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tarde, em 1652, a sua -restituição -por D. João IV,, após--;:,a 
restauração de Portugal, quando o governo  dó: Brasil,' O 
Conde de Castelo Melhor, recebeu  novo regimento, a 12 de 
setembro do mesmo ano e entrou a funcionar em data de 
3 de março de 1653. 

Sob a jurisdição ímpar dêsse único Tribunal,  conser-
vou-se nosso país  até  a criação da  Relação dó Rio de Ja-
neiro, mercê de D. José I, em 13 de  outubro  'de 1751, As 
instâncias dos habitantes do Sul da então  Colônia,  que  lu-
tavam com grandes dificuldades  para requerer  e acompa-
nhar. suas Causas na Relação da Bahia. 

Para a criação e instalação clêsse  novo  Tribunal, muito 
concorreram as Câmaras de Vila Rica (Ouro Prêto) e Ri-
beirao do Carmo (Mariana), da Províficia de Minas Gerais, 
segundo demonstram as representações que nesse sentido 
enviaram à metrópole, e as  dádivas. ofereceram -para•
conseguir tão elevada e justa aspiração. 

Criada essa Relação, perdeu aquéia o tionie de'Rela-
ção do Brasil", ficando sua  jurisdição limitada AS Capita-
niaS da •  Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Paraiba, Ceará, Maranhão, Pará e Rio Negro, 'en-' 
quanto a do Rio de Janeiro  estendia  sua  jurisdição Sôbre .  
as  treie comarcas seguintes: Rio de Janeiro, São Paulo ., Ouro 
Prêto, Rio ida i Mortes, Sabará, Rio das Velhas, Sêiro Frio, 
Cuiabá, Goiazes, Pernaguá, Espirito Santo, Itacazes e Ilha 
de Santa Catarina. 

Era nessa época a diviSão jUdiciária territorial consti-
tuída pelos distritos subordinados a êsSes s .dois  Tribunais, 
os quais julgavam, em última  instância,  as causas  cíveis e 
criminais,  cabendo daquelas recurso para a Casa de .  SuPli7  
cação de Lisboa,  quando  de Valor excedente a 1:200$660 -efn 
bens móveis e 800$000  em bens de raiz, ,elevando-se POste-
riormente a  alçada  para seis e quatro contos de réis; réi- -  
pectivamente,. pelt) Alvará de 13 de Maio de 181Z que deu 
regulamento à Relação do Maranhão. 

Com a mudança da família Imperial para o Brasil, e, 
não podendo ter seguimento os recursos interpostos para a 
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casa  da Suplicação de Lisboa, por estarem interrompidas 
as comunicações com á Metrópole, transformou-se a Relação 

• do ,Rio de Janeiro, por mercê do Principe Regente, que a 
conduziu  à categoria de Casa da Suplicação do Brasil, em 
Alvará de 10 de maio de 1808, passando a ser considerada 
o mais elevado Tribunal de  Justiça  do País. 

Nêle findavam todos os feitos, por maior , que fôsse o 
valor dos mesmos, sem que de suas decisões finais coubes-
sem outros recursos, além do de Revista, nos restritos têr-
mos das Ordenações e Leis então vigentes. Eram seus dis-
tritos, como jurisdicionados, as Províncias marítimas ido Es-
pirito Santo para o Sul, e as três centrais: Minas, Goiaz e 
-Mato Grosso. 

Todos os agravos ordinários e apelações do Para, Ma-
ranhão e da Rein-do da Bahia, que se interpunham para a 
Casa da Suplicação de Lisboa, passaram a ser decididos pela 
do Brasil. Essa disposição foi, porém, revogada, em parte, 
pelo Alvará de 16 de maio de 1809, que sujeitou, novamen-
te, os referidos recursos do Pará e Maranhão à Casa de Su-
plicação de Lisboa. 

Durante a estada ide D. João VI no Brasil, foram cria-
dos, além da Casa de Suplicação, das Mesas do Desembar-
go do Paço e da Consciência e Ordens, os Tribunais de Re-
lação do  Maranhão e Pernambuco. 

O primeiro, mandado criar pelas Reais Resoluções de 
23 de agôsto de 1811 e 5 de maio de 1812, recebeu seu regi-
mento a 13 de maio do mesmo ano, só executado em 1813. 
Esse Tribunal teve sua sede ern São Luiz, bem como cate-
goria igual à que fôra dada As Relações do Rio e da Bahia, 
anteriormente ao Alvará ide 10 de maio de 1810. Sua  ju-
risdição compreendia as comarcas do Maranhao, Piaui, Pa-
Tá, Rio Negro e Ceará Grande, desmembrada da Relação 
da Bahia. 

O segundo, com sua sede em Recife, criado pelo Alva-
rá de '6 de janeiro de 1821, tinha a mesma graduação e al-
çada e sna jurisdição abrangia o território compreendido 
pelas comarcas de Recife, de Olinda e Sertão, da Provin- 
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pia de- Pernambuco, e os3territóriOS 'da Prõvíncià dh Paraiba; 
Rio Grande-do-Norte e Ceará Grande; desanexadás-daRelação 
do  :Maranhão, excluindo=Sei -Porém; a  comarca  de S. Franeisco 
que, não obstante, pertenCer- -à.  'Província  'de • Pernanilitteó,' 
subordinava  a ,do Maranhao porque, relativamente ao Tribu- 
nal da última, eii&mtrava-Se MelitOr e• 	 Meld 'de 

contos- de 'réis , . 

Mas essa  resolução  Produziu; entre nós, a mais natural 
-0 'profunda  indignação e o Principe Regente houve por bem 
negar-lhe o necessário "Cumpra-se" e suspendeu-a "cOmo 
fatal A. dignidade dos Brasileiros". 

Proclamada,  logo depois, a  nossa  independência, a Cons-
tituição Imperial, de 25 de  março  de 1824, tendo erigido os 
Juízos e Tribunais  em um dos poderes politico s,. delegados 
da soberania nacional, determinou a criação,. nas Provín-
cias do Império, dos Juizados de Paz e das  Relações neces-
sárias ao julgamento das causas em segunda instância, "para 
comodidade dos Povos" (artigo 158) . 

Ordenou, ainda, a  nossa  primeira Carta Política, que 
-na Capital do Império houvesse, além de uma Relação, um 
Supremo Tribunal de  Justiça, composto de juízes letrados, 
tirados das diversas Relações, por ordem de antigüidade 
dêsses juízes. 

Em obediência ao preceito constitucional e atendendo 
ao apélo do Trono, o Poder Legislativo, pela lei de 18 de sé-
tembro de 1828, instituiu o Supremo Tribunal de  Justiça e 

, extinguiu por .  -leis posteriores as Mesas de Desembargo- do 
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Paço e da Consciência e Ordens (*) e a Casa de Suplicaçfio, 
tendo antes regulamentado, pela lei de 15 de outubro de 
1827, os Juizados de paz. 

I — TENTATIVAS PARA A CRIAÇÃO DE TRIBUNAIS DE 
RELAÇÃO EM TODAS AS PROVÍNCIAS DO IMPIMIO 

Organizados os extremos do Poder Judiciário, isto 
o Supremo Tribunal de  Justiça e os Juizados de Paz, urgiai 
dar cumprimento ao dispositivo constitucional que  ordena- 

va também a criação de Tribunais de Relação em Rid* as 
Províncias do Império para comodidade de seus habitantes. 

Para tanto, várias tentativas irromperam em nosso  Par-
lamento,  visando especialmente à criação asses Tribunals 
nas Províncias de Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul.. 

O primeiro projeto nesse sentido foi apresentado Cfi-
mara pelo deputado José Antônio da Silva Maia, na sessão 
de 8 de maio de 1827, regulando as Relações do Impéricr,e 
criando mais três: em São Paulo, Minas e Rio Grande do. 
Sul. 

Muito embora não restasse vitorioso, desde logo, o dito 
projeto, com modificações posteriores, serviu de base ao  re-
gulamento  das Relações, aprovado pelo decreto de 3 de  ja-
neiro  de 1833. 

Não logrando êxito a iniciativa do aumento de Rela-
ções, vivamente combatida por ocasião da discussão do pro-
jeto, discussão que foi adiada até que fôssem organizados 

( * ) Por Alvará de 22-4-1808, D. João VI, atendendo a que muitos ne-
gócios eram da competência dos Tribunais do Reino, mas os referidos  Tribunais 
ales não poderiam conhecer devido h interrupção das comunicações com a Cap1- 
tal, naquela epoca, criou no Brasil a "Mesa do Desembargo do Paço e da Cons-
ciência e Ordens", perante a qual corriam tôdas as causas que em Lisboa estavam 
afetas àquele Tribunal e ao Conselho Ultramarino, excetuando-se as de natureza 
militar. 

Para a competência do Tribunal então criado passaram também as can-
sas que eram decididas pela Mesa do Desembargo do Paço da Relação do Rio. 
de Janeiro, a qual ficou, por essa razão, abolida. 

A Relação da Bahia continuou, porém, a decidir tais negócios  pela  Mint 
respectiva Mesa. 

A lei de 22-9-1828 (art. 1.°) extinguiu os Tribunais das Mesas do De-
sembargo do Paço e da Consciência e Ordens. 

comuniCação. 

'PoStèriõrrnente, -ein Alirará-de 13 de Janeiro de 1822, 
rani 	 Tribunais ériadoS: 	Rió 

deSde- 	 'Pai'4' aí trasladou •Sua 
Côrte.' 'POI; êsse• AlVará,' a Casa de Suplicação do Rio -de 
JaneirO' 	'Para uma Ftelágüo , ProVincial, PassandO 
Tribunais da Relação a decidir, em última instântia, -  tôdai 
as CatisaS, coin ,etce'Cão dos recürsos de Revista -que seriam 
interpostos para Lisboa, nas causaS de valor Superior-a aoi8 
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Os juizados de primeira instância, outros projetos surgiram 
.e foram apresentados à Câmara no mesmo sentido, tais como 
qo de número 120, de 1832, do deputado Florian() Godói, cri-
ando uma Relação na Província de São Paulo, com 5 de-
sembargadores. 

Aprovado êsse projeto, subiu para o Senado e aí, depois 
de largamente discutido, voltou à Camara, em 1845, com di-
versas emendas que não foram adotadas, ficando êle para-
lisado pela questão, que então se agitou, da fusão das As-
sembléias para conhecer e decidir do assunto: 

' 0 de núrnero 56, de 1836, do deputado AlcébíadeS Car-
' neiro, criando uma Relação na Província de Minas, com o 

, número de desembargadores que o govêrno fixasse; 
de número 52, de 1838, da Comissão de Justiça Civil, 

calcado nas representações feitas pela Assembléia Provin-
cial de São Paulo e por um grande número de  Câmaras  Mu-
nicipals da Província de Minas Gerais, pedindo a criação 
asses •Tribunais em suas Províncias, cada um com 8 de-
sembargadores; 

de número 139, de 1850, da Comissão de Justiça Civil, 
&land() Tribunais de Relação nas Províncias de Minas, São 
Paulo e Rio Grande do Sul, cada um com 9 desembargadores. 

de número 93, de 1870, do deputado Penido, criando 
Tribunais de Relação nas Províncias do Pará, Geará, Goiaz, 
Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, 
cada um corn 7 desembargadores; 

de número 258, de 1871, subscrito por 26 deputados, 
criando mais 6 Relações com os seguintes distritos: Pará e 
Amazonas, Ceará e Rio Grande do Norte, Minas Gerais e 
Goiaz, São Paulo e Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Ca-
tarina e Mato Grosso. 

Finalmente, o de número 267, apresentado pelas Comis-
sões de Justiça Civil e Criminal, criando mais 7 Tribunais-
d& Relação no Império, o qual, depois de aprovado pelas 
duas Casas de Congresso, converteu-se em lei. 

Foram, ainda, apresentadas A. Camara, em anos suces-
sivos, diversas propostas do Poder .  Executivo, só. bre a refor- 
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ma  judiciária,  sendo que em algumas delas acentuava-se a 
neCessidade da criação de novos Tribunais de Relação. 

No Senado Federal houve também várias tentativas, com 

mesmo objetivo, de aumentar o número das Relações exis-
tentes, sem lograrem êxito, entretanto, não obstante a •exis-
tência do mencionado preceito constitucional. 

II -- SINOPSE DO PROJETO N.° 267, QUE SE ON VERTEU 
NA LEI 2.342, DE 6 DE AGOSTO DE 1873,  QUE  CRIOU 
- MAIS SETE TRIBUNAIS DE RELAÇÃO NÓ IMPÉRIO 

Aprovado, em primeira discussão, o projeto número 258 
que em 1871 havia sido apresentado h Camara, subscrito 
por 26 deputados, foi o mesmo remetido às Comissões de 
Justiça Civil e Criminal, a requerimento do deputado Cam-
pos de Medeiros, para que essas Comissões, recebendo o pro-

jet° e confrontando-o com o que apresentara o mesmo de-

putado  na sessão de 7 de janeiro do referido ano, emitissem, 
com urgência, parecer a respeito, que o escoimasse dos de-

feitos .e inconvenientes apontados no decorrer daquela 

discussão.  
Depois de minucioso exame de todos os projetos refe-

rentes ao assunto, submeteram as referidas Comissões h apre-

ciação da Camara, na sessão de 3 de abril de 1873, o proj e. 
to de lei que tomou o número 267, criando mais sete Bela-

cões no Império, projeto êsse que depois de longamente dis-
cutido foi aprovado e remetido ao Senado em 15 de maio 

de 1873, e nessa Casa encaminhado, dois dias depois, à Co-

Missão de Legislação. 
Essa, em parecer datado de 26 do mesmo mês e ano, 

depois de fazer algumas observações acêrca dos distritos 
das Relações, da conveniência de se fixar o pessoal das Se-

cretarias e de sugerir providências mais amplas e eficazes 

sôbre incompatibilidades, concluiu opinando que o Senado 

adotasse a  proposição  remetida, entrando para isso na Ordem 

do dia. 
Submetido o projeto ao Senado em Segunda discUssão, 

na-sessão  de 11 de julho de 1873, dilatou-se o trabalho legis-: 
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lativo, a requerimento ,do Senador Tomaz Pompeu de Sousa 
Brasil, até que fôsse possível comparecer o Ministro da Jus-
tiga. - 

Reaberta a discussão nas sessões de 18, 21, 22 e seguin-
tes, culminou ela com a votação e aprovação dêste projeto, 
rejeitadas que foram as emendas oferecidas, na sessão de 
21, pelo Senador Silveira da Mote.. 

Na sessão de 26 de julho, entrando o projeto em tercel-
ra discussão, foi apresentada ao mesmo uma emenda pela 
Senador Francisco Rodrigues da Silva, revogando a compe-
tência dos desembargadores para presidir as sessões do júri. 

Nas sessões de 28 e 30 de julho teve ela prosseguimen-
to, sendo rejeitada a emenda e adotado o projeto para  si' 
enviado  a Sanção, o que se verificou a 2 de ag'osto seguinte. 
Foi o projeto sancionado pelo decreto rainier° 2.342, de 6 de-
agôsto de 1873. 

III — OS TRIBUNAIS DE RELAÇÃO CRIADOS PELA LEI 
2.342, DE 6 DE AGOSTO DE 1873 — SEUS DISTRITOS — 

COMPOSIÇÃO E ALÇADA — FUNCIONAMENTO — 
NOMEAÇOES 

Os sete Tribunais de Relação, criados pela lei número 
2.342 de 6 de agôsto de 1873 e os já existentes, em número 
de quatro, tiveram por distritos os territórios seguintes: 

1.°) — Do Pará e Amazonas, com sede na cidade de 
Belém. 

2.°) — Do Maranhão e Piauí, com sede na cidade de 
São Luiz. 

3.°) -- Do Ceará e Rio Grande do Norte, com sede na 
cidade de Fortaleza. 

4.°) -- De Pernambuco, Paraiba e Alagoas, com sede 
na cidade de Recife. 

5-.°) — Da Bahia e Sergipe, com sede na cidade de S. 
Salvador. 

6.°) -- Do Município Neutro, Rio de Janeiro e Espirito 
Santo, com sede na Côrte. 
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7.°) 	De São Paulo e Paraná, com sede na cidade 
,de São Paulo. 

8.°) — Do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 
sede na cidade de Pôrto Alegre. 

9.°) --- De Alines Gerais, com sede na cidade de Ouro 
Presto. 

10.°) -- De Mato Grosso, com sede na cidade de Cuiabá. 
11.°) — De Goiaz, com sede na cidade de Goiaz. 

A Relação da Côrte era composta de 17 desembargado-
TeS, as da Bahia e Pernambuco de 11, as do Pará, Maranhao, 
Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais de 7, 
as de Mato Grosso e Goiaz, de 5 cada uma. 

Fixou-se para as Relações criadas a mesma  alçada já 
existente, estabelecida pelo decreto de ,30 de novembro de 
1853 e pela lei de 16 de setembro de 1854, isto é, a de ...... 
2:000$000 nas causas cíveis e de 5:000$000 nas comerciais. 

Funcionavam as Relações com a maioria de seus mem-
tiros e, quando faltava algum desembargador, ou era im-
pedido, para o julgamento de algum feito, convocavam-se: 
1.° os Juízes de Direito mais antigos das comarcas vizinhas 
mais próximas, designados pelo Presidente da Relação. 

0 Presidente era nomeado pelo Imperador, dentre os 
desembargadores da Relação, tinha o título de Conselheiro 
e servia por três anos, podendo ser reconduzido por igual 
período, tantas vezes quantas o govêrno julgasse convenien-
te. Antes de entrar em exercício prestava juramento nas 
mãos do presidente  interino  da Relação e perante ela. 

A nomeação para o cargo de desembargador era feita 
dentre os Juizes de Direito mais antigos, cujos nomes figu-
rassem em uma lista composta de 10 juízes e que era orga-
riizada pelo Supremo Tribunal de  Justiça; 

Em cada Relação havia um Procurador da Coroa . Sobe-
rania e Fazenda Nacional, nomeado livremente pelo govêr-
no denim os desembargadores da respectiva Relação. Era 
o "Orgão do Ministério Publico", perante a Relação, mas 
julgava com os outros desembargadores os feitos em que não 
interviesse naquelas  funções. 
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IV _INSTALAÇÃO DOS NOVOS TRIBUNAIS; DE 
RELAÇÃO —  FUNCIONÁRIOS — NOMEAÇÕES 

Para a instalação dos novos Tribunals de Relação, cria.g 
dos'pela lei ir.° 2.342 ‘de 6 de agôsto de 1873, foi expedida 
o decreto n.° 5.456 de 5 de novembro do mesmo ano, content: 
do providências diversas e medidas provisórias, tais- Como-
a que determinava a data em que deveriam começar á fun-
cionar. 

As RelaOes de Pôrto- Alegre, São Paulo, Ouro Prêtoi ,  
Fortaleza e Belém instalaram-se no dia 3 de fevereiro ,  de 
1874, e as de Goiaz e Cuiabá, a 1.° de maio dêsse and,  datas 
estas  prefixadas pelo citado decreto. 

Para a execução do artigo 1.°, parágrafos 9.° e IA °, da 
referida lei, 'baixou o •govêrno Imperial o decreto  número 
5.457, de 6 de novembro de 1873, dispondo que as Seéreta-
rias das Relações criadas seriam compostas de urn Secretá-
rio, UM Arnanuense, dois Continuos, servindo um de Portei-
ro, e de dois 'Oficiais Justiça, exceção das de Goiaz e 
Cuiabá, que não tiveram Amanuense e apenas um Continuo. 

Os Secretários eram nomeados em decreto Imperial, os 
Amanuenses, por simples portaria do Ministro  da Justiça, e, 
es demais empregados, veto Presidente da Relação. 

Além dos empregados da Secretaria havia, ern cada 
Relação, dois  Escrivães, que escreviam por distribuição em 
todos os feitos do Tribunal. 

Eram êsses Escrivães nomeados, provisnoriamente, pelos 
Presidentes das Províncias e definitivamente, pelo Govêr-- 
no Central, na forma• estabelecida para o provimento dos 
ofícios de justiça. 

V  composIçÃo DO 'TRIBUNAL DA RELAÇÃO  DE  
OURO PRETO E DE SUA SECRETARIA — NOMEAÇÕES - 

Origináriamente, a composição da Relação de Ouro  Pré-
to e de sua Secretaria acentuou-se na forma seguinte: 

590 

JIIRISPRUDANCIA MINEIRA 

Presidente: Conselheiro Luiz Gonzaga de Brito Guerra. 
Procurador da Coroa: Des. Luiz Francisco da Câmara 

Leal. 

Desembargadores: 

1.°) Viriato Bandeira Duarte. 
2.°) Quintiliano José da Silva. 
3.°) Joaquim Pedro Vilaça. 
4.°) Joaquim Francisco de Faria. 
5.°) Joaquim Caetano da Silva Guimarães. 

Secretário: Bel. Francisco de Paula Fernandes Rabelo. 
Escrivães: Antônio de Assis Martins e Henrique Ed-

mundo Renault. 
Amanuense: Antônio Felipe Dias Ribeiro. 
Contínuo-Porteiro: Augusto Fernandes de Oliveira Cata-

Preta. 
Continuo: Herculano dos Reis Coutinho. 
Oficiais de *Justiça: João José da Fonseca e Manuel 

da Costa Lopes. 
0 primeiro Presidente da Relação de Ouro Prêto foi 

nomeado em decreto Imperial de 4 de novembro de 1873, e, 
por ato de 6 do mesmo mês e ano, o foram o Procurador da 
Coroa e demais Desembargadores. Em decretos e portarias 
posteriores nomearam-se os Escrivães e funcionários da Se-
cretaria do Tribunal. 

Em virtude do disposto no decreto 819 de 30 de agôsto 
de 1851 e mais a legislação posterior e Aviso de 17 de janei-
ro de 1856, foi nomeado pelo Presidente da Relação para 
servir, interinamente, no ofício de Contador, Francisco José 
Lopes, que exercia o cargo de Contador e Distribuidor no 
Juízo da primeira instância. (Liv. 1.° Emp., fls. 5). 
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