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RESUMO: O presente artigo tem por propósito inicial tratar de um importante capítulo da 

história da organização judiciária nacional inaugurado com a chegada da Família Real e sua 

corte em território pátrio no ano de 1808. Sabe-se que o evento em questão foi responsável pela 

implementação de grandes mudanças institucionais na antiga colônia. Uma das medidas mais 

emblemáticas emanada do cetro lusitano consistiu na elevação do Tribunal de Relação do Rio 

de Janeiro à condição de Casa de Suplicação do Brasil, que a partir de então, tornar-se-ia a 

maior instância recursal do Império Ultramarino Português.  

PALAVRAS-CHAVE: Casa de Suplicação do Brasil, Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, 

Judiciário Brasileiro, Família Real, D. João VI.  

ABSTRACT: The main objective of this article to deal with an important chapter in the 

history of national judicial organization inaugurated with the arrival of the Royal 

Family and its court in the homeland in the year of 1808. It is known that the event at 

hand was responsible for the implementation of major institutional changes in the old 

colony. One of the most emblematic measures of the Lusitanian Septer consisted of the 

elevation of the Tribunal deRelação of Rio de Janeiro to the condition of the Casa de 
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Suplicação of Brazil, which, as of then, would be turned into a major appellate instance 

of The Ultramarine Empire of Portugal. 

 

KEWORDS: Casa de Suplicação do Brasil, Tribunal de Relação, Brazilian Judiciary 

Organization. 

 
 

1.1. A Elevação do Tribunal de Relação do Rio de Janeiro à Condição de 

Casa da Suplicação do Brasil (1808) 

Se as incursões militares napoleônicas não assumiram em Portugal o 

mesmo ímpeto avassalador verificado alhures
2
, ao menos, forçosamente, fizeram com 

que D. João VI arvorasse uma antiga cogitação alimentada circunstancialmente por 

aqueles que o antecederam no trono, qual seja, a de transferir a Corte para o Brasil. É 

fato que as tropas francesas conquistam Lisboa seguindo o estrito cumprimento da 

ameaça feita pelo célebre imperador nascido na Córsega
3
, porém, não sem um altíssimo 

custo, considerando a logística exigida pela árdua empreitada pelas terras do Ocidente 

ibérico. A escolha do destino da Família Real ameaçada pelo furor estrangeiro 

considerava a relevância econômica da colônia lusitana, que havia se tornado crucial 

para a manutenção do modelo de dominação lusitano
4
. Ao Príncipe Regente, espremido 

entre os interesses de duas potências
5
, parecia não restar alternativa senão a de contar 

                                                           

2
 Dizemos isso pelo fato de que as tropas do General Junot alcançaram a Lisboa aos 30 de novembro 

completamente extenuadas, especialmente depois da dificultosa marcha empreendida no inverno. Apesar 

disso, os franceses não receberam oposição, tendo a capitulação ocorrido conforme o previsto. D. João 

VI, sua família e muitos nobres haviam deixado o país há apenas um dia.  
3
O imperador Napoleão Bonaparte (1769-1821) era corso, portanto, de origem italiana.  

4
 Acerca deste fato, oportunamente leciona Alberto da Costa e Silva: “Antes mesmo do desembarque, em 

8 de março de 1808, de d. João no Rio de Janeiro, começou o processo de grandes mudanças por que 

passaria o Brasil. Durante escala na Bahia, o príncipe regente decretou, em 28 de janeiro, a abertura dos 

portos às nações amigas, desfazendo num só ato o que era da essência da condição colonial: o monopólio 

do comércio exterior pela metrópole. Só por intermédio dessa a colônia exportava o que produzia e 

importava o que necessitava, vendendo mais barato e comprando mais caro, a diferença movimentando a 

economia portuguesa. Era tamanha a importância do Brasil dentro do Império português, como produtor, 

exportador, importador e consumidor, que se poderia considerar que a economia metropolitana dependia 

da brasileira. COSTA E SILVA, Alberto da. “Introdução ao Volume 1: As Marcas do Período”, p.25. In: 

SCHWARCZ, Lilia Moritz (direção) e COSTA E SILVA, Alberto da. (coordenação). História do Brasil 

Nação: 1808-2010: Crise Colonial e Independência (1808-1830). Volume 1. Madrid: Mapfre; Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2011, p.23-34.  
5
 Sobre o assunto, bem esclarece Valentim Alexandre: “Formalmente, Portugal passou a ficar em guerra 

com duas potências inimigas entre si, a França e a Grã-Bretanha. Para o governo português, tratava-se de 
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com a guarida inglesa até a chegada ao seu destino final. De qualquer modo, sabe-se 

que a turbulenta conjuntura política na Europa acaba beneficiando, por uma série de 

contingências, a nação brasileira, cujo caminho para futura independência, começava a 

ser definitivamente pavimentado.                                

Acompanhando D. João VI vieram os nobres e aristocratas que 

haviam deixado todos os seus bens e suas posses à mercê dos cuidados de agregados da 

mais absoluta confiança, posto que o tempo destinado à estada na América do Sul 

restava completamente indefinido. Dentre os tais encontravam-se homens 

empreendedores, hábeis negociantes preocupados em manter seus lucros, ainda que 

distantes de sua pátria. Trasladava-se, assim, não somente a monarquia, mas também 

todo o aparato administrativo-burocrático imprescindível à gestão dos negócios do 

Reino, fossem estes de interesse público, ou mesmo, para atender ao anseio imediato 

dos particulares, no que concerne às questões de direito privado.  

As transformações requeridas alcançavam dinamismo ímpar, jamais 

visto até então por estas plagas e perpassavam todos os campos da experiência colonial. 

Nesse ínterim sabe-se que o universo jurídico não estaria incólume às mudanças 

orquestradas.  

Igualmente, o judiciário atingiria novo status por meio da assinatura 

do Alvará de 10 de Maio de 1808
6
, que elevava a então Relação do Rio de Janeiro à 

condição de “Casa da Suplicação do Brasil”. Esta passaria, pois, a ser a instância 

máxima responsável pela apreciação dos recursos ordinários e das apelações oriundas 

                                                                                                                                                                          

uma situação transitória, que teria como saída um rápido apaziguamento com a França, sustando a 

invasão iminente, dado que já se havia cedido a todas as exigências de Napoleão. Mais ameaçadora, 

nessa perspectiva, parecia a posição da Grã-Bretanha, tendo por provável um ataque inglês, 

nomeadamente no estuário do Tejo, para queimar ou apreender a frota de guerra portuguesa. 

Consequentemente, todos os esforços de defesa se concentram não na fronteira com a Espanha, mas nas 

zonas do litoral, não com a França, mas com a Grã-Bretanha.”.  ALEXANDRE, Valentim. “A carta régia 

de 1808 e os tratados de 1810”, p.107. In: OLIVEIRA, Luís Valente de; RICUPERO, Rubens 

(organizadores). A Abertura dos Portos. São Paulo: Senac São Paulo, 2007, p.100-122. 
6
 O Alvará de 10 de Maio de 1808 pode ser lido na íntegra e com sua grafia original na obra clássica de 

MORAES, Alexandre José de Mello. História da trasladação da CortePortuguezapara o Brasil em 

1807-1808; que contém a história da descoberta e fundação da cidade de S. Sebastião do Rio de 

Janeiro, e diversos nomes que tiveram as suas ruas e chácaras, por onde passaram, precedido pela 

phsionomia social, moral e política. Rio de Janeiro: Livraria da Casa Imperial de E. Dupont, 1872, 

p.113-115.  
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não somente da nova sede do Império Português, mas também, daqueles provenientes 

da Relação da Bahia, das Províncias do Pará e Maranhão, além do arquipélago dos 

Açores e da Ilha da Madeira. As razões para a adoção de tal medida não eram 

desconhecidas à época e tipificavam-se por iniciativa de caráter eminentemente prático, 

fundada numa necessidade incontestável, cujos pragmáticos delineamentos encontram-

se explicitados no corpo do próprio estatuto em tela.  

Vale notar que as chamadas “Relações” eram as instâncias superiores 

nas colônias e estas se encontravam submetidas tão somente à Casa de Suplicação de 

Lisboa. No Brasil, a primeira Relação a ser criada foi a da Bahia
7
, em 1609, seguida 

daquela do Rio de Janeiro, em 1751, a qual, conforme dissemos aqui, assumiria a 

condição nova com o ato de D. João VI, que fez do antigo tribunal colonial o centro do 

poder judiciário do Império Português. Posteriormente, em razão de fatores geográficos, 

foram instituídas duas outras mais, sendo uma delas no Maranhão (1812) e outra em 

Pernambuco (1822). Até então, cabia à Relação do Rio de Janeiro exercer jurisdição 

sobre as capitanias de Minas gerais e do sul.  

Ora, a preocupação com a administração da justiça era perfeitamente 

plausível naqueles dias, especialmente no que dizia respeito à continuidade dos 

trabalhos que, até aquele momento, eram realizados pela Casa de Suplicação de Lisboa. 

Com a capitulação do Reino ibérico e a abrupta interrupção das comunicações com a 

Europa, não fazia mais sentido exigir a interposição de recursos à antiga Corte lusitana, 

tendo em vista que tal situação, mesmo que imaginada, por motivos óbvios se tornaria 

impraticável naquele contexto. Percebem-se, nesse sentido, os cuidados do monarca em 

evitar um clima de insegurança jurídica, o que provavelmente exigiria que a própria 

pessoa do Príncipe Regente, finalmente, viesse a se manifestar diretamente sobre os 

pleitos e litígios instaurados entre seus súditos, os quais, em algum momento, 

certamente a ele recorreriam por serem nobres acostumados a isto, e, principalmente, 

                                                           

7
 A ideia acerca da necessidade de se criar uma Relação no Brasil era antiga e remontava o ano de 1587. 

Tal intento, todavia, não logrou êxito pelo fato de Portugal não ter sido capaz à época de implantar em 

definitivo a estrutura da referida Corteem solo americano, o que somente ocorreria, como já foi dito, no 

ano de 1609. 
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por serem estes virtuais destinatários da tradicional função de distribuição da justiça 

inerente à figura dos reis.  

1.2. A Casa da Suplicação do Brasil e a Florescente Autonomia do 

Judiciário Pátrio 

Para a sociedade brasileira, as mudanças que com celeridade ocorriam 

nos trópicos significavam uma grande conquista a ser comemorada por todos, benefício 

sem igual, que respaldaria os investimentos pretendidos por particulares em razão da 

vinda dos nobres lusitanos.  

Obviamente, considerando-se o contexto, a redefinição das funções do 

judiciário do Império Português era apenas parte de um conjunto maior de medidas 

administrativas e legais a que se obrigava tomar D. João VI, do qual, a “abertura dos 

portos às nações amigas”, que teve lugar logo na semana da chegada do monarca (28 de 

janeiro de 1808), e que tanto beneficiaria a Inglaterra, constitui-se no exemplo mais 

emblemático. 

Todavia, a reivindicação para que a Metrópole concedesse maior 

autonomia no âmbito judicial a sua mais importante colônia ultramarina era recorrente, 

e, nada acidental naqueles tempos, posto ser um intento que se arrastava há pelo menos 

um século. Daí a importância da decisão do Príncipe Regente já no ato de instauração da 

Corte de Suplicação no Rio de Janeiro, decorridos pouco mais de três meses de seu 

desembarque em Salvador. A esse respeito, dimensionando para nós o significado real 

de tal decisão para a população local, bem dispôs Maria Filomena Coelho
8
: 

 

Longe dos olhos do rei, nas terras de além-mar, são comuns as reclamações dos 

súditos que se sentem injustiçados, ou melhor, sem acesso a um determinado tipo de 

justiça. Será, sobretudo, a voz dos mais letrados a que podemos ouvir nos documentos 

que registram a perplexidade e o desespero dos que compreendiam as implicações de 

viver tão longe do alcance da mão do rei, a quem cabia, por missão cristã, distribuir 

justiça.  

 

                                                           

8
COELHO, Maria Filomena. A Justiça D´Além-Mar: Lógicas Jurídicas Feudais em Pernambuco 

(século XVIII). Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Massangana, 2009, p.11. 
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Convém notar que no Alvará de 10 de Maio de 1808, sem embargo à 

designação oficial da referida Corte chamada de “Casa de Suplicação do Brasil”, há 

também outra acepção a percorrer as linhas do histórico documento, qual seja, “Superior 

Tribunal de Justiça” (in casu, lançando pela primeira vez a ideia de um órgão judiciário 

máximo a ter sede no Brasil), sendo, de qualquer modo, ambos os termos denunciativos 

da autonomia que era, desde pronto, anunciada no horizonte.  

A Corte, situada à Rua do Lavradio, era composta por um „regedor‟ 

(sendo este “o cargo mais alto da Casa da Suplicação”
9
), um „chanceler‟, „oito 

desembargadores dos agravos‟, um „corregedor do crime da corte e da casa‟, de um juiz 

e, igualmente, um procurador dos „feitos da coroa e da fazenda‟, um „corregedor do 

cível da Corte‟, um „juiz de chancelaria‟, um „ouvidor do crime‟ e de seis 

„extravagantes‟
10

.  

Os magistrados eram escolhidos, seguindo as trilhas de uma antiga 

tradição de natureza nobiliárquica, ou seja, eram buscados em meio às mais influentes e 

abastadas famílias da aristocracia lusitana. Ademais, quando se tratava de definir os 

nomes a comporem certos cargos do judiciário, como o do Regedor, orquestrava-se a 

escolha de acordo com os critérios estabelecidos pelo ranço histórico característico das 

discriminações de fundo social, religioso, cultural ou racial, postura esta a perdurar 

teimosamente pelo menos até o início do século XVIII.  

Sabe-se que o preconceito em questão ainda permanecia latente no 

universo ibérico como fruto amargo das intensas perseguições que alcançaram, a partir 

de 1492, a judeus e mouros, além, é claro, de outras minorias como os ciganos, menos 

expressivas politicamente, mas igualmente lá presentes.  

Os judeus, particularmente, eram instados a aderir ao Catolicismo 

romano e, mesmo depois de cumpridos os trâmites legais naturalmente exigidos pelos 

cânones, sofriam estrita vigilância na sociedade, sendo acompanhados no dia-a-dia 

                                                           

9
 LARA, Silvia Hunold. Ordenações Filipinas: Livro V. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p.34. 

10
 Consoante o que preconiza o art.4 do Alvará de 10 de maio de 1808. Cf. O Alvará de 10 de Maio de 

1808 pode ser lido na íntegra e com sua grafia original na obra clássica de MORAES, Alexandre José de 

Mello. História da trasladação da Corte Portugueza para o Brasil em 1807-1808, p.113-115. 
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muito de perto pelos olhos atentos das autoridades clericais. Temia-se que alguns destes 

continuassem a observar secretamente algumas práticas ritualísticas próprias de sua 

religião milenar. O regime de segregação, pois continuava a se impor na mesma medida 

em que os membros de famílias tradicionalmente cristãs não aceitavam ser comparados 

aos recém-conversos. Em razão disso, surge a expressão “cristão-novo”, com o intuito 

de diferenciar publicamente a este grupo de pessoas relegadas a guetos chamados nas 

cidades ibéricas de “judiarias”.  

Desse modo, interessante notar, conforme o que segue in verbis, os 

impedimentos legais que o Livro I, Título I das Ordenações Filipinas impõe aos tais, 

pois a estes lhes faltava a requerida estirpe das gentes originárias da Ibéria, bem como, 

os títulos nobiliárquicos e apelidos de família tradicionais que permitiam o acesso à 

magistratura:   

 

Como a Casa da Suplicação seja o maior Tribunal de Justiça de nosso Reino, e em que 

as causas de maior importância se vem a apurar e decidir, deve o Regedor dela ter as 

qualidades que para o cargo de tanta confiança e autoridade se requerem. Pelo que 

deve sempre procurar, que seja homem fidalgo, de limpo sangue, de sã consciência, 

prudente, de muita autoridade, e letrado, se for possível: e de sobretudo tão inteiro que 

sem respeito de amor, ódio, ou perturbação outra do animo, possa a todos guardar 

justiça igualmente. E assim deve ser abastado de bens temporais, que sua particular 

necessidade não seja causa de em alguma cousa perverter a inteireza e constância com 

que nos deve servir
11

. 

 

Esperava-se dos juízes que se portassem com a devida decência 

perante o populacho, e, como nobres de estirpe que eram, conservassem uma reputação 

ilibada, mantendo a ordem pública, dando vazão às demandas cuja solução lhe fosse 

confiada e que buscassem atender ao clamor social compromissados com a aplicação do 

melhor juízo. Não eram estes, todavia, “intocáveis”. Como oportunamente observou 

                                                           

11
 ALMEIDA, Cândido Mendes de. Código Phillippno ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal: 

Recopilladas por Mandado D´El-Rey D. Philippe I. 14 ed (segundo a primeira de 1603, e a nona de 

Coimbra, de 1821). Rio de Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico, 1870, [Ordenações Filipinas, 

Livro I, Título I, Do Regedor, p.1]. Mantivemos a grafia original consagrada na obra de Cândido Mendes.  
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Schwartz
12

, ainda no longínquo ano de 1585, por ocasião de reformas administrativas 

realizadas em Portugal, bem como depois de concluídas uma série de investigações, 

julgou-se por bem extirpar do meio judiciário alguns magistrados que eram integrantes 

das duas mais relevantes Cortes do país, a saber, o Desembargo do Paço e a Casa de 

Suplicação, pois estes haviam cometido abuso de autoridade e, portanto, falhado na sua 

missão precípua de promover a justiça.  

Contudo, mesmo no período colonial, já há que se considerar uma 

espécie de reconhecimento preliminar à independência do judiciário português, 

autonomia esta, diga-se de pronto, que até aquelas pessoas nomeadas para assumir 

cargos políticos de relevo nas possessões do Império lusitano eram obrigadas a aceitar, 

sem que cuidassem estes de cometer maiores ingerências que viessem a prejudicar o 

ofício do juiz. Nesse sentido destaca o mestre António Manuel Hespanha ao abordar o 

assunto: 

 

As Relações coloniais – v.g., as de Goa, Bahia e Rio de Janeiro tinham prerrogativas 

semelhantes aos tribunais supremos do reino (Casa da Suplicação, Casa do Cível). A 

doutrina jurídica considerava-os como tribunais soberanos, “colaterais”, “camarais”, 

cujo presidente natural era o rei. As suas decisões têm a mesma dignidade das 

decisões reais, não podendo, no entanto, ser revogadas ou restringidas por atos régios. 

Daí a administração da justiça, quer pelos ouvidores quer pelas relações constituísse 

uma área bastante autônoma e autorregulada, não apenas porque os governadores não 

podiam controlar o conteúdo das decisões judiciais, mas ainda porque seus poderes 

disciplinares eram débeis e efêmeros
13

.   

 

Se o judiciário no Brasil alcançava cada vez maior independência com 

o deslocamento da sede do poder público do universo da Metrópole, que, pelas 

contingências já aludidas, temporalmente obrigou o cetro real a deixar em suspenso a 

realização de suas funções mais importantes em Lisboa, para daí se instalar na cidade do 

                                                           

12
SCHWARTZ, Stuart B. Sovereignty and Society in Colonial Brazil. The High Court of Bahia and 

its Judges (1609-1751). Los Angeles and Berkeley: University of California Press, 1973, p.51.  
13

 HESPANHA, António Manuel. A Constituição do Império Português: Revisão de Alguns 

Enviesamentos Correntes. In; FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda Baptista e GOUVÊA, Maria 

de Fátima Silva. O Antigo Regime nos Trópicos. A Dinâmica Imperial Portuguesa (séculos XVI e 

XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p.180. 



Revista Processus de Estudos de Gestão, 
Jurídicos e Financeiro Ano IV – Número 12, 

OUT/DEZ - ISSN: 2178-2008 - Brasília-DF                                                                                                   
Rodrigo Freitas Palma 

2013 

 

41 
 

Rio de Janeiro, o mesmo não se pode inferir no terreno da legalidade, no qual os súditos 

de D. João VI continuavam submetidos aos sombrios rigores do medievalismo 

proclamado pela letra fria das „Ordenações Filipinas‟, legislação esta que se encontrava 

em vigor entre nós desde o ano de 1603
14

.  

É bem verdade que a realidade nos trópicos se alterava rapidamente 

desde que foi gestada nos círculos políticos europeus a necessidade de se prover a 

segurança da Casa de Bragança. Do mesmo modo, o Brasil se revestiria de novo e 

importante status jurídico sob a ótica do Direito Público Externo, pois não tardaria a ser 

elevado, juntamente a Portugal e os Algarves
15

, à condição de “Reino Unido”, o que se 

torna factível por meio da Carta de 1815.  

Também, a abertura dos portos, aliada à revogação de certas leis que 

impediam o desenvolvimento da mais disputada colônia sul-americana, pela excessiva 

sujeição aos interesses econômicos lusos, representaram enorme vantagem social e 

política para os que aqui ousaram construir suas vidas e sonhos. Entretanto, somente 

vamos ser propriamente os destinatários de um „direito nacional‟, quando o processo de 

desvinculação do Brasil aos ditames de Portugal se consolidar por completo, o que viria 

a ocorrer, como sabemos, a partir de 1822.  

Quanto à Casa da Suplicação, esta exerceria suas funções no Brasil até 

a data de 08 de janeiro de 1829, quando então, a mais alta instância do judiciário seria 

substituída pelo “Supremo Tribunal de Justiça”, aquela antiga designativa da Corte 

maior do país que, na fase republicana, finalmente, se transformaria no “Supremo 

Tribunal Federal”.  

 

Conclusões  

A instituição em 1808 da Casa da Suplicação do Brasil, a partir da 

estrutura já existente do Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, que teve suas funções 

redimensionadas e alteradas em razão das imperiosas necessidades de Portugal, traduz-

                                                           

14
 As Ordenações do Reino anteriores foram as Afonsinas, de 1446 e as Manuelinas, de 1521.  

15
 Região de origem mourisca localizada ao sul de Portugal, que ainda no século XIX, mantinha certos 

privilégios políticos e gozava de destacada autonomia.  
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se, certamente, no real ponto de partida para a história do desenvolvimento de uma 

Justiça pátria, ainda que estes primeiros magistrados recebessem sua formação 

intelectual na Europa, mormente, nas vetustas arcadas de Coimbra.  

Sabe-se que as Escolas de Direito por aqui ainda demorariam a surgir, 

pois somente em 1827, nas cidades de Olinda e São Paulo seriam criados os primeiros 

cursos jurídicos. Ademais, a iniciativa de implantá-los é, sob muitos aspectos, devida 

naqueles dias ao eventual ambiente político desfavorável aos brasileiros, agora, 

definitivamente livres dos ditames e das ordens emanadas do cetro luso.  

Entrementes, o legado ibérico, como não poderia ser 

diferente,projetar-se-ia preliminarmente nas formas e estruturas gerais assumidas pela 

organização judiciária constituída às pressas nos trópicos para atender satisfatoriamente 

ao desiderato luso.  

Portanto, de imensurável valor para quem se dedica a conhecer a 

trajetória da magistratura no Brasil e de suas Cortes superiores é utilizar-se de lupa a 

pairar sobre tão importante período de nossa história (que se estende de 1808 a 1822), 

fruto de um contexto internacional terrivelmente conturbado no Velho Mundo, como já 

se disse outrora, mas que, invariavelmente, deixaria profundas marcas no destino de 

nossa jovem nação. Ao comentar o episódio da “abertura dos Portos”, verdadeiro marco 

para outras transformações que por aqui ocorreriam (dentre as quais se incluem 

certamente aquelas perpassadas no âmbito do judiciário), Rubens Ricupero destaca um 

inusitado fato, que converge para uma escassa bibliografia sobre tão importante tema e, 

por conseguinte, a imperiosa necessidade de serem credenciadas novas pesquisas sobre 

a aludida época: 

 

Seria de imaginar que evento tão decisivo na definição do que viria a ser o futuro do 

Brasil independente tivesse merecido bibliografia numerosa e de exemplar qualidade 

analítica. Não é assim, contudo. Que eu saiba, as obras exclusivamente consagradas à 

matéria no Brasil são duas apenas, ambas conferências publicadas em livros na Bahia, 
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perto de cinquenta anos atrás: A Abertura dos Portos, 1960, de Pinto Aguiar, e, no ano 

seguinte, outra com o mesmo título de Wanderley Pinho
16

.  

 

Nesse ínterim, a elevação do “Tribunal de Relação do Rio de Janeiro” 

à condição de “Casa da Suplicação do Brasil” representaria apenas um primeiro passo, 

porém, um passo seguro rumo à caminhada de emancipação e autonomia quecomeçaria 

a gozar o judiciário brasileiro nas décadas seguintes.  
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