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Para ele, não se pode dizer que o liberalismo tenha sido importado, 
de forma pronta e acabada, para o Brasil. A posição que defende, 
semelhante à de Bosi, é a de que as pessoas que dispõem dos meios de 
produção material são as responsáveis pela produção intelectual, e se as 
elites referem-se a esta ou aquela idéia, o fazem por sua orientação ética, e 
não por considerar que o liberalismo por si só justificará a política 
econômica adotada.  

A idéia central do livro é que a elite brasileira distinguia-se da 
européia por ser conciliatória, no sentido de conseguir ajustar idéias das 
mais diversas correntes a uma determinada visão de mundo. Ao eleger 
modelos de movimentos culturais europeus com relativa liberdade, uma 
facção, que não por acaso ficou conhecida como “moderada”, poderia 
afirmar-se politicamente, conciliando interesses e opções políticas de outras 
facções em disputa pelo poder. Mercadante propõe, assim, que a elite 
brasileira optava por determinadas idéias. E mais: afirma ainda que a 
filosofia eclética cumpriria um papel político na manutenção dessa elite no 
poder.  

Assumindo, pois, as interpretações de Bosi e Mercadante, 
consideremos que as elites políticas leram, interpretaram e formularam, 
conscientemente, uma idéia de liberalismo que, mesmo se baseando numa 
formulação estrangeira, também possuía suas singularidades. A principal 
delas talvez seja a existência do ideário liberal concomitante à persistência 
da escravidão. Isto não quer dizer que as posições defendidas no Brasil 
sejam menos liberais; ao contrário, elas são específicas por esta razão.  

A contextualização não elimina, portanto, a ambigüidade verificada 
de início nos termos referidos por José Murilo de Carvalho; está aí o trecho 
do curador Félix para confirmá-lo. É difícil que ele tenha-se confundido, ao 
utilizar aqueles conceitos. É melhor supor que, para ele – e provavelmente 
para os juizes e os tribunais que o avaliaram –, sua argumentação devia ser 
clara e lógica. Afinal, é bom que se diga, foi ele quem venceu a ação, 
garantindo a libertação dos trinta e dois escravos e de seus filhos, num 
processo que chegou a parar no Supremo Tribunal de Justiça. 
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REVISÃO DO PROCESSO 

 

Fim de Liberata 

Que fim levou Liberata? Mesmo sabendo que ela e sua família foram 
libertadas, tantos pontos obscuros permanecem em sua história! Não 
sabemos bem, por exemplo, como conseguiu que o curado Rebello a 
defendesse, e há um hiato na argumentação do advogado Eleutério 
Francisco de Souza: onde ele conseguiu a versão de que o major Antônio 
Luís de Andrade teria riscado o nome de Liberata das certidões de seus 
filhos? Com Rebello é que não foi, já que este havia passado para o outro 
lado, defendendo a viúva do major.  

Outras perguntas ainda podem ser feitas, tantas quanto maior for a 
capacidade de formulá-las. Algumas jamais serão respondidas. Outras, ao 
contrário, serão de tal forma desenvolvidas que nem nos lembraremos que 
sua origem esteve no caso da Liberata. Neste momento, não são exatamente 
os destinos de sua família que nos interessam. Felizes ou não, estes libertos, 
seus advogados, curadores e senhores já não estão neste mundo faz tempo. 
O problema agora é outro: saber que sentido pode ser extraído do conjunto 
destas histórias.  

Com base nessas preocupações, a atenção passa para aqueles que 
foram os curadores, advogados, juizes e juristas das ações. Os escravos são 
deixados, por ora, de lado, devido à decisão de explorar as ações de 
liberdade sob o prisma da estrutura judicial. Nenhuma resposta definitiva, 
porém, será fornecida às questões formuladas: temos por enquanto muitas 
perguntas para poucas respostas, ou melhor, algumas conclusões 
provisórias. Por isso, a atitude será esta: olhar em tomo, como quem busca 
terreno firme, anotando as coordenadas que orientarão a confecção de um 
futuro mapa. O objetivo foi de os tópicos serem fixados de forma atenta a 
várias possibilidades de abordagem. Toda a liberdade possível, pois, será 
permitida a partir de agora a curadores, advogados, juízes e juristas. 
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Curadores 

Quem são os escravos que conseguem chegar aos curadores? Quem 
são os curadores que os atendem? O primeiro requerimento de Liberata, que 
parecia tão desenvolta, fala das dificuldades em conseguir alguém que a 
ouvisse. E quando D. Pedro I ordena ao juiz de Guaratinguetá que instaure a 
ação de Margarida e Escolástica, ele declara expressamente que se lhe dê 
até um curador gratuito. O “até” não pode passar incólume. Sem um 
curador, a ação não prossegue. Mas não devia ser nada fácil conseguir um.  

A pergunta persiste: como o escravo consegue chegar até o curador? 
Que nem todos o conseguiam, é presumível. Provavelmente, nem todos 
sabiam da existência de tais ações e, mesmo que soubessem, não se pode 
partir do princípio de que sempre teriam motivos ou seriam suficientemente 
audaciosos para procurar a Justiça. Que o acesso ao curador também 
variava no tempo e no espaço, é presumível. O crescimento do número de 
ações no decorrer do século e a atuação do movimento abolicionista a partir 
de princípios da década de 1870 são exemplos de fatores importantes que 
contribuem para a necessária contextualização desse escravo que consegue 
curador. Mas, ainda operando com todo o tempo contido nessa amostragem 
de processos, algumas observações podem ser feitas. Em muitos processos, 
o curador nomeado pelo juiz é a pessoa que assinou o primeiro 
requerimento, geralmente “a rogo” do escravo. Assim, mesmo antes de 
começada a ação, este já teria acesso ao curador, que seria depois 
empossado pelo juiz. Às vezes, ele era o depositário. Só que este homem 
era também um advogado. Assim, ao defender um escravo, está exercendo 
a sua profissão. O curador Rebello, ao desistir da ação de Liberata, diz que 

Como desde o princípio desta presente causa, e até o presente nunca 
recebi um só real por ela, o que juro aos Santos Evangelhos, parece-
me justo que o Meritíssimo Senhor Julgador haja por bem de nomear 
outro curador que acabe de concluí-la (...).39 

Quem deveria tê-lo pago? Ele era um funcionário do tribunal? As 
indagações nos fazem voltar ao problema da escolha do curador. Na 
realidade, somente pelos processos é bem difícil de se saber quem são estas 
pessoas, e como foram escolhidas para defender escravos perante o tribunal. 

                                                 
39 Processo número 1337, maço 214, op.cit. 
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O primeiro passo para responder a estas perguntas talvez seja o de saber 
qual a base jurídica que toma possível o acesso do escravo ao curador. 

Segundo Bulhões Carvalho (1957), o direito português, e por 
extensão o brasileiro, teria tomado do direito romano o conceito de curador: 
na Constituição de Constantino ter-se-ia estabelecido que todos os 
miseráveis teriam privilégio de foro, ou seja, poderiam requerer a nomeação 
de um curador para representá-los em questões jurídicas que envolvessem 
seus interesses. As Ordenações Filipinas baseiam-se nesta idéia para 
estabelecer (na Ord. livro. 32, tít. 5, paragráfo 3 a 5) que “(...) o órfão, viúva 
ou outra pessoa miserável” têm os privilégios de escolher curadores, 
para suprir suas próprias incapacidades de administrar seus interesses,  

As Ordenações são claras em definir o órfão e a viúva, mas não o 
miserável. O conceito romano de miserável seria o mesmo do português? 
Ainda com Bulhões Carvalho, o direito romano definia miserável como 
todo aquele que não podia defender-se por si só, não podendo, por vezes, 
arcar com as custas do processo. Nas Ordenações, pela forma como a frase 
foi construída, pode-se concluir – como muitos o fizeram – que a categoria 
“miseráveis” não seria independente das de “órfãos” e “viúvas”. Assim, o 
conceito poderia ser estendido, ao máximo, a mulheres solteiras que 
tivessem perdido o pai e fossem maiores de quatorze anos (não mais 
consideradas órfãs, portanto) e outros casos semelhantes, mas nunca a 
escravos.  

A “intenção” do legislador filipino teria sido a de criar um novo 
conceito de “miserável” ou a de reproduzir o do direito romano? Esta era 
urna das dúvidas dos praxistas do século XIX, quanto à interpretação desta 
Ordenação: para alguns, deveria valer o sentido atribuído pela Constituição 
de Constantino; para outros, deveria ser seguida a interpretação das 
Ordenações anteriormente citada; e para outros, ainda, o próprio texto das 
Ordenações permitia que fosse adotado o conceito romano. No Brasil, a 
questão foi definida em 1843: o Aviso nº 7, de 25 de janeiro (parágrafo 4),  

...mandou que fossem considerados miseráveis os pobres, os cativos, 
os presos em cumprimento de sentença, os loucos, (...) a Igreja e os 
religiosos mendicantes (...)40 [grifo meu]  

                                                 
40 Aviso nº 7, 25 de janeiro de 1843. par.4. apud Bulhões Carvalho (1957), p.105. 
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A definição é bem diferente das estabelecidas pela Constituição de 
Constantino e pelas Ordenações Filipinas; neste trecho, órfãos e viúvas não 
são sequer mencionados.  

A confecção do Aviso pode ser atribuída à necessidade de se eliminar 
de uma vez por todas as dúvidas a respeito. A partir de 1843, sabemos que o 
escravo, juridicamente, podia ter acesso a um curador. No entanto, temos 
conhecimento de ações anteriores ao Aviso (gráfico 1), nas quais a presença 
do curador foi imprescindível para o seu prosseguimento. O próprio 
requerimento de Liberata é um destes casos. Nele, ela pede um curador 
“como pessoa miserável” que é.  

No entanto, uma requisição sua, posterior, mostra mais um aspecto 
da definição desse conceito:  

Suposto que as pessoas miseráveis e indigentes nenhuma obrigação 
tenham de prestarem fiança nas Custas/ contudo esta minha 
Constituinte pronta para a prestar, sem a menor dúvida ...41  

Deste trecho depreende-se que é suposto, ou melhor, parte-se do 
princípio de que nenhuma “pessoa miserável” deveria pagar para iniciar um 
processo. Isto pode demonstrar que, na prática (ainda não há dados para 
afirmá-lo com segurança), a extensão a escravos da possibilidade do recurso 
a um curador antes de 1843 teria sido comum a ponto de todos saberem que 
um escravo, enquanto miserável, não estaria obrigado a pagar as custas do 
processo. Neste caso, o Aviso pode ser visto como um reconhecimento, por 
parte do Estado, de uma prática costumeira:42 a aceitação dos pedidos. Mas 
há ainda outro lado da citação: Liberata deseja provar que, apesar de 
miserável, possui meios de arcar com as despesas. Como ela conseguiu o 
dinheiro, não se sabe; no entanto, seu já empossado curador busca a 
diferenciação em relação aos outros de mesma condição como mais um 
argumento para consecução de seus objetivos.  

Juntando-se as duas possibilidades, pode se concluir que, mesmo 
sendo o acesso ao curador relativamente comum antes de 1843, ele 
dependia de fatores outros que não a lei. Mostrar-se mais perto do mundo 
dos livres, por ter posses ou conhecer pessoas influentes, parecia também 
ser fundamental para o prosseguimento da ação. Sem estas prerrogativas, 

                                                 
41 Processo número 1337, maço 214, op.cit. 
42 A respeito, ver também Oliveira Vianna (1987), vol.1, cap.VIII, pp.149-158. 
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um escravo de uma vila do interior, provavelmente, nunca conseguiria voz 
na justiça. Seguindo este raciocínio, chegamos à idéia de que o acesso à 
estrutura jurídica e ao judiciário dependia, e muito, das relações pessoais 
que o escravo mantivesse com homens livres e poderosos do local.  

Voltemos, como exemplo, ao caso dos trinta e dois escravos de Barra 
Mansa, defendidos pelo curador Félix.43 Antes da ação ser iniciada, o juiz 
havia escolhido outro curador, Luís Antônio Vieira; os irmãos Oliveira 
tentaram por várias vezes impugnar essa escolha:  

Oliveira & Irmão, fazendeiros estabelecidos neste termo, 
comparecem perante V.Sa. para reclamar contra o irregular e 
tumultuário procedimento judicial promovido pelo Dr. Luís Antônio 
Vieira como curador (...). Não será preciso muito expender para 
demonstrar a inconsistência e impolítica da nomeação (...). Quem, 
como V.Sa., tem, nos últimos tempos, morado no seio desta cidade 
conhece o grau e a extensão da má vontade que o nomeado e toda a 
sua família devotam aos suplicantes e seus parentes. (...) Os protestos 
que fazem nas ruas públicas desta povoação, com o fim de perturbar 
os interesses ou direitos de seus adversários (ou). O zelo ou interesse 
a benefício das liberdades nunca passou pela mente do nomeado que 
se finge amoroso por uma causa de tantos incômodos e incertezas de 
êxito – É antes um pretexto de ostentação, que desejo sincero de 
patrocínio de seus curatelados.44  

A estes argumentos, o juiz responsável responde, dizendo:  

O que os suplicantes requerem não pode ser deferido. A inimizade 
que alegam votar-lhes o curador, por mim nomeado, em nada 
prejudica o bom andamento da causa. Que o zelo do curador em prol 
de seus curatelados seja filho da inimizade aos suplicantes, ou da 
consciência que o cargo impõe, pouco importa. Desde que haja de 
sua parte estudo, desvelo, e notoriedade, como eu espero, não tenho 
que ir mais longe indagar a razão por que põe em ação aquelas 
qualidades (...).45  

Os réus denunciam a participação de Antônio Vieira como sendo 
fruto de uma inimizade a eles devotada, e não por desejo de fazer valer a 
justiça aos escravos requerentes. O juiz, por sua vez, defende-se das 

                                                 
43 Processo número 7388, caixa 3691, op.cit. 
44 Idem. 
45 Ibidem. 
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acusações, alegando pouco importar as razões que movem as atitudes do 
curador. Mas o quadro pintado por Oliveira & Irmão é, senão convincente, 
ao menos coerente. Um senhor resolve, por inimizades ou mesmo disputas 
políticas locais, encampar uma ação para prejudicar um outro senhor seu 
concorrente. De qualquer forma, para que tudo isto aconteça, é necessário 
que esse senhor, que porventura queira atacar um outro, tenha contato com 
os escravos em questão, e que esteja a par do ocorrido. Mais uma vez, as 
relações pessoais aparecem como condições fundamentais para ocorrência 
dos processos, sobretudo deste, em que os escravos moram em uma fazenda 
bem distante de Barra Mansa.  

Hebe de Castro (1993), em recente pesquisa, afirma que a violência 
do cativeiro tenderia a reforçar relações de solidariedade entre os escravos; 
mas, ao mesmo tempo, “afirmar-se enquanto pessoa no interior da condição 
cativa significava também diferenciar-se na homogeneidade artificialmente 
construída pela escravidão”.46  

Nessa tática de diferenciação, a autora percebe dois tipos distintos de 
significações políticas: o dos senhores, que investiam na diferenciação 
como uma estratégia de controle social de seus escravos, e o destes que, ao 
constituírem família, por exemplo, distinguiam-se dos solteiros e recém-
chegados, e assim se aproximariam da possibilidade de liberdade.  

Nesse contexto, o conceito de paternalismo (entendido como “código 
de dominação pessoalizado”) ganha uma nova dimensão, ao possibilitar a 
alforria para alguns e tentar legitimar a escravidão para a grande maioria.  

Sigamos estas duas últimas observações: para um escravo conseguir 
curador é preciso que, antes de tudo, ele conheça homens livres que se 
disponham a redigir um requerimento em seu nome, a requerer de fato o 
curador e, possivelmente, a protegê-lo em caso de retaliações do senhor. 
Não era qualquer um que podia fazer isso. Ele precisaria para tal ter 
relações pessoais bem consolidadas. Só um escravo bem estabelecido em 
um plantel, dispondo provavelmente de privilégios concedidos pelo senhor 
(como morar em casa própria, ou ter uma roça) poderia estabelecer esse 
contato.  

                                                 
46 Hebe de Castro, 1993, vol. 1, p.160. 
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Antes de 1843, essa questão ganha maior dimensão devido à 
inexistência de uma decisão formal acerca do estatuto do miserável, e 
portanto das circunstâncias do apelo ao curador. É uma aparente ironia: a 
diferenciação produzida para manutenção do controle social pôde ser usada, 
embora por poucos, como estratégia de obtenção de liberdade. 

 

Advogados 

No dia 02 de agosto de 1886, escrevia Joaquim Nabuco em O Paiz:  

Nas colônias inglesas a magistratura que julgava em questões de 
escravos era 'especial'; entre nós ela é composta quase toda de 
senhores de escravos. (...) Às vezes grandes proprietários, mas no 
geral senhores de escravos, ou filhos, genros, parentes de senhores, 
os nossos bacharéis não têm a isenção de ânimo precisa para decidir 
em questões de liberdade, porque o ar que respiram é o dos 
preconceitos de classe. Na Inglaterra antes de tudo atender-se-ia a 
essa consideração, primordial para a garantia dos direitos dos 
escravos, porque é absurdo incumbir do julgamento de uma causa, 
que é quase sempre de classe contra classe, os representantes de uma 
das partes.47  

Nesse artigo, Nabuco condena o discurso do ministro da Justiça sobre 
uma pena de trezentos açoites a alguns escravos de Paraíba do Sul. Ao 
argumentar ser isto na verdade a aplicação da pena de morte, ele ressalta 
que nem valeria a pena, para os escravos, entrar com processos, pelas 
razões acima mencionadas.48 

Joaquim Nabuco assinala um ponto interessante: seriam os 
advogados, elite ilustrada, capazes de defender com a devida isenção os 
escravos que a eles recorrem? Para Lenine Nequete (1988), a questão 
mostrou-se tão importante que o incentivou a escrever um livro inteiro para 
respondê-la. Nequete defende a idéia de que as atuações dos advogados 
estavam inteiramente baseadas na lei e na jurisprudência disponíveis, e não 
influenciadas pela classe social a que pertenciam. Ao adotar esta posição, o 
autor estava postulando a importância da decisão dos juízes (em nome da 
lei) para resolução dos conflitos sociais.  

                                                 
47 Joaquim Nabuco, O Paiz, 02/08/1886. 
48 Para análise do pensamento de Joaquim Nabuco, ver Izabel Marson (1993). 
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Temos, portanto, duas opiniões opostas. A primeira, do fim do século 
XIX, vê na classe social o fator primeiro de explicação das posturas dos 
magistrados. A outra, um século mais tarde, retira da classe social qualquer 
influência, transferindo-a para a lei.  

Oscilando entre uma posição e outra, eis a questão: o que define a 
atuação de um magistrado em uma ação de liberdade? Fosse somente a 
determinação de classe, não haveria tantos processos resolvidos a favor do 
escravo; fosse definida apenas pela jurisprudência, a maioria dos escravos 
provavelmente sairia vitoriosa nas ações posteriores à lei de 1871 (o que 
não ocorreu; ver gráfico 4), e Nabuco possivelmente não interpretaria a 
posição dos magistrados da forma que o fez.  

Para, desdobrar essa questão, talvez seja interessante reportar a 
alguns pontos elaborados por Ilmar de Mattos (1990). Para ele, a identidade 
da classe senhorial brasileira teria sido construída através de uma 
determinada ação política da Coroa, que, depois de um “longo e tortuoso 
processo”, teria conseguido lidar com as divergências entre seus membros, 
em função de seus objetivos. Estendendo a importância conferida por esse 
autor à atuação política dos membros da “classe senhorial” para os 
advogados que participam em ações de liberdade, e entendendo suas 
participações como expressões de um posicionamento político – ainda que 
também estejam exercendo as suas profissões -, acredito podermos começar 
a compreender melhor o significado dos posicionamentos dos advogados.  

Há vários caminhos por onde pode-se começar a andar. Por exemplo; 
um advogado que trabalha a favor do escravo usa de argumentos por vezes 
mirabolantes para convencer o juiz de que seu curado tem direito à 
liberdade. Além dele, os outros advogados, atuando em primeira ou 
segunda instância, discorrem por páginas e páginas, comentando leis e 
livros de jurisprudência. O juiz, por sua vez, escreve um relatório sobre o 
caso e divulga o seu parecer. Na Corte de Apelação, muitas vezes aquele 
que tem o seu voto vencido na decisão final escreve pessoalmente as suas 
razões.  
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Todos esses pronunciamentos são extremamente ricos. O caso de 
Florinda também é interessante e mostra até onde podem chegar os 
advogados na arte da retórica.49  

Foi em 1855. Florinda reivindicava sua liberdade dizendo que sua 
carta de alforria, que lhe havia sido dada por sua senhora, tinha sido 
destruída por Francisco Alves Machado Bastos, viúvo da dita senhora. A 
primeira sentença considerou Florinda escrava. Agora, os dois advogados se 
digladiam na Corte de Apelação;  

O Douto Patrono ergueu-se em vingador da liberdade! Suas 
expressões ferem fogo! Pena é porém que ele (...) abraçasse a causa 
da rebeldia, julgando defender a da liberdade! Ainda assim 
respeitemos o seu santo entusiasmo, louvemos as suas boas 
intenções, muito principalmente se ele for o primeiro a dar o 
exemplo, principiando a justiça por casa! (...) A emancipação é um 
voto de todo coração bem formado. (...) Esperemos pois por este dia, 
(...) (mas) enquanto ele não chega não confundamos a sua lua doce e 
plácida com o brilho sinistro de incêndio que se procura atear, porque 
podemos ser vítimas dele f(...). E não querendo que em nome de tão 
sagrada causa se procure fazer tão profundas feridas ao não menos 
sagrado direito de propriedade...  

O depoimento é interessante, porque o advogado não nega a 
importância da causa da liberdade, nem se posiciona radicalmente contra a 
emancipação; pelo contrário, ele enfatiza que a escravidão terá um fim, mas 
que não se deve confundir liberdade com rebeldia. Arriscando um pouco, 
pode-se interpretar que a rebeldia estaria na proposição de uma ação por um 
escravo, ou na defesa, na justiça, da liberdade de um escravo por um 
advogado. Neste caso, a prerrogativa da libertação estaria nas mãos dos 
senhores, quando muito nas do governo, mas nunca nas dos escravos. Mas o 
curador de Florinda retruca de imediato:  

Defendemos nós a liberdade, que outros pretendem destruir. Grande 
e sublime (...), é o assunto da presente causa, porque o interesse que 
ela suscita é comum ao indivíduo e à sociedade, ao cidadão e à lei, à 
humanidade e à justiça. (...) Em que lei se funda o apelado para 
sustentar que sendo vivo o pai de sua mulher, e seu herdeiro, não 
podia ele libertar uma sua escrava? Cite a legislação, onde está 

                                                 
49 Processo número 1333, maço 214, Santo Antônio da Paraibuna, 1855, Corte de Apelação. 
Arquivo Nacional-RJ. 
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consagrado semelhante absurdo. (...) Qual a lei que proíbe a alforria 
doada pelo pai, ou pelo filho a um escravo, que a merece, só em 
respeito do direito de herança futura?  

Estes argumentos, embora defendam a liberdade imediata da escrava, 
apresentam pontos em comum com o anterior. A pergunta final também 
remete a tarefa da libertação ao senhor. Assim, a ação de liberdade estaria 
atuando no sentido de homologar uma atitude senhorial anteriormente 
tomada. Além disso, as duas citações terminam com a defesa do direito de 
propriedade, uma referindo-se diretamente à sua importância, e o outro 
minimizando a sua importância em função do respeito à palavra do senhor. 
O reconhecimento, por parte do curador, é o da supremacia da vontade do 
senhor, não do direito da escrava em questão à liberdade.  

Mas existe uma diferença básica entre os dois advogados que não 
pode ser desprezada: um está a favor da liberdade, e o outro está 
defendendo o senhor. Será esta posição apenas tomada devido ao exercício 
profissional, e os dois poderiam estar em papéis trocados?  

Ainda não é possível responder inteiramente a esta questão. Para 
tanto, seria necessário arrolar todos os advogados participantes nesse tipo 
de processo e suas posições em cada uma das ações de que tenham 
participado. A última pergunta feita pelo curador também pode denotar 
alguma diferença: ele clama por leis que fundamentem o argumento de seu 
adversário. Teria existido mesmo alguma lei na qual poderia ser baseada a 
reivindicação do viúvo da senhora de Florinda?  

O curioso é que o advogado, ao menos no trecho transcrito, não cita 
qualquer lei para fundamentar a sua própria proposição. Ao que parece, a 
liberdade seria um estado natural. O fato mesmo de ele arrolar o indivíduo, 
a sociedade e a humanidade (termos cada vez mais abrangentes) como 
interessados na causa comum da liberdade parece orientar a interpretação 
neste sentido. Aqui, portanto, surge uma outra concepção: a do direito 
natural.  

A idéia de direito natural, à época do processo em questão, já devia 
estar bastante disseminada entre os advogados brasileiros. Afinal, a reação 
antiescolástica promovida por Pombal, da qual decorreu a expulsão dos 
jesuítas, provocou também uma reforma no sistema universitário 
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português,50 afetando o currículo da faculdade de Direito de Coimbra, onde 
a maioria estudou (até a criação dos cursos de Direito em São Paulo e 
Olinda, em 1828).51 

O programa vigente até 1772, cujo suporte institucional era a 
Companhia de Jesus, estava comprometido com os ideais da Contra-
Reforma, proclamava o retorno à Escolástica e rejeitava a ciência e o 
humanismo renascentista; idéias, portanto, que contrariavam todo o espírito 
racionalista europeu do século XVIII. Com a reforma, criam-se faculdades 
de Matemática e Filosofia, incluindo-se nelas, além de cursos como os de 
zoologia e física, o de direito natural.  

A teoria do direito natural, tal como foi formulada nos séculos XVII 
e XVIII, contrapunha-se à doutrina de que só há um direito, o formulado 
pelo Estado, cujas leis independem de valores éticos. De acordo com esta 
concepção, existiriam leis universais, acima de qualquer decisão estatal, às 
quais dever-se-ia recorrer em caso de conflito de opiniões52. Entre estas leis, 
está a da liberdade natural do homem.  

O advogado que se referiu ao direito natural do escravo à liberdade 
expressava as idéias de uma corrente muito em voga na época, e referia-se à 
praxe jurídica de então: em caso de divergência, que se proceda à 
libertação. Este movimento renovador, pois, não passou despercebido no 
Brasil; ele foi vivido pelos estudantes que participaram da reação 
antiescolástica.  

Mas as próprias Ordenações Filipinas nesses casos já permitem a 
liberdade, como o fixado na ordenação livro 4º, título 11, parágrafo 4. A 
diferença básica é que elas sugerem ser a Coroa, mediadora de conflitos, 
quem concede a libertação. No século XIX, embora a liberdade possa até 
parecer, quem sabe propositadamente, uma dádiva do Estado, já estava 
sendo fundada, através da argumentação dos advogados, num dos únicos 
direitos “inalienáveis” do ser humano: a liberdade.  

                                                 
50 Sobre este tema baseio-me em Wanderley Guilherme dos Santos (1978), pp.19-22, e em 
Antônio Paim (1987), cap.I. 
51 Para esta informação e um histórico sobre a Faculdade de Direito de Coimbra, ver José 
Murilo de Carvalho, 1980, cap.3. 
52 Norberto Bobbio, 1986, verbete “jusnaturalismo”, pp.655-660. 
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Daí a insistência do advogado em questionar seu colega sobre a 
existência de leis que comprovem os seus argumentos; a não-citação 
permite que ele saque o ás do baralho: o direito natural.  

Aqui é importante que se faça uma ressalva: a concepção do direito 
natural está presente nas exposições dos advogados, não só pela influência 
da formação em Coimbra, mas também pelo contato com idéias formuladas 
na França e na Inglaterra, conforme argumenta Wanderley Guilherme dos 
Santos; o embate entre estes dois advogados faz parte do debate político do 
século XIX brasileiro, mas isto não quer dizer que o Estado já tenha 
aceitado tais idéias. Ou melhor: o argumento fundado na liberdade podia ser 
aceito no caso particular de um escravo, mas isto não significava, 
obrigatoriamente, que o Tribunal que concedeu a libertação tivesse adotado 
a doutrina do direito natural. Se assim fosse, não haveria escravidão no 
Brasil em meados do século XIX.  

Esta conclusão pode ser considerada mais um elemento para 
confirmação da ambigüidade básica da elite brasileira proposta por José 
Murilo de Carvalho e por nós discutida. A ênfase, contudo, deverá estar na 
consideração dessas idéias, e portanto também do posicionamento dos 
advogados, como parte de um processo. É assim que –lentamente, mas não 
sem polêmica – tais mudanças vão sendo forjadas 

 

Citações 

À análise das exposições dos advogados, é necessário acrescentar as 
várias citações de livros de jurisprudência e de leis; elas podem nos 
apresentar mais aspectos que nos ajudam a compor o cerco em tomo dos 
advogados: o que liam eles? Com base em que livros desenvolviam suas 
idéias sobre a justiça, o direito, a escravidão, a política? O que 
fundamentava, para eles próprios, seus argumentos?  

Sérgio Adorno investe nesse campo quando estuda a formação 
acadêmica dos magistrados da Academia de Direito de São Paulo durante 
boa parte do século XIX, para entender a organização da cultura jurídico-
política brasileira. Interessado em saber que tipo de intelectual/burocrata o 
magistrado em direito era, ele pesquisou o ensino jurídico e a militância 
política dos estudantes a partir de suas práticas em jornalismo. Ao inferir 
que esse foi o melhor meio de formação do advogado para a vida pública, o 
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autor chega à conclusão de que o ensino jurídico propriamente dito, no que 
concerne à formação dos juristas, era fraco, embora tenha sido ótimo 
fornecedor de burocratas, ativistas e intelectuais para a sociedade.  

Seguindo um caminho um pouco diferente do que o percorrido por 
Adorno, podemos considerar que muitos desses advogados tiveram contato 
com uma cultura jurídica na universidade e, se não eram juristas, ao menos 
utilizavam na sua atuação cotidiana livros e publicações periódicas sobre 
jurisprudência. Ou melhor: eles necessariamente tinham uma prática de 
leitura (e de aplicação desta leitura) em sua profissão.  

Robert Darnton (1992) desenvolve, em artigo sobre a história da 
leitura, algumas propostas a respeito da forma como os livros podem ser 
analisados. Uma delas é a percepção da leitura como um fenômeno social: 
quem é o autor, onde o livro foi escrito, quando, quem leu, quem editou, 
etc. Outra é a microanálise: a verificação das bibliotecas de determinados 
grupos sócio-econômicos, políticos, profissionais. Unindo as duas, ele crê 
poder traçar um perfil dos paradigmas culturais de tal grupo, com relação 
aos hábitos de leitura.  

Segundo suas orientações, poderiam ser quantificados os livros 
citados pelos advogados nas ações. Assim, lendo-os, estaríamos em contato 
com uma das bases jurídicas que lhes permitem escrever e desenvolver 
determinadas idéias. A partir daí, poder-se-ia compor um tecido cultural, 
como foi inicialmente proposto por C. Geertz (1980), ao se tentar delimitar 
o panorama dos referenciais jurídicos no qual os advogados estavam 
inseridos, em seu meio profissional.  

Mas Darnton não pára por aí. Depois de conceituar o que chama de 
as bases institucionais da leitura, ele passa a perguntar-se sobre o processo 
interno de compreensão das palavras. Operando mais em parâmetros de 
análise histórica do que psicológica, o autor sugere o estudo das notas 
escritas pelas pessoas em seus livros (o que pensavam enquanto estavam 
lendo?) e esboça uma análise que conjugaria teoria literária com critica 
histórica: “...seria possível comparar os leitores implícitos dos textos com 
os leitores reais do passado e, através dessas comparações, desenvolver 
tanto uma história, quanto uma teoria da reação do leitor”53. 

                                                 
53 Darnton, 1992, p.228. 
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O levantamento dos livros lidos pelos advogados ainda não existe: 
por isso mesmo, enquanto não se sabe o que talvez não seja possível 
pesquisar, quase todo exercício de conjectura é permitido: quais são as 
possibilidades de interpretação desse grupo?  

Darnton conclui o artigo afirmando que boa parte de sua motivação 
pela história da leitura advém de seu interesse pelo esforço do homem em 
encontrar significado em si mesmo e no mundo que o cerca, nos outros 
homens e na forma como eles compreendem a vida. Quem sabe se as 
leituras desses advogados não os ajudavam a dotar de significado seus 
próprios papéis nas ações de liberdade. 

 

Leis 

Chalhoub (1990), ao comentar uma ação na qual o juiz dá razão a 
uma escrava, chama atenção para o significado político da interpretação das 
leis. Nesse processo, iniciado em 1864, o juiz acabaria tornando-se, 
segundo ele, um “militante da liberdade”. A observação é muito 
interessante: “...os processos cíveis colocavam os juízes freqüentemente 
diante da situação-limite: a jurisprudência era ambígua, as partes em 
confronto pareciam igualmente bem fundamentadas nas razões de direito, e 
ia se tornando cada vez mais difícil não recorrer às próprias convicções 
mais Últimas a respeito da escravidão.”54  

Este era um juiz da Corte; suas decisões políticas não podem ser 
comparadas às dos juizes do interior, por exemplo, nas décadas de 1830 e 
1840. Militantes da liberdade – mesmo que decidissem a favor da libertação 
de um escravo ou outro –, é difícil que o fossem. Mas suas sentenças são 
certamente leituras sobre a escravidão, e suas decisões são políticas. Que 
leitura política eles fazem das tais regras gerais de direito? Que diferença de 
atitude, diante da escravidão, há entre o juiz de primeira instância e os 
desembargadores da Relação e do Supremo?  

Antes de prosseguirmos nessa direção é preciso considerarmos um 
outro aspecto: as leis. São inúmeros os alvarás, decretos, ordenações, 
citados pelos advogados e juizes. Manuela Cunha é enfática ao afirmar que 
não há lei positiva que permita a alforria antes de 1871. Mas as citações das 

                                                 
54 Chalhoub, 1990, p.122 
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leis e o retomo ao debate jurídico do século XIX talvez permitam que 
sigamos, novamente, por trilhas diferentes.  

Continuemos com Chalhoub; em um dado momento, ao comentar as 
diferentes soluções jurídicas que receberam os processos de escravas 
alforriadas condicionalmente, ele arrisca que talvez o problema tenha 
recebido soluções diferentes ao longo do tempo.55 

Temos três casos. Um é o de Margarida e Escolástica. Elas foram 
avaliadas e querem pagar as suas quantias em juízo, para serem libertadas. 
A outra história é a de Florinda, aquela que diz ter sido sua carta de alforria 
destruída pelo viúvo de sua senhora. E o terceiro é o de Francisca que, 
tendo seiscentos mil réis e julgando um valor justo para consecução de sua 
liberdade, quer entrar com uma ação56. Os processos começaram em 1823, 
1855 e 1872, respectivamente.  

As quatro foram libertadas ao final. Margarida e Escolástica, depois 
da reforma da sentença pelo Tribunal da Relação. Florinda também. E 
Francisca, depois de pagar um conto e duzentos mil réis, quantia pela qual 
foi avaliada.  

A sentença final das duas primeiras escravas, como vimos, faz alusão 
à praxe inalterável e às regras de direito para argumentar a favor da 
liberdade.  

Florinda é libertada depois de um extenso acórdão, no qual os 
desembargadores decidem que:  

... vistos os autos, reformam a sentença porquanto (...) conseguiram 
elas demonstrar que a mulher do apelado, sendo ainda solteira, mas 
estando emancipada, passou carta de liberdade à (...) apelante com a 
cláusula de que ela e todos os filhos que tivessem a acompanhariam 
até sua morte, prestando-lhe serviços; e com efeito é isso o que se 
deduz quanto ao essencial dos depoimentos das testemunhas (...). 
Deles se conclui quanto basta em prol de uma causa, a respeito da 
qual a Ord. liv. 4o, tít 11, par. 4o, se expressa deste modo = E porque 
em favor da liberdade, são muitas coisas outorgadas contra as regras 

                                                 
55 S. Chalhoub, 1990, p.130. 
56 Processo número 4063, maço 1737, op.cit.; Processo número 1333, maço 214, op.cit.; 
Processo número 14.652, caixa 3688. Todos são da Corte de Apelação, e estão no Arquivo 
Nacional-RJ. 
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gerais = na lei de 1 de abril de 1680, como se segue = são mais fortes 
as razões que há em favor da liberdade do que as que podem fazer 
justo o cativeiro = (...) Portanto, reformando a sentença apelada, 
julgam libertos os apelantes (...). Rio, 1 de julho de 1857. Mariani, 
Costa Pinto, Ribeiro, P. Monteiro, T. Queirós.  

A Relação baseia-se em um parágrafo das Ordenações Filipinas e em 
uma lei, a de 1680, para justificar as liberdades concedidas à Florinda e a 
seus filhos. Os desembargadores levam em conta os testemunhos e, antes de 
divulgar o resultado, expõem cuidadosamente as razões e a legislação que 
permitem a decisão final.  

Este acórdão difere um pouco do de 1823, quando o mesmo tribunal 
liberta Margarida e Escolástica. Embora faça uma referência implícita à 
uma ordenação (livro 4, título 11, parágrafo 4), a sentença das duas escravas 
não a cita diretamente, nem menciona outra lei ou ordenação; além disso, 
embora não pareça, o primeiro acórdão é incomparavelmente maior do que 
o que acabamos de citar. Mas a sentença de Francisca é completamente 
diferente:  

Julgo por sentença o auto de avaliação a fl.17, para que produza seus 
devidos e legais efeitos. Exiba a libertanda em juízo, por seu curador, 
a quantia de um conto e duzentos mil réis em que foi avaliada, e seja 
citado seu senhor para receber a dita quantia no dia e hora que o 
Escrivão marcar para exibição, pagas pela libertanda as custas. Rio, 8 
de outubro de 1872. João Sertonio.  

Apenas isso. E foi transcrita na íntegra! O acórdão confirmou a 
sentença, afirmando que “estava preenchida a exigência da lei no 2040 de 
28 de setembro de 1871”.  

A diferença entre as duas primeiras e esta última é enorme. A citação 
da lei do ventre livre exime os juizes de qualquer dúvida e justificativa. Se 
Francisca quer pagar o seu valor, que o faça, assim que avaliada em juízo. 
Pronto. Baseados nessa lei, eles não precisam dizer que são mais fortes as 
razões a favor da liberdade; a lei já o diz.  

Assim, em nosso percurso encontramos: um acórdão de 1823 
extensíssimo, no qual não é citada qualquer lei; um de 1857 um pouco 
menos extenso, mas com algumas referências à legislação; e uma sentença 
de 1872 curtíssima, inteiramente baseada na lei de 1871.  

 50

Podemos admitir, por estes exemplos, que a resposta jurídica às 
proposições de liberdade, como sugeriu Chalhoub, sofreu modificações ao 
longo do tempo. O impacto da lei de 1871 é conhecido57; mas, mesmo antes 
dela, a cada vez mais freqüente citação de leis – não só referentes à 
legislação portuguesa, mas também a avisos e alvarás feitos depois da 
independência do Brasil58 – talvez demonstre uma mudança na forma de 
resolução jurídica das ações de liberdade. Neste caso, não seria apenas a 
decisão em si que estaria mudando, mas também o papel e a importância 
conferidos à legislação.  

Sob este aspecto, também, o papel das Ordenações Filipinas precisa 
ser repensado. Código produzido em fins do século XVI, em Portugal, 
como reforma às Ordenações Manuelinas, ele já teria nascido, em 1603, 
ultrapassado. Segundo Mário Júlio de Almeida Costa (1985), as Ordenações 
são a reunião, em um corpo legislativo, de dispositivos manuelinos e 
subseqüentes, sem a reformulação das normas. Algumas, que já haviam 
caído em desuso, permaneciam no código.  

Isto no começo do século XVII. Imaginem só esse mesmo código 
sendo usado em meados do século XIX, numa sociedade completamente 
diferente! As Ordenações Filipinas começaram a vigorar quando Portugal já 
estava em pleno processo de dissolução do trabalho servil; o Brasil, ao 
contrário, no século XIX, ainda continuava com uma ordem escravista. 

A comparação das diferenças entre os processos sociais, mesmo não 
sendo suficiente para explicar a forma como a lei é interpretada em diversos 
contextos, é fundamental para que se compreendam os distintos 
significados dos quais um termo é dotado. As Ordenações pressupunham o 
recurso aos costumes, numa época em que não era preciso legitimar – 
através da exposição de argumentos objetivamente fundamentados – a 
organização da sociedade que os produziu. Elas existiam para arbitrar 
conflitos nas relações costumeiras; era o meio de que dispunha a Coroa para 
ordenar a sociedade segundo os princípios da sua autoridade.59  

                                                 
57 Para maiores referências sobre a lei de 1871, ver Chalhoub (1990), e Gebara (1986). 
58 O Aviso de 20/10/1823 estabelecia que a legislação em vigor antes da independência 
continuaria a valer até que novas leis fossem feitas. 
59 A respeito, ver Hebe de Castro, 1993, p.267. 
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Mas, no século XIX, as coisas já se tornavam diferentes no Brasil. A 
sociedade continuava sendo organizada de forma rígida e hierárquica, e a 
escravidão, para ser legitimada, precisava ser contraposta aos princípios de 
liberdade natural. Além disso, as relações de poder agora pareciam precisar 
de um maior apoio “jurídico”.  

Isto não podia deixar de ser um problema para os magistrados de 
então. Freqüentemente, a lei parecia estar ultrapassada para aplicação em 
determinados casos. Ou, então, alguma ocorrência podia não se ajustar a lei 
alguma. Era, contudo, o arsenal de que eles dispunham para a 
argumentação. E era também o seu espaço de interpretação. Afinal, desde 
que a lei foi idealizada e aplicada pela primeira vez até suas citações em 
épocas bem posteriores, as palavras mudaram de sentido, o significado 
mudou de contexto.  

Entre 1865 e 1870, sete apelações vindas do extremo sul do país 
foram dirigidas ao Rio de Janeiro, com a seguinte argumentação: escravos 
teriam passado para a Província do Uruguai – desde 1840 livre da 
escravidão e, na volta, reivindicavam a liberdade.60 Destas sete, quatro são 
resolvidas a favor da liberdade, e três ratificam a escravidão. Todos os 
advogados basearam seus requerimentos na lei de 07/11/1831, a primeira 
que instituiu o fim do tráfico no Brasil.  

 Em nenhum dos casos é citada a lei de 1850, a que realmente 
extinguiu o tráfico negreiro para o país. É de se supor, assim, que os 
escravos, ou ex-escravos, em questão tenham entrado no Brasil entre 1840 – 
data da abolição da escravatura no Uruguai – e 1850. Esta seria a razão pela 
qual a lei de 1831, que estabelece, no artigo primeiro, que “Todos os 
escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, 
ficam livres”61 (excetuando-se os que trabalham em embarcações ou tenham 
fugido do território), teria sido aplicada. Ora, desde o século XIX, e ainda 
hoje, a eficácia dessa lei tem sido discutida; por que então ela é citada e 
aceita como argumento?  

                                                 
60 Processos número 11.689, caixa 3679, Pelotas, 1865; 12.126, caixa 3694, Pelotas, 1867; 
13.194, caixa 3680, Uruguaiana, 1868; 13.196, caixa 3685, Uruguaiana, 1868; 12.465, caixa 
3683, Bagé, 1868; 13.794, caixa 3690, Alegrete, 1869; 3221, maço 216, Uruguaiana, 1870. 
Corte de Apelação, Arquivo Nacional-RJ. 
61 Ver Coleção das Leis do Império do Brasil, 1831. 
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Lenine Nequete (1988) cita um debate sobre a vigência dessa lei nos 
idos da década de 1880, e discute a sua aplicação para os casos de escravos 
que foram para regiões onde não mais haveria escravidão. Ele menciona os 
tratados de 12 e 23 de outubro de 1851, entre Brasil e Uruguai, que previam 
como únicas situações nas quais não se daria a liberdade: a fuga, a 
transposição do escravo com permissão do senhor e a corrida atrás de 
animais que tivessem cruzado a fronteira. Esses tratados podiam estar 
prevenindo a possibilidade da demanda de liberdade; ou já seriam uma 
resposta a ela? 

A partir de quando a lei de 1831 passou a ser citada como argumento 
em ações de liberdade, ainda não há dados para sabê-lo; o que se pode 
afirmar é que esta prática marca uma especificidade das questões de 
liberdade da região, num dado período, e também uma determinada 
interpretação da lei. Em 1831, certamente os legisladores não haviam 
pensado em tal utilização da lei; em meados da década de 1860, diante de 
casos concretos semelhantes, os advogados buscam na legislação existente 
um artifício para convencer os tribunais de que as pessoas em juízo 
merecem a liberdade.  

Assim, pode-se dizer que a lei tenha sido utilizada com o intuito 
político, no sentido atribuído por Chalhoub, e num ponto particularmente 
importante: os termos empregados pela lei de 1831. Eles definem, se 
contextualizado o seu significado, que sentidos deles podem ser extraídos. 
Em 1831, havia determinadas possibilidades de leitura. Em 1868, as 
possibilidades eram outras, e foi isso que permitiu a estratégia daqueles 
advogados do sul, e o convencimento dos juizes. Porque, além de a terem 
utilizado, eles conseguiram tornar verossímil uma leitura. E, no limite, 
acabaram criando um novo significado para a lei.  

Tal observação foi sugeri da por Ian Maclean (1990), num artigo 
sobre a responsabilidade dos intelectuais/mediadores na interpretação da 
lei; partindo do princípio de que o juiz cria a lei no momento em que tem 
consciência de que sua sentença pode fundar ou contribuir para uma 
jurisprudência, ele aponta para o estudo dos casos particulares como uma 
boa forma de se conhecer a atuação do poder judiciário através do tempo.  

A contextualização das palavras seria, portanto, um recurso para o 
historiador, e quase um dever para o advogado: para este, um uso “honesto” 
da lei deveria reconhecer o componente temporal da linguagem legal, 
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tomando explícitas as relações entre a lei, a época de sua produção e o 
contexto em que está sendo interpretada.  

Se, por um lado, isto traz um cerceamento para sua interpretação, por 
outro, pode ser um incentivo: apelando para o sentido histórico (ou a 
intenção com que o legislador fez tal lei), o advogado pode mudar o rumo 
de um processo, apontando para a inadequação do uso de uma lei.  

E é o que fazem muitos advogados nas ações de liberdade, 
principalmente quando as Ordenações Filipinas são o objeto de discussão.  

Dentre as sentenças citadas neste texto, três baseiam-se 
explicitamente na Ordenação, livro 4o, titulo 11, parágrafo 4o. Vejamos duas 
delas: no caso dos filhos de Liberata, cujo final da ação data de 1836, a 
sentença de primeira instância fundamenta-se nessa lei para conceder a 
liberdade por falta de provas. No processo de Margarida e Escolástica, de 
1824, a mesma lei é usada para corroborar a sentença favorável à 
escravidão. O argumento é o mesmo: as duas não provaram a liberdade. Só 
que, neste caso, “ninguém pode ser constrangido a privar-se do que é seu 
contra a sua vontade”. Tanto a afirmação de que os princípios de liberdade 
são prioritários quanto a de que os da propriedade não devem ser 
transgredidos estão baseadas, segundo os juizes Severo Amorim do Valle e 
Luís Martins de Carvalho, na referida ordenação.  

Para uma análise segundo as propostas de Ian Maclean, seria preciso 
verificar o sentido das palavras quando da promulgação das Ordenações e 
seu emprego ao longo do tempo. Além disso, seria preciso também saber a 
razão pela qual os dois juizes identificaram a ausência de provas com esta 
ordenação.  

Sabemos de antemão, porém, que até por ser utilizada tão 
posteriormente à sua elaboração, ela não se refere explicitamente a nenhum 
dos casos citados. No entanto, esses juizes não a interpretaram da mesma 
forma e, cada qual a seu modo, dela fez uma aplicação. O primeiro teve 
uma decisão confirmada pelo Tribunal da Relação; o segundo, não. A forma 
de utilização dessas leis ajuda-nos a entender como as ações são resolvidas, 
e como são fundamentados alguns de seus argumentos. Aqui, o caráter 
político da resolução das ações de liberdade ganha – na dimensão da 
linguagem – mais um possível significado. As expressões dos advogados, 
as palavras que eles utilizam, as figuras de retórica podem ser importantes 
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para a compreensão do sentido atribuído à lei. E, ainda mais, se levarmos 
em conta que se trata de uma sociedade na qual nem sempre existem 
normas de direito previstas para todos os tipos de ocorrência.  




