comitê de experts da UNESCO 
– órgão da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura – que redigiu 
a declaração oficial sobre raça 
(1967). Em 1972, foi Relator Geral 

Um político 
que viu tudo
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do Seminário da ONU, na Repú-
blica dos Camarões,sobre os male-
fícios da discriminação racial. Re-
cebeu consagradora ovação após 
aprovação do seu relatório final, 
considerada por muitos como 
improvável, dados os conflitos de 
Estados e etnias.

Representante do Brasil e membro 
do Comitê Executivo da União In-
terparlamentar, foi outra vez ova-
cionado pela Conferência da União 
reunida em Praga após anunciar a 
revogação do Ato Institucional  
nº 5, pela qual se empenhara.

Hoje se dedica à elaboração de 
pareceres que bem poderiam ser 
lições destinadas aos debates dos 
bancos das universidades.

O muito que viu e o muito que fez 
permanecerão na memória de seus 
alunos e de todos aqueles que tive-
rem a oportunidade e o privilégio 
de receber seus ensinamentos. 

Segundo Borja, sem esses três fundamentos não há democracia:

• a base da verdadeira ordem é a liberdade.

• as instituições democráticas organizam a sociedade política mediante o consentimento 

dos governados, a garantia dos direitos individuais e o respeito das minorias.

• Os direitos dos cidadãos são oponíveis às pretensões do Estado e tutelados pelo  

Poder Judiciário.
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