
200  Anos  de  Histó ria
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Prefá́cio

Este livro se consagra a uma das temáticas mais sedutoras de 
nosso tempo, a história da Justiça no Brasil, a construção do 

Direito brasileiro e o desenho de nosso perfil político. É uma mos-
tra de inegável valor, que faz compreender, por meio de um passeio 
pela história, o Judiciário enquanto poder no Estado brasileiro.

O roteiro histórico da Justiça do Brasil é marcado por lutas, di-
ficuldades, momentos de glória e de depressão. Sua construção e 
aprimoramento têm interessado a cada brasileiro. Este é o país onde, 
como todos sabemos, mais se valorizou, no plano da própria ordem 
constitucional, a competência judiciária. Não existe lá fora outro lu-
gar onde a Constituição tenha conferido, não só ao Poder Judiciário, 
mas a toda a comunidade jurídica, envolvendo o Ministério Público, 
a advocacia do Estado e a própria advocacia privada, tamanho pres-
tígio e tão largo feixe de prerrogativas. 

Há 100 anos adotamos, com a fundação da República, o modelo 
norte-americano de Justiça, um poder que controla e que corrige 
os erros dos outros poderes, embora eleitos estes pelo povo, en-
quanto derivado aquele de uma investidura fundada na competição 
de mérito. Mas ao mesmo tempo em que adotamos aquele modelo, 
expurgamos de nosso horizonte o restricionismo norte-americano, 
que faz com que a Justiça se abstenha de examinar questões de rele-
vo quando entenda que não há na espécie um caso concreto. Tudo 
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8    Just iça no B rasil   200 Anos de História

converge no sentido de mostrar a dimensão real e gigantesca da 
prerrogativa judiciária num país como o nosso. 

Encontramo-nos numa região do mundo cujos componentes so-
freram, em vários momentos de sua história, os percalços da que-
bra da ordem constitucional e as sombras do Estado autoritário, e 
amargaram duras realidades antes de conseguir restaurar, nos seus 
domínios, o Estado de Direito. Apesar de toda a nossa problemática 
interna, somos, provavelmente, a região do mundo que mais valo-
rizou o Direito e lutou, no plano externo, pelo seu primado; que 
menos traiu os princípios do direito das gentes, que menos se aco-
modou às violações do Direito Internacional que se banalizaram, 
infelizmente, na última virada de século. 

Em momentos como estes que vivemos não faz muito, de quebra 
escancarada da ordem jurídica internacional, de humilhação do siste-
ma das Nações Unidas, de atos de banditismo praticados sistemática e 
organizadamente por países que foram, no passado, modelos de demo-
cracia, mais do que nunca é preciso que países como o Brasil, e neles, 
em particular, os operadores do Direito, se deem conta da dimensão de 
sua responsabilidade. Reconstruímos internamente o Estado de Direi-
to quando isso se nos impôs como imperativo prioritário. Hoje é preci-
so fazer valer, no plano internacional, o princípio do Estado de Direito 
que foi tão rudemente solapado. Conseguiremos isto, e a curto prazo. 
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Justiça no B rasil   200 Anos de História    9

Há agora uma convicção coletiva de que estamos vivendo, sob 
todas as óticas possíveis, e não só nesta parte do mundo, mas em 
outras também, mais felizes ou mais oprimidas pela própria histó-
ria, uma época de grande fecundidade. É preciso tomar de empreita 
esta época e fecundá-la, recolhendo todas as oportunidades que ela 
oferece de mudança, de aprimoramento da convivência em socieda-
de e de eliminação de todos os vícios, patologias e estigmas que têm 
marcado nossa sociedade. Se aproveitarmos este cenário de modo 
eficiente, as consequências serão as mais ricas para todos. Se per-
dermos esta oportunidade, se nos perdermos em banalidades neste 
momento que reclama tanta grandeza, pouco sobrará depois além 
de um profundo remorso.

São Paulo, setembro de 2009.

     Francisco Rezek
É advogado.  

Foi Procurador da República,  

Ministro do Supremo Tribunal Federal,  

Chanceler da República e  

Juiz da Corte Internacional de  

Justiça das Nações Unidas
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Apresentação

A gênese de um Poder

Da mesma forma que todas as instituições, como imprensa e go-
verno, o Judiciário não compõe um todo homogêneo e coeso. 

Ainda bem. É com a sua dinâmica peculiar que esse serviço público 
avança, ainda que paulatinamente, refletindo a diversidade multi-
facetada do país e a evolução cultural. Nesse itinerário, a transfe-
rência, em 1808, do órgão de cúpula do Judiciário para o Brasil 
foi um passo histórico fundamental. O relato dos 200 anos que se 
seguiram é feito nestas páginas, com o talento de Paulo Guilherme 
de Mendonça Lopes e Patricia Rios.

Quem teve o privilégio de acompanhar o trabalho dos pesquisa-
dores pôde compartilhar da riqueza oculta nas raízes da atual estru-
tura judiciária brasileira. Não é por acaso que me associo aos autores 
na reverência aos dirigentes da TBE (Transmissoras Brasileiras de 
Energia) que possibilitaram a realização desta importante obra.

O leitor entenderá aqui que a transferência do órgão de cúpula da 
justiça local para o Brasil veio com o deslocamento da família real. 
O príncipe regente Dom João assinou o decreto de criação da Casa 
de Suplicação do Brasil a 10 de maio de 1808. Como explica o maior 
estudioso do assunto em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal Celso de Mello, ao instituir o primeiro órgão de cúpula da 
Justiça brasileira, o decreto determinou que se findassem na Casa da 
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12    Just iça no B rasil   200 Anos de História

Suplicação do Brasil “todos os pleitos em ultima instância, por maior 
que seja o seu valor, sem que das últimas sentenças proferidas em 
qualquer da Mezas da sobredita Casa se possa interpor recurso...” 

Ou seja, 14 anos antes de sua independência política, o Brasil 
conquistou o privilégio de sua autonomia judicial. A data pode ser 
considerada também o marco zero de um longo caminho de con-
solidação da Justiça brasileira, que entre altos e baixos, avanços e 
recuos, chega ao presente momento de pujança. Com efeito, a partir 
da Constituição de 1988, o Judiciário se firma como um real poder 
da República a ponto de levantar exclamações por invadir compe-
tências ou por comandar a excessiva judicialização dos atos sociais. 

Lemos aqui que a Justiça desembarcou na Terra de Santa Cruz jun-
to com o descobridor Pedro Álvares Cabral, no 21 de abril de 1500. 
Justamente por seus conhecimentos jurídicos e por já ter sido desem-
bargador da Corte, veio na comitiva do descobrimento Frei Henrique 
de Coimbra. Eram tempos pioneiros e compreensivelmente difíceis 
para a Justiça. Num primeiro momento, como em toda parte, o co-
mando era dos próprios detentores do poder político. Aqui podemos 
entender melhor também a influência, no longo período de domina-
ção colonial, das Ordenações Filipinas, o código de leis que haveria de 
perdurar até os tempos da República. Com efeito, em seu conteúdo ci-
vil, as Ordenações só seriam substituídas pelo Código Civil de 1916.  
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Justiça no B rasil   200 Anos de História    13

Mas é a partir da instalação da Casa da Suplicação que o Brasil 
passa a contar efetivamente com um sistema orgânico, embora sem-
pre suscetível aos embates políticos e subjugado pela hipertrofia do 
Executivo. Os efeitos desse desequilíbrio de poderes podem ser cons-
tatados e de certa forma medidos pela inconstância de textos constitu-
cionais, alterados para se adequar às mudanças do quadro político.

Em 187 anos de independência, o Brasil teve oito Constituições e, 
com exceção dos períodos de exceção democrática – 1932 a 1945, no 
Estado Novo de Getúlio, e de 1964 a 1985 com o Regime Militar –, o 
país não se afastou do constitucionalismo, ainda que formal. 

Como define Gilmar Mendes, em seu Curso de Direito Constitucional: 
“Declarados independentes em 1822, nossa primeira experiência como 
nação livre e soberana se deu à luz do constitucionalismo clássico, ou 
se preferirmos, do constitucionalismo histórico, assim considerado o 
movimento de ideias construído em torno do célebre artigo 16 da De-
claração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que dispunha: 
‘Toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não for assegurada, 
nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição’”. 

A história da Justiça, a partir da independência, se confunde 
com a própria história de sua suprema corte. Como resume Celso 
de Mello em seu opúsculo Notas Sobre o Supremo Tribunal Federal – Im-
pério e República: “A Casa da Suplicação do Brasil, já vigente a Carta 
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14    Just iça no B rasil   200 Anos de História

Política de 1824, foi sucedida pelo Supremo Tribunal de Justiça, 
que, embora criado por Lei Imperial de 1828, foi instalado em 9 de 
janeiro de 1829, data em que aquele órgão de cúpula instituído pelo 
príncipe regente D. João, extinguiu-se de pleno direito, não obs-
tante subsistisse, de fato, até 1833, quando se restabeleceu o antigo 
Tribunal da Relação do Rio de Janeiro”. 

Continua o ministro: “O Supremo Tribunal Federal, organizado 
com fundamento no Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, editado 
pelo Governo Provisório da República, teve sua instituição prevista 
na Constituição republicana de 1891 (artigos 55 e 56), havendo sido 
instalado em 28 de fevereiro de 1891, quando realizou a sua primeira 
sessão plenária (...)”.

As vicissitudes e percalços enfrentados pela mais alta corte de 
Justiça do país e por seus ministros refletem as dificuldades que a 
própria Justiça arrostou nestes 200 anos. Instalado em janeiro de 
1829, mais de seis anos após a proclamação da independência polí-
tica do país, o Supremo Tribunal de Justiça (primeira denominação 
do Supremo Tribunal Federal no período imperial) sempre esteve 
ofuscado pela enorme concentração de poder nas mãos do Executi-
vo, representado pela figura do Imperador.  

Com a proclamação da República, denota-se uma lenta evolução 
do papel do Judiciário, mas ainda sujeita aos vendavais da política. 
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O período registra o fato insólito da recusa pelo Congresso dos cin-
co nomes indicados para integrar a corte. Foi no governo de Floria-
no Peixoto. Em 120 anos de República, o fato não se repetiria. 

A asfixia a que a corte foi submetida nos dois períodos de ditadu-
ra declarada no país – durante o Estado Novo e no Regime Militar 
iniciado em 1964 – não impediu que a Justiça continuasse respirando 
no país. Em 1931, Getúlio Vargas reduziu o número de ministros 
do STF de 16 para 11 e aposentou compulsoriamente seis deles. Em 
1969, na esteira do AI-5, a ditadura militar aposentou compulso-
riamente Evandro Lins e Silva, Victor Nunes Leal e Hermes Lima. 
Outros dois ministros renunciaram ao mandato em solidariedade. 

É grande a cautela dos historiadores para não tentar retratar fa-
tos recentes. Patrícia e Paulo Guilherme não fizeram diferente. Os 
anos pós-88 foram abordados em posfácio. Mas pode-se ter alguma 
segurança na conclusão de que é neste período que, amparado em 
um índice de legitimidade inédito na história do Brasil, o Judiciário 
deixa de ser apenas um serviço público para assumir-se como Poder 
de Estado, definitivamente.

Ricardo Tosto
É advogado, sócio-sênior do escritório  

Leite, Tosto e Barros
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Frei Henrique 
de Coimbra, que 

celebrou a primeira 
missa no Brasil, 

foi escolhido para 
acompanhar Pedro 

Álvares Cabral 
por causa de seus 

conhecimentos 
jurídicos
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1
Justiça Colonial 

CapÍtulo

1500-1822: Domínio Português
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ODilatar a fé, o Império e as bases jurídicas
Os descobrimentos marítimos são fi lhos do Renascimento, frutos de uma Europa 

em franca e constante ebulição, com humanistas e pesquisadores lançando as bases de 
uma nova concepção de mundo. Galileu sepulta a física aristotélica; a pólvora, desde o 
século XIV, cria a vantagem da arma de fogo; a bússola torna possível a navegação de 
longo curso; mas o quadro jurídico em que se dá a aventura atlântica portuguesa tem 
raízes na Idade Média.

Quando D. Manuel, rei de Portugal, escolhe frei Henrique de Coimbra para acom-
panhar Pedro Álvares Cabral em sua viagem ao Brasil, leva em conta não só o seu rela-
cionamento de amizade e extrema confi ança no escolhido como também a formação de 
magistrado dele e experiência no exercício da atividade jurídica. Ex-desembargador da 
Casa da Suplicação, antes de fazer seus votos religiosos no convento de São Francisco de 
Alenquer, o então frade deverá cumprir as intenções portuguesas, defi nidas por Camões 
como de “dilatação da fé e do império”. 

E frei Henrique é a pessoa ideal para intermediar os interesses do reino e os propó-
sitos da Igreja. Para isso, contará com um grupo de oito missionários, visando às possi-
bilidades de catequização dos povos encontrados pelo caminho. E com as Ordenações 
Afonsinas, para garantir que a vontade do reino fosse contemplada à luz do novo código 
de leis, vigente em Portgual desde julho de 1446. 

Ao mesmo tempo em que as condições de navegação transoceânicas avançam na Escola 
de Sagres, Portugal passa por uma fase de reordenamento jurídico com a implantação das Or-
denações Afonsinas, reunindo em um mesmo código aspectos do Direito Romano (aplicado 
em matéria temporal) e do Direito Canônico (referente à obediência ao papa e à Igreja). 

As ordenações são saudadas como a primeira codifi cação de leis da Europa e um 
instrumento de suma importância para fortalecer o poder dos monarcas e servir de apoio 
à estruturação da unidade nacional, além de livrar os julgadores das incertezas sobre o 
Direito em vigor. Surgem no momento da proliferação dos juízes letrados – legistas for-
mados na Escola de Bolonha, que estavam hierarquicamente acima dos juízes eleitos. Sua 
aplicação enfrenta as barreiras do Direito costumeiro, que viria a ser incorporado 18 anos 
depois, nas Ordenações Manuelinas, que perdurariam até 1603. A partir daí, acrescidas de 
novas leis extravagantes e contemplando o Direito consuetudinário, são reeditadas como  
Ordenações Filipinas, elaboradas no período em que, por falta de herdeiros do trono, 
Portugal está sob o governo dos reis Filipe II e Filipe III da Espanha.
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Quando Portugal se decide pela colonização do Brasil, com o envio de Martim 
Afonso de Souza, em 1532, inicialmente com a incumbência de produzir açúcar, tam-
bém declara o território brasileiro espaço de cumprimento de pena de degredo para 
quem conseguisse escapar da pena de morte, reservada aos que afrontassem o poder. 
Em 1535, um alvará – que exibia as intenções de promover o povoamento da colônia – 
preconiza dezenas de leis polêmicas, todas apenando com o degredo em solo brasileiro. 
As capitanias brasileiras são declaradas território de couto e homizio, onde qualquer 
crime cometido em outros lugares prescreve e recebe o perdão imediato, situação que 
para alguns seria o berço a embalar a impunidade nos dias atuais1.

 Nas Ordenações Filipinas encontram-se pelo menos 90 casos de crimes nos quais 
o castigo do degredo é aplicado: do acréscimo de água ao trigo colocado à venda (para 
aumentar seu peso), considerado roubo público, até a venda de embarcações a mouros, 
considerada traição. Os crimes são classifi cados pela monta de prejuízo que proporcio-
nam a terceiros. A pena, além da reparação do débito, determina o degredo.

Na Igreja, as leis ordenam os aspectos espirituais, mas visam às ações humanas que 
se constituem em pecado: o papa Paulo III, em 1537, lança a excomunhão sumária para 
todos aqueles “de qualquer dignidade, estado, condição, grau e excelência” que reduzis-
sem os índios à escravidão.

Martim Afonso de Souza, além de governador das terras brasileiras, aqui chega in-
vestido “com poder e alçada tanto no cível quanto no crime, dando as sentenças que lhe 
parecessem de justiça, até a morte natural sem apelo e sem agravo”, poder estipulado 
em vontade real, por carta régia. Conta, ainda, com a prerrogativa de “criar e nomear 
tabeliães e mais ofi ciais de justiça necessários, quer para tomar posse das terras, quer 
para as coisas da justiça e governança”.

Ao estruturar a vida política de São Vicente, a primeira vila do Brasil, Martim 
Afonso funda a Câmara Municipal e nomeia os primeiros juízes do povo, chamados de 
juízes ordinários. Nomeia também escrivães, meirinhos e inspetores encarregados da 
aplicação exata de pesos e medidas e da taxação de gêneros alimentícios. Mais do que 
um aparato político, a Câmara incorpora a estrutura jurídica, com dois juízes ordinários 
que presidem as sessões e que fi carão responsáveis pelo controle da obediência às regras 
dos municípios.

1  CARVALHO FILHO, 2004.
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20    Just iça no B rasil   200 Anos de História

A

A mesa de vereação também escolhe mensalmente dois juízes que se preocupam 
com o abastecimento, a limpeza da cidade e a construção de obras públicas, além de 
fi scalizar pesos e medidas usados no comércio. Suas decisões têm instância de apelo 
perante os juízes ordinários. 

A colônia amplia o sistema jurídico
Ao mesmo tempo em que manda para o Brasil colonial levas de degredados, que 

aqui passavam a levar uma vida normal, Portugal também transplanta para a colônia 
o arcabouço institucional que vigora na corte. A estrutura judicial começa com o juiz 
de vintena, para comunidades com número mínimo de 20 moradores, e o juiz ordi-
nário, eleito pelo povo. Os primeiros podem ordenar prisões, mas não julgam feitos 
criminais, que são encaminhados 
para o juiz ordinário. Também não 
julgam causas cíveis envolvendo 
bens de raiz, e o limite para solução 
de controvérsias não ultrapassa 100 
réis em povoações com menos de 50 
moradores. Nos povoados com mais 
de 200 habitantes, atingem o valor 
máximo de 400 réis. Acima desses 
valores, o julgamento é da alçada do 
juiz ordinário. 

A expedição de Martim Afonso 
de Souza dá as bases para o estabe-
lecimento das capitanias hereditá-
rias. Com elas, a colônia amplia o 
sistema jurídico, agregando a fi gura 
do ouvidor da capitania, que julga as 
apelações e confi rma ou não a lis-
ta de juízes ordinários. A evolução 
da Justiça prossegue com regimento 
de 25 de setembro de 1548, que im-
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planta o governo-geral no Brasil. Tomé de Souza, o primeiro governador-
geral, nomeia Pero Borges, um desembargador da Casa de Suplicação de 
Portugal, como o primeiro ouvidor-geral, para representar a Justiça 
real portuguesa. 

Entre suas funções, está a de controlar a atuação dos juízes 
ordinários, fazer correições nas capitanias e revisar as sentenças de 
seus ouvidores, além de julgar os pleitos em primeira instância. É 
a primeira tentativa de corrigir o regime anárquico aqui instalado 
em função da imposição, pelos donatários, da estrutura institucio-
nal da capitania. Eles, por privilégio do rei, possuem jurisdição civil 
e criminal sobre os índios, escravos, peões e colonos, e podem nomear 
os próprios tabeliães, escrivães, servidores e juízes.

Ao estruturar a 

vida política de 

São Vicente, a 

primeira vila do 

Brasil, Martim 

Afonso (acima) 

funda a Câmara 

Municipal e nomeia 

os primeiros juízes 

ordinários do país
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Após dois anos de atuação, o desembar-
gador Pero Borges relata ao rei “maus tra-
tos dados à Justiça no Brasil”. Descreve um 
cenário em que, mais do que a obediência 
aos códigos, os juízes submetem-se à vonta-
de dos “senhores”, e aponta a necessidade de 
dotar o país com magistrados de formação 
para resolver o problema da falta de crité-
rios na aplicação de leis. Borges pede ao rei 
pessoas capacitadas para sanar os problemas 
por ele detectados, conforme registro co-
lhido pelo historiador Francisco Adolfo de 
Varnhagen2: 

“Se ponham como ouvidores homens 
entendidos, já que não os encontrava na 
casa do cível. Os tabeliães de Ilhéus e Por-
to Seguro, os achara sem cartas de ofícios, 
nenhum tinha livros de querelas, nenhum 
tinha regimento, alguns serviam sem jura-
mento, porque isto é uma pública ladroíce 
e grande malícia, porque cuidavam que lhes 

não haviam de tomar nunca conta, viviam sem lei nem conheciam superior, procedo 
contra eles porque me pareceu pecado no Espírito Santo passar por isto”. 

Tais reclamações, que amplifi cam os reclamos populares de abuso de poder, abrem 
uma ampla discussão em Portugal. Um estudo do jurista Rodrigo Vazques de Arce 
aponta para a necessidade de uma corte coletiva e de instalação do novo tribunal no 
Brasil. Esse movimento culminaria com a implantação na Bahia da Relação do Brasil, 
consumada em 1609.

 Um dos responsáveis pela decisão da criação da Relação do Brasil é Cosme Rangel 
de Macedo, então ouvidor-geral levado preso para Portugal, acusado de usurpar o con-
trole do governo. Na verdade, Rangel de Macedo, aproveitando-se do cargo e da morte 

2  VARNHAGEN, 1956.

Tomé de Souza, o 

primeiro governador-

geral, nomeia 

Pero Borges, um 

desembargador da 

Casa de Suplicação 

de Portugal, 

como o primeiro 

ouvidor-geral, para 

representar a Justiça 

real no Brasil
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do governador Lourenço da Veiga, abrira espaço para a participação dos plebeus (mes-
tres de ofício) nas decisões governamentais. Essa “popularização do poder” não agrada 
a elite aristocrática portuguesa. Ouvido no Desembargo do Paço, Macedo confi rma as 
denúncias e levanta mais suspeições acerca de roubos e desmandos dos ouvidores. 

Apesar da decisão do estabelecimento da Relação do Brasil ter sido tomada em 1588, 
foram necessários 21 anos para que viesse a ser implantada. Os primeiros dez desembar-
gadores que iriam assumir a Relação do Brasil em 1588 não chegam ao país. Avariado, 
o galeão São Lucas, no qual viajam, interrompe a viagem em Santo Domingo. Os ma-
gistrados retornam a Portugal e passam a defender o abandono do projeto da Relação 
no Brasil. O rei Filipe II cede às pressões da corte, mas seu fi lho, Filipe III da Espanha, 
depois de outros dez anos, retoma a proposta e implanta a Relação do Brasil em março 
de 1609, alterando apenas o regimento inicial. 

“Curiosamente, os espanhóis não usaram sua autoridade formal para assumir a colônia 
portuguesa com perseverança. Sua única atividade importante no Brasil foi construtiva: 
a regularização dos procedimentos administrativos e judiciários, incluindo o desenvolvi-
mento de novos códigos civil e penal”, comenta o brasilianista Thomas Skidmore3.

“A Relação é concebida para ser composta por dez desembargadores, entre eles 
o chanceler, que serviria também como juiz da chancelaria, três desembargadores de 
agravos, um ouvidor-geral, um juiz dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco, um procu-
rador dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco, e promotor da Justiça, um provedor dos 
Defuntos e Resíduos [remanescentes do bens legados], e dois desembargadores extra-
vagantes”, explica Skidmore. Tal estrutura permanece inalterada até 1626, quando se 
dá a invasão holandesa. 

Em 1654, com base em novo regimento, a relação volta a funcionar como uma im-
portante condição para a permanência dos portugueses na América. O primeiro tribu-
nal brasileiro permanece ativo até ser extinto pela Constituição da República, em 1891. 
Nessa ocasião é substituído pelo Tribunal de Apelação e Revista. 

A segunda Relação do Brasil seria implantada no Rio de Janeiro 142 anos depois, 
em 1751, com jurisdição sobre as capitanias do Sul e do Oeste, atendendo a 13 comarcas 
– Rio de Janeiro, São Paulo, Ouro Preto, Rio da Mortes, Sabará, Rio das Velhas, Serro 
do Frio, Cuiabá, Goiás, Paranaguá, Espírito Santo, Itacazes e Ilha de Santa Catarina. 

3  SKIDMORE, 1998.
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A

Desembargadores 

chegam à Casa 

da Suplicação no 

Rio de Janeiro

Com a chegada 

da família real 

portuguesa, em 1808, 

o Brasil conquista sua 

autonomia judiciária
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A

Funcionará até ser transformada na Casa da Suplicação, com a vinda da família real 
para o Brasil, quando se torna o primeiro tribunal de última instância do país, ou, nas 
palavras da ministra Ellen Gracie4, o “marco da independência judiciária do país”.

Ressalte-se que as relações defi nem, em suas jurisdições, uma complexifi cação da 
Justiça comparável à da segunda instância. Mesmo assim, o Brasil, na condição de colô-
nia, ainda depende de Portugal para as decisões de última instância, tomadas na Casa de 
Suplicação – uma situação que somente seria modifi cada em 1808.

Outras relações do Brasil, além das da Bahia e do Rio de Janeiro, foram as de São 
Luís do Maranhão, criada em 1812, e a da Vila do Recife de Pernambuco, criada em 
1821. A partir daí, a instalação dos outros tribunais se dá no Império, com o Decreto 
2.342, de 1873, que autoriza o funcionamento de Tribunais de Relação em São Paulo, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Ceará, Mato Grosso e Goiás.

A criação da Casa da Suplicação
A implantação da instância máxima da Justiça no Brasil faz parte de um conjunto de 

ações decorrentes da transferência da corte portuguesa, que desembocará, após a volta de D. 
João a Portugal e a ascensão de D. Pedro, numa revolução liberal impregnada pelos princí-
pios das revoluções americana e francesa Esta última, segundo o historiador Francisco Iglé-
sias, “consagrará a idéia da necessidade de constitucionalização e a garantia da liberdade”.

O príncipe D. João, infl uenciado por próceres do passado, como o desembargador do 
Paço, D. Luiz da Cunha, que em 1736 pregou a transferência da capital para o Rio de Janei-
ro, e, posteriormente pelas ideias do marquês de Pombal, vê a transferência da corte para a 
colônia como uma forma de Portugal sair de uma crise marcada por possíveis invasões. 

Concretizada, a mudança é saudada pelo jornalista Hipólito José da Costa, que es-
creve o jornal Correio Braziliense, de Londres, num manifesto de convicção de que se 
“lançavam as bases para um novo e poderoso império no Novo Mundo”. Já o jornalista 
australiano Patrick Wilcken destaca o “assombro” com aquilo que defi niu como “um 
evento singular na história do colonialismo europeu”. 

“Do outro lado do Atlântico, o mais antigo Estado da Europa fora friamente di-
lacerado, devastado por soldados espanhóis e franceses, mas D. João sobrevive como 

4   Discurso da presidente do STF no lançamento das comemorações do Bicentenário do Judiciário Independente no Brasil 
1808-2008, 10 de maio de 2007.
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monarca enquanto seus equivalentes em toda a Europa eram destronados e humilhados 
por Napoleão”, escreve Wilcken.

No Brasil, D. João dá formato de legalidade à situação de exceção, representada pela 
mudança da corte, numa notável rapidez. Ao aportar na Bahia, assina o documento de 
abertura dos portos brasileiros, estabelecendo a independência comercial. O episódio, 
registra Wilcken, “abriu o próprio Brasil, um país que fora enclausurado por seus inspe-
tores coloniais e zelosamente guardado contra os rivais europeus de Portugal”. 

Para o ex-ministro da Fazenda Rubens Ricúpero, a abertura dos portos representa 
a modernização do processo de inserção, ainda que conservadora, porque não muda a 
estrutura da produção. O que mudou, diz Ricúpero, “é que antes o Brasil era uma colô-
nia de uma colônia”5.

Wilcken, no entanto, ressalva que a expressão “a todas as nações amigas” bem po-
deria ser substituida por “Grã-Bretanha”, uma vez que, na avaliação do autor, equivalia 
a libertar o Brasil de um senhor colonial “apenas para fi car sob o jugo de outro”6. No 
plano político – enfatiza – os britânicos restabeleceram o direito, do qual haviam des-
frutado em Portugal, de ter os próprios representantes judiciais. Um juiz inglês, que só 
poderia ser afastado mediante apelo às autoridades britânicas, julgaria no Rio de Janeiro 
os litígios que envolvessem súditos britânicos. 

Também “os navios de guerra britânicos teriam acesso ilimitado às águas brasilei-
ras e deveriam ser abastecidos pela corte, caso viessem a ser usados em sua defesa; a 
madeira das fl orestas brasileiras poderia ser usada na construção naval; os britânicos 
poderiam negociar e possuir propriedades sem nenhuma restrição; fi cariam isentos do 
poder da Inquisição e teriam liberdade de culto, como lhes aprouvesse”, analisa o jorna-
lista. Porém, “o mais escandaloso de tudo”, segundo Wilcken, foram os níveis tarifários 
estipulados para os comerciantes britânicos: “situados no patamar de 15%, fi cavam 
ligeiramente abaixo dos concedidos aos próprios portugueses e brasileiros”. 

Embora o tratado, obtido pelo representante britânico, visconde de Strangford, com 
apoio do chefe do governo português, D. Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linha-
res, estivesse redigido na linguagem da imparcialidade e da troca, não se concederia a 
brasileiros e portugueses nenhum direito recíproco na Grã-Bretanha. Pelo contrário, 
assinala o jornalista. 

5  RICÚPERO, Folha de S.Paulo, 28/1/2008.
6  WILCKEN, 2005.
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“Eles não poderiam possuir bens e não poderiam naturalizar-se se não fossem pro-
testantes. A entrada e as viagens pela Grã-Bretanha seriam restritas. A posse de terras 
era ilegal para brasileiros na Grã-Bretanha, no momento mesmo em que D. João fazia 
concessões gratuitas de terras aos ingleses. O tratado deveria ter validade por prazo 
ilimitado, sendo suas condições perpétuas e imutáveis.”

Segundo o mesmo autor, “durante o primeiro inverno sul-americano dos exilados, 
as engrenagens do governo giraram velozes, com a Imprensa Real – a primeira a ser 
permitida no Brasil – cuspindo leis a torto e a direito, revogando restrições coloniais e 
expedindo decretos”. O que despontou na outra extremidade foi algo inédito e, a seu 
modo, extraordinário: “uma rematada burocracia européia, com toda a parafernália de 
uma monarquia imperial absoluta, instalou-se nos trópicos”. 

No Rio de Janeiro, enquanto a corte se acomoda na cidade, o arcabouço jurídico é refor-
çado. Primeiro, com o Tribunal Militar, implantado no dia 1o de abril. Em 22 de abril, um 
alvará concentra num tribunal a Mesa do Desembargo do Paço e a da Consciência e Ordens, 
à qual são afetas as questões de âmbito eclesiástico. O tribunal seria composto por um presi-
dente, desembargadores nomeados pelo rei e deputados da Mesa da Consciência e Ordens. 

A substituição da Relação do Rio de Janeiro pela Casa da Suplicação gera competência 
local para julgar todos os recursos, inclusive os originados da Casa de Relação da Bahia, 
dando agilidade à solução dos agravos e das apelações, anteriormente remetidos a Lisboa. 
A última instância da Justiça brasileira é, assim, desvinculada da Justiça de Portugal. 

“A Relação desta Cidade se denominará Casa da Suplicação do Brasil, e será conside-
rada como Superior Tribunal de Justiça; para se fi ndarem ali todos os pleitos em última 
instância, por maior que seja o seu valor, sem que das últimas sentenças proferidas em 
qualquer das Mesas da sobredita Casa se possa interpor outro recurso, que não seja o 
das Revistas nos termos restritos do que se acha disposto nas Minhas Ordenações, Leis, 
e mais Disposições. E terão os Ministros a mesma alçada que têm os da Casa da Supli-
cação de Lisboa”, decreta o príncipe em 10 de maio. 

A Casa da Suplicação era formada por 23 magistrados e foi instalada em 30 de junho 
de 1808, no centro do Rio de Janeiro, à Rua do Lavradio – consta que o proprietário do 
prédio só foi indenizado em 1833 –, tendo como seu primeiro presidente o regedor da 
Justiça, Francisco de Assis Mascarenhas, conde de Palma. 

A derrota de Napoleão em 1814 exige acordos para a restauração da ordem, com a 
recuperação de territórios que foram tomados pela França e a devolução de reinados. 
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Para essa partilha, a Europa se reúne no Congresso de Viena e, entre outras decisões, 
exige que o monarca português more na sede do reino para ser reconhecido. Ante a 
exigência de sua presença em Lisboa, D. João promulga em 16 de dezembro uma lei que 
eleva o Brasil à categoria de Reino Unido ao de Portugal e Algarves. Quando o Brasil 
passa a essa condição, em 1815, o Rio de Janeiro já apresenta, portanto, a estrutura jurí-
dica para se tornar a sede do poder. 

No ano seguinte, com a morte de sua mãe, Dona Maria I, o príncipe regente se 
torna rei. Em Portugal, predomina um cenário de insurgência liberal, que se torna mais 
intensa em 1817, quando a maçonaria, por meio de Gomes Freire de Andrada, tenta 

Escravidão, 
o grande estigma

Durante o período colonial, enfatiza o 

historiador José Murilo de Carvalho, toda 

pessoa com algum recurso possuía um ou 

mais escravos. “O Estado, os funcionários 

públicos, as ordens religiosas, os padres, 

todos eram proprietários de escravos. Era 

tão grande a força da escravidão que os 

próprios libertos, uma vez livres, adquiriam 

escravos1. A escravidão penetrava em todas 

as classes, em todos os lugares, em todos os 

desvãos da sociedade: a sociedade colonial 

era escravista de alto a baixo.” 

De forma aparentemente contraditória, a 

expressiva entrada de africanos no Brasil, 

na primeira metade do século XIX, em 

relação aos séculos anteriores, ocorreu 

em meio a sucessivas leis de restrição ao 

tráfi co, diz Sheila de Castro Faria. “Desde 

1   Testamentos examinados por Kátia Mattoso mostram 
que 78% dos libertos da Bahia possuíam escravos, 
diz Carvalho em outra passagem. E relata, ele mes-
mo: “Na Bahia, em Minas Gerais e em outras provín-
cias dava-se até mesmo o fenômeno extraordinário 
de escravos possuírem escravos” – dados perturba-
dores, por significar que “os valores da escravidão 
eram aceitos por quase toda a sociedade”. 

os tratados de 18102, a Inglaterra impunha cláusulas restritivas ao 

comércio negreiro e no Congresso de Viena, em 1815, e dois anos 

depois, em contrato particular, Portugal comprometeu-se – sem 

cumprir – a abolir o tráfi co negreiro ao norte do equador. Assinou-

se, em 1831, lei que abolia totalmente o tráfi co atlântico de escravos, 

mas foi esse o período em que o tráfi co mais se ampliou”, em razão 

da expansão da cafeicultura3.

Hebe Mattos, por sua vez, registra que, nos poucos carregamentos 

apreendidos, os acusados eram absolvidos, dado o sistema de júri 

popular então adotado. “Os africanos assim recolhidos deveriam, a 

princípio, ser mandados de volta, pelo governo, para alguma parte do 

território africano, determinação que se mostrou inexeqüível. Aprovou-

se, então, em 1834, a distribuição dos chamados africanos livres para 

o serviço público e de particulares, a princípio na corte e, depois, 

também para o interior do país, o que facilitava a reescravização”. 

Lembra a autora que, em agosto de 1845, o Parlamento inglês 

votou o Bill Aberdeen, declarando legal a captura de qualquer navio 

brasileiro empregado no tráfi co negreiro, mesmo em águas territoriais 

do Império, e dando aos tribunais e ao almirantado da Inglaterra o 

poder de julgar os infratores por pirataria. “Num movimento de tensão 

internacional crescente, desenvolveu-se, especialmente na corte, 

[entre a população livre do país] um forte sentimento antibritânico, 

associado à defesa do tráfi co e à legitimidade da escravidão.”4

2  Tratados de Aliança e Amizade, de Comércio e Navegação e um último, que tratou da  
regulamentação das relações postais entre Inglaterra e Portugal. 
3 VAINFAS, 2002, verbete Escravidão..
4 Ib., verbete Lei Euzébio de Queiróz.
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implantar um regime republicano mediante a derrubada do então governante do país, o 
inglês lorde Beresford. O movimento é sufocado, mas abre espaço para a Revolução do 
Porto de 1820, que, vitoriosa, pleiteia uma constituição. 

Os portugueses também querem o retorno do Brasil à condição de colônia, pois 
isso benefi ciaria os comerciantes locais, que retomariam a exclusividade no comércio e 
poderiam ampliar suas vantagens e reduzir os privilégios conferidos à Inglaterra desde 
a transferência da corte para o Brasil. 
Mas também exigem o retorno imedia-
to da corte para o reino. 

Um novo gabinete conservador, liderado 

por Euzébio de Queiroz, conseguiria 

aprovar na Assembleia, em 1850, a Lei 

581, que concentrava a repressão ao 

contrabando de escravos no litoral do país 

e previa o julgamento de vendedores e 

transportadores, por juízes de Direito e não 

por júri popular, no âmbito da auditoria 

da Marinha. “Os fazendeiros porventura 

envolvidos na compra dos escravos 

contrabandeados continuaram, porém, 

sujeitos ao foro comum.” A entrada ilegal 

de escravos decairia drasticamente após a 

aprovação da lei, “para se tornar praticamente nula a partir de 1856, 

ano do último carregamento ilegal apreendido”.

Aprovada a Lei Euzébio de Queiroz, o destino dos africanos 

livres apreendidos continuou alvo de controvérsias até 1853, 

quando o decreto de 28 de dezembro estabeleceu para os africanos 

desembarcados ilegalmente a prestação de serviços por 14 anos a 

particulares. Em 1864, pelo Decreto 3.310, de 24 de setembro, essa 

obrigação foi, enfi m, suprimida, liberando-se da prestação de serviços 

todos os africanos livres ainda existentes no Império do Brasil5.

Nesse contexto de deslegitimação, explica Hebe Mattos, cresceu 

muito entre os escravos com maiores recursos comunitários a 

5  VAINFAS, op. cit.

pressão pelo acesso à alforria. “Disso 

resultou, entre outros fenômenos, a 

intensifi cação e politização dos processos 

jurídicos questionando situações de 

escravização ilegal ou requerendo o 

direito de comprar a própria alforria à 

revelia da vontade do senhor. As ações 

cíveis de liberdade tornaram-se quase 

corriqueiras a partir da década de 

1860, numa aliança entre advogados 

antiescravistas e os próprios cativos.”6

6  Ib., verbete Abolição da escravidão.

Campanha da abolição: a expressiva entrada de escravos 
no país, no início do século XIX, coincidiu com a edição 
de sucessivas leis de restrição ao tráfico

Campanha da abolição: a expressiva entrada de escravos 
no país, no início do século XIX, coincidiu com a edição 
de sucessivas leis de restrição ao tráfico
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Refém do movimento liberal, D. João VI retorna para Portugal, mas mantém a Casa 
de Suplicação no Rio de Janeiro. E mais. Antes de embarcar, em 26 de abril, amplia a 
estrutura do Poder Judiciário com a assinatura do alvará para a implantação, a 6 de fe-
vereiro de 1821, da Relação de Pernambuco, que adota como regimento o da Relação do 
Maranhão. Prevê-se recurso para a Casa de Suplicação do Brasil e não de Lisboa. Vai-se 
o rei, fi ca o tribunal de última instância, embrião do Supremo Tribunal Federal.

A criação dos tribunais no Brasil, inclusive o de última instância, faz com que se 
estabeleça dualidade entre os domínios portugueses. Enquanto Portugal almeja rever-
ter as conquistas brasileiras e fazer retornar o país à condição de colônia, a presença 
do Judiciário reforça cada vez mais as condições de independência do Brasil. O nexo 
entre independência e regime jurídico aparece em carta de José Bonifácio de Andrada 
e Silva, citada por Neill Macaulay, apud Wilcken: “devia o povo brasileiro, depois de se 
haver acostumado à apelação imediata por 12 anos, sofrer, como colonizados despre-
zíveis, os atrasos e a chicanice dos tribunais de Lisboa, a uma distância de 2 mil léguas 
de oceano?”

 De certa forma, a atuação dos portugueses no sentido de reverter conquistas insti-
tucionais foi fundamental para a independência do Brasil. Em dezembro de 1821, chega 
aos portos brasileiros o Decreto 125, de 29 de setembro, em que as cortes portuguesas, 
radicalizando, decretam a extinção do Reinado do Brasil e consequentemente dos tribu-
nais estabelecidos no Rio de Janeiro desde 1808.

 A extinção desses tribunais, escreve a historiadora Isabel Lustosa, signifi cava o de-
semprego para cerca de 2 mil funcionários públicos. A Casa da Suplicação do Rio de Ja-
neiro fi cava reduzida a simples Casa de Relação Provincial. “Além disso, o decreto exige 
o retorno imediato de D. Pedro para Portugal. É o estopim de que o Brasil precisa para 
convencer brasileiros e portugueses da necessidade de independência total de Portugal, 
que já vinha sendo esboçada.”7 

Ante o ultimato português, a Loja Maçônica Comércio e Artes, de Gonçalves Ledo 
(que edita o jornal Revérbero Constitucional Fluminense) e Januário Barbosa, documenta ape-
lo ao imperador, incitando-o à desobediência. Ao mesmo tempo, os maçons mobilizam 
São Paulo, Rio de Janeiro Bahia e Minas Gerais para elaborar um abaixo-assinado, que 
recolhe mais de 8 mil assinaturas, pedindo a desobediência do imperador. 

7  LUSTOSA, 2006.
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Juiz de Vintena 

Juiz Ordinário 

Juiz de Fora 

Relação da Bahia 

Relação do Rio de Janeiro 

Casa da Suplicação 

Desembargo do Paço 

Mesa da Consciência 

e Ordens 

Juiz de paz para os lugares com mais de 20 famílias, decidindo 

verbalmente pequenas causas cíveis, sem direito a apelação ou 

agravo (nomeado por um ano pela Câmara Municipal) 

Eleito na localidade, para as causas comuns 

Nomeado pelo rei, para garantir a aplicação das leis gerais 

(substituía o ouvidor da comarca) 

Fundada em 1609, como tribunal de apelação (de 1609 a 1758, 

teve 168 desembargadores) 

Fundada em 1751, como tribunal de apelação 

Tribunal supremo de uniformização da interpretação do Direito 

português, em Lisboa 

Originariamente parte da Casa da Suplicação, para despachar as 

matérias reservadas ao rei, tornou-se corte autônoma em 1521, 

como tribunal de graça para clemência nos casos de pena de 

morte e outras 

Para as questões relativas às ordens religiosas e de consciência 

do rei (instância única) 

A Justiça brasileira, no fi m do período colonial, contava com magistrados e tribunais próprios, mas com as 

instâncias recursais derradeiras instaladas em Portugal, estruturando-se da seguinte forma*:

O ORDENAMENTO JURÍDICO NO SÉCULO XVII

Juiz de Vintena

Relação da Bahia

Corregedor Ouvidor Juiz de Fora Juiz Ordinário

Casa da Suplicação 
(Portugal)

* MARTINS FILHO, set. 1999, internet.

Primeira 
instância 

Segunda 
Instância 

Terceira 
Instância 
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Ao fi m, uma carta de José Bonifácio de Andrada e Silva a D. Pedro, publicada na 
Gazeta do Rio de Janeiro, em 8 de janeiro, soma-se à mobilização da população liderada 
pelas lojas maçônicas e encoraja D. Pedro a rebelar-se, no episódio que fi cou conhecido 
como o “Fico”, ocorrido no dia 9, quando ele teria pronunciado a célebre frase – “Como 
é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto: diga ao povo que fi co”. 
Com ele, toda a estrutura jurídica, já em processo de implantação e que viria a ser con-
solidada com a Declaração de Independência, menos de um ano depois. 

O então príncipe regente do Reino do Brasil, D. Pedro de Alcântara, também avoca 
para si a responsabilidade de dar validade às determinações portuguesas, publicando, 
em seguida, uma resolução segundo a qual as leis e ordens da Mmetrópole só teriam 
validade com o cumpra-se de D. Pedro, podendo, assim, vetar determinações que não 
interessassem ao país. Ao mesmo tempo em que estabelece a proibição de desembarque 
das forças portuguesas em território brasileiro, o príncipe, fazendo valer todo o seu 
poder moral, também tenta a cooptação das forças que fi caram no território. Quem não 
se conformasse com a situação só tinha um caminho: a expulsão do país.

Essas atitudes revelam o enfraquecimento da Justiça real, motivada pela ampliação 
do movimento liberal, que em Portugal já redesenhava o mapa do poder, com a inserção 
do Parlamento como emanador de decisões a ser seguidas pelas cortes. A população, 
cautelosamente, divide-se em opiniões conformes a seus propósitos. Não são raras, nes-
se período, as agressões e refregas que começam a ocorrer em todo o território nacional, 
mobilizando o povo e obrigando-o a tomar partido ou por Portugal ou pelo Brasil. 

Fora dos muros palacianos, os liberais progressistas enfrentam a aristocracia liberal 
conservadora. Brasileiros natos se desentendem com os portugueses residentes. Brancos 
livres impõem-se aos negros escravos e mulatos, e vivem em confl ito. O tecido social 
esgarça-se à medida que o movimento separatista já se sente vitorioso, impulsionado por 
D. Pedro, que se denomina “defensor perpétuo do Brasil”.

Inspirado pelos movimentos na França, na Inglaterra e mesmo em Portugal, o país 
clama por um novo ordenamento político. D. Pedro, seguindo sugestão do grupo de 
Gonçalves Ledo, decreta a 16 de fevereiro a criação do Conselho de Procuradores das 
Províncias para fortalecer as ligações que o poder central mantinha com o resto do país 
e para mediar o complicado relacionamento com as cortes de Lisboa.

“A aventura brasileira foi um sucesso – da noite para o dia, os órgãos de um Es-
tado em funcionamento foram implantados na colônia, tornando relativamente fácil 
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a progressão para a independência. Isso se tornou um processo gradativo, desde a 
abertura dos portos, em 1808, até a conquista do status de reino unido a Portugal, 
em 1815, a partida da família real, em 1821, e o ‘grito do Ipiranga’ de D. Pedro, em 
1822. O Brasil foi predominantemente poupado da violência que acompanhou a in-
dependência de seus vizinhos e se manteve unido como a única nação gigantesca [do 
subcontinente] até hoje”, resume Wilcken.

Na análise de Francisco Iglésias, a monarquia brasileira realizou obra importante, 
principalmente na garantia da ordem e da unidade territorial: “o país poderia ter corri-
do o risco de fragmentação quando da independência, pois não havia ainda o sentido 
nacional, mas só de regiões”. Mas isso não ocorreu.

A essas apreciações positivas deve contrapor-se constatação sobre questão decisiva 
que marca o país através dos tempos, até os dias de hoje: a escravidão e sua herança. O 
representante britânico Strangford, antes mencionado, não conseguira obter da corte 
portuguesa instalada no Brasil a cessação do tráfi co de escravos, o que se tornaria um 
dos traços contraditórios do ordenamento constitucional, de inspiração liberal, estabe-
lecido após a independência.

1446   Aprovação das Ordenações Afonsinas em 

Portugal. 

1521   Publicação das Ordenações Manuelinas.

1532   Fundação da Vila de São Vicente e da 

primeira Câmara Municipal no Brasil.

1548   Instituição no Brasil do Governo-Geral, que 

estrutura a organização judicial da colônia.

1603   Publicação das Ordenações Filipinas.

1609   Fundação do Tribunal de Relação da Bahia.

1752   15 de julho  Instalação do Tribunal de Relação 

do Rio de Janeiro.

1808   22 de janeiro  Chegada da família real 

portuguesa ao Brasil em Salvador.

  22 de março  A corte chega ao Rio de 

Janeiro, onde se instala.

  10 de maio  Criação da Casa da Suplicação 

do Brasil, primeiro tribunal de instância fi nal 

do país. 

CRONOLOGIA
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2CapÍtulo

Justiça Imperial 
1822-1889: Nação Independente

Proclamação da Independência: nos primórdios do Império, os líderes políticos enfrentaram a tarefa de reinstituir 
uma ordem política que representasse a efetiva fundação, no Brasil, do Estado nacional
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TA caminho do Estado constitucional
Transformações do mundo ocidental a partir de meados do século XVIII produ-

ziram a chamada crise do sistema colonial. Na síntese do historiador Boris Fausto, o 
fi m do Antigo Regime, determinado pela Revolução Francesa, em 1789, e a “revolução 
silenciosa, sem data precisa, tão ou mais importante do que as mencionadas, que fi cou 
conhecida como Revolução Industrial” são fatos que balizam a independência das colô-
nias inglesas da América do Norte. Some-se a isso “a tendência a limitar ou a extinguir 
a escravidão, manifestada pelas maiores potências da época, a Inglaterra e a França”, 
fator importante e de infl uência direta sobre o mundo colonial8.

No Brasil, como já se viu, Gonçalves Ledo inspira D. Pedro a fortalecer as ligações 
do poder central com as províncias, por intermédio do Conselho de Procuradores das 
Províncias. Logo o grupo de Gonçalves Ledo avança em seus propósitos liberais e propõe 

8  FAUSTO, 1994.

A Constituição 

de 1824 não 

estabeleceu 

separação entre 

Poder Moderador 

e Executivo, que 

na prática foram 

acumulados pelo 

imperador Pedro I 
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que se elabore a Constituição brasileira, tornando o país defi nitivamente independente da 
metrópole. Declarada a Independência, constrói-se um Estado de inspiração liberal. 

“D. Pedro I é um príncipe romanticamente enfeitiçado pelo constitucionalismo re-
tórico”, descreve a historiadora Isabel Lustosa, que classifi ca a primeira Constituinte 
como “um laboratório em que se formularam políticas e se desenvolveram atitudes que 
marcariam a vida do Império que se estava fundando”.

O limite do poder do soberano é tema que ocupa boa parte dos debates. Por trás de 
questões aparentemente vazias de conteúdo, como determinar se o imperador deveria 
se apresentar no recinto da Assembleia coberto ou descoberto, trata-se de determinar 
quem era maior autoridade, o imperador ou os deputados ali reunidos. O projeto de D. 
Pedro – destaca Lustosa – “era diametralmente oposto ao que propunham os consti-
tuintes liberais”, mas o cenário não era de radicalismo, como acentua Boris Fausto:

“A maioria dos constituintes adotava uma postura liberal moderada, consistente em 
defender uma monarquia constitucional que garantisse os direitos individuais e estabe-
lecesse limites ao poder do monarca”. 

Ainda assim, a dispensa dos irmãos Andrada9, que passam para a oposição, precipita 
a dissolução da Constituinte. É o início da impopularidade de D. Pedro I, conforme 
descreve Francisco Iglésias10.

“A forma como a Constituição foi colocada em vigor, inclusive com o levantamento 
de suspeitas contra todos os que se negassem a jurá-la publicamente ou deixassem de 
gritar vivas em sua comemoração, desencadeou grande oposição ao reinado de D. Pedro 
I, principalmente nas províncias do Norte e do Nordeste, onde o descontentamento 
com o projeto centralizador do Império era maior”11, observa Keila Grinberg.

Isabel Lustosa, por sua vez, relaciona a reação do imperador à Confederação do 
Equador. “Por decreto de 10 de setembro de 1824, o imperador ordenou que [ João 
Guilherme] Ratcliff e seus companheiros fossem sentenciados rapidamente. O processo 
foi iniciado em outubro de 1824, e depois de ouvidas as testemunhas foi proferida a 
sentença de condenação à morte, em 12 de março de 1825. A maçonaria se mobilizou 
para tentar obter o perdão. Apesar dos recursos interpostos, cinco dias após a sentença 
Ratcliff subiu ao patíbulo.” 

9  José Bonifácio, ministro do Reino, Justiça e Negócios Estrangeiros, Martim Francisco, ministro da Fazenda, e Antônio Carlos
10 IGLÉSIAS, 1993.
11 Keila Grinberg apud IGLÉSIAS, op. cit.
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É importante registrar que D. João VI, regente e monarca absoluto até 1821, quando 
jurou a nova Constituição portuguesa, jamais recusou um pedido de clemência. Assim, a 
intransigência do imperador foi vista como “incompatível com o seu declarado espírito 
constitucional, e o enforcamento do réu consternou o Rio de Janeiro”, atesta Lustosa. 
D. Pedro – chamado por Ratcliff de despote jeune et vindicatif – resistiu a todos os apelos 
para poupar um personagem cuja importância para os acontecimentos pernambucanos 
era irrelevante. “Com a redução de Pernambuco, D. Pedro se viu enfeixando todos os 
poderes. A partir de então seu governo adquiriu feição francamente autoritária”, com-
plementa Lustosa.

Em outro ângulo de análise, o cientista político Bolívar Lamounier chama a atenção para 
um aspecto que considera fundamental. Nos primórdios do Império, os líderes políticos se 
viram a braços com a tarefa de reinstituir uma ordem política que, na prática, representava 
“nada mais nada menos que a efetiva fundação, no Brasil, do Estado nacional”. 

Nesta nada fácil empreitada, tais líderes, de acordo com Lamounier, se defrontavam 
com três alternativas: manter o absolutismo e a centralização anteriores à Independên-
cia, instituindo uma espécie de ditadura monárquica; constitucionalizar e descentralizar, 
mas anular na prática os efeitos dessas medidas por meio da distribuição de vantagens e 
da cooptação, ou seja, do patrimonialismo; ou praticar de maneira efetiva e transparente 
o regime representativo, aceitando o grau de descentralização que adviesse dos próprios 
embates político-eleitorais.

Na confrontação dos riscos e dos esforços necessários para tamanha missão, D. 
Pedro I e os principaís líderes – analisa o historiador – optaram por uma monarquia 
constitucional. 

“Na verdade, pode-se ver na Constituição de 1824 e na posterior evolução política do 
Império um compromisso entre o remanescente absolutismo da monarquia portuguesa e o 
nascente Estado constitucional e representativo. Este último, do qual a Câmara dos Deputados 
era o principal protagonista, foi em grande parte subalternizado pelo centralismo patrimonia-
lista, exercido por meio de diversas instituições: o poder Moderador, encarnado no imperador; 
o Conselho de Estado, formado por conselheiros livremente nomeados pelo monarca; o poder 
Executivo, exercido pelo gabinete de ministros, nomeados pelo imperador; e o Senado vita-
lício, também constituído a partir da livre escolha do soberano, com base em listas tríplices 
integradas por candidatos eleitos pelas províncias.”

Nessa complicada conjuntura brasileira, a situação tornou-se mais relevante, pois a 
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a Constituição não estabeleceu a separação entre os poderes Executivo e Moderador. 
Pelo contrário, dava ao imperador poderes e atribuições que o levavam, na prática, a ser 
também o chefe do Poder Executivo, exercitando tal poder através de seus ministros, 
conforme bem acentuou o historiador José Murilo de Carvalho, ao observar que D. 
Pedro II “era mais um presidente da república do que um rei constitucional”12. E, ao 
exercer “simultaneamente os dois poderes, o imperador era ao mesmo tempo responsá-
vel e irresponsável pelos atos do governo”13, acrescenta Keila Grinberg.

De acordo com a autora, a questão do Poder Moderador polarizou de tal modo o de-
bate político do Império e boa parte da literatura jurídica do período que a questão das 
funções do Estado adquiriu “centralidade nas análises, em prejuízo, por exemplo, de 
estudos sobre os direitos do cidadão, então comuns na França e nos Estados Unidos”. 

Dualidade: Supremo e Casa da Suplicação
Mesmo com a Constituição promulgada, os instrumentos jurídicos do Reino de Por-

tugal continuam a reger a vida do Brasil, como forma de garantir a ordem institucional, 
numa simbiose entre Justiça e administração, conforme análise de Gunter Axt.

“Em um território imenso, de população rarefeita, distante dos centros de decisão 
e governado por um Estado metropolitano estruturalmente frágil, o choque de com-
petências e a superposição de funções facilitavam o controle central sobre a burocracia 
colonial”, afi rma Axt. O autor cita o Direito régio, a justiça dos senhores de terras, a das 
câmaras municipais – em que se abriga a vertente consuetudinária – e o Direito ecle-
siástico. Considera, porém, que a partir da Independência “esta superposição de esferas 
judiciais tende a ser racionalizada”. 

A instância máxima da Justiça exerce o papel de hierarquizar as demais instâncias. 
Mesmo com um controle verticalizado, o que predomina é a vontade dos presidentes das 
províncias, que detêm mando sobre juízes nomeados ou eleitos. A visão que se tem de ci-
dadania na época ainda é a visão do absolutismo, e a prática ainda é a do favorecimento. 

O Supremo Tribunal de Justiça só virá a substituir efetivamente a Casa da Su-
plicação, o Desembargo do Paço e a Mesa da Consciência e Ordens por lei de 18 de 
setembro de 1828. Nesse período, tanto o Desembargo quanto a Mesa da Consciência 

12 CARVALHO, 2007.
13  VAINFAS, 2002, verbete Poder Moderador.
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funcionavam juntos. A lei, ao regulamentar o fun-
cionamento do tribunal, institui um novo regimen-
to. Só então os antigos tribunais são extintos. 

Na prática, a mudança levaria mais tempo. A ins-
talação ocorre quatro meses depois, em 8 de janeiro 
de 1829, quando é empossado o primeiro presidente 
do Supremo Tribunal, conselheiro José Albano Fra-
goso. No dia seguinte, outros 14 ministros assumem 
seus lugares. Dois dos nomeados só virão a tomar 
posse em 5 de maio e 2 de outubro, completando o 
quadro de 17 ministros. 

Mesmo composto e em funcionamento, o tribu-
nal trabalha conjuntamente com a Casa de Suplicação, 
uma dualidade conceitual e prática que vai perdurar 
até 1833, quando a segunda fi nalmente encerra suas 
atividades, cinco anos após sua desativação legal. A 
grande diferença é que enquanto o tribunal tem forte infl uência das concepções liberais, 
a Casa de Suplicação transforma a última instância da Justiça em vontade do imperador 
ou dos regentes que atuam nesse período.

Nessa fase, o Supremo Tribunal tem como atribuições regimentais revisar os feitos 
dos tribunais interiorizados por todo o país, grande parte deles comportando juízes lei-
gos sem nenhuma formação em Direito. O Supremo não julga os recursos impetrados. 
Encaminha-os para uma relação diferente daquela em que se processara o julgamento 
original. As relações continuam as mesmas do regime anterior. A Constituição havia 
prometido a instalação das relações das províncias “para julgar as causas em segunda e 
última instância”, mas isso só ocorrerá com o advento da República, como assinalado 
pelo ministro do STF Celso de Mello. 

Também cabe ao Supremo, nessa época, apesar de não ser essa uma disposição regi-
mental, esclarecer sobre a legislação e centralizar a jurisprudência. Essas funções, ape-
sar de ser exercidas desde a promulgação da Constituição, só serão defi nidas em 1875, 
pela Lei 2.648, instrumento legal que habilitará o tribunal a promover a inteligência 
das leis cíveis, comerciais e criminais em casos de dúvidas decorrentes de julgamentos 
divergentes no próprio tribunal ou em instâncias inferiores. Quanto à centralização da 

O português José Albano Fragoso 

foi o primeiro presidente do 

Supremo Tribunal de Justiça 

(hoje Supremo Tribunal Federal)
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jurisprudência, o Decreto 6.142, de março de 1876, habilita o Supremo a fazê-lo, mas 
nunca foi regulamentado no período imperial. 

O Supremo Tribunal de Justiça também julgava a responsabilidade dos seus minis-
tros, dos desembargadores das relações, dos membros do corpo diplomático e dos pre-
sidentes das províncias. Posteriormente, assumiria as funções antes atribuídas à Mesa da 
Consciência e Ordens, com poderes para o julgamento de religiosos, bispos e arcebispos 
em causas que não fossem espirituais, conforme defi nirá a Lei 609, de 1851.

Os julgamentos que se realizam naquela casa obedecem a um ritual próprio, no qual 
um ministro ordena o processo e, após relatá-lo à mesa, três outros ministros são esco-
lhidos por sorteio para julgar, em sessões públicas ou em segredo de Justiça. Quando o 
indiciado está preso ou praticou crime afi ançável, a sessão é pública. Nos demais casos, 
o julgamento corre sob segredo de Justiça. 

Juiz de paz, avanço perdido
O ano de 1827 é marcado pela criação dos cursos jurídicos no Brasil, com a funda-

ção, em 11 de agosto, das faculdades de Direito de São Paulo e de Olinda, mais tarde 
transferida para Recife. Mas é marcado também pela lei que mais de perto se referiu à 
organização judiciária do país depois da promulgação da Constituição, conforme aná-
lise de Lenine Nequete. A lei em questão estabelece que em cada uma das freguesias e 
capelas fi liais curadas haveria um juiz de paz e seu respectivo suplente, eleitos como os 
vereadores e com a mesma duração de mandato.

Entre as atribuições judiciais, administrativas e policiais dos juízes de paz, “das mais 
relevantes nesses obscuros e incipientes ensaios de confi guração do Poder Judiciário”,  
segundo Nequete, estavam, no primeiro caso, a conciliação das partes antes da demanda 
“por todos os meios pacífi cos que estivessem ao seu alcance”, e julgar pequenas deman-
das, cujo valor não excedesse 16$000 (16 mil réis). 

Na esfera administrativa, cabia ao juiz de paz atuar sobre temas bem atuais, entre os 
quais vale destacar a vigilância “sobre a conservação das matas e fl orestas públicas e particu-
lares” (no caso destas, quanto ao corte das madeiras proibidas por lei); e “participar ao presi-
dente da Província as descobertas dos reinos mineral, vegetal ou animal que ocorressem”. 

No âmbito policial, atribuía-se aos mesmos juízes “fazer separar os ajuntamentos 
perigosos ou vigiá-los; e, em caso de motim, empregar a força pública”, desde que “por 
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A

ordem expressa do juiz de paz, depois dos amotinadores terem sido admoestados pelo 
menos três vezes para se recolherem às suas casas, não obedecendo”. 

Ainda nessa esfera de atuação, Nequete destaca uma que prima ainda mais por uma 
impressionante atualidade: a de “exercer inspeção sobre vadios e mendigos, no sentido 
de submetê-los ao trabalho; destruir os quilombos e evitar sua formação”. Um aviso de 
26 de outubro de 1829, encaminhado ao ouvidor da comarca do Rio de Janeiro, para 
que o fi zesse saber aos juízes de paz, determinava que, “mesmo para reprimir e conter 
os maus, só serão lícitas e salutares as medidas que, indicadas pelas leis, forem regular-
mente postas em prática”, afi rma o autor. 

Nequete enumera as seguintes categorias de juízes, com atribuições judiciárias supe-
riores às dos juízes de paz: os juízes de primeira instância (entre eles o juiz conservador 
da nação britânica, suprimido em 1831) e os das juntas de Justiça e os do júri, criados 
pela lei de 18 de junho de 1822, com a competência restrita, porém, aos delitos de im-
prensa. “A ampliação de sua competência ao crime, prevista na Carta de 1824, só teria 
lugar com o Código Criminal de 1830 e com o Código do Processo Criminal de 1832, 
jamais se estendendo ao cível, como igualmente previa a Constituição”.

A Lei de Liberdade de Imprensa é de 1823. “Diz-se que coube ao Senado da Câmara 
do Rio de Janeiro, reunido em vereação extraordinária de 4 de fevereiro de 1824, a pri-
mazia de sugerir a Sua Alteza, o Príncipe Regente, a criação de um Juízo de Jurados para 
a execução dessa lei”, escreve Nequete. Segundo Enéas Galvão, citado por Nequete, foi 
em 1825 que se executou pela primeira vez a lei de 2 de outubro de 1823, no julgamento 
do crime de injúrias publicadas no Diário Fluminense de 25 de abril contra o intendente 
-geral da polícia da corte, Francisco Alberto Ferreira de Aragão. Outros, no entanto, 
apontam João Soares Lisboa, redator do Correio do Rio de Janeiro, como o primeiro a com-
parecer perante o Tribunal do Júri, que, aliás, o teria absolvido.

Ao longo do Primeiro Reinado, diz Nequete no mesmo volume, “somaram-se leis sobre 
leis, e decretos sobre decretos, e avisos sobre avisos, confundindo em muitos casos – mais do 
que esclarecendo – a ensaiante estrutura judiciária” do país. Como se isso não bastasse, acres-
centa, a magistratura não gozava de nenhum prestígio. Pelo contrário. “Ou ela não se impu-
nha, toda dependente das graças do Executivo e do Poder Moderador, ou ensejava, realmente, 
os juízos desfavoráveis que então se faziam ao seu procedimento.” 

Nequete cita representação sobre a escravatura dirigida à Constituinte, em 1823, por 
José Bonifácio. Argumenta Bonifácio que “não se podia dar um tão honroso título [de 
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magistrado] a almas, pela mor parte, venais, que só empunhavam a vara da justiça para 
oprimir desgraçados que não podiam satisfazer à sua cobiça, ou melhorar a sua sorte”.

O deputado Manoel Antônio Galvão, antigo magistrado, defende perante a mesma 
Constituinte a necessidade do júri e sua extensão a causas cíveis, nos seguintes termos:

“Desgraçado daquele que não tinha no antigo ministério dinheiro para fazer valer o 
seu direito; a justiça era um fraco escudo; a magistratura portuguesa tinha chegado a tal 
ponto de corrupção que é difícil de conceber; e o povo estava tão convencido de que a 
ambição era seu primeiro móvel que afrontava cara a cara ainda aqueles que para tais as-
saltos não tinham dado azo. Logo no início da minha judicatura em Goiás ofereceram-
me 50 oitavos de ouro para uns sapatinhos (dizia o ofertante) se eu desse o julgamento 
a seu favor; e se parasse aí a arbitrariedade desta classe, bem estávamos; porém até 
violências eram seus recursos: magistrados havia que deitavam a parte a pontapés pela 
escada, quando se não prestavam às condições que propunham, e quando mesmo não 
juravam o que convinha ao juiz”14. 

No Senado, em 1831, o então presidente marquês de Inhambupe, ex-magistrado, diz 
não ententer e não indentifi car a origem de “tamanho ódio a esta classe da magistratu-
ra”, na qual “todos os litigantes, principalmente demandistas, julgam que têm a razão 
de sua parte e que devem ter uma sentença a seu favor; e em conseqüência disto, tudo 
faz censurar esta classe, principalmente pela corporação militar, que não sei por que 
fatalidade é sempre oposta à magistratura”15. 

“Ora, vá um ouvidor meter-se com um presidente, mormente de Província pequena, 
ver-se-á logo suspenso, tendo de sofrer todos os males que não são reparáveis, princi-
palmente os da honra! O maior galardão que tem um magistrado, no fi m de sua vida, é 
o dizer eu não tive queixas e não fui a um tribunal”, conclui o marquês.

Uma audaciosa ruptura com o passado
A convivência da Carta de 1824 com códigos portugueses medievais é expressão de 

contemporaneidade de estruturas pertencentes a eras distintas. Mas, em 1830, a distân-
cia entre os dois universos jurídicos é sensivelmente encurtada com a aprovação de um 
novo Código Criminal. 

14  NEQUETE, 2000a.
15  Ib.
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“Vários países europeus e americanos ainda não haviam feito o seu. Se o texto de 
1824 podia ser visto como liberal – com as limitações da época –, mais notável é o avan-
ço do liberalismo no texto de 1830. Se não era perfeito, era digno de admiração e foi 
mantido, com pequenas alterações, durante sessenta anos – até 1890. Tinha em conta a 
utilidade pública, não via a pena como vingança ou castigo”16, destaca Iglésias.

Keila Grinberg17 cita Sueann Caulfi eld, para quem o código foi “uma expressão auda-
ciosa da fi losofi a jurídica liberal que os juristas europeus mais progressistas ainda estavam 
tentando implementar em suas nações”18. Na avaliação de Grinberg, o documento “desper-
tou a admiração de juristas e criminalistas europeus e latino-americanos, tendo servido de 
modelo a vários outros, como o espanhol (1848), o argentino (1868) e o paraguaio (1880), so-
bretudo por suas tentativas de formar um conjunto de princípios coerentes que justifi cassem 
e limitassem a autoridade do Estado, eliminando os resquícios do chamado regime colonial 
absolutista, as punições excessivas e o poder arbitrário do Estado sobre os indivíduos”.

Nem todas essas intenções foram plenamente realizadas, ressalva a autora, sustentan-
do, como argumento, a manutenção de vários privilégios e desigualdades. “Crimes contra 
a honra, por exemplo, como calúnia, injúria e ofensas sexuais, eram considerados mais 
graves, em função de ser a vítima do sexo masculino ou feminino, pertencente à família 
imperial ou funcionário público”. Mas, reconhece Grinberg, “ao extinguir as punições 
de atos como a sodomia e outras conjunções carnais consensuais entre adultos solteiros, 
ao rescindir o direito de maridos matarem esposas adúlteras e seus amantes e ao suprimir 
as mutilações e castigos corporais – com exceção do açoite, destinado aos escravos –, o 
Código Criminal realmente inaugurou nova era no direito penal brasileiro”.

Com os seus 564 artigos e uma Tabela de Emolumentos, o Código do Processo Cri-
minal, convertido em lei em 29 de novembro de 1832, pela Regência trina provisória, 
é, segundo Iglésias, a mais liberal das leis. “Consagrando as conquistas mais avançadas, 
com justiça e polícia eleitas, à maneira inglesa e norte-americana, o habeas corpus, o júri, a 
organização judicial em Comarcas, Termos e Distritos, com o relevo do Juiz de Paz, dá 
um salto das velhas instituições de sabor medieval, das Ordenações do Reino, ao mais 
novo, do centralismo à justiça do povo”, compara Iglésias.

16  IGLÉSIAS (1993) faz referência a Dos Delitos e das Penas, de Cesare BECCARIA (publicado em 1764), em que são superadas 
“as confusões geradas por ver crime e pecado como iguais, a pena como vingança”.
17  VAINFAS, 2002, verbete Código Criminal.
18  CAULFIELD, Sueann. Em Defesa da Honra: Moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro (1918-1940). Campinas: Ed. 
Unicamp, 2000.
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Se o Código Criminal de 1830 era liberal, “o do Processo, lei adjetiva, é revolucioná-
rio”, acentua Iglésias. “A crença na vontade popular e em seu poder explica as medidas 
adotadas de fortalecimento do município e de prestígio dos chefes locais, com a reforma 
do sistema de justiça que confere poderes extraordinários aos juízes de paz.” 

Mas se na teoria o novo instrumento legal era de “de admirável liberalismo”, na 
prática foi vítima do que Iglésias defi ne como “sérios desvirtuamentos”, uma vez que as 
eleições continuariam controladas por chefes locais, “em geral proprietários de terras, 
que fazem e desfazem autoridades”. 

“Em um país de dimensões continentais, fi ca difícil a fi scalização e os maiores 
arbítrios se cometem”, explica Iglésias, reafi rmando no entanto a visão de que o novo 
instrumento deve ser festejado como “uma vitória sobre o autoritarismo tradicional”. 

Nequete não só endossa essa visão como também a amplia, com citações de L.F. 
Sauerbronn Carpenter:

“Não criou autoridades policiais, antes as aboliu: o juiz de paz, eleito por seus pares, 
é quem procedia a auto de corpo de delito e tomava a culpa dos delinqüentes, sobre 
competir-lhe, ainda, o processo e o julgamento de delitos menores; somente nas cidades 
mais populosas é que haveria um chefe de polícia, e este seria um de seus juízes de di-
reito. Regulou, como direito individual e remédio processual, o habeas corpus e baniu o 
processo inquisitorial da Ordenação do Livro Quinto, implantando o princípio de que 
ao acusador é que compete provar a acusação, presumida sempre a inocência. Deixou, 
assim, o processo-crime de ser uma luta desigual do juiz contra o réu, para ser uma luta 
entre as partes, presidida pelo juiz”19.   

De Pedro I a Pedro de Alcântâra
Boris Fausto considera a política externa o primeiro dos fatores que levaram à abdi-

cação de D. Pedro I, em 7 de abril de 1831. O Brasil é derrotado em 1827 pelas Províncias 
Unidas do Rio da Prata, a futura Argentina, em disputa da qual resulta a independência 
do Uruguai, antiga Província Cisplatina do Reino Unido de Portugal e Algarves. A guer-
ra traz problemas fi nanceiros e impopularidade, devido ao recrutamento forçado, diz 
Fausto. E a cúpula do Exército estava descontente com as derrotas militares e a presença 

19  “O Direito Processual”, in: LIVRO do Centenário dos Cursos Jurídicos, volume I, 1928. Eliminadas da citação as referências 
aos artigos do Código.
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de ofi ciais portugueses em postos de comando, acrescenta. “Em março de 1831, a tensão 
sobe. Há confl itos entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro.”

Para a historiadora Lúcia Bastos Pereira das Neves, o auge da crise ocorre em 5 de 
abril daquele ano, quando, sem aviso prévio, o imperador decidiu substituir o ministério 
Barbacena por outro, composto por seus auxiliares mais próximos e fi éis, todos com 
títulos de nobreza. “Os boatos de um golpe de Estado ganharam força, criando um 
ambiente de incerteza e apreensão. No dia seguinte, uma multidão, juntamente com o 
Exército, ocupou o campo de Santana e exigiu a volta do ministério deposto. D. Pedro 
I respondeu à crise de maneira impetuosa, como era de seu feitio e conforme os direitos 

A Carta de 1824
O país engatinha na direção de uma 

identidade nacional. Os brasileiros buscam 

a plenitude da independência com a 

defesa de um tratado constitucional, 

cuja concepção se encontra expressa no 

Curso de Direito Constitucional, que tem 

como um de seus autores o presidente 

do Supremo Tribunal Federal, Gilmar 

Mendes: “Um grande estatuto político, 

uma lei fundamental que logrou absorver e 

superar as tensões entre o absolutismo e o 

liberalismo, marcantes no seu nascimento, 

para se constituir, afi nal, no texto fundador 

da nacionalidade e no ponto de partida 

para nossa maioridade constitucional”1. 

Para o escritor norte-americano Neill 

Macaulay, a Carta de 1824 foi invulgar. 

“O Brasil salvaguardou por mais de 65 

anos os direitos básicos dos cidadãos de 

maneira melhor do que qualquer outra 

nação do hemisfério ocidental, com a 

possível exceção dos Estados Unidos.” 

1  MENDES, COELHO e BRANCO, 2007.

Isabel Lustosa, no entanto, ressalva que, “apesar de a Constituição 

outorgada em março ser bastante liberal, os atos do governo eram 

orientados por princípios retrógrados”2. 

Keila Grinberg chama a atenção para os 35 parágrafos do artigo 

179, relativos aos direitos individuais, civis e políticos. “Se há 

reconhecimento dos direitos civis de todos os cidadãos brasileiros, 

estes foram diferenciados do ponto de vista dos direitos políticos, 

por meio de critérios censitários para defi nir quem seria cidadão 

passivo, cidadão ativo votante e cidadão ativo eleitor e elegível”. 

Boris Fausto concorda com a “distância” entre os princípios e 

a prática. “A Constituição representava um avanço, ao organizar 

os poderes, defi nir atribuições, garantir direitos individuais. O 

problema é que, sobretudo no campo dos direitos, sua aplicação 

seria muito relativa. Aos direitos se sobrepunha a realidade de um 

país onde mesmo a massa da população livre dependia dos grandes 

proprietários rurais, onde só um pequeno grupo tinha instrução e 

onde existia uma tradição autoritária.” 

Lenine Nequete ressalta dois exemplos de “extrema modernidade” 

da Constituição do Império: no capítulo dos Juízes e Tribunais 

ela dava às partes (artigo 160) a possibilidade de recorrerem à 

arbitragem e determinava (artigo 161) que nenhum processo judicial 

se poderia iniciar sem que constasse ter havido a tentativa de 

conciliação. “Só recentemente, quase dois séculos depois, ambos 

2  Citado por LUSTOSA, 2006.
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que lhe conferia a Constituição, abdicando do trono em favor do fi lho, Pedro de Alcân-
tara, de apenas cinco anos.”20

Francisco Iglésias vê a renúncia como “a consolidação da Independência” e recorre 
a Joaquim Nabuco, que analisa a revolução de 7 de abril como “um desquite amigável 
entre o imperador e a nação” para concluir em seguida que, 
“em certo sentido, o 7 de abril é uma repetição, uma conso-
lidação do 7 de setembro”. 

20  VAINFAS, 2002, verbete Abdicação.

Para Francisco Iglésias, a Constituição 

“exprime a sua época, não no que havia 

de mais avançado, mas de moderação. 

Traduz a infl uência européia, não a norte-

americana. Sua principal fonte é a Carta de 

1814, outorgada por Luís XVIII. Transição 

entre liberalismo e absolutismo, atesta nos 

autores competência e imaginação. O 

sentido conservador sabe defender-se, é 

mais vivo que o liberal. É a conciliação do 

novo ideário com o antigo regime”.

os princípios voltaram a integrar o cenário jurídico nacional.”

O ministro do STF Celso de Mello diz que, “a Carta Política 

do Império do Brasil refl etiu em seu texto muitas infl uências, 

notadamente aquelas da Constituição espanhola de Cádiz (1812), 

da própria Constituição portuguesa de 1822 (que consagrou os 

princípios liberais do ‘Vintismo’ e da Revolução do Porto) e da 

doutrina do publicista suíço Benjamin Constant veiculada em sua 

clássica obra Cours de Politique Constitutionnelle, especialmente 

na parte referente ao ‘pouvoir neutre’, denominado, pela Carta 

Imperial, como ‘poder moderador’ (atribuído, privativamente, ao 

Imperador, que também era Chefe do Poder Executivo)”. 

“Essa primeira Constituição brasileira – que mereceu primorosos 

comentários por José Antônio Pimenta Bueno3, marquês de São 

Vicente (formado na primeira Turma da Academia de Direito de 

São Paulo, no Largo de São Francisco) – revestiu-se de grande 

importância, pois limitou os poderes do Imperador e proclamou 

uma interessante declaração de direitos. É curioso observar que 

a Carta Política do Reino de Portugal, de 1826, outorgada por D. 

Pedro IV (o nosso D. Pedro I), era uma reprodução (quase) literal, 

com algumas adaptações às peculiaridades do Estado português, da 

nossa Carta Imperial de 1824.”4

3   Segundo CARVALHO (2007), Pimenta Bueno “era o constitucionalista predileto [de D. 
Pedro II] e redator de projetos importantes, como o da libertação do ventre. Sua inter-
pretação da Constituição (....) era a referência básica do imperador, sobretudo quando 
se tratava do espinhoso capítulo do Poder Moderador”.

4  CARVALHO, op. cit.
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“O Brasil fi ca emancipado de Portugal, corta os laços antigos”, sintetiza Iglésias.
O primeiro rei coroado em continente americano é o português D. João VI, em 

1818. O primeiro imperador é seu fi lho, o também português D. Pedro I, coroado qua-
tro anos depois. Agora o Brasil pode coroar um soberano nascido no país. Mas antes 
passa por um dramático período, a Regência, que começa trina e provisória, imediata-
mente após a abdicação torna-se trina permanente, em 17 de junho de 1831, e una com 
a aprovação, em agosto de 1834, de um Ato Adicional. Por esse instrumento, a regência 
tornava-se “una, eletiva e temporária, renovável de quatro em quatro anos, enquanto 
durasse a minoridade do imperador”. 

Cabe a Magali Engel um balanço crítico do cenário brasileiro à época:
“O suposto conteúdo liberal e descentralizador não apenas do Ato Adicional, mas 

de outras medidas que simbolizam o período regencial, teria seus limites defi nidos por 
um projeto que pressupunha um Executivo e um Legislativo fortes, no âmbito do poder 
central, e uma autonomia provincial subordinada”. 

Em resumo, acentua a autora, “um projeto pautado na reafi rmação da hegemonia do 
Rio de Janeiro combinada a uma certa fl exibilidade institucional em relação às deman-
das descentralizadoras”.

Para ela, a permanência do Senado vitalício e do Poder Moderador, garantia de um 
poder central forte, de um lado, e a extinção do Conselho de Estado, de outro, reduzin-
do as bases do exercício ilimitado do Poder Moderador, dão bem a medida desse projeto 
encaminhado pelos liberais moderados. “Assim, antes de ser uma solução de compro-
misso, o Ato Adicional de 1834 expressou o último esforço dos moderados no sentido 
de implementar o projeto político dos que ascenderam ao poder em abril de 1831.”

Mas as premisssas não se confi rmaram e já no ano seguinte à publicação do Ato 
Adicional surgiam os primeiros sinais pela antecipação da maioridade de Pedro de Al-
cântara. De acordo com Ilmar Rohloff de Mattos, duas intenções animavam seus pro-
positores: a maioridade era vista por políticos que se encontravam na oposição como 
a oportunidade de retornar ao governo, mas a ideia também expressava, a partir de 
determinado momento, a intenção de “frear o carro da revolução” preconizada pelos 
defensores do regresso e, dentre eles, “sobretudo os saquaremas, grupo político liderado 
pelos futuros viscondes do Uruguai e de Itaboraí e por Euzébio de Queiróz”21.

21  BITTENCOURT, 2007, verbete Maioridade de D. Pedro II.
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No dia 23 de julho de 1840, foi proclamada solenemente a maioridade do impera-
dor. Os liberais exultavam, porque voltavam ao governo. Os saquaremas ganhavam a 
Monarquia. E o Brasil, o Segundo Reinado. 

“Aquele que já não devia ser visto como um menino simbolizava o triunfo do prin-
cípio monárquico sobre o princípio democrático; a tutela da liberdade pela autoridade; a 
prevalência da soberania nacional em detrimento da soberania popular; a preponderân-
cia do sentimento aristocrático; e a preservação da ordem escravista. Ele simbolizava, 
enfi m, a maioridade do Império do Brasil”, analisa Rohloff de Mattos.

Descentralização e participação popular
A primeira grande reforma da Justiça brasileira desde a aprovação dos Códigos de 

1831 e 1832 ocorreu com a Lei 261, de 3 de dezembro de 1841, regulada pelo Decreto 
120, de 31 de janeiro de 1842. Esses diplomas legais modifi caram principalmente o Có-
digo do Processo Criminal.

Os códigos do período da Regência promoveram descentralização e maior partici-
pação da população, mas a ausência de um código civil – difícil de elaborar sob a predo-
minância de sujeitos jurídicos desiguais – limitou-o ao crime. Em relação aos eleitores, 
ou cidadãos passivos, que participavam apenas do primeiro turno das eleições – quando 
eram escolhidos os eleitores de província, cidadãos ativos –, o recrutamento do júri 
impunha drástico fator de redução: era preciso saber ler e escrever22.

A lei de 3 de dezembro de 1841 é vista como “regressista”, centralizadora, concen-
tradora de poder. Segundo Boris Fausto, todo o aparelho administrativo e judiciário 
voltou às mãos do governo central, com exceção dos juízes de paz. “Em cada capital 
de província havia agora um chefe de polícia nomeado pelo ministro da Justiça. Foram 
criados cargos de delegado e subdelegado nas paróquias e municípios. Eles assumiram 
muitas funções antes atribuídas aos juízes de paz, inclusive as de julgar pequenas causas 
criminais. Passava, pois, a polícia, em alguns casos, a ter atribuição não só de investigar 
como de processar pessoas e aplicar penas.”

A lei foi encarada com o mesmo senso crítico por liberais da época. Provocou 
no ano seguinte rebeliões, derrotadas, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

22  CARVALHO (1996) informa que o primeiro Censo, de 1872, encontrou apenas 16% da população alfabetizados.
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Mas parece conveniente verifi car como, no funcionamento do sistema judiciário, a as-
piração à liberdade pode aparecer domada pelo domínio incontrastado dos poderosos 
locais. Isso tem a ver com poderio econômico, social e político. Esse ponto merece 
exame mais detido, porque continua sendo um dos eixos do debate sobre a natureza e 
os dilemas da formação social brasileira.

Nequete cita palavras do ministro da Justiça Paulino José Soares de Souza, depois 
visconde do Uruguai, em novembro de 1841:

“Quem tiver meditado por um pouco sobre a legislação que se seguiu à abdicação 
de D. Pedro I há de reconhecer que a tendência da legislação dessa época era para lo-
calizar, fracionar, enfraquecer e retirar do centro os poderes e colocá-los nas localida-
des. As infl uências das localidades habituaram-se assim a ditar condições ao governo, 
impondo-lhe os homens que querem para juízes. Os juízes de paz, que a Constituição 
parece haver querido reduzir às conciliações, são de eleição popular: nas suas mãos a 
nossa legislação atual depositou toda a autoridade criminal e exclusivamente a arma das 
pronúncias, de todas a mais forte e a mais terrível”. 

De acordo com Soares de Souza, “os juízes municipais, de órfãos e os promotores 
são propostos, em lista tríplice, pelas Câmaras Municipais, que também organizam a 
lista de jurados. Assim, quase toda a justiça nasce e forma-se nos municípios por uma 
maneira quase independente, porque, ainda que aos presidentes de província perten-
ça nomear juízes municipais, de órfãos e promotores, é essa nomeação dependente 
e limitada a três indivíduos propostos pelas Câmaras. Que justiça se poderia esperar 
de tais autoridades? Que garantias têm elas oferecido? Todo o favor, toda a proteção 
para os que as elegeram, toda a perseguição para os que não quiseram contribuir para 
sua eleição”23.

Em 1845, Bernardo Pereira de Vasconcelos, então senador, apresenta projeto de lei para 
reformar a lei de 1841 (e seu regulamento de 1842). Às críticas de Vasconcelos, somam-se 
as do deputado Rodrigues dos Santos, citado por Nequete, para quem o arcabouço legal 
em vigor “não foi formulado para restaurar e chamar aos devidos fi ns a organização judi-
ciária do país, mas para construí-la no sentido da política que a produziu”. 

Como consequência, diz Santos, “a lei não só não destruiu os males que existiam 
como ainda criou outros novos, entregando a formação de culpa a delegados do governo 

23  Apud NEQUETE, 2000b.
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e o poder de julgar defi nitivamente a juízes visivel-
mente inconstitucionais, isto é, aos juízes municipais, 
expostos inteiramente à ação do poder executivo e que 
não podem ter a independência que a Constituição 
quis que tivessem os magistrados”24.

Já a instituição do júri foi saudada não só por li-
berais, mas também por conservadores, entre os quais 
Pimenta Bueno, citado por José Murilo de Carvalho. 
“O júri era o baluarte da liberdade política, uma bar-
reira contra os abusos do poder, uma garantia de in-
dependência judiciária, um tesouro que era preciso 
preservar e aperfeiçoar”. 

Ao descrever a formação do júri, porém, Carvalho depara-se com um dilema: “a lista 
de jurados era feita por uma junta composta do juiz de paz, do presidente da Câmara 
Municipal e do pároco. Os nomes eram publicados para que pudesse haver contestações. 

24  Apud NEQUETE, 2000b.

Com a abdicação 

de Pedro I, os 

brasileiros têm a 

oportunidade de 

coroar um soberano 

nascido no país 

e de consolidar a 

independência
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Resolvidas as contestações, os nomes eram colocados em urnas trancadas a chave para 
serem sorteados à época das sessões”. A estimativa é que o total de jurados no país 
em 1871 chegava próximo a 80 mil, número que “pode parecer pequeno [o Censo de 
1872 registrou 9,9 milhões de habitantes], mas signifi ca mais ou menos a metade da 
população masculina apta a exercer a função”. 

O historiador ressalta que os jurados eram escolhidos em todos os distritos do país, 
mesmo os mais afastados. Também se refere ao fato de que o júri se reunia em geral 
duas vezes por ano, em sessões de 15 dias cada uma, o que permitia aos jurados ocupar-
se com assuntos de interesse coletivo de forma mais sustentada. Carvalho cita Benjamin 
Constant, em resposta a críticas à instituição do júri na França, por falta de espírito pú-
blico dos franceses, de que “o júri poderia ser exatamente um instrumento de educação 
cívica, de desenvolvimento do espírito público”.

A prática, porém, prossegue o autor, “esteve longe desse ideal”, lembrando que os 
relatórios dos ministros da Justiça, sobretudo dos que eram ou tinham sido juízes, como 
Euzébio de Queiroz e Nabuco de Araújo, “estão cheios de queixas relativas ao funcio-
namento do sistema”25. 

Entre essas queixas, o mesmo José Murilo de Carvalho enumera: o júri incentivava 
a impunidade ao produzir excesso de absolvições, o cidadão não tinha seus direitos 
garantidos e o sistema judicial se desmoralizava. Dos 1.850 réus processados por crimes 
cometidos em 1852 e julgados pelo júri entre 1852 e 1861, comprova Carvalho, apenas 
726 foram condenados (39%), de acordo com o Relatório de 1863. “Condenava-se duas 
vezes mais nos júris ingleses, à época, do que nos brasileiros”, compara o historiador.

Mas os problemas da Justiça, nesse período, não se resumiam ao júri. De acordo 
com José Murilo de Carvalho, os juízes municipais, de nomeação do governo, e os juí-
zes de Direito, funcionários de carreira, eram objeto de censuras parecidas. “Muitos se 
ausentavam de seus termos e comarcas, pediam licenças injustifi cadas ou declaravam-se 
suspeitos para evitar participar de julgamentos politicamente perigosos.” 

O autor cita o conselheiro Nébias (ministro Joaquim Otávio Nébias), segundo o 
qual, devido aos baixos vencimentos, “muitos magistrados eram antes clientes do que 
juízes dos homens ricos e poderosos das localidades do interior que lhes prestam casa 
gratuita, meios de condução e outros auxílios”.

25  CARVALHO, 1996.
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Os juízes, prossegue Carvalho, dependiam ainda dos presidentes de província e 
dos ministros para remoções vantajosas e promoções e para isso “tinham que man-
ter boas relações com as inf luências locais, com prejuízo para sua independência de 
julgamento”.

Mais direitos, mais agilidade
Em que pesem as críticas dos mais variados setores, a lei de 1841 só viria a ser 

reformada três décadas depois, em 1871. “Apesar de conservar, no essencial, a mesma 
estrutura judiciária, a nova lei regulou a prisão em fl agrante delito, estabeleceu a fi ança 
provisória, determinou a forma e os prazos de queixa e denúncia, defi niu os recursos 
nos processos-crimes, ampliou o habeas corpus e, nos casos cíveis, criou o processo su-
maríssimo para as causas até 100 réis e mandou aplicar processo sumário às causas de 
até 150 réis”, escreve Keila Grinberg. 

“Por meio dessas reformas, concedeu mais direitos de defesa para os réus em pro-
cessos criminais e agilizou a resolução das causas cíveis mais simples”26, acentua.

A ampliação do habeas corpus, relata Nequete, é objeto de polêmica. Chamado a 
pronunciar-se em confl itos de atribuições oriundos de concessões de habeas corpus, o 
Conselho de Estado publicou diferentes avisos que regulavam situações específi cas de 
guardas nacionais, militares e praças alistadas nos corpos policiais. 

“Dentre todos, porém, se destacava o [habeas corpus] de número 61, de 26 de outubro 
de 1883, quanto a prisões administrativas, ensinando-se aí que nenhuma providência 
cabia ao governo dar sobre o assunto, porque o recurso do habeas corpus era admissível 
contra toda prisão ou constrangimento ilegal, qualquer que fosse o motivo determinan-
te ou a autoridade coatora”. 

E cita palavras do conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira:
“Não se compreende que se negue ao poder judiciário a faculdade de conceder ha-

beas corpus para os casos de prisões ilegais ordenadas pelas autoridades administrativas, 
porque o habeas corpus é justamente a mais segura e a mais preciosa garantia contra as 
violências que podem tentar contra a liberdade individual os representantes do poder 
administrativo”.

26 VAINFAS, 2002, verbete Justiça.
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A reforma de 1871 restabeleceu a 
competência do júri para determina-
dos crimes, atribuídos em 1859 exclu-
sivamente aos juízes, e voltou a exi-
gir a unanimidade dos votos do júri 
para a imposição da pena de morte. A 
lei, informa Nequete, também orde-
nou que a pronúncia “suspenderia o 
exercício das funções públicas, tanto 
quanto o direito de ser votado ou no-
meado para cargo público para o qual 
se exigisse a condição de eleitor”.

A reforma desapontou tanto os 
críticos quanto os mais ferrenhos 
defensores da autoridade. Segundo 
Nequete, embora a Constituição ga-
rantisse a independência do Poder 
Judiciário, “o poder executivo no-
meia, remove, promove e aposenta 
o magistrado; em nenhum desses 
atos está o preceito citado defendido 
contra os abusos que o aniquilam; 
em todos têm o executivo o poder 
de mal usar; e se a isto se acrescen-
tam ordenados exíguos que obrigam 
o magistrado a uma vida de priva-
ções, ter-se-á feito idéia da indepen-
dência do juiz brasileiro”.

Houve também, segundo o autor, “um golpe” contra o júri, que perdeu para 
o juiz sumariante a competência de conhecer dos casos do artigo 10o do Código 
Criminal (que trata da imputabilidade penal). Manteve-se o cerceamento da compe-
tência do júri no crime, estabelecido em 1850 e excluíram-se de sua apreciação os 
delitos de imprensa, entre outros.

Rio de Janeiro: 

com a revogação 

das sesmarias em 

1822, o processo 

de apropriação 

pacífi ca de terras 

leva à expansão da 

fronteira agrícola 
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Nequete sustenta ainda que o objetivo de separar a Justiça da polícia não foi 
alcançado, e cita crítica da época, que impressiona por sua inquietante atualidade. A 
polícia forma processos “dispondo do destino dos acusados, segundo o seu alvedrio 
e má vontade, e indiretamente julgando, sem nenhuma responsabilidade legal, pois 
que é sempre verdade que o inquérito que formulou tem de servir de base ao pro-
cesso que vai ser completado em outro juízo”. 

“Assim, a polícia ouve testemunhas que sabem do fato e faz o inquérito. O juiz, 
porém, não as encontra mais e se vê obrigado a chamar outras testemunhas, pro for-
ma. Como essas ignoram o fato, o que serve de base à pronúncia é o inquérito.”

O autor destaca que a oposição mais apaixonada à reforma de 1871 decorria de 
seu zelo pelas liberdades individuais, o que dá idéia do conservadorismo reinante, 
o que pode ser observado em trecho de editorial publicado na época pela Gazeta 
Jurídica, com elogios à lei de 1841: 

“Se a Lei de 3 de dezembro [de 1841] dava lugar a frequentes abusos, sobre-
tudo em quadras eleitorais; se sob o seu império a liberdade individual não tinha 
suficientes garantias contra os desmandos das autoridades judiciais, com o regime 
da libérrima Lei de 20 de setembro [de 1871] o cidadão pacífico não se acha mais 
garantido. Se por um lado tem menos a recear as arbitrariedades de um agente 
subalterno da polícia, por outro lado acha-se muito mais exposto aos ataques dos 
criminosos, que se multiplicam de maneira espantosa; sua segurança individual 
piorou de condição sensivelmente”.

Segundo Nequete, Nabuco de Araújo, ao voltar ao Ministério da Justiça, em 
1866, traçara um programa que a reforma de 1871 frustrou. Continha, entre outros 
itens, a ideia de convidar advogados notáveis para integrar o Judiciário e melhorar, 
assim, a formação dos juízes. Dizia Nabuco de Araújo que os tribunais brasileiros 
não se ressentiam de improbidade, mas de “pouco estudo”. E argumentava27 que 
“a ignorância dos magistrados é tão funesta que um magistrado de grande repu-
tação dos antigos parlamentos franceses, o Sr. Lamoignon, chegou a dizer que 
antes queria um magistrado perverso do que um magistrado ignorante; um sabia 
o mal que fazia e podia arrepender-se; o outro, não conhecendo o mal, era um ser 
incorrigível”.

27  A citação está em NEQUETE, 2000b.
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PCódigo Comercial, sem Código Civil
Pouco depois da vinda da corte portuguesa para o Brasil, informa Sheila de Castro 

Faria28, criou-se uma comissão presidida por José da Silva Lisboa, depois senador e 
visconde de Cairu, para redigir um projeto de código comercial. Novas comissões fo-
ram criadas em 1832 e em 1843, mas os respectivos projetos não foram aprovados pela 
Assembleia. Em 1850, uma quarta comissão foi nomeada, sob a presidência do ministro 
da Justiça, Euzébio de Queiroz e composta por conservadores como José Clemente Pe-
reira, Nabuco de Araújo, Francisco Inácio de Carvalho Moreira e o negociante Irineu 
Evangelista de Souza, futuro visconde de Mauá.

O Código Comercial foi aprovado pela Lei 556, de 25 de junho de 1850. Compu-
nha-se de três partes: os artigos 1º a 455 referiam-se ao comércio em geral; do 456 ao 
796 tratava-se do comércio marítimo; do 797 ao 913, de quebras (falências). O Código 
continha um anexo com o título “Da administração da justiça nos negócios e causas 
comerciais”.

A respeito do Código Comercial, Nequete cita Alfredo Russel:
“Não estava consolidada a nossa legislação civil quando se organizou o Código Co-

mercial. Natural era, pois, que penetrassem os seus organizadores no terreno do direito 
civil e que trouxessem para o Código matéria que, a rigor, nele não deveria fi gurar, 
cuidando de obrigações e contratos em geral e em várias de suas modalidades, como o 
mandato, a troca, a locação, a hipoteca, a fi ança, o penhor, o depósito, o pagamento, a 
novação e a compensação, e dispondo sobre assuntos da vida civil”29.

Em resumo, escreve Nequete, cuidou o Código Comercial, no seu título único “Da 
administração da justiça nos negócios e causas comerciais”, determinando a criação de 
tribunais de comércio na capital do Império, nas capitais de Pernambuco e da Bahia, e, 
para o futuro, onde mais se fi zesse necessário. “À falta desses Tribunais, as suas atribui-
ções seriam exercidas pelas Relações, ou, inexistindo essas, pelas autoridades adminis-
trativas ou judiciárias – conforme a natureza do assunto”.

No mesmo ano, o código foi regulamentado pelos decretos 737 e 738, “este último 
disciplinando os tribunais de comércio”, escreve Sheila de Castro Faria, que acrescenta: 
“Quanto ao Decreto 737, foi um autêntico código de processo comercial e civil, segun-
do os especialistas, apesar de não ter esse nome, sendo mais longevo do que o próprio 

28  VAINFAS (2002), verbete Código Comercial.
29  “O Direito Comercial e sua Codificação”, in LIVRO do Centenário dos Cursos Jurídicos, 1928.

CAPITULOS_1 a 7_Pantone452.indd   41 22.09.09   23:06:03



Justiça no B rasil   200 Anos de História    57

Código Comercial. Juristas consideram o Regulamento 737 o mais sólido monumento 
de processualística do Império”. 

Não signifi ca, porém, que o Código Comercial tenha carecido de importância. Ri-
chard Graham, entre outros, destaca que ele “uniformizou as leis relativas às falências, 
contratos, hipotecas e outros assuntos correlatos, facilitou e tornou menos arriscadas as 
operações comerciais”. E acrescenta: 

“Com todas as difi culdades impostas por este novo Código para a constituição de 
sociedades anônimas, onze delas tiveram permissão para se organizarem em 1851, e 
durante os anos de 1852-1859 mais 135 companhias receberam suas cartas patentes, em 
contraste com apenas quatro entre 1838-1850”. 

Com relação ao Código Civil, várias tentativas foram feitas a partir de 1855 para a 
sua aprovação, embora uma lei de 20 de outubro de 1823, promulgada pela Assembleia 
Constituinte, deixasse clara a urgência do tema, conforme destaca Keila Grinberg30. 

Augusto Teixeira de Freitas, conhecido como “o pai do Direito Civil brasileiro”, 
tentou duas vezes. Em seguida, a tarefa foi assumida por Nabuco de Araújo, mas ele 
morreu antes de concluí-la. A tentativa seguinte foi feita por Felício dos Santos. A der-
radeira ocorreu em 1889 e foi interrompida com a extinção da comissão encarregada de 
redigir o código, pelo advento da República.

Segundo relato da historiadora, autores como Paulo Mercadante e Pedro Dutra 
apontam a permanência do regime monárquico e a escravidão como as maiores razões 
da demora na redação do Código Civil. Segundo eles, muitos tratadistas do período 
julgaram impossível conciliar um código liberal, que reconhecesse a universalidade dos 
direitos civis, com o regime de trabalho escravo, fundamentado juridicamente na dis-
tinção entre pessoas (homens livres) e coisas (cativos). 

“Esta distinção, além de cada vez mais questionada por emancipacionistas e aboli-
cionistas ao longo do século XIX, trazia problemas à regulamentação das relações de 
trabalho, já que muitos escravos exerciam, sobretudo nas cidades, profi ssões e ativida-
des só permitidas pela lei a homens livres”31.

Havia também “polêmicas em torno da união do Estado com a Igreja”, por difi -
cultar a criação de “um espaço efetivamente público no Brasil”. De igual importância, 
segue a autora, foram as discussões relativas ao status dos cidadãos não-católicos, como 

30  VAINFAS (2002), verbete Direito Civil.
31  Ib.
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protestantes e judeus, as quais diziam respeito ao estabelecimento de registros civis de 
nascimento, casamento e morte e à regulamentação da legislação sobre cemitérios, só 
resolvidas na República. Por fi m, o problema da condição jurídica das mulheres, que 
envolvia questões relativas à família e à transmissão da propriedade, como herança e 
doação de bens, também foi discutido, embora com menor intensidade.

“Desta forma, a persistência de sujeitos jurídicos desiguais, como livres e escravos, 
homens e mulheres, católicos e não-católicos, tornou a elaboração do Código Civil ta-
refas das mais difíceis durante o período imperial”32, sintetiza.

Lei de Terras, causas e consequências
Para Francisco Iglésias, a Lei de Terras de 1850 foi feita com o objetivo maior de facilitar 

a imigração33. Hebe Mattos lembra que a lei, aprovada “14 dias após a aprovação da lei de 
abolição do tráfi co atlântico de escravos”, determinou que as terras devolutas do país “não 
poderiam ser ocupadas por qualquer outro título que não o de compra ao Estado em hasta 
pública, garantindo, porém, os direitos dos ocupantes de terra por posse mansa e pacífi ca e 
dos possuidores de sesmarias com empreendimento agrícolas instalados até aquela data34”. 

Explica a autora que a revogação do instituto das sesmarias, em 1822, “transformara 
a posse mansa e pacífi ca na única forma possível de apropriação de terras no Brasil”, 
num contexto de rápida expansão da fronteira agrícola, sobretudo no Rio de Janeiro, a 
partir da expansão cafeeira no Vale do Paraíba fl uminense. 

“Assim, tornavam-se cada vez mais imprecisas as fronteiras entre terras públicas e 
privadas e mesmo os limites entre os diversos ocupantes privados, fossem herdeiros de 
sesmeiros, pequenos ou grandes posseiros, sitiantes ou arrendatários”.

Duas ordens de preocupações motivaram a legislação. Primeira, a substituição do 
trabalho escravo. Segunda, a demarcação precisa dos limites entre terras públicas e pri-
vadas, para, segundo Hebe Mattos, “retirar do controle privado as terras improdutivas”. 
Isso signifi cava, segundo a autora, “limitar o tamanho das posses a serem legalizadas, 
instituir o imposto territorial e separar claramente as terras públicas das terras particula-
res”, decisões que “atingiam diretamente o poder dos grandes potentados rurais”. 

32  Ib.
33  IGLÉSIAS, 1993.
34  VAINFAS (2002), verbete Lei de Terras.
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A família imperial assiste a missa campal em ação de graças pela abolição da escravidão, 

no Campo de São Cristóvão, em 17 de maio de 1888. Abaixo, Carta da Abolição
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EA Lei de Terras e seu regulamento (Decreto 1.318, de 30 de janeiro de 1954), amplia-
vam bastante, em relação ao que se vinha propondo, o tamanho das posses que podiam 
ser legitimadas e suprimia a proposta de instituir um imposto territorial.

Para Thomas Skidmore, a lei “favorecia os grandes proprietários, especialmente 
aqueles envolvidos na agricultura de exportação”, mas, diz o autor, era exatamente essa 
a sua intenção. “De fato, o propósito principal da lei era promover o sistema de grandes 
plantações e a única maneira de diminuir o poder dos grandes proprietários de terra 
seria cobrar um alto imposto sobre a terra não cultivada”35. 

O autor contrasta a prática brasileira com a de seu país, os Estados Unidos, onde 
o acesso à terra para pequenos proprietários sempre fora mais fácil do que no Brasil e 
onde o governo, em 1862, aprovou o Homestead Act, estimulando pequenas proprie-
dades ao fazer concessões de terras a pequenos agricultores que se comprometiam em 
cultivá-las. “O caminho oposto, seguido pelo Brasil, teve implicações importantes para 
a desigualdade econômica no Brasil moderno, pois institucionalizou a concentração da 
propriedade da terra em um país onde esta era a principal fonte de riqueza.”

Hebe Mattos nota que, se não houve mudança a afetar a grande propriedade, se a 
separação entre terras públicas e privadas permaneceu tênue, “os limites entre os terre-
nos privados tornaram-se mais nítidos, ao mesmo tempo em que se reduzia a incidência 
de direitos superpostos no interior das propriedades, eliminando, a médio prazo, e não 
sem confl itos, muitos direitos costumeiros de arrendatários, posseiros e agregados”. 

De acordo com a autora, os pequenos lavradores, embora continuassem atuando num 
sistema que tendia a esgotar rapidamente pequenas extensões de terra, viram como respos-
ta ao movimento acima descrito uma valorização da propriedade fundiária, porque, diante 
do encarecimento do preço do escravo após a extinção do tráfi co, os que conseguiam al-
gum pecúlio passavam a valorizar a compra da terra de particulares, e não do Estado. 

“Assim, a aprovação da Lei de Terras, combinada à concentração da propriedade 
cativa após a extinção do tráfi co, reforçou, contraditoriamente, uma identidade campo-
nesa entre a população livre, ao mesmo tempo em que tornou mais precário o acesso à 
terra, quando este não estava sancionado por algum título de propriedade”36, conclui a 
historiadora.   

35  SKIDMORE, 1998.
36  Em VAINFAS (2002), verbete Lei de Terras.
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ECresce o nú́mero de relações
Em 1873, um decreto elevou de quatro para 11 o número de relações. Na instala-

ção da Relação de São Paulo, no ano seguinte, o desembargador Tristão de Alencar 
Araripe37, que assumia a sua presidência, assim se referiu à ampliação dos tribunais de 
segunda instância: 

“A justiça assim disposta [com apenas quatro relações, como nos tempos colo-
niais] podia com razão dizer-se que era a justiça do rico e do poderoso, mas não a 
justiça de todos, a benéfica entidade protetora de todos os direitos. Na longitude do 
juiz superior, o régulo aldeão acha incentivo à opressão do fraco, que, agredido e 
suplantado no seu longínquo município, não encontra na autoridade pública senão 
os recursos excedentes às suas faculdades, recursos meramente nominais.”38

Alguns não compartilhavam o mesmo ponto de vista, como Manuel Inácio Ca-
valcanti de Lacerda, o barão de Pirapama, que durante oito anos presidira a Relação 
do Rio de Janeiro e estava então há 19 anos no Supremo Tribunal de Justiça. Em 
discurso no Senado em 1873, Pirapama critica a criação de relações em províncias 
onde não houvesse um grande número de causas – na inexistência de população, 
riqueza, comércio e indústria que as suscitassem. Aponta também a falta de pessoal 
suficientemente habilitado para preencher e compor as relações39.

Em 1874, escreve Nequete, o Decreto 5.737, de 2 de setembro, referente a al-
terações do Regimento de Custas Judiciárias, teria sido “altamente moralizador”. 
Trata-se de fixar ordenados para os juízes e empregados da Justiça, “substituindo-se 
as custas por uma só, fixada, devida em cada processo, paga nas repartições fiscais, 
e proporcionada à quantia demandada”40. Os juízes ficam proibidos de “receber 
diretamente das partes os emolumentos que lhes competem” e é suprimida a prisão 
por custas.

Em 1875, um decreto dá força de lei aos assentos (resoluções) da Casa da Supli-
cação de Lisboa e competência ao Supremo Tribunal de Justiça para tomar outros. 
No ano seguinte, a matéria é disciplinada por outro decreto, segundo o qual “ao Su-
premo Tribunal de Justiça compete tomar assentos para a inteligência das leis civis, 
comerciais e criminais, quando na execução delas ocorrerem dúvidas manifestadas 

37 Citado por NEQUETE, 2000b.
38 Id., ib.
39 Id., ib.
40 Id., ib.
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Bpor julgamentos divergentes do mesmo Tribunal, das Relações e dos Juízes de pri-
meira instância, nas causas de sua alçada”, conforme citação feita por Nequete.

“O excesso de cautelas, todavia, tornando por demais moroso o processo de 
tomada dos assentos, não permitiu se reiterasse entre nós a prática da Casa de Supli-
cação de Lisboa, esse remoto antecedente das súmulas atuais do Supremo Tribunal 
Federal: pelo menos, não nos consta que alguma vez o Tribunal das revistas se ocu-
passe do assunto”, afirma o historiador41.

41  Id., ib.

Ventre livre, 
frutos submissos

Sobre a Lei do Ventre Livre (Lei 2.040, 

de 28 de setembro de 1871), escreve 

Hebe Mattos: 

“Em termos gerais, a lei estabelecia a 

condição livre (de ‘ingênuo’) aos fi lhos 

da mulher escrava que nascessem a 

partir daquela data, estabelecendo 

medidas sobre a criação e o tratamento 

das crianças. Até os oito anos, os 

senhores seriam obrigados a criá-los 

e tratá-los; depois dessa idade tinham 

a opção, mediante uma indenização 

pelos cuidados prestados, de entregá-

los ao Estado, que os encaminharia a 

instituições próprias. Caso preferissem 

fi car com as crianças, os senhores 

poderiam utilizar seus serviços até a 

idade de 21 anos.

A Lei do Ventre Livre criou um Fundo 

de Emancipação nas províncias, oriundo 

de impostos, doações, loterias e multas 

impostas pela infração da própria lei, 

para a compra da liberdade de escravos. 

Reconheceu a esses o direito à formação de um pecúlio, fruto de 

heranças e doações, ou, com o aval de seu senhor, fruto de seu próprio 

trabalho. Garantia ainda o direito do escravo à alforria, se tivesse meios 

para a indenização, à revelia da vontade senhorial, e, não havendo 

acordo sobre seu valor, seria feito um arbitramento.

Libertou os escravos que pertenciam ao Estado e os de usufruto da 

Coroa. Por fi m, estabeleceu que o governo deveria organizar uma 

matrícula geral de todos os escravos do Império, com declaração do 

nome, sexo, estado, ofício e fi liação. Este último dispositivo da lei 

produziu documentação muito rica para os estudos sobre escravidão 

e demografi a histórica”1.

Quanto à Lei dos Sexagenários (Lei 3.270), de 28 de setembro de 

1885, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, que libertou 

os escravos com mais de 60 anos existentes no país, a mesma 

autora ressalta que o texto legal, além de fi xar uma indenização aos 

proprietários para a libertação dos sexagenários, exigindo a prestação 

de três anos de serviço, “aumentou os valores máximos por idade 

para a libertação dos escravos através de pecúlio próprio, liberalidade 

de terceiros ou pelo fundo de emancipação; e estendeu a todos os 

impostos, exceto os de exportação, a taxa adicional para cobrir o 

fundo de emancipação, estabelecendo que parte desses recursos 

deveria subvencionar a imigração de colonos”.

Na análise de Hebe Mattos, “a lei sinalizava ainda a perspectiva 

de 13 anos para a libertação fi nal de todos os escravos através do 

1  Em VAINFAS, 2002, verbete Lei do Ventre Livre.
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BCai a Monarquia, mas quem se importa?
Bolívar Lamounier indaga de onde veio a energia que pôs abaixo a monarquia e 

implantou a república presidencial, sistema, frisa, cujos resultados nos países vizinhos 
não eram muito brilhantes. Oliveira Lima, por sinal, usa como epígrafe em seu O 
Império Brasileiro palavras do presidente da Venezuela, Rojas Paul, ao ter a notícia da 
queda da monarquia brasileira: “Se há acabado la unica Republica que existia en America: el 
Imperio del Brasil”. 

“Na verdade a monarquia se decompusera”, diz Lamounier. “Desmilinguira sob o 
peso do desinteresse popular e do desânimo do próprio imperador.” 

fundo de emancipação, conforme tabela de redução progressiva do 

valor de indenização, e transformava em crime passível de prisão o 

acoutamento de escravos fugidos, buscando conter a radicalização 

do movimento abolicionista. Previa, enfi m, um código repressivo de 

regulamentação do trabalho dos libertos, que deviam permanecer 

por cinco anos nos municípios onde fossem libertados e neles 

celebrar contrato de locação de serviço sob pena de prisão com 

trabalhos forçados”2.

De acordo com a autora, em termos práticos, as leis 

emancipacionistas tiveram pequeno impacto, já que tanto 

os ingênuos nascidos após a Lei do Ventre Livre quanto os 

sexagenários libertos em 1885 estavam sujeitos à prestação de 

serviços a seus antigos senhores. “Desse ponto de vista, ninguém 

teria sido efetivamente libertado por aquelas leis, cujo impacto 

seria meramente simbólico no declínio da escravidão.”

Tais avaliações têm sido revistas por pesquisas que têm 

privilegiado as questões jurídicas relativas à obtenção de liberdade 

e seus efeitos práticos na diminuição acelerada do número de 

escravos, nas últimas décadas da escravidão. O direito ao pecúlio e 

a autocompra, estabelecidos em 1871, fi zeram explodir o número 

de alforrias remuneradas, bem como as contendas judiciais para 

o arbitramento do preço do escravo. Nas últimas décadas da 

escravidão, a esfera jurídica tornou-se, mais do que nunca, uma 

arena de luta pela liberdade, unindo escravos e abolicionistas. 

2  Em VAINFAS, 2002, verbete Lei dos Sexagenários.

Nela, os escravos e seus advogados 

dialogavam com cada uma das medidas 

emancipacionistas, delas extraindo 

vantagens específi cas. Nem mesmo a lei 

de 1885, apesar de seu caráter repressivo e 

protelatório, seria exceção a essa regra.

Sobre a Lei Áurea, escrevem Martha 

Abreu e Hebe Mattos que, se “não 

indenizou os ex-senhores, também não 

compensou os anos de cativeiro aos 

ex-escravos. Não concedeu terra aos 

libertos, como chegaram a propor muitos 

abolicionistas, nem lhes propiciou instrução 

ou direitos políticos. Mas em 13 de maio de 

1888 a igualdade civil de todos os brasileiros 

foi pela primeira vez reconhecida”3.

Para José Murilo de Carvalho, “a Lei 

Áurea foi a mais importante e a mais curta 

da história do país. Resumia-se a dois 

artigos: ‘É declarada extinta, desde a data 

desta lei, a escravidão no Brasil. Revogam-

se as disposições em contrário’. Nenhuma 

outra foi também mais festejada nas ruas 

de todo o país”.

3  Em VAINFAS, 2002, verbete Lei Áurea.
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O

Na visão do historiador, ao se livrar da estagnação à qual parecia condenado, o país 
pode perceber melhor a extensão de seu atraso. No século XIX, o Brasil importava 
praticamente todos os manufaturados de que necessitava, inclusive artigos essenciais ao 
dia-a-dia, e o nível de consumo era baixíssimo. 

As cidades, lembra José Maria Bello, a começar pela corte, eram imensas aldeias, 
feias e insalubres42. O progresso trazido pelo café a uma parte do país dramatizou nossa 
incapacidade de prosperar de maneira mais rápida e homogênea. Mais para o fi nal do 
século, o mal-estar suscitado pela constante comparação desfavorável com os Estados 
Unidos foi agravado pela desarrumação fi nanceira doméstica.

Para José Murilo de Carvalho, não houve grande movimentação popular nem a 
favor da República, nem em defesa da Monarquia. “Era como se o povo visse os acon-
tecimentos como algo alheio a seus interesses.”

Boris Fausto analisa o 15 de novembro como um episódio que resultou da iniciativa 
quase exclusiva do Exército, que deu um pequeno mas decisivo empurrão para apressar 
a queda da Monarquia. “Por outro lado, a burguesia cafeeira permitiria à República con-
tar com uma base social estável, que nem o Exército nem a população urbana do Rio de 
Janeiro podiam, por si mesmos, proporcionar.”

Francisco Iglésias explica que “se a República não era esperada para tão breve, tam-
bém não surpreendeu, pois tinha raízes no país pelo menos desde o século XVII, e a 
Monarquia resultara de acidente da história européia”.

Boas relações e dinheiro
O panorama da Justiça no Brasil, em meados do século, não era dos mais lisonjeiros. 

Nequete cita em apêndice de seu volume sobre o Império opinião do naturalista alemão 
Hermann Burmeister:

“O Poder Judiciário merece pouco a confi ança da população, pois todos sabem que 
boas relações pessoais e dinheiro conseguem vencer mesmo os maiores obstáculos. Tal la-
cuna não se deve tanto ao funcionalismo quanto aos jurados, que não recebem vencimen-
tos. O hábito já inveterado das decisões injustas faz com que ninguém se preocupe mais 
com o direito, mas antes com as condições que hão de prevalecer para as deliberações”.

42  BELLO, 1983.
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Assim, prossegue Burmeister, “o mais rico sempre ganhará do mais pobre; o bran-
co, do homem de cor; e, no caso de um processo entre brancos, vencerá o que tiver 
mais prestígio ou posição social, o mesmo acontecendo nas demandas entre mulatos 
ou pretos”. 

Mais adiante, o mesmo Burmeister arremata: “Ninguém se peja de absolver ladrões 
conhecidos, assassinos notórios e defraudadores, quando o promotor os acusa, e tanto 
menos quando os acusados são ricos ou membros de alguma família infl uente”.

Já vimos quão dura era a opinião do próprio D. Pedro II sobre determinados ma-
gistrados situados no topo da hierarquia judiciária, tal como externada ao visconde de 
Sinimbu. Ninguém há de supor que tais indivíduos fl utuassem no espaço, sem base 
onde assentar seu etos.

Mas Nequete termina seu volume com uma nota positiva, talvez otimista:
“Com todos esses senões, que não eram poucos, gozou, contudo, o juiz de direito 

– na quadra fi nal do Império – de um prestígio social e político bastante apreciável, 
só comparável (chegou a exagerar-se) com o que se lhe dispensava na América do 
Norte. Embora sem o ônus fi xo da função policial, como se determinara pela lei de 3 
de dezembro [de 1841], continuou a ser escolhido para a chefi a da polícia. Na classe, 
recrutaram os governos o maior número dos seus agentes para as províncias, que go-
vernavam como presidentes. Na Bahia, de todos os presidentes de província, noventa 
sobre cem foram magistrados togados. 

E as promoções à Relação e ao Supremo Tribunal obedeciam ao mais rigoroso 
exame da honestidade profissional e das virtudes públicas dos concorrentes. Chegou-
se, destarte, a estabelecer um contraste vivo entre o juiz do Segundo Reinado e os 
desembargadores do último período colonial (como os via, de uma feita, D. Fernando 
José de Portugal), corruptos, desanimados, chicanistas, contra os quais de contínuo 
se açaimavam os governadores, denunciando-lhes, para o Reino, a improbidade, a 
ignorância e a indolência”.
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Como episódio, a 
passagem do Império 

para a República foi 
quase um passeio. 
Em compensação, 

os anos posteriores 
caracterizaram-se por 
uma grande incerteza
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