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VEREDICTO 

 

Interpretações do Direito 

Os magistrados em direito – ou ao menos aqueles diretamente ligados 
ao corpo legislativo -, desde o início do século XIX, estavam envolvidos 
com pelo menos uma questão espinhosa: a construção do Estado 
brasileiro,62 expressa em duas atividades básicas: a aplicação cotidiana da 
lei e o exercício do poder público.63  

Isto acarretava a adoção de uma legislação específica. A lei de 20 de 
outubro de 1823 mandava vigorar no· Império do Brasil as Ordenações e 
todas as leis pelas quais se governava o país até a independência, “enquanto 
senão organizasse um novo código, ou não fossem (as leis) especialmente 
alteradas”.  

Em 1870, quando Cândido Mendes de Almeida (1985) escreveu a 
apresentação de sua edição comentada das Ordenações Filipinas, ele estava 
extremamente preocupado com a ausência de um código civil, no Brasil. 
Dizia que o parágrafo 18 do artigo 179 da Constituição estabelecia a 
necessidade e o compromisso coma confecção dos códigos civil e criminal, 
mas que, até então, só o criminal havia sido elaborado. Com as suas 
palavras:  

...um Código, em qualquer ramo da Legislação, importa a fixação de 
uma época, em que se mostra a alteração que tem havido nas idéias, 
nos costumes e no modo de viver de qualquer Nação, de que a lei 
codificada é a melhor e mais assinalada expressão. (...). O que nos 
legou o antigo regime com este nome (Código Civil) não passa em 
geral das Ords. dos livs. 3º e 4º com o subsídio do Direito Romano, e 
as Leis e actos do Governo que se foram seguindo a reclamo das 
circunstâncias no espaço de 267 anos (...).  

                                                 
62 Segundo Wanderley Guilherme dos Santos (1978), em torno do episódio político da 
Independência foram travados os grandes debates políticos da primeira metade do século 
XIX, que podem ser resumidos em duas questões: – como organizar o novo Estado; – como 
organizar a nova sociedade. 
63 José Murilo de Carvalho, 1980, p.76. 
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Código, aqui, está sendo entendido como compilação orgânica de 
normas; a partir do momento de sua promulgação, estariam revogadas todas 
as leis anteriores referentes aos assuntos desse código.64 Cândido Mendes 
faz alusões às tentativas fracassadas de se organizar um código civil e 
mostra-se mesmo ansioso pela sistematização, de uma vez por todas, das 
normas vigentes no direito brasileiro e, por extensão, pelo fim de tão ampla 
possibilidade de interpretação.65 O grande problema, para ele, seria a 
vigência de várias leis contraditórias entre si, que atrapalharia o processo de 
resolução de questões polêmicas.  

Passados quarenta e seis anos da outorga da Constituição, algumas 
ordenações haviam sido revogadas por leis recentes, como a de 1871, mas o 
código ainda não havia sido feito, e a legislação não estava plenamente 
constituída.  

Por que esta argumentação toda (estarei pegando o vício dos 
advogados)? A idéia que quero defender é a de que não se pode fazer uma 
distinção tão clara entre direito positivo e direito costumeiro – como o faz 
Manuela Carneiro da Cunha – porque o que entendemos hoje como direito 
positivo não estava plenamente constituído. As leis em vigor durante 
praticamente todo o século XIX, embora escritas, aludiam ao costume.66 E o 
esforço em tomar a legislação completamente, digamos, positiva (o que 
passa pela confecção do código civil) faz parte das preocupações dos 
juristas e magistrados brasileiros desde 1824, pelo menos, até 1916, quando 
o código foi finalmente elaborado, passando pelas Consolidações das Leis 
Civis de Teixeira de Freitas, de 1855, pela publicação das Ordenações 
Filipinas de Cândido Mendes e pelo projeto do código promovido pelo 
gabinete Visconde de Ouro Preto, interrompido pela República.  

                                                 
64 “Codificação: Designação que se dá ao ato pelo qual se elabora a sistematização das 
diversas regras ou princípios relativos à matéria que faz objeto de um ramo do Direito.” 
“Código: (...) é a denominação que se dá a todo conjunto de leis compostas pela autoridade 
competente, normalmente pelo Poder Legislativo, encaixadas num só corpo e destinadas a 
reger a matéria, que faz parte, ou que é objeto de um ramo do Direito. (...)”. De Plácido e 
Silva, 1967, p.351. 
65 A mais importante delas teria sido a obra Consolidação das Leis Civis, de Teixeira de 
Freitas. O código ter-lhe-ia sido encomendado pelo governo brasileiro, em 1855, mas não 
chegou a ser concluído. Virgílio de Sá Pereira, 1916. 
66 A este respeito, ver Hebe de Castro, 1993, p.255. 
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A atenção à importância da legislação civil para o funcionamento do 
Estado faria parte do processo maior de formação e construção deste 
Estado. Nesse movimento, podem ser inseridas e compreendidas as 
diferentes interpretações presentes nas ações, e mesmo os diversos 
encaminhamentos jurídicos conferidos à questão da liberdade.  

A lei de 1871 é uma das leis passível de ser reinterpretada segundo 
estas conclusões. O número de ações propostas a partir do ano da 
promulgação da lei cai bruscamente (gráfico 1), e a percentagem daquelas 
que terminam com a obtenção da liberdade é menor nesse do que em todos 
os outros períodos (gráfico 4). Para solucionar o primeiro problema, pode-
se aventar que as ações de 1871 em diante não tenham sido encontradas, ou 
que mudaram de jurisdição e foram parar em outra “Corte” que não a de 
Apelação. Mas também pode ser que elas tenham sido resolvidas, em 
caráter definitivo, na primeira instância.  

Lenine Nequete (1988) aponta para esta solução quando afirma que o 
decreto 5.135 (que regulamenta a Lei do Ventre Livre) estabelece que o juiz 
deve agir “administrativamente”. Neste caso, seriam poucas as ações que 
teriam suas decisões apeladas, já que havia uma lei clara sobre o assunto. 
Mas, resta-nos ainda um problema: se a lei é mais clara do que as 
anteriores, por que as decisões são mais favoráveis à escravidão do que à 
liberdade?  

Aqui a questão da prova volta à tona. Se nos dois casos então citados 
a liberdade é concedida por ausência de provas, nos outros ela é negada 
pela mesma razão. A lei de 1871 estabelecia a liberdade em vários casos; 
mas para obtê-la, o escravo tinha de seguir todas as suas especificações. 
Antes, embora a prova já estivesse presente como uma exigência (o que 
talvez já demonstre o movimento de positivização do direito), ela não se 
fazia tão fundamental. A Lei do Ventre Livre adquire, assim, uma face ta 
diferente: a que permite a restrição da liberdade.  

A diminuição das sentenças favoráveis à liberdade deve, portanto, 
também ser inseri da nos processos, interdependentes, de constituição do 
direito positivo e da conjuntura das lutas políticas que antecederam sua 
promulgação.  

É impossível desvincular a lei de 1871 do projeto de emancipação 
gradual levado à frente pelo governo. Se, por um lado, ela golpeou “a 
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ascendência moral dos senhores sobre seus cativos”,67 por outro marcou o 
posicionamento do governo sobre a forma como deveria ser encaminhada a 
questão da libertação dos escravos, já, àquela altura, irreversível.  

Mas a Lei do Ventre Livre também pode ser vista conforme a 
afirmação de Thompson (1987), a de que o direito costumeiro inglês havia 
possibilitado um uso mais flexível da lei, o que teria permitido, em alguns 
casos, uma maior liberdade de interpretação.  

Assim, sendo a lei de 1871 considerada a primeira positiva no que se 
refere a escravos, ela teria significado também o cerceamento da 
possibilidade de obtenção da liberdade.  

A partir daí, é possível conferir aos atores políticos da época clareza 
suficiente para perceber a função que teria cumprido essa lei: dentro do 
projeto de emancipação gradual, ela seria o mecanismo que possibilitou 
algum controle das táticas de alforria. A importância da interpretação até 
1871 aparece, assim, como fundamental para a contextualização do papel 
dos advogados nas ações de liberdade.  

É importante ressaltar que o estudo de como determinadas 
interpretações construíram uma lógica na decisão dos tribunais pode revelar 
muito sobre a formação do direito e das relações jurídicas no Brasil. Essa 
lógica pode ser percebida nas posturas políticas, nas interpretações das leis, 
nas leituras e nos pronunciamentos dos advogados.  

Não nos cabe aqui conjecturar sobre a possibilidade de atuação de 
advogados e juizes em períodos posteriores à lei de 1871, como quando da 
elaboração do Código Civil, em princípios deste século.  

A mudança nas regras do direito faz parte do desenvolvimento das 
correlações de forças de uma sociedade. O Brasil do século XIX, sobretudo 
se comparado com o dos séculos anteriores, era uma sociedade em 
mudança, que culminou por romper com uma das bases fundadoras de seu 
processo de colonização.  

O fim da escravidão e a constituição do direito positivo aparecem, 
assim, como parte de um mesmo processo, inseridos que estavam na 
construção de um Estado que se pretendia liberal. 

                                                 
67 Hebe de Castro (1993), p.220; a respeito, ver também José Murilo de Carvalho (1988), 
pp.50-83. 




