
No vitral, a cártula ostenta a data 

da promulgação do Código 

Criminal do Império: 16 de 

dezembro de 1830. Elaborado a 

partir de projeto de Bernardo de 

Vasconcelos e inspirado nas idéias 

de liberdade e democracia então 

difundidas, esse código consagrou, 

em seu art. 1º, o princípio da 

reserva legal, estabelecendo: “Não 

haverá crime ou delito sem lei 

anterior que o qualifique”. 

Continha disposições muito 

avançadas para a época, tais como 

a proporcionalidade entre o crime 

e a pena, a previsão de 

circunstâncias agravantes e 

atenuantes e a restrição da pena à 

pessoa do condenado.

Museu da Justiça



Vitral emoldurado por 

friso de torçais de louro. 

Na balança, emblema da 

Justiça, os pratos 

representam o equilíbrio 

na pesagem dos direitos. 

Os laços simbolizam a 

autoridade judiciária, que 

tem o poder de condenar 

(atar) ou absolver 

(desatar).

Museu da Justiça



Vitral emoldurado por 

friso de torçais de louro. 

Na balança, emblema da 

Justiça, os pratos 

representam o equilíbrio 

na pesagem dos direitos. 

Os laços simbolizam a 

autoridade judiciária, que 

tem o poder de condenar 

(atar) ou absolver 

(desatar).

Museu da Justiça



Vitral onde se destacam as 

Tábuas da Lei, 

emolduradas por uma 

coroa de louros, símbolo 

da vitória. Ostenta, em 

latim, a inscrição “A 

Verdade provém da Terra, 

a Justiça do Céu”. Os laços 

representam a autoridade 

judiciária, que tem o poder 

de condenar (atar) ou 

absolver (desatar).

Museu da Justiça

Trad. Profª Lívia L.Paes 

Barreto  UFF



Vitral onde se destacam as 

Tábuas da Lei, 

emolduradas por uma 

coroa de louros, símbolo 

da vitória. Ostenta, em 

latim, a inscrição “Honrai 

com a Justiça”. Os laços 

representam a autoridade 

judiciária, que tem o poder 

de condenar (atar) ou 

absolver (desatar).
 

Museu da Justiça

Trad. Profª Lívia L.Paes 

Barreto  UFF



Vitral onde se destacam as 

Tábuas da Lei, 

emolduradas por uma 

coroa de louros, símbolo 

da vitória. Ostenta, em 

latim, a inscrição “A Justiça 

é perpétua e imortal”. Os 

laços representam a 

autoridade judiciária, que 

tem o poder de condenar 

(atar) ou absolver (desatar).

Museu da Justiça

Trad. Profª Lívia L.Paes 

Barreto  UFF



Vitral onde uma coroa de 

louros, símbolo da vitória, 

emoldura as tábuas que, 

desde a Antiguidade, 

representam o poder das 

leis escritas. Os laços 

simbolizam a autoridade 

judiciária, que tem o 

poder de condenar (atar) 

ou absolver (desatar).

Museu da Justiça



Vitral onde uma coroa de 

louros, símbolo da vitória, 

emoldura as tábuas que, 

desde a Antiguidade, 

representam o poder das 

leis escritas. Os laços 

simbolizam a autoridade 

judiciária, que tem o 

poder de condenar (atar) 

ou absolver (desatar).

Museu da Justiça



Vitral onde se destacam 

as Tábuas da Lei, 

emolduradas por uma 

coroa de louros, símbolo 

da vitória. Ostenta, em 

latim, a inscrição “Louvai 

a Justiça Salutar”. Os 

laços representam a 

autoridade judiciária, que 

tem o poder de condenar 

(atar) ou absolver 

(desatar).

Museu da Justiça

Trad. Profª Lívia L.Paes 

Barreto  UFF



Vitral ornado com rosetas, folhas 

estilizadas e ramos de palmas 

atados por laços de fita vermelha. 

A cártula ostenta a data do alvará 

régio que deu à Relação do Rio 

de Janeiro o seu Regimento: 13 

de outubro de 1751.
A partir da instalação dessa 

Corte, a organização judiciária do 

Brasil-Colônia, do Ceará para o 

Sul, passou a ter dois órgãos 

julgadores de segunda instância,  

Relações da Bahia e do Rio de 

Janeiro, e um tribunal de terceira 

e última instância, a Casa da 

Suplicação de Lisboa.

Museu da Justiça



Vitral ornado com 

folhagens estilizadas. Na 

cártula está inscrita a data 

da promulgação do 

primeiro Código Civil 

brasileiro: 1º de janeiro 

de 1916. Elaborado a 

partir de projeto de 

Clóvis Beviláqua, revelou-

se obra sólida e resistente 

à ação do tempo, 

destacando-se por sua 

notável precisão e 

excelente técnica jurídica.

Museu da Justiça



Vitral emoldurado por 

friso com motivos 

fitomorfos, ostentando, 

ao centro, a data inscrita 

da promulgação do 

Decreto nº 19.408, de 18 

de novembro de 1930, 

que reorganizou a Corte 

de Apelação do então 

Distrito Federal.

Museu da Justiça



Vitral emoldurado por 

friso com motivos 

fitomorfos, ostentando, 

ao centro, a data da 

promulgação da lei que 

criou os primeiros cursos 

jurídicos no Brasil, um na 

cidade de São Paulo e 

outro em Olinda: 11 de 

agosto de 1827.

Museu da Justiça


