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Resumo 

Este trabalho faz um estudo analítico das ações de liberdade ajuizadas por escravos 

contra seus senhores, no Brasil e nos Estados Unidos do século XIX. Por meio do 

estudo bibliográfico, buscou-se analisar a influência dessa modalidade de ação no 

contexto político e social da escravidão como um todo. Com o uso de referenciais 

teóricos como Edward Palmer Thompson, o presente trabalho visa compreender o 

papel do direito em relação à escravidão de africanos. Por meio do estudo comparado, 

o trabalho irá demonstrar as diferenças entre as ações ajuizadas no Brasil e nos 

Estados Unidos, de maneira a refletir sobre a atuação dos juristas em ambos os 

países, bem como a visão da sociedade de maneira geral. Por meio dessa análise, 

pretende-se aprofundar também o estudo sobre a influência de importantes decisões 

jurídicas – dos séculos XIX e XX – na composição de uma sociedade mais justa e 

igualitária perante a questão da desigualdade racial. A análise visa também a 

compreensão dos mecanismos que permitiram a conformação do sistema capitalista 

de produção com a utilização da mão de obra escrava, bem como as consequências 

dessa relação. 

Palavras-chave: ações de liberdade, escravidão, direito, desigualdade racial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

This dissertation focuses on the study of freedom suits filed by slaves against their 

masters, both in Brazil and in the United States of the 19th century, which allows the 

analysis of the influence of freedom suits in the social and political context of slavery 

as a whole. Using the ideas sustained by Edward Palmer Thompson, the idea is to 

comprehend the role of law within the slavery of African-Americans. Utilizing the 

method of comparative studies, the paper will demonstrate the differences between 

suits filed in Brazil and the United States, to reflect upon the actions taken by lawyers 

in both countries, as well as a general perspective of their societies. Through this 

analysis, this study intends on focusing on the influence of important judicial rulings in 

the creation of a fair and just society in regards to racial inequalities.  The dissertation 

also analyzes the mechanisms that allowed the conformation of the capitalist system 

and the employment of slave work, as well as the consequences of such. 

Key-words: freedom suits, slavery, law, racial inequality.  
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Introdução 

O presente trabalho estuda as ações e os “espaços de liberdade” no contexto do 

direito e da escravidão com referencial no Brasil e nos Estados Unidos do século XIX, 

a partir da teoria de Edward Palmer Thompson1, que rejeita a noção da lei como 

simples mecanismo de dominação de classe.  

Pretende-se com esta pesquisa uma melhor compreensão acerca do papel do 

direito, em relação a uma figura de imensa importância jurídica no século XIX: a 

escravidão. 

Assim, aprofundando a pesquisa em um tipo de ação específico – as ações de 

liberdade - visa demonstrar o papel do direito como instituto na luta contra a 

escravidão.  

Keila Grinberg e Sue Peabody2 abordam a importância do estudo do direito e da 

justiça para a compreensão das sociedades escravistas das Américas como ponto de 

partida, não de chegada. As autoras entendem que é importante partir do direito e do 

acesso à justiça para comparar diferentes realidades jurídicas e políticas das 

Américas, bem como as consequências sentidas ainda hoje nos países americanos.  

A relevância do tema atinge muito além de sua especificidade, pois cada vitória 

de um escravo no judiciário gerou repercussões na sociedade de forma geral3, 

permitindo, por meio do estudo do tema, entender melhor o papel do direito para a 

construção de uma sociedade menos desigual. 

                                                           

1 Thompson é claro ao afirmar que a lei é nitidamente um instrumento da classe dominante de facto, e não se 
pretende discordar dessa premissa. No entanto, o autor também afirma – e é isso que se pretende explorar – 
que o domínio da lei (rule of law) não é uma farsa, afirmando em seguida que “as restrições ao poder impostas 
pela lei parecem-me um legado tão considerável quanto qualquer herança transmitida pelas lutas do século XXVII 
e XVIII, e uma realização cultural autêntica e importante da burguesia agrária e mercantil, com o apoio dos 
pequenos agricultores e artesãos”. O ponto que se pretende explorar nessa dissertação é justamente essa 
restrição ao poder imposta pela lei, e sua utilização dentro do contexto da escravidão, aos quais daremos o nome 
de “espaços de liberdade”. THOMPSON, Edward Palmer. Senhores e caçadores. A origem da Lei Negra. Trad. 
Denise Bottmann. Col. Oficinas da História. Rio: Paz e Terra, 1987. pp. 350 e 357. 
2 GRINBERG, Keila. PEABODY, Sue. Escravidão e Liberdade nas Américas. FGV Editora. Rio de Janeiro: 2013. pp. 
22-23 
3 GRINBERG, Keila. A fronteira da Escravidão: a noção de “solo livre” na margem sul do Império brasileiro. 
Disponível em http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos3/keyla%20grinberg.pdf. Acesso no 
dia 09/05/2014 às 12:29. 

http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos3/keyla%20grinberg.pdf
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A primeira geração de direitos, conquistada a partir das revoluções liberais 

francesas e norte-americanas, comporta o direito à vida, à liberdade de ir e vir, à 

liberdade de expressão, à liberdade de religião, entre outras. O direito que será objeto 

central desta pesquisa será a liberdade de ir e vir, negada a uma enormidade de 

pessoas submetidos à condição de escravo nas Américas.  

Não há, uma vez ausentes esses direitos, como se falar em cidadania do escravo 

- tampouco do negro - no século XIX. Isto porque, segundo Gianpaolo Poggio Smanio, 

a construção do conceito de cidadania começou pela dimensão de nacionalidade, com 

base na ideia de pertencimento, passando pela participação política à aquisição de 

direitos, sobretudo fundada no reconhecimento de direitos individuais subjetivos4. 

Por qualquer uma das óticas que se enxergue a cidadania, não há como se 

atribuir esse conceito ao escravo americano do século XIX. A própria Constituição do 

Império do Brasil se assegurou de reduzir os negros que, eventualmente alcançassem 

a liberdade, a condição de cidadãos de segunda classe, conforme será observado 

mais adiante. 

No entanto, segundo afirma T.H. Marshall5, o desenvolvimento do conceito de 

cidadania esteve fortemente ligado às interações sociais e jurídicas de classes sociais 

antagônicas, como no caso da escravidão, da classe senhorial com a classe escrava. 

O conceito de cidadania, por sua vez, está diretamente conectado com a questão da 

desigualdade racial em ambos os países sob análise. 

 O estudo de diversos autores que tratam o tema como Sidney Chalhoub, Keila 

Grinberg, Elciene Azevedo, Paul Finkelman, entre outros, nos leva a crer que a grande 

quantidade de ações de liberdade ajuizadas no século XIX, tanto no Brasil quanto nos 

Estados Unidos, contribuíram para um continuo desgaste da escravidão.  

Assim, a luta dos escravos no campo judicial - em contraposto aos métodos 

geralmente utilizados pelos escravos, como revoltas armadas e revoluções 

quilombolas – acabou se tornando uma alternativa institucional adicional que 

                                                           
4 SMANIO, Gianpaolo Poggio. NUNES, Andréia Regina Schneider. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DE 
POLÍTICAS. Disponível em https://periodicos.set.edu.br/index.php/humanas/article/view/2844/1652. Acesso 
em 04.09.2016 às 4:42pm. 
5 MARSHALL, Thomas Humprey. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967. p. 32 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/humanas/article/view/2844/1652
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influenciou uma alteração sistêmica de grande radicalidade: a abolição da escravidão 

em ambos os países. 

Com isso, é notória a relevância do estudo do tema para que se possa 

singularizar os momentos em que as atuações de juristas em face ao direito 

possibilitaram uma transformação social.  

O estudo da sociedade brasileira passa pelo estudo da escravidão, e me parece 

que da mesma forma isso ocorre com o estudo do direito no Brasil. Conforme os 

ensinamentos de Antônio Manuel Hespanha6:  

“A segunda questão substanciosa quanto à incompatibilidade 

entre “Antigo Regime” e “Sistema colonial” relaciona-se com o 

facto de a América portuguesa ter se “assentado na escravidão”. 

Eis um ponto que entro pouco à vontade, de tal modo me parece 

central na compreensão da sociedade brasileira, colonial e pós 

colonial.” 

 O processo de formação econômico do Brasil esteve diretamente conectado 

com a utilização de mão de obra escrava7. Esta pesquisa visa também evidenciar a 

conexão dessa formação econômica com o avanço capitalista do século XIX ao redor 

do mundo. Ao avaliar as conexões entre a Revolução Industrial e as economias 

brasileira e norte-americana, é possível traçar um paralelo entre as construções legais 

e judiciárias do século XIX com o desenvolvimento político-econômico. 

 Processos judiciais foram um instrumento valioso para escravos que viviam nos 

Estados Unidos e no Brasil. Estudos, como aqueles feitos por Sidney Chalhoub8, 

mostram que essa saída encontrada por alguns cativos foi utilizada com base nos 

mais variados fundamentos jurídicos, como por exemplo, o dos escravos trazidos 

ilegalmente ao Brasil após a promulgação da lei que proibia o tráfico negreiro em 1831. 

Como essa lei não era efetivamente aplicada pelo Brasil, muitos escravos ingressaram 

no território após sua entrada em vigor.  

                                                           
6 HESPANHA, António Manuel. Depois do Leviathan Disponível em 
http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11658 no dia 11/05/2014 às 02:11 
7 PRADO JUNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasilienese, 2012. p. 172-173 
8 CHALHOUB. Sidney, Visões da Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, São Paulo: 2014. pp. 125, 189 e 292. 

http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11658%20no%20dia%2011/05/2014
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Aproveitando-se dessa situação, alguns advogados ajuizaram ações pleiteando 

que, devido ao fato do escravo ter sido trazido ao Brasil após o advento da lei, estes 

eram legalmente livres.  

A análise do contexto político-social da criação dessa lei nos abre uma 

perspectiva para a compreensão dos mecanismos que impulsionam o Poder 

Legislativo, bem como comprova que a necessidade de se acobertar a proteção aos 

interesses da classe dominante com o manto da legitimidade faz com que surjam os 

“espaços de liberdade” tratados nesta dissertação. 

Este trabalho analisará também como esses processos auxiliaram na criação de 

uma identidade legal de liberdade por parte dos escravos. O percurso vai demonstrar 

como a lei criou espaços e estimulou a ideia de liberdade, levando a uma mudança 

de comportamento dos próprios escravos.  

A análise comporta também no enfrentamento de outro forte argumento utilizado 

pelos escravos, qual seja, o da alforria. Escravos alforriados por seus senhores por 

meio de testamento em muitas ocasiões eram reconduzidos à condição de cativos 

pelos herdeiros, o que os compelia a propor ações em face dos novos senhores para 

reclamarem o seu direito à liberdade concedida em suas cartas de alforria.  

Ademais, foram inúmeras as ações propostas com fundamento na chamada Lei 

do Ventre Livre, que emancipava todos os escravos nascidos a partir do ano de 1871. 

O surgimento de diplomas legais regulando - lentamente - o fim da escravidão nos 

permite observar o processo de abolição, analisando paralelamente as 

transformações sociais e econômicas ocorridas à época, para melhor compreender 

os mecanismos que impulsionaram essas mudanças, o que possibilita observar o 

papel do direito em meio a esses processos. 

 A dúvida que surge, portanto, com esta pesquisa, consiste na efetividade, ou 

não, do direito e dos argumentos jurídicos dos abolicionistas e escravos em ações de 

liberdade propostas em defesa dos escravos nos territórios brasileiro e norte-

americano.  
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Dessa resposta decorre um outro questionamento ainda mais amplo: as ações 

de liberdade e seus argumentos jurídicos foram instrumento importante para 

enfraquecer ou combater a escravidão como um todo?  

O intuito deste trabalho é examinar a teoria de E. P. Thompson em relação às 

ações de liberdade no Brasil e nos Estados Unidos, buscando verificar, em um 

contexto diferente daquele utilizado por Thompson, a função do direito em face a um 

instituto de dominação, no caso, a escravidão. 

Outrossim, esta dissertação pretende ainda analisar o efeito das decisões 

judiciais ao tempo da escravidão e após a abolição, para averiguar o efeito causado 

pela judicialização da questão racial no desenvolvimento da sociedade brasileira e 

norte-americana.  

Novamente utilizando o direito como ponto de partida, pretende-se observar se 

as decisões mais relevantes sobre o assunto foram somente um reflexo e uma 

consolidação do pensamento social majoritário, ou se ajudaram a moldar esse 

pensamento através da atuação dos advogados envolvidos nas causas, explorando-

se assim os “espaços de liberdade” que ora se propõe existam nos diplomas legais 

redigidos conforme os interesses da classe dominante.  

Para auxiliar essa reflexão será feito o cotejo dos manifestos judiciais do século 

XIX com os da atualidade. 

Essa observação, se verdadeira, permitirá enxergar uma diferente visão do 

direito, auxiliando assim aos advogados e acadêmicos envolvidos com o tema a 

melhor utilizarem o sistema jurídico para ajudar a diminuir as desigualdades inerentes 

do modo de vida capitalista, bem como corrigir erros decorrentes da própria criação 

da sociedade das ex-colônias americanas, como a utilização em larga escala da mão-

de-obra escrava, ferida que marca até hoje as sociedades que aqui se formaram. 

Ademais, a simples introdução de um tema de pouca análise no meio jurídico 

poderá iniciar um processo de pesquisa em cadeia, o que certamente contribuirá para 

alcançar os objetivos acima descritos. 

Assim, foram verificados os discursos raciais repetidos pelo judiciário no Brasil e 

nos Estados Unidos, analisando as diferenças, bem como a contribuição desses 
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discursos para a marginalização da população negra em ambos os países. De 

decisões proferidas no final do século XIX ao início do século XXI, foi possível 

observar situações em que o judiciário atuou em defesa da classe hegemônica, bem 

como situações em que buscou estreitar o abismo social existente entre as raças. 

Essa análise permitiu observar que o judiciário, tanto no Brasil quanto nos Estados 

Unidos, ajudou a manter o negro à margem da sociedade durante grande parte dos 

séculos XIX e XX, mas o fez de maneiras opostas. A análise desse discurso legal nos 

permite evitar a sua propagação – que ainda ocorre, lamentavelmente, nos dias atuais 

– e visualizar uma atuação em defesa das minorias no âmbito do direito. 

Uma das decisões mais famosas acerca da escravidão nos Estados Unidos – 

que será tratada nessa dissertação – é vista hoje em retrospecto como uma das mais 

vis argumentações já feitas em âmbito oficial, mas foi necessária a objetividade do 

tempo para que fosse possível olhar para trás e enxergar o erro cometido por aqueles 

legitimados pela sociedade. Dessa forma, para evitar que repitamos os mesmos erros, 

devemos revisitar aqueles cometidos no passado, e enxergar dentro da ótica da 

atuação de nossos pares extemporâneos, o caminho a ser trilhado por nós.   

Para alcançar todos esses objetivos, portanto, é necessário que este trabalho 

percorra um determinado caminho de análise. 

De início, será trabalhado o conceito de ações de liberdade, com a devida 

explicação sobre suas origens, suas bases legais, seus argumentos, suas 

modalidades e suas peculiaridades. 

O estudo de decisões históricas que serviram de base para o surgimento dessa 

espécie de ações será vital para a compreensão da função exercida por elas na 

sociedade oitocentista. 

Será tratado também o contexto econômico que deu vida às ações de liberdade 

no Brasil e nos Estados Unidos. Essa análise nos permite conectar as particularidades 

dos diferentes tipos de escravidão – como, por exemplo, a escravidão rural e a urbana 

– com os movimentos dos escravos no judiciário. Por meio dessas relações, por 

exemplo, foi possível reforçar a refutação da teoria segundo a qual haveria existido no 

Brasil “paraíso racial” ao ouvir a voz dos escravos nas ações de liberdade. 
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Para além do contexto econômico, o presente trabalho irá tratar da evolução 

legal do tema da escravidão no Brasil. Por meio do estudo dos diplomas legais e 

debates legislativos travados à época, foi possível identificar a ideologia da classe 

brasileira dominante, e como a sua preocupação com um discurso hegemônico que 

fizesse sentido para toda a população fez com que fossem promulgadas leis com 

espaços de atuação para os escravos e abolicionistas. 

Em um segundo momento, serão abordados os contextos econômico e jurídico 

das ações de liberdade norte-americanas sobre a ótica da teoria que se pretende 

verificar neste trabalho. Isso significa aprofundar o estudo em algumas ações que 

serviram de paradigma para o tema nos Estados Unidos da América, como o famoso 

caso Dred Scott v. Sandford. Neste ponto, será abordada a teoria proposta por Dale 

Tomich9 sobre a existência de uma “segunda escravidão”, que identifica a coexistência 

do modo de produção e da lógica capitalista com a escravidão nas américas, teoria 

esta que significou uma mudança de paradigma no estudo histórico, e nos permite 

enxergar com maior precisão as forças motrizes por trás da abolição da escravidão. 

Em sequência, essa análise irá se conectar com a identificação das relações 

sociais do direito com a escravidão no contexto das ações de liberdade. Isso significa 

analisar, por exemplo, o papel que teve o judiciário no auxílio da criação do conceito 

de cidadania para o escravo. Ou seja, como a existência de diplomas legais regulando 

a condição de cativo, bem como a condição – ou não – de cidadão dos libertos, 

influenciou na tomada de decisões dos escravos de perseguirem sua liberdade no 

judiciário. 

Uma vez que o intuito deste trabalho é o de singularizar a utilização do direito 

como instrumento no combate às desigualdades raciais, é condição indispensável a 

este objetivo a verificação dos reflexos das ações de liberdade na ideologia dos 

escravos, através dos relatos contidos nas páginas dos processos, observando – e 

destacando – o protagonismo desses indivíduos também no campo jurídico. 

Essa singularização será seguida pela identificação dos “espaços de liberdade” 

proporcionados, bem como os efeitos da exploração desses espaços por parte dos 

                                                           
9 TOMICH, Dale W. Through the Prism of Slavery: Labor, Capital, and World Economy. Lantham: Bowman & 
Littlefield Publishers, Inc., 2004. E-book. Kobo. Capítulo 2 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/074252938X
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escravos e abolicionistas. Será justamente nesse ponto que se colocará à prova a 

teoria que ora se propõe. 

Surge assim o seguinte questionamento, que será retomado mais adiante: uma 

vez identificado por um escravo um desses “espaços de liberdade”, qual era a eficácia 

da sua utilização em uma ação proposta no judiciário na desconstrução da escravidão 

como um todo? Seria possível argumentar, por exemplo, que devido ao fato dos 

escravos norte-americanos serem compelidos a reconhecer como justo o sistema 

escravista para receberem autorização para propor uma ação de liberdade, o judiciário 

servia para reforçar a dominação do coletivo, mesmo que pudesse auxiliar em casos 

individuais. Por outro lado, é impossível ignorar a repercussão social de Dred Scott v. 

Sandford, através da elevação do debate sobre o tema. 

Será abordado então a lógica decorrente do sistema capitalista em que o sistema 

político deve manter uma aparência de justo para reforçar a sua legitimidade e impedir 

a revolta da população dominada, assim como os benefícios e malefícios decorrentes 

dessa composição política. Isso implica em avaliar as consequências das decisões 

judiciais que trataram do tema da escravidão no século XIX no contexto político-

econômico brasileiro e norte-americano. 

Nos capítulos seguintes, será feito um estudo das decisões sobre as questões 

raciais nos períodos que sucederam o término da escravidão, com enfoque na 

comparação das decisões emblemáticas em ações de liberdade com decisões como 

aquela proferida no julgamento acerca da constitucionalidade das cotas raciais pelo 

Supremo Tribunal Federal na ADPF 186. 

A gritante desigualdade racial que ainda hoje assola as sociedades brasileira e 

norte-americana pode ser observada na leitura dos votos que foram estudados, bem 

como é possível se verificar sua origem nos votos proferidos em ações de liberdade 

no século XIX. A análise dessas decisões em tempos históricos distintos permite ao 

operador do direito enxergar os mecanismos que atuam por trás das lógicas do 

judiciário, de maneira a possibilitar a atuação que posicione o direito – como 

instrumento – em favor da defesa do interesse das minorias.  

Essa análise permite ainda observar se as decisões foram simplesmente um 

reflexo das sociedades em que foram proferidas ou se auxiliaram de alguma maneira 
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a influenciar o pensamento coletivo, hipótese que será de grande valia aos juristas 

que atuam com vistas a diminuir a desigualdade racial – entre outras desigualdades – 

vez que permite vislumbrar a influência direta da composição processual, em que a 

decisão é feita não só pelo juiz ou ministro julgador da ação, mas também pelos 

advogados das partes.  

Portanto, o último capítulo deste trabalho trabalha as relações complexas 

contidas dentro dos votos mais relevantes sobre a questão racial no Brasil e nos 

Estados Unidos, evidenciando o discurso adotado pelas nações e o afastamento – ou 

aproximação – do judiciário com essa lógica, fazendo com que sirva de parâmetro 

para a comparação do discurso racial, com as futuras decisões sobre raça. 

Esse trabalho, portanto, tem extrema relevância na medida em que pode ajudar 

a diminuir as desigualdades, ainda que não desconstrua a ideia acerca das 

características essenciais do direito na sociedade capitalista, mas ajude advogados e 

juristas comprometidos com a causa a enxergar uma forma de utilizar o direito com a 

finalidade de reparar o dano causado pelo trágico regime escravista adotado nas 

américas coloniais. 
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CAPÍTULO I – AÇÕES E ESPAÇOS DE LIBERDADE 

Ação de liberdade10 é o nome dado às ações propostas por escravos em face 

de seus senhores com vistas a obter a liberdade.  

Antes do surgimento dessa modalidade de ação, porém, foram propostas 

ações similares ao longo do período da escravidão moderna, as quais possibilitaram 

o surgimento dos precedentes que instruíram as primeiras ações de liberdade. 

O contato do judiciário com o escravo, anteriormente às ações de liberdade, 

dava-se a partir de uma lógica de observar o escravo como objeto, em processos 

cíveis que discutiram acerca de pretensões patrimoniais de senhores de escravos, 

como, por exemplo, herança. A possibilidade de o judiciário enxergar o escravo como 

pessoa surgiu a partir da lógica elaborada nas ações de liberdade, em que o pedido 

era a libertação do escravo, alterando assim o foco da demanda de questões 

patrimoniais para questões pessoais. 

A existência das ações de liberdade, portanto, esteve condicionada a uma 

mudança de paradigma quanto à figura jurídica do escravo, a qual viria a se consolidar 

na doutrina do common law em Stewart v. Somerset, na Inglaterra, em 1772. 

Para compreender o funcionamento dessas ações de liberdade, este capítulo 

irá abordar os precedentes que lhes deram origem, a fim de verificar a construção dos 

argumentos em prol da liberdade ao longo dos séculos, bem como a figura jurídica do 

escravo perante o judiciário. 

Serão abordados ainda casos práticos relevantes ao estudo, ajuizados no 

Brasil e nos Estados Unidos da América, durante o século XIX, para possibilitar a 

análise dos fundamentos jurídicos utilizados por escravos e abolicionistas, de maneira 

a nos permitir analisar a influência dessas ações no contexto político da escravidão. 

                                                           
10 Duas modalidades de ações cujo objeto era a liberdade existiram dentro do contexto que será abordado: as 

ajuizadas por escravos que desejavam sua libertação com base na lei, e aquelas ajuizadas por libertos que 
buscavam a manutenção de sua liberdade em face a um perigo iminente de reescravização considerada ilegal. 
Para fins retóricos, será utilizado o termo “ação de liberdade” de forma abrangente, incluindo-se ambas as 
modalidades.  
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1.1 – Origem e Fundamentos Teóricos 

 A primeira ação que viria posteriormente a servir de matriz para uma grande 

quantidade de ações de liberdade nos Estados Unidos é o caso Stewart v. Somerset, 

proposto na Inglaterra no século XVIII. Tendo em vista a larga utilização pelos 

britânicos de mão de obra escrava em suas colônias, era inevitável que o tema da 

escravidão fosse levado ao judiciário, e essa situação ocorreu em mais de uma 

ocasião. No entanto, antes de 1772 – ano da decisão proferida em Stewart v. 

Somerset – essas ações eram, usualmente, ajuizadas pelos senhores na tentativa de 

reaver sua propriedade, no caso, o escravo.  

Foi justamente a inversão dessa lógica que gerou o emblemático precedente 

do caso Somerset, quando Granville Sharp, advogado abolicionista, propôs ação cujo 

objetivo era obter a liberdade de James Somerset, escravo africano comprado por 

Charles Stewart em Boston, Massachusetts, EUA, e posteriormente levado com este 

de navio até a Inglaterra, em companhia de seu senhor.  

A atuação de Granville Sharp fez com que Somerset passasse da condição de 

coisa para a condição de pessoa aos olhos do judiciário por meio de uma manobra 

processual de seu advogado, o que possibilitou extrair, do mesmo tribunal que 

anteriormente havia julgado em ação distinta em favor da devolução de um escravo-

mercadoria para seus senhores-autores, o precedente que viria a servir de base para 

as ações de liberdade. 

 O argumento do advogado de Somerset era que, apesar das leis da colônia 

permitirem a escravidão, o sistema de common law britânico e nenhuma de suas leis 

reconhecia a existência da escravidão e, portanto, esta seria ilegal. O foco da defesa 

foram os argumentos legais, e não argumentos humanitários. O caso ganhou grande 

repercussão na imprensa britânica, polarizando a sociedade da época em argumentos 

pró e contra a libertação de Somerset. 

 A decisão proferida pelo juiz da causa, Lord Mansfield, em 1772, se tornou um 

precedente histórico para os britânicos: 

O estado da escravidão é de tal natureza que é incapaz de ser 

introduzida em qualquer razão, moral ou política, mas apenas 

pela lei positiva, a qual preserva sua força muito após as razões, 
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ocasiões e o próprio tempo no qual fora criada tenha sido 

apagado da memória. É tão odiosa que nada pode sofrer para 

suportá-la, a não ser a lei positiva. Quaisquer que sejam as 

inconveniências que possam decorrer da decisão, eu não posso 

dizer que este caso é permitido ou aprovado pela lei da 

Inglaterra; portanto, o preto deve ser libertado11. 

 Essa decisão chamou a atenção de alguns abolicionistas para a possibilidade 

de atuação em defesa do escravo e contra a escravidão no judiciário, o que permitiu 

enxergar um espaço para o surgimento das ações de liberdade e, em maior grau, a 

possibilidade de se utilizar esse instrumento para alcançar o enfraquecimento da 

escravidão como um todo.  

Por outro lado, alguns autores, como é o caso de William M. Wiecek12, 

enxergaram nessa decisão um caráter ambíguo. Ao mesmo tempo que – 

supostamente, conforme será explicado a seguir - se abolia a escravidão na metrópole 

britânica, legitimava-se seu exercício nos territórios coloniais. Essa ideia foi defendida 

também por Dale Tomich. Criador da ideia de “segunda escravidão”, ele afirma que o 

abolicionismo e a evolução capitalista britânica intensificaram a prática da escravidão 

nas colônias13. 

Esse é o primeiro contato deste trabalho com o caráter ambíguo das decisões 

judiciais sobre a escravidão. William R. Cotter afirmou que:  

Não apenas Somerset teve um profundo impacto na Grã-

Bretanha onde, como muitos acreditam, levou à subsequente 

abolição do comércio de escravos (1807) e a eventual 

emancipação de todos os escravos nas colônias britânicas 

(1834), como também se tornou parte do recém-desenvolvido 

common law americano e foi largamente discutido na América 

antes e depois da revolução14. 

                                                           
11 WIECEK, William M. The University of Chicago Law Review. Vol. 42, No. 1 (Autumn, 1974), p. 86 
12 WIECEK, William. Ob. cit. p. 86-146 
13 TOMICH, Dale W. Ob. cit. E-book. Kobo. Capítulo 2. 
14 COTTER. William R. The Somerset Case and the Abolition of Slavery in England. The Journal of the Historical 
Association. London: 1994. p. 31 
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 Caso a decisão proferida por Lord Mansfield fosse favorável a escravidão, teria 

o rumo dos cativos das colônias britânicas sido diferente? Teria o processo 

abolicionista evoluído de maneira diversa? Se tomarmos por base a doutrina 

constitucionalista padrão norte-americana, sim. De qualquer maneira, é inegável que 

o direito interferiu no processo político e econômico da escravidão. 

 Steven M. Wise afirma que o momento decisivo para James Somerset foi 

quando ele passou a ser legalmente visível15. A possibilidade de ajuizar uma ação de 

liberdade deu ao escravo a condição de pessoa, em contraste à condição de coisa 

que lhe era atribuído na vida de cativo. Foi essa possibilidade que transformou a 

condição jurídica de Somerset, abrindo um caminho inequívoco para a sua liberdade 

– assim como a de tantos outros que optaram pelo ajuizamento de ações de liberdade 

com base nesse precedente.  

 Quanto à ambiguidade da decisão em Somerset, bem como sobre os 

problemas do que ele chamou de lei da escravidão “judge-made”, Wiecek16 afirma que 

esse precedente, como desenvolvido por juristas ingleses e americanos, possuía o 

que ele chamou de “uma curiosa qualidade de incerteza”, o que significava dizer que 

era mais comumente ambígua do que singular. Baseava-se em ideias em constante 

transformação sobre políticas públicas e teorias jurisprudenciais, narradas por 

homens cujas opiniões abrangiam todo um espectro a favor e contra a escravidão, e, 

acima de tudo, foi mal compreendida por contemporâneos e pelas futuras gerações, 

fazendo com que as decisões sobre a escravidão evoluíssem com expressivo 

contraste em relação às leis que regulavam os escravos. 

 Isto porque, ainda segundo Wiecek17, as leis eram claras e continham as 

proibições e permissões com relação à escravidão. Eram, portanto, instrumento 

utilizados pelas elites escravistas com a finalidade de manutenção do emprego de 

mão-de-obra escrava, em contraste às decisões judiciais que trataram do tema. Isso 

significa dizer que a ambiguidade no tratamento jurídico da escravidão tinha origem 

no judiciário, – e não no legislativo - seja pela atuação dos advogados, seja pela 

própria convicção dos julgadores. 

                                                           
15 WISE. Steven M. Legal Personhood and the Nonhuman Rights Project. Hein Online. Law Journal Library. p. 1 
16 WIECEK. William M. Ob. cit. p. 87 
17 Idem. p. 90 
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 Considerando somente o aspecto técnico, de caráter objetivo, a decisão em 

Somerset resolveu apenas dois pontos com relação ao assunto: que um senhor não 

poderia capturar um escravo e levá-lo para fora do reino sem a sua autorização, e que 

um escravo poderia se valer de um habeas corpus para prevenir essa remoção. O 

ponto anteriormente levantado sob o qual essa decisão teria abolido a escravidão nos 

territórios britânicos foi refutada ao tempo da decisão pelo próprio Mansfield e outros 

juristas ingleses e americanos à época. Benjamin Franklin, por exemplo, escreveu 

sobre “a hipocrisia desse país, o qual encoraja leis detestáveis de comércio que 

promoviam a “Guinea Trade18”; ao mesmo tempo em que se vangloria de suas 

virtudes, do amor pela liberdade, e da justiça de seus tribunais, ao libertar um único 

negro19”. 

 Uma das afirmações de Wiecek em sua obra é extremamente representativa 

do que se defende neste trabalho: que “Somerset armou os abolicionistas com 

algumas de suas mais potentes armas ideológicas em seus arsenais. ” 20 

 A simples necessidade de elaborar uma decisão que defenda submeter alguém 

à condição de escravo já foi motivação forte o suficiente para o surgimento de ações 

resultantes em decisões de caráter transformador. O caso Chamberlain v. Harvey, que 

precedeu a Stewart v. Somerset e tratava de questionamento acerca da medida 

jurídica adequada para reaver um escravo, foi importante na medida em que se 

decidiu que o escravo não deveria ser tratado como um gado, mas sim como uma 

pessoa atrelada a outra, um servo, mas um humano cuja liberdade era restrita, não 

aniquilada. Para o judiciário, tratar um escravo como pessoa se mostraria um desafio 

muito maior do que tratá-lo como mercadoria, o que levou à ambiguidade 

anteriormente mencionada.  

Isso implica em afirmar que não foram as leis que construíram esse ambiente 

jurídico favorável à abolição, e sim as decisões e os precedentes proferidos em ações 

de liberdade habilidosamente conduzidas por juristas abolicionistas, utilizando-se de 

                                                           
18 A companhia dos Aventureiros de Comércio de Londres para os portos da África, conhecida como “Companhia 
de Guinea” foi a primeira empresa de capital aberto a fazer comércio com a África por lucro, tendo recebido a 
concessão de monopólio dessa exploração comercial pelo Rei James I, em 1618, e era mal vista pela sociedade 
inglesa do século XVIII. 
19 WIECEK. William M. Ob. cit. p. 88 
20 Idem p. 88 
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textos legais favoráveis à escravidão, mas que, na tentativa de manter uma aparência 

de justos, possibilitavam os propostos “espaços de liberdade”.  

 Antes de adentrar no impacto causado pelas ações de liberdade, é importante 

analisar o contexto em que estas surgiram, bem como os espaços contidos na lei 

portuguesa que permitiram aos advogados envolvidos desenvolverem essa 

modalidade processual. 

1.2. No Brasil 

Para Gilberto Freyre21, a escravidão do tipo patriarcal, mais do que qualquer 

outra instituição ou de qualquer outro processo social, marcará o desenvolvimento 

social do Brasil, o caráter e a cultura da gente brasileira. Dessa forma, como não 

poderia deixar de ser, a profunda relação entre direito, política e escravidão na 

sociedade brasileira aparece nas páginas amareladas dos arquivos dos tribunais onde 

estão as ações de liberdade.  

No Brasil a relação do direito com o processo político e com a liberdade sempre 

esteve presente. Vigentes desde 1603 na colônia, as Ordenações Filipinas tratavam 

a escravidão como um regime contrário ao direito natural22. Segundo Keila Grinberg, 

tanto as ordenações Filipinas quanto às ordenações Manuelinas que as precederam 

tratavam a escravidão como um processo mercantil sobre o qual se deveria haver 

controle. 

 Até o século XVII, a mão de obra predominante no território brasileiro era a mão 

de obra indígena, a qual foi substituída pela mão de obra africana somente em meados 

para o final daquele século. Keila Grinberg afirma que: 

Com o apoio da Igreja Católica, que defendia a cristianização 

dos indígenas, a Coroa portuguesa promulgou em 1609 e 1680 

leis que defendiam a liberdade dos índios, independentemente 

das circunstâncias em que houvessem sido apresados23. 

 Essa passagem demonstra que o direito português esteve preocupado em 

tratar do tema, e o fez em várias outras oportunidades como, por exemplo, a criação 

                                                           
21 FREYRE. Gilberto. Novo mundo nos trópicos. Global Editora e Distribuidora LTDA, 2015. p. 228 
22 GRINBERG, Keila. PEABODY, Sue. Ob. cit. p. 99 
23 Idem. p. 100 
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da Lei da Liberdade (1570) – que reforçava a condição de vassalos livres dos índios 

brasileiros – e a abolição do tráfico de escravos africanos para o reino de Portugal. 

Diferente da tradição do common law, no regime de civil law português foram 

os textos legais – elaborados com a preocupação em manter o sistema da escravidão 

– que favoreceram o surgimento das ações de liberdade em território brasileiro. A 

abolição do tráfico de escravos para Portugal, por exemplo, abriu margem para ações 

de liberdade com vistas a alforriar o escravo levado do Brasil para a metrópole, o que 

era proibido pelo ordenamento jurídico. Novamente é possível observar que as ações 

de liberdade eram pautadas em fundamentos jurídicos, espaços deixados pelo 

legislador, e não em argumentos humanitários. 

A cada nova lei promulgada, novos argumentos jurídicos eram criados para 

libertar escravos legalmente. Keila Grinberg24 estima que entre 0,5 e 2% dos escravos 

que habitavam o Brasil durante o período colonial conseguiram alforriar-se. Para a 

autora 

Foi esta possibilidade de obtenção da alforria que abriu espaço 

para a constituição, principalmente entre a população crioula 

(nascidos no Brasil) e a partir do século XVIII, de um grande 

número de descendentes de africanos livres e libertos. Em 

1799, por exemplo, esta proporção chegou a 20% de toda a 

população da cidade do Rio de Janeiro. 

Utilizando-se como exemplo a sociedade de Minas Gerais do Século XVIII, é 

possível afirmar que boa parte dos cativos que lá habitavam conseguiam a alforria, 

fazendo com que, na segunda metade daquele século, a população afrodescendente 

livre fosse dez vezes maior do que em áreas como a Jamaica ou o sul dos Estados 

Unidos. Muitas das alforrias eram obtidas pela compra do escravo minerador de sua 

própria liberdade. Quando a compra era recusada pelo senhor, alguns escravos 

ajuizavam ações para obter a liberdade. Essa situação só foi possível pela conjunção 

de fatores econômicos (exploração das minas de ouro) com fatores jurídicos 

(existência de leis que autorizavam o escravo a comprar sua liberdade). 

                                                           
24 Ibidem. p. 101 
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Ainda segundo Grinberg25, existem indícios que a prática do escravo processar 

seus senhores para obter sua liberdade ocorreu desde o século XVII, ganhando maior 

notoriedade, porém, somente no século XIX.  

Os principais argumentos utilizados pelos escravos eram as promessas de 

liberdades feitas pelos senhores; as cartas de alforria dadas a estes, e depois retiradas 

pelo senhor ou por seus herdeiros; a chegada ao Brasil após a proibição do tráfico; a 

acusação de maus-tratos e, principalmente, a tentativa de compra da liberdade em 

casos nos quais o senhor discordava do valor proposto pelo escravo. 

A economia escravista mineira descrita por Celso Furtado26 é um excelente 

ponto de partida para o estudo da relação causa e efeito do direito com o processo 

político e econômico em meio ao panorama da escravidão. 

Até meados do século XVIII a economia brasileira se pautava na exploração 

agrária primordialmente açucareira. O escravo que laborava nos engenhos de açúcar 

– e, paralelamente, nos plantations norte-americanos – raramente ajuizava ações de 

liberdade por não ter contato com a sociedade urbana. Trata-se aqui de consequência 

lógica, qual seja, os escravos mantidos em propriedades rurais não conviviam com 

juristas abolicionistas, desconhecendo, assim, a possibilidade de liberdade por meio 

do ajuizamento de ação. 

Após a vinda da tecnologia da metrópole para o território colonial brasileiro, a 

expansão do ouro fez nascer uma forma diferente de empregar a mão de obra 

escrava. Criou-se, nesse contexto, um ambiente que favorecia a interação do escravo 

com a sociedade urbana, o que acarretou no aumento do número de ações de 

liberdade propostas. 

Segundo Furtado: 

Ao estagnar-se a economia açucareira, as possibilidades de um 

homem livre para elevar-se socialmente se reduziram ainda 

mais. Em consequência, começou a avolumar-se uma 

subclasse de homens livres sem possibilidade de ascensão 

social, a qual em certas épocas chegou a constituir um 

                                                           
25 Ibidem. p. 106 
26 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. Companhia Editora Nacional. São Paulo: 2005. p. 95 
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problema. Na economia mineira, as possibilidades que tinha um 

homem livre com iniciativa eram muito maiores27. 

Por mais que Furtado esteja se referindo aqui ao homem branco livre, a mesma 

lógica pode ser aplicada ao escravo inserido nesse contexto econômico, ou seja, a 

economia mineira possibilitava aos escravos encontrar formas de libertação dentro do 

ordenamento jurídico.  

As possibilidades econômicas decorrentes da exploração do ouro no estado de 

Minas Gerais afetaram diretamente a escravidão e o direito. Tamanha a importância 

dessa relação que foi promulgada pela Coroa Portuguesa a lei de 24 de novembro de 

1734, que, entre outras determinações, previa que os escravos que encontrassem 

diamantes de mais de 20 quilates receberiam a liberdade em troca de seus achados. 

A natureza liberal da atividade mineradora certamente foi a motivação por 

detrás dessa legislação. Impossibilitado de fiscalizar a todos os mineradores, o Estado 

‘trocava’ com o escravo sua liberdade pelo produto de sua atividade. 

Em que pese a extensa relação do direito com a escravidão nos períodos 

anteriores, conforme relatado, no Brasil foi somente a partir da independência em 

1822 que começou a se questionar abertamente a instituição da escravidão, 

questionamento este que criou um ambiente favorável para o aumento no número de 

ações de liberdade. 

Roberto Schawrz28 descreve que um dos princípios da Economia Política é o 

trabalho livre, afirmando, em seguida, que no Brasil domina o fato “impolítico e 

abominável” da escravidão. 

Uma vez que o escopo deste trabalho é enxergar a relação entre a escravidão 

o direito e a economia política, torna-se de extrema valia a passagem acima. Isto 

porque, ainda segundo Schwarz29, a principal diferenciação entre a sociedade 

europeia liberal do século XIX e o Brasil imperial é a utilização de mão de obra 

escrava.  

                                                           
27 Idem. p. 95. 
28 SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: Forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. 
São Paulo: Livrária Duas Cidades. p. 11 
29 Idem. p. 12 
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A partir da independência, notadamente pautada em princípios liberais 

franceses, britânicos e americanos, o emprego da escravidão passou a ser 

questionado ideologicamente dentro da sociedade brasileira. 

Esse processo teve início com a Declaração dos Direitos do Homem, transcrita 

em parte na Constituição de 182430, que tornava abjeto o instituto da escravidão. Em 

seguida foi promulgada a lei de 7 de novembro de 1831, a qual abolia o tráfico de 

africanos para o Brasil. Chamada de “lei para inglês ver” devido à forte pressão 

exercida pelos ingleses contra o tráfico atlântico de escravos, essa lei foi base para 

uma série de ações de liberdade. O questionamento de abolicionistas quanto à 

aplicação dessa lei, tanto por meio de ações de liberdade quanto pelo debate político 

levou à promulgação da Lei Eusébio de Queiroz (1850) que definitivamente encerrou 

a prática do tráfico negreiro, tendo, em contrapartida, ‘legalizado’ o tráfico de escravos 

ocorrido entre 1831 e 1850 ao revogar a lei anterior. 

A promulgação dessa lei foi, portanto, uma estratégia da elite escravocrata 

brasileira para, ao passo em que colaborava e cedia com a pressão britânica para 

abolir o tráfico de escravos, extinguia a incerteza jurídica sobre os escravos que 

ingressaram no Brasil entre 1831 e 1850.  

Essa foi a saída estratégica encontrada para manter a economia escravista o 

máximo de tempo que fosse possível, deliberadamente retardando a aplicação da lei. 

É possível construir um argumento em no sentido que o retardamento da extinção do 

tráfico de escravos possibilitou retardar também a abolição da escravidão como um 

todo. Portanto, a Lei Eusébio de Queiroz, entre outras muitas aplicações, serviu às 

elites brasileiras com a finalidade de “fechar” os “espaços de liberdade” 

proporcionados pela Lei de 7 de novembro de 1831. 

                                                           
30 Inspirada nos pensamentos Iluministas, bem como na Revolução Americana (1776), a Assembleia Nacional 
Constituinte da França revolucionária aprovou em 26 de agosto de 1789 e votou definitivamente a 2 de 
outubro a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizado em dezessete artigos e um preâmbulo 
dos ideais libertários e liberais da primeira fase da Revolução Francesa (1789-1799). Pela primeira vez são 
proclamados as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma econômica, visando abarcar toda 
a humanidade. Ela foi reformulada no contexto do processo revolucionário numa segunda versão, de 1793. 
Serviu de inspiração para as constituições francesas de 1848 (Segunda República Francesa) e para a atual, e 
também foi a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas. 
Universidade de São Paulo. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. 1978. Consultado em 10 de novembro de 
2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/1789
https://pt.wikipedia.org/wiki/1776
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1789
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9ia_Nacional_Constituinte_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9ia_Nacional_Constituinte_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
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1.2.1. Casos Práticos: Liberata e Luiz Gama 

Uma das principais ações que se tem conhecimento, ajuizada em território 

brasileiro, é aquela narrada por Keila Grinberg31, que conta a história da escrava 

Liberata, uma das tantas a buscar sua liberdade através do judiciário. 

Liberata nasceu por volta de 1780 no Brasil colonial e coronelista. Comprada 

aos dez anos de idade por José Vieira Rebello, esta viria, com o passar do tempo a 

manter relações sexuais com seu senhor, fato este não incomum no Brasil 

oitocentista. 

Após engravidar duas vezes e receber incontáveis promessas de liberdade, 

Liberata conheceu o pardo livre José e juntos elaboraram estratégia que permitira à 

escrava tentar comprar sua liberdade. 

Ao receber a negativa de seu senhor a seu pedido de compra, Liberata tomou 

um caminho até então pouco utilizado. Em 1813, a escrava ajuizou ação de liberdade 

para contar a seguinte história: 

Diz Liberata, mulher parda cativa, de José Vieira Rebello, ... que 

ela suplicante como pessoa miserável, e desamparada, sem ter 

quem dela se compadecesse mais do que as sagradas leis de 

Sua Alteza Real, e as justiças do mesmo soberano Senhor, 

implora de joelhos toda a devida vênia para que por esta 

primeira voz possa em seu nome fazer saber à Alta Justiça os 

tormentos de seu cativeiro, as sevicias que de dia em dia sofre 

sem respirar, nem poder conseguir os meios de se queixar por 

seu curador, por se achar em cárcere privado, vigiado, não pode 

conseguir os meios de ser ouvida...32 

Sentindo-se sem opção, Liberata optou por recorrer ao Estado, o mesmo que 

garantia a existência da escravidão, para reclamar seu direito à liberdade, que seu 

senhor lhe negava. O processo terminou em acordo entre senhor e escrava, 

garantindo a liberdade a esta. 

                                                           
31 GRINBERG. Keila. Liberata: a Lei da Ambiguidade (...) Ob. cit. p. 37 
32 Idem. Texto retirado do Processo número 1337, maço 214, Desterro, Corte de Apelação, Arquivo Nacional RJ. 



27 
 

Após se deparar com essa ação, Grinberg33 relata ter encontrado outras 380 

ações de liberdade na seção “Escravos” da Corte de Apelação do Rio de Janeiro, 

dentre 671 documentos, o que permitiu aprofundar o que se sabia sobre essa 

modalidade de ação. 

Uma ação de liberdade é iniciada quando, depois de receber um 

requerimento – assinado por qualquer pessoa livre, geralmente 

“a rogo” do escravo – o juiz nomeia um curador ao escravo e 

ordena o seu depósito. Assim feito, o curador envia um 

requerimento (libelo cível) no qual expõe as razões pelas quais 

o pretendente requer a liberdade. Entra uma coisa e outra pode 

haver mil e um diferentes requerimentos, tentativas de impedir 

o prosseguimento da ação, etc. Mas, geralmente, o advogado 

ou procurador do réu (no caso, o senhor do escravo ou seus 

herdeiros) envia um outro libelo, ou contrariedade, 

apresentando a defesa de seu cliente. As exposições das 

razões de ambas as partes também podem prolongar-se por 

vários requerimentos, até que o juiz fique satisfeito e determine 

a conclusão da ação.34 

Após sentenciado, as partes podiam apresentar embargos, os quais, se 

aceitos, modificavam a sentença anteriormente proferida. Dessa nova decisão ainda 

era possível pedir revista cível ao tribunal superior: até 1808, a Casa de Suplicação 

de Lisboa; de 1808 a 1828, a Casa de Suplicação do Rio de Janeiro e, a partir de 

então e até 1891, o Supremo Tribunal de Justiça. 

Foram encontradas ações datadas desde 1806 até 1888 no arquivo do Rio de 

Janeiro. No entanto, repita-se, estima-se que desde o século XVII possam ter havido 

ações dessa natureza. 

Essa prática de comprar a própria liberdade por meio de uma ação foi muito 

praticada também na sociedade paulistana do século XVIII. O grande percursor dessa 

                                                           
33 Ibidem. p. 9 
34 Ibidem. p. 10 
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modalidade foi Luiz Gama35, a pessoa mais notória e emblemática das ações de 

liberdade. 

 Conforme verificado anteriormente, a maioria das ações de liberdade no Brasil 

eram pautadas em argumentos jurídicos, e não humanitários.  

Dentre os argumentos mais utilizados estavam: o direito à carta de alforria; a 

alegação que o escravo (ou sua mãe, avó, bisavó...) já havia sido libertado antes; a 

tentativa de compra da alforria; as acusações de violência; e a alegação de ter 

chegado ao Brasil após a abolição por meio de lei (1831 ou 1850) do tráfico negreiro. 

Há casos também de ações propostas pelos senhores com vistas a chamar de volta 

escravos que viveriam ilegalmente em liberdade. 

 Também houve como variação à ação de liberdade a “ação de manutenção da 

liberdade”, ajuizada quando o escravo que já vivia em liberdade sofria tentativas de 

rescravização por parte de seu antigo senhor ou de qualquer outro homem livre. 

  Alguns autores enxergam nas ações da liberdade para além do sentido 

comum, um sentido político36. As sentenças positivas conseguidas por um escravo 

incentivavam outros a ajuizar novas ações, tornando assim as ações de liberdade em 

instrumentos frequentemente utilizados a partir da década de 1860, quando 

advogados abolicionistas aderiam às revoltas dos escravos e saíam pelas fazendas 

incentivando os escravos a processar seus senhores. 

Conforme tratado anteriormente, a primeira lei a tratar do tráfico de escravos 

no Império do Brasil foi a Lei de 7 de novembro 183137, a qual estabeleceu que, a 

partir da data de sua promulgação, nenhum escravo poderia entrar no Império 

brasileiro. Seu artigo 1º previa: “Todos os escravos, que entrarem no território ou 

portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres. ” 

                                                           
35 Luiz Gama – talvez a pessoa de maior notoriedade dentre os juristas abolicionistas do século XIX – adotava das 
mais variadas estratégias jurídicas para libertar escravos com ações de liberdade. Nascido livre de mãe africana 
e pai português, Luiz Gama foi vendido ainda na infância pelo pai e viveu como cativo até alcançar a idade adulta. 
Após conseguir sua liberdade judicialmente, em circunstâncias até hoje pouco conhecidas, atuou como 
funcionário público por anos, até se tornar rábula – figura do advogado por notório saber – e atuou em causa 
dos escravos até o fim da vida. 
36 GRINBERG, Keila. PEABODY, Sue. Ob. cit. p. 111 
37 Vide Anexo II. 
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 Promulgada sobre forte pressão da Coroa Britânica, no entanto, conforme 

discussões havidas na Assembleia Legislativa38, não se havia a pretensão de colocar 

em prática esta lei. 

 No entanto, estudos mais recentes39 revelam uma outra história. Apesar de não 

ser forçada a aplicação desta lei, o espaço legal para sua utilização foi criado e esteve 

à disposição de advogados, que, ao perceberem que o texto da Lei Euzébio de 

Queiróz, de 4 setembro de 1850 – que tratou da abolição do tráfico negreiro - não 

havia revogado a lei anterior, conforme defendiam os senhores de escravo, ajuizaram 

ações de liberdade com fundamento na chegada ilegal de africanos ao Brasil entre 

1831 e 1850. 

 Dentre os casos mais curiosos pautados na pretensão de aplicação da Lei de 

7 de novembro 1831 estiveram os casos ajuizados por Luiz Gama, já em fins da 

década de 1860, alegando que boa parte dos indivíduos tidos como escravos, cujo 

ingresso no Brasil havia ocorrido entre 1831 e 1850, estariam sendo mantidos 

ilegalmente em cativeiro. 

 Entre os casos patrocinados por Gama – relatados por Elciene Azevedo40 – se 

destaca o caso de José, escravo do Tenente Coronel Antonio Mendes da Costa. 

Atuando como copista do escrivão da delegacia de polícia, Luiz Gama recebeu Vitor 

Augusto Monteiro Salgado o qual apresentava três escravos e uma procuração do 

Tenente Coronel com a finalidade de obter passaporte para vender os escravos na 

Corte. Foi então que Gama notificou o Sr. Monteiro Salgado que conduziria um dos 

escravos ao chefe de polícia sob o argumento que o preto José havia sido importado 

depois da proibição legal do tráfico de 1831, sendo, portanto, livre. 

 A denúncia foi acatada pelo chefe de polícia interino e se iniciou o inquérito de 

José. Ato contínuo, foram expedidos uma série de mandados nomeando peritos para 

avaliar sua idade e identificar sua “nação”, mandando depositar o suposto escravo e 

citar o senhor para que apresentasse provas que legitimassem sua propriedade.  

                                                           
38 CONRAD, Robert. Tumbeiros: o tráfico de escravos para o Brasil. São Paulo, Brasiliense. 1985. p. 140 
39 AZEVEDO, Elciene. O Direito dos Escravos. Lutas jurídicas e abolicionismo na Província de São Paulo. Campinas: 
Editora da UNICAMP, 2010, p. 76 
40 Idem. p. 76 
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O processo se encontrava incompleto, sendo impossível determinar se o 

escravo foi ou não libertado. No entanto, o que nos interessa no momento é a 

argumentação jurídica utilizada por Luiz Gama para, dentro dos limites da lei, 

conquistar a liberdade do escravo José. 

 Conhecido por publicar artigos nos jornais em favor da causa abolicionista, Luiz 

Gama chegou a afirmar que tornaria a presença do juiz municipal suplente da capital 

Antonio Pinto do Rego Freitas quantas vezes fossem necessárias para coagi-lo a 

cumprir sinceramente com o seu dever41. 

 A atitude lhe rendeu uma demissão do cargo público bem como um processo 

crime por injúria e calúnia pelo “descomedimento descabido” e pelos qualificativos 

nada lisonjeiros com que havia se oposto ao deferimento do magistrado. 

 Elciene Azevedo42 descreve essa atitude de Luiz Gama como uma radical 

apropriação de uma lei que produzira poucos resultados desde que fora promulgada. 

Ainda eu muitos se esforçassem por fazer dela letra morta, ele 

– ao contrário – via nela “matéria clara e positiva”, tentando com 

isso forçar a justiça a decidir por sua aplicação. O juiz, talvez 

subestimando o cabedal jurídico do amanuense, ou ainda 

prudente devido à complexidade da questão, tentava ganhar 

tempo, como que a esperar que o vulcão que ameaçava o seu 

juízo desistisse de entrar em erupção. 

 Luiz Gama argumentava que o Decreto de 12 de abril de 1832, que visava 

regulamentar a Lei de 7 de novembro de 1831 no seu caráter administrativo se trata 

de um princípio geral e indubitavelmente pensado para favorecer todos os escravos 

que requeressem deu direito à liberdade após serem introduzidos ilegalmente em 

território brasileiro através do tráfico ilegal43. 

 Sidney Chaloub afirma que “a lei de 1831 produziu resultados mesmo antes de 

seu vir-a-ser”44. Isto porque, o tráfico de africanos que só aumentava na segunda 

metade da década de 1820, em especial a partir de 1826 – chegando a mais de 73 

                                                           
41 Ibidem. p. 82. 
42 Ibidem. p. 83. 
43 Ibidem. p. 84. 
44 CHALHOUB. A força da escravidão. Companhia das Letras. São Paulo: 2012. E-book. Capítulo 3. 
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mil africanos trazidos para o Brasil em 1829 – diminuiu consideravelmente em 1830 

em face aos compromissos internacionais do país, reduzindo-se o número para 6178 

africanos. 

 Tamanha foi a pressão exercida pela Lei de 1831 que em 1837, o próprio autor 

da lei, Caldeira Brant, elaborou um novo projeto que incluía o seguinte dispositivo: 

“Nenhuma ação poderá ser tentada contra os que tiverem comprado escravos, depois 

de desembarcados, e fica revogada a Lei de 7 de novembro de 1831, e todas as outras 

em contrário.45 ” O projeto, no entanto, nunca foi aprovado.  

 Em que pese a notável queda no volume do tráfico negreiro em 1831, este não 

teve caráter permanente. Chalhoub46 atribui esse fato à política atribulada após a 

abdicação de dom Pedro I e a sucessão de gabinetes em 1831 em conjunto com a 

consequente instabilidade das autoridades em seus cargos. Esses fatores teriam 

dificultado a adoção das medidas descritas na lei. 

Conforme observado, a Lei de 1831 possibilitou sua utilização nos casos em 

que podia ser restituída a liberdade ao escravo que dela fora privado ilegal e 

abusivamente. No entanto, os senhores que compraram escravos africanos após a 

Lei de 1831 argumentavam – por estratégia – que não estavam cientes da Lei, tendo 

exercido a compra de boa-fé. Maria Angélica Zubaran47 relata trecho da carta de 

alforria do senhor Porfírio Damasceno, onde ele dizia: 

[...] ter comprado o preto Bonifácio no ano de 1847, na vila de 

Lages, província de Santa Catarina, de um negociante de 

escravos que ali apareceu com um lote deles para a venda, na 

melhor boa-fé como aconteceu a diversas pessoas do lugar que 

igualmente compraram outros, na convicção que havia 

legitimamente comprado por ser permitido por lei o tráfico e 

importação de escravos, (...), chegando porém agora ao seu 

conhecimento de que o referido preto conjuntamente com outros 

fora introduzido e importado no Brasil depois da Lei de 

novembro de 1831, que proibiu esse tráfico, e que por isso foi 

                                                           
45 AZEVEDO, Elciene. Ob. cit. p. 111 
46 CHALHOUB. Ob. cit. E-book. Capítulo 3 
47 ZUBARAN, Maria Angélica. Escravidão e liberdade nas fronteiras do Rio Grande do Sul (1860-1880)>: o caso da 
Lei de 1831. p. 124 (Estudos Ibero-Americanos). 
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indevidamente vendido, e o abaixo assinado iludido e enganado 

pelo vendedor, (...), declara o mesmo preto livre como se de 

ventre livre nascesse. 

A questão, no entanto, não era cristalina para os magistrados daquele tempo. 

Enquanto alguns entendiam pela aplicação da Lei de 1831, outros julgavam-na 

revogada pelo desuso ou até mesmo pela Lei Eusébio de Queiroz de 1850. 

No Rio Grande do Sul, a situação ganhou contornos peculiares por conta da 

fronteira da província com o Estado Oriental do Uruguai, o qual aboliu a escravidão 

em 1842. Foram assinados uma série de tratados entre os dois países na segunda 

metade do século XIX para regular a matéria em face a controvérsia. Zubaran48 relata 

que na década de sessenta era grande a população brasileira residente no Uruguai, 

particularmente de estancieiros rio-grandenses, e que estes utilizavam escravos como 

peões em suas propriedades dos dois lados da fronteira.  

Essa situação levou escravos residentes na fronteira e que transitavam por 

ambos os lados a pleitearem a manutenção da liberdade quando retornassem ao 

território brasileiro. 

O fundamento legal desse pleito era a Lei de 7 de novembro 1831 em conjunto 

com outros recursos legais resultantes de acordos entre o Brasil e o Estado Oriental 

do Uruguai. 

A legislação, em meio a conturbado contexto político, tinha dificuldades em 

tratar o tema da escravidão com clareza. Isto fez com que surgissem esses espaços 

aproveitados pelos escravos e juristas em favor da causa abolicionista, como Luiz 

Gama.  

 Na análise de Alexandre Fortes49 da obra de Thompson se encontra importante 

trecho que se pode relacionar aos “espaços de liberdade” formados pela promulgação 

da Lei de 1831: 

                                                           
48 Idem. p. 125 
49 FORTES, A., SILVA, da A. M. Revisitando um clássico da história social: A estrutura narrativa de A Formação da 
Classe Operária Inglesa. Revista Universidade Rural: Série Ciências Humanas, Seropédica, RJ: EDUR, v. 29, n 2, 
jul-dez., 2007. pp. 01-24 
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Compreender o direito como espaço de conflito implica 

diretamente em restituir à plenitude da condição de sujeitos os 

setores submetidos ao longo da história às mais variadas 

formas de dominação, em contraposição a análises 

contemporâneas que, ao reduzir a experiência dos primeiros à 

sua vitimização, tendem a negar a inserção de sua agência ao 

processo histórico. 

 A luta de escravos e advogados na justiça é uma importante introdução 

histórica que já vem sendo construída mas merece maior destaque no campo do 

direito.  

(...) Casos como este, ao retirar as discussões sobre a lei de 

1831 de recinto fechado dos tribunais para leva-las para as ruas 

e para as senzalas, apontam para questões pouco exploradas 

na análise deste tipo de disputas jurídicas. O desdobramento 

público dos debates travados nos tribunais ou na tribuna 

partidária, atestado pelos depoimentos do próprio Jacinto, 

revela dimensões mais abrangentes da leitura carregada de 

forte conteúdo político que pessoas como Bento Gomes de 

Escobar, Luiz Gama ou Rui Barbosa estavam fazendo da lei de 

proibição do tráfico transatlântico de escravos promulgada em 

1831. Ao mesmo tempo em que esses homens letrados 

debatiam com seus pares a melhor solução para os grandes 

problemas nacionais, esses conflitos acabavam também por 

“informar” os próprios escravos que muitos deles eram, numa 

concepção bastante alargada da lei, legalmente livres. O que 

era, nos tribunais, a construção de uma argumentação jurídica 

para sustentar a busca pela liberdade, assumia, nas ruas, a 

forma de um direito a ser reivindicado.50 

Como frisado, em 1850 foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, e a entrada 

de escravos no Brasil seria praticamente extinta até a metade daquela década. No 

entanto, importante destacar o contexto em que esta lei foi promulgada pelo poder 

legislativo brasileiro. 

                                                           
50 AZEVEDO, Elciene. O Direito dos Escravos. Lutas jurídicas e abolicionismo na Província de São Paulo. Campinas: 
Editora da UNICAMP, 2010, p. 108 
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 Cinco anos antes da criação dessa lei, a Inglaterra se auto concedeu, através 

do Aberdeen Act, poderes de jurisdição sobre navios e súditos brasileiros sob suspeita 

de tráfico de escravos africanos para o Brasil. Novamente a atuação do legislativo 

brasileiro esteve diretamente atrelada à vontade inglesa.  

Antes uma mercadoria socialmente barata como explica Rafael Marquese51, o 

preço do escravo se elevou após o fim do tráfico, contribuindo gradativamente para o 

fim da escravidão. 

Contudo, a Lei Eusébio de Queiroz serviu também, repita-se, para legitimar a 

entrada de escravos entre 1831 e 1850, que teve volume espantoso. Ainda segundo 

Marquese, desde a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil em 1808 até 1850 foram 

importados 1,4 milhão de escravos para o Brasil, que corresponderam a 40% do total 

de africanos trazidos compulsoriamente às terras brasileiras. 

Conforme observado anteriormente, nos Estados Unidos da América não foi a 

lei que permitiu o surgimento das ações de liberdade, e sim a construção de 

precedentes no poder judiciário, conforme se passará a analisar. 

1.3. Nos Estados Unidos  

Ações de liberdade revelam as contradições no coração de uma 

emergente cultura nacional americana que havia começado a 

se constituir em torno de noções individualistas de 

consentimento e liberdade.52 

 São muitas as semelhanças e diferenças entre a escravidão no Brasil e nos 

Estados Unidos coloniais.  

 Frank Tannebaum53 afirma que o negro na sociedade escravista brasileira dos 

séculos XVIII e XIX era “a pessoa mais inteligente que havia porque todas as 

ocupações, com ou sem habilidade, estavam nas mãos dos negros”. 

                                                           
51 MARQUESE, Rafael. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/nec/n74/29642.pdf. Acesso em 22.10.2016 às 
1:22 PM. p. 119. 
52 WONG, Eddie L. Beyond the Racial Profile. University of Chicago Press. Chicago: 2009. p. 3. 
53 TANNEBAUM, Frank. Ob. Cit. Capítulo 1. 

http://www.scielo.br/pdf/nec/n74/29642.pdf
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 Nesta ótica, o autor estadunidense enxerga situação bem diferente nas 

plantations norte-americanas, onde a maioria esmagadora dos escravos trabalhava 

na fazenda e não tinha contato com as nuances do dia-a-dia da cidade.  

 Outra diferença na escravidão das colônias britânicas e das colônias 

portuguesas e espanholas apontada pelo referido autor é que: 

A instituição da escravidão, a qual havia há muito morrido no 

resto da Europa ocidental, sobreviveu aqui (na Península 

Ibérica) por um número de razões, especialmente por causa das 

guerras contínuas com os Mouros, as quais duraram até o ano 

em que se descobriu a América. 54 

 Essa diferente maneira de se relacionar com a escravidão se refletiu também 

nas relações jurídicas pautadas em ações de liberdade. 

Assim como a França, a Inglaterra originalmente não tinha leis 

relativas à escravidão. Mesmo que a escravidão tenha existido 

na Inglaterra durante os períodos romanos e medieval, na época 

em que os colonizadores ingleses começaram a estabelecer 

colônias na América do Norte e no Caribe, a escravidão já não 

existia como categoria jurídica no direito inglês55. 

 Enquanto os espanhóis e portugueses eram peritos no emprego da mão-de-

obra escrava, os britânicos não sabiam organizar o trabalho escravo. A maioria das 

primeiras colônias era composta de trabalhadores forçados, homens jovens que 

vinham da própria Inglaterra para cultivar tabaco.56 

 Foi somente no século XVII que alguns colonos ingleses iniciaram a compra de 

escravos africanos e ameríndios de espanhóis e holandeses e, com a introdução do 

açúcar em Barbados, nos anos 1630, estabeleceram a economia escravista de 

plantation. 

 A partir de então, a escravidão começou a se espalhar pelos Estados Unidos, 

e, ao contrário do imaginário popular, não foi exclusiva das colônias do sul. Nova York, 

                                                           
54 AZEVEDO, Elciene. Ob. cit. p. 46 
55 GRINBERG, Keila. PEABODY, Sue. Ob. Cit. p. 45. 
56 Idem. pp. 45-46 
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Rhode Island e partes de Nova Jersey possuíam uma quantidade considerável de 

escravos. Em meados do século XVIII, a cidade de Nova York tinha a segunda maior 

proporção de escravos urbanos entre as cidades das Treze Colônias (a cidade com 

maior proporção de escravos era Charleston, South Carolina).  

 Além da relação direta com o emprego da mão de obra escrava, a economia 

do norte dos Estados Unidos estava diretamente conectada à escravidão caribenha 

através de empréstimos financeiros, comércio de escravos, construção de navios, 

fabricação de açúcar e provimento de alimentos e itens essenciais para subsistência 

local57.  

Essencial, porém, foi a relação da Coroa Britânica com a escravidão e as 

consequências que disto decorreram. Segundo Keila Grinberg, as origens do 

abolicionismo britânico são variadas.  

A primeira58, segundo a autora, é a resistência escrava: um grande número de 

escravos não queria ser escravizado, estando dispostos a trabalhar coletivamente 

para libertar a si e a seus familiares e, finalmente (em alguns casos), abolir a 

escravidão como um todo. 

A segunda seria a antiga tradição antiescravista – datada pelo menos da época 

medieval – especialmente nas áreas urbanas onde escravos fugitivos e servos 

gozavam de certa proteção das leis e da justiça municipais.  

Ainda, haveria para ela um igualitarismo radical em alguns movimentos 

religiosos evangélicos, especialmente os quakers, que desafiavam hierarquias, 

incluindo a escravidão, como uma forma contrária à vontade divina. Por fim, Grinberg 

aponta para o Iluminismo como um incentivo ao questionamento da escravidão59. 

                                                           
57 Esse é um ponto que será retomado mais adiante, mas de importante destaque para tratar da conexão da 

escravidão com o direito e o processo político-econômico. É impossível enxergar a escravidão e o processo 
emancipatório nas américas como uma simples causa humanitária, e o mesmo vale para as disputas ocorridas 
dentro dos tribunais.  
58 Idem. Pg. 47. 
59 A tese segundo a qual o Iluminismo foi um dos precursores da causa abolicionista britânica vai de encontro 
com o pensamento tradicional da influência Iluminista sobre a independência norte-americana. No entanto, 
Bernard Bailyn explica como foi possível que o processo de independência dos Estados Unidos tenha sido 
compatível com a escravidão e demonstra a influência da Revolução Gloriosa ocorrida no século XVII em 
contraponto à suposta influência iluminista. Para mais, ver: BAILYN. Bernard. As origens ideológicas da Revolução 
Americana. EDUSC. Bauru (São Paulo): 2003. 
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Essa forte influência do abolicionismo britânico levou à criação de grupos 

antiescravistas na Inglaterra e em algumas das colônias como Pennsylvania e 

Massachussets. Por meio de palestras públicas, panfletos, livros e cartas, esses 

grupos buscavam várias maneiras de tornar público o mal da escravidão60. 

O famoso caso Somerset, de 1772, na Inglaterra, foi um dos frutos desse 

esforço, abrindo caminho para a existência de precedentes legais contrários à 

escravidão. Assim como esse, nos Estados Unidos outro caso famoso foi Dred Scott 

vs Sandford, pautado na teoria do solo livre. 

As decisões proferidas em favor da liberdade de escravos nessas ações viriam 

a abalar as estruturas que ainda mantinham unidas as diferentes sociedades do Sul e 

do Norte dos Estados Unidos, abrindo caminho para a Guerra de Secessão (1861-

1865). Eddie Wong expõe essa mentalidade sulista ao relatar uma publicação em um 

jornal de veiculação no Sul ao tempo da decisão em outra ação de liberdade – 

Commonwealth v. Aves – em 1836: 

Acabou de ser decidido pela Suprema Corte de 

Massachussetts, que um escravo levado até aquele estado por 

seu senhor se torna instantaneamente livre! .... Se um Sulista 

levar seu servo ou serva consigo para o estado de 

Massachussetts, o mais alto tribunal daquele Estado está livre 

para com suas leis e processos retirar o servo deste senhor, e 

pronunciá-lo livre na sua cara! ... Pessoas do Sul! Vocês vão 

dormir para sempre com relação a seus direitos mais preciosos? 

Vocês estão dispostos a sustentar para sempre uma 

confederação com estados nos quais vocês não podem nem 

viajar com sua propriedade que esta será confiscada por lei? 

Publicado no Augusta Sentinel, em 15 de outrobro de 1836.61 

 O trecho acima descreve o principal argumento das ações de liberdade 

propostas nos Estados Unidos do século XIX, o argumento segundo o qual um 

escravo levado a um estado onde não havia mais a escravidão estaria livre. A decisão 

                                                           
60 Estratégia semelhante adotou Luiz Gama em São Paulo. Maçom e redator de um jornal de grande circulação 

na cidade, Gama constantemente publicava textos e poemas criticando a escravidão e aqueles que a defendiam.  
61 WONG. Eddie. Ob. cit. p. 1. 
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acima destacada gerou tanta controvérsia que iniciou apelos entre a população do Sul 

para a dissolução da União. 

  Até então, os estados do Norte, mesmo após abolirem a escravidão dentro de 

seus territórios, permitiam que senhores de escravos do Sul viajassem com seus 

escravos para manter a unidade nacional. 

 Foi o julgado de Boston, proferido em ação de liberdade, que transformou essa 

relação.  

 Wong chega a chamar os escravos que viajavam (e ajuizavam ações de 

liberdade) como sujeitos que desafiaram ainda mais profundamente a lógica cultural 

da escravidão e liberdade. 

A escravidão e a lei não estavam apenas meramente 

conectadas na jurisprudência Anglo-americana; a existência da 

escravidão requeria a sanção da lei. 

Nos Estados Unidos, as ações de liberdade possuíam duas formas. Poderiam 

ser ajuizadas nas jurisdições livres onde a escravidão não possuía sanção legal, como 

a Grã-Bretanha, ou onde a lei a havia proibido, como no Norte dos Estados Unidos da 

América.  

Geralmente era iniciada como um Habeas Corpus que acusava o senhor de 

escravo como praticante do ato de deter uma pessoa e mantê-la como escravo contra 

a sua vontade. 

Ações de liberdade eram especificamente desenhadas para proteger os direitos 

de pessoas livres e não de escravos. No entanto, o processo legal requeria o que 

Wong chama de “ficções legais” para se tornarem compatíveis com o propósito dos 

escravos.  

A condição de livre era indispensável para o ajuizamento das ações de 

liberdade, o que gerava um paradoxo legal. Se o escravo processava por sua 

liberdade, sua condição de livre ainda seria indeterminada, e esse tema foi 

extensamente abordado pela Suprema Corte em Dred Scott v. Sandford. 

Outra contradição que as ações de liberdade geraram nos Estados Unidos era 

que, para processar seus senhores nos estados onde havia escravidão, os escravos 



39 
 

deveriam admitir a existência de uma escravidão justa, pleiteando que a sua condição 

de cativo – individualmente – estava equivocada, legitimando, assim, a escravidão 

como um todo. 

Outros argumentos utilizados além da viagem ao chamado “solo livre” eram 

argumentos similares aos adotados por escravos e advogados brasileiros: escravos 

que haviam nascido livre ou sido emancipados e posteriormente reescravizados.   

Uma vez que os estados do Norte repeliram as leis que 

permitiam que senhores de escravos viajassem ou 

permanecessem em seus territórios com seus escravos por um 

determinado período de tempo sem abdicar de sua 

“propriedade”, nenhuma lei remanescia para forçar ou justificar 

o cativeiro dos escravos nessas jurisdições. Por eliminação, ao 

pisar em solo livre, escravos se tornavam informalmente livres, 

mesmo que fossem levados de volta a uma jurisdição escrava – 

pelo menos de acordo com abolicionistas e os próprios 

escravos. 

Foi esse argumento que abriu margem para talvez a mais importante ação de 

liberdade ajuizada nos Estados Unidos: Dred Scott v. Sandford. 

1.3.1. Caso prático: Dred scott v. Sandford 

Dred Scott foi um escravo que tentou obter sua liberdade através do sistema 

legal62 (Finkelman: 2006, pg. 24). 

Seu caso ajudou a moldar o debate político dos últimos anos 

anteriores à Guerra Civil Americana. Em última consequência, 

o caso levou à criação da 14ª Emenda à Constituição dos 

Estados Unidos da América, a qual tornou todas as pessoas 

nascidas nos Estados Unidos – incluídos os afro-americanos – 

cidadãos da nação.   

Scott nasceu escravo por volta de 1800. Seu dono, Peter Blow do estado da 

Vírginia se mudou com ele para o Alabama em 1818 e para St. Louis, no estado do 

                                                           
62 FINKELMAN, Paul, Dred Scott v. Sandford (2006). CQ Press, 2006. Disponível em 
SSRN:http://ssrn.com/abstract=1507086 no dia 11/05/2014 à 01:24. pp. 24. 

http://ssrn.com/abstract=1507086
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Missouri, em 1830. Blow morreu em 1832, ano em que o escravo foi vendido para o 

Dr. John Emerson, cirurgião do exército dos Estados Unidos. 

Emerson levava Scott consigo para postos militares no estado de Illinois e parte 

do território do estado do Wisconsin (onde hoje fica Minnesota). Scott se casou entre 

1836 e 1838 com a escrava Harriet Robinson, o que acabou se tornando um fator 

importante para sua liberdade uma vez que escravos não podiam legalmente casar, 

ou seja, o simples fato de praticar um ato restrito a cidadãos livres contradizia dentro 

do sistema jurídica sua condição de cativo. Os advogados do escravo posteriormente 

argumentaram que ele devia ser livre ao tempo de seu casamento tendo em vista o 

juiz de paz competente ter autorizado a cerimônia. 

Após a morte de Emerson, sua viúva Irene assumiu a propriedade de Scott, 

alugando seus serviços. Em 1846 o escravo tentou comprar sua liberdade de Irene, a 

qual rejeitou sua oferta. Foi então que Scott decidiu processar por sua liberdade, 

baseado no período em que residiu em Illinois e Wisconsin (estados que haviam 

abolido a escravidão). 

Como fundamento central da argumentação dos patronos de Scott estava o 

precedente de 1772: Somerset vs Stewart. O precedente estabelecia que um escravo 

se tornava livre no momento em que ele pisava em uma jurisdição sem escravidão. 

Retorna aqui aquela ideia sobre uma escravidão que só poderia existir em face do 

direito positivo, e, sem uma lei que a suportasse, ninguém poderia ser escravizado. 

Uma vez abolida formalmente a escravidão no Noroeste dos Estados Unidos 

em 1787, Scott estaria livre no momento em que viajou com seu senhor para os 

estados livres. 

O estado do Missouri, onde fora ajuizada a ação, havia aceitado, desde o 

precedente Winney v. Whitesides (1824), a tese que um escravo transportado a um 

estado onde não havia escravidão se tornava livre. Portanto, em 1850, o tribunal de 

St. Louis declarou Dred Scott um homem livre. 

No entanto, em 1852, após a interposição de recurso por parte da senhora de 

escravos, o Supremo Tribunal do Missouri reverteu essa decisão, declarando que não 

iria mais seguir o precedente de 1824, em uma decisão de cunho eminentemente 

político: 
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Os tempos não são hoje como eram quando a decisão anterior 

sobre este assunto foi proferida. Desde então, não apenas 

indivíduos, mas estados foram dominados por um espírito 

sombrio em relação à escravidão, buscando, por meio de 

medidas cujas consequências podem derrubar e destruir o 

nosso Governo. Sob tais circunstâncias, não é admissível ao 

estado do Missouri demonstrar o menor semblante de qualquer 

medida que possa proteger esse espírito. Ele está disposto a 

assumir sua total responsabilidade pela existência da 

escravidão dentro de suas fronteiras, e não pretende 

compartilhar ou dividir com outros. 

Esse poderia ser o fim da história de Dred Scott, mas nesse momento no tempo 

sua senhora, a viúva Irene Emerson, mudou-se para Springfield, Massachussets, 

onde casou com o Dr. Calvin C. Chaffee, um ativo oponente da escravidão. Após se 

casar, Irene passou a propriedade de Scott e sua mulher para John F. A. Sandford.  

Essa mudança abriu margem para Dred Scott processar novamente seu senhor 

– no caso, agora, Sandford – na corte federal, sob o argumento que Sandford era 

cidadão de Nova York, enquanto Scott era cidadão do Missouri63. 

 A defesa de Sandford argumentou que o processo deveria ser extinto pois Scott 

não era cidadão do estado do Missouri, conforme alegado, uma vez que se trava de 

escravo negro de descendência africana. O juiz federal Robert W. Wells recusou esse 

argumento, fundamentando que, caso Scott fosse de fato livre ele poderia processar 

na corte federal como um cidadão. 

 No entanto, baseando-se no precedente da Suprema Corte do Missouri, Wells 

julgou em favor de Sandford determinando que a lei estadual atrelava as partes, e, 

portanto, o estado possuía autonomia para determinar o status das pessoas dentro 

de sua jurisdição.  

 Em sequência, o apelo chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos no fim de 

1854. Em 1856 foram ouvidos argumentos das partes, sem ser proferida no momento 

a decisão por conta de uma prorrogação da decisão por esta corte.  

                                                           
63 Scott e seus advogados tinham pleno conhecimento das estratégias jurídicas e se utilizaram disso para 
perseguir dentro do sistema jurídico norte-americano a liberdade do cativo.  
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Abraham Lincoln e outros Republicanos diriam mais tarde que o atraso foi parte 

de uma manobra deliberada para reverter o Compromisso do Missouri e forçar a 

escravidão nos territórios, elegendo como presidente o democrata James Buchanan64, 

notório apoiador da escravidão. 

 Em decisão por 7-2, a Suprema Corte rejeitou a ação de Scott. Ao julgar o caso, 

a corte também apreciou a questão da legitimidade de qualquer negro iniciar um 

processo na esfera federal como cidadão de um estado. O precedente que ora se 

estabeleceu foi histórico.  

O Ministro Taney afirmou que o Congresso não possuía poderes 

para aprovar leis gerais que regulem os territórios. Ele também 

afirmou que o Compromisso do Missouri inconstitucionalmente 

retirou os escravos propriedades dos sulistas sem o devido 

processo legal ou justa compensação, em violação à Quinta 

Emenda. Por consequência, isso também significava que 

nenhuma legislação territorial poderia banir a escravidão no 

território federal.  

 Essa decisão acabou chocando os estadunidenses do Norte, que enxergavam 

no Compromisso do Missouri uma peça central para organizar os assentamentos do 

Oeste e para acomodar diferentes interesses seccionais.  

 A ação proposta por Dred Scott demonstra como um único processo pode ser 

suficiente para transformar aspectos políticos e econômicos de toda uma nação. Em 

complemento, o Ministro da Suprema Corte Taney, em sua decisão, declarou que 

negros nunca poderiam ser cidadãos dos Estados Unidos: 

A questão é simplesmente esta: pode um negro, cujos 

ancestrais foram importados para este país, e vendidos como 

escravos, se tornarem membros da comunidade política 

formada e trazida à existência pela Constituição dos Estados 

Unidos, e como tal se fazer jus a todos os direitos, privilégios e 

imunidades garantidos por tal instrumento aos cidadãos? Um 

desses direitos sendo o privilégio de processar em um tribunal 

                                                           
64 FINKELMAN, Paul. Ob. cit. p. 30 
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dos Estados Unidos sob os casos especificados pela 

Constituição. 

Taney ignorou o fato que os negros livres no norte já podiam votar ao tempo de 

ratificação da Constituição, e declarou que os negros não estão incluídos, e não se 

pretendia que fossem incluídos como cidadãos na Constituição. Utilizou como 

argumento o fato que ao tempo da Constituição, eram os escravos considerados 

subordinados e inferiores à raça dominante e, mesmo que emancipados, 

permaneciam sob sua autoridade e não possuíam direitos ou privilégios como aqueles 

que detinham o poder. 

Todo esse quadro se alinhou com as eleições presidenciais de 1856, com a 

eleição de James Buchanan, democrata e favorável à escravidão. Enquanto a região 

Sul comemorava a decisão da Suprema Corte em seus jornais e meios de 

comunicação, o Norte lamentava. Essa decisão foi um dos pontos iniciais da Guerra 

de Secessão norte-americana. 

Conforme verificado nos pontos anteriores, as ações de liberdade ajuizadas no 

Brasil e nos Estados Unidos guardaram algumas semelhanças.  

 No processo político, os norte-americanos defensores da escravidão 

enxergavam no Brasil um aliado. Segundo Celia Maria Marinho de Azevedo65, os 

americanos temiam que o Brasil abolisse a escravidão, tornando os Estados Unidos 

o “desprezo do mundo”.  

 No entanto, propagou-se na época uma ideia (nascida da obra de Henry Koster 

e perpetuada depois pela obra de Frank Tannebaum) que o senhor de escravo norte-

americano era o mais cruel do mundo, em contrapartida ao senhor de escravo 

brasileiro bondoso. Essa tese já foi hoje refutada, mas era prevalente no abolicionismo 

do século XIX e início do século XX. 

 Frederick Douglass, liberto, escritor, jornalista e importante figura do 

abolicionismo norte-americano, enaltecia o modo como o Brasil tratava as pessoas de 

                                                           
65 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Abolicionismo: Estados Unidos e Brasil, uma história comparada (século 
XIX). p. 149. 
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cor enquanto condenava a atitude dos estadunidenses em relação aos escravos e as 

pessoas de cor livres. 

 Interessante aqui traçar um paralelo com a questão da legitimidade para 

propositura das ações de liberdade. Enquanto a decisão da Suprema Corte norte-

americana entendeu que escravos não possuíam legitimidade para ajuizar uma ação 

nos tribunais, no Brasil essa prática era relativamente comum, não havendo impeditivo 

legal à propositura dessas ações. 

 A análise do contexto e do resultado das ações de liberdade em ambos os 

países, nos permite levantar a hipótese que, apesar do sucesso obtido por alguns 

poucos juristas abolicionistas em libertar escravos por meio da justiça, a utilização 

desse método era restrita a poucos em meio a uma gama enorme de escravos.  

Pode-se dizer assim que o judiciário foi, para além de uma forma de libertar 

escravos, uma forma de expor a voz de uma grande parcela da população que até 

então não possuía qualquer oportunidade dentro da lógica do sistema. O estudo do 

judiciário se torna quase que um termômetro das relações sociais, políticas e 

econômicas da escravidão, refletindo discussões que iam das páginas dos jornais aos 

palanques políticos, das reuniões partidárias às salas dos tribunais.  

Interessante também destacar algumas semelhanças nas ações de liberdade 

dos dois países. O argumento do ‘solo livre’, largamente utilizado pelos norte-

americanos conforme destacado, guarda grandes semelhanças com o argumento da 

Lei de 1831 utilizado no Brasil por Luiz Gama e no Rio Grande do Sul por escravos 

que cruzavam a fronteira do Uruguai.  

 A teoria segundo a qual, uma vez tendo pisado em solo onde não havia 

escravidão, o escravo seria livre, tornando sua reentrada uma tentativa de 

reescravização, aparece em ações de liberdades ajuizadas em ambos os países. 

Esse argumento caminha harmoniosamente ao lado da tese de Edward Thompson 

sobre os “espaços de liberdade”. Caso a lei e o direito fossem exclusivamente um 

mecanismo de dominação, um argumento como esse seria refutado em todas as 

oportunidades, protegendo aos senhores de escravos e sua propriedade.  

 Sabe-se que a decisão proferida em Massachussets que alterou o paradigma 

do solo livre nos Estados Unidos e passou a confiscar escravos de senhores do Sul 
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que viajavam para o Norte teve um caráter político introduzido no campo jurídico. 

Porém, naquele momento, o direito e o judiciário eram a plataforma mais propícia para 

que os estados do Norte impusessem limites aos senhores de escravos. O argumento 

foi utilizado por advogado abolicionista, mas teve respaldo legal na decisão da 

Suprema Corte de Massachussets. Ou seja, a lei foi utilizada em prol da causa 

abolicionista, justamente porque a lei não pode ser declaradamente imparcial.  

 No Brasil, não houve uma única ação com impacto equivalente. No entanto, 

Luiz Gama, como pessoa, teve impacto semelhante. Isto porque Gama criou em torno 

de si todo um movimento de pessoas abolicionistas, permitindo-o atuar em prol da 

causa nas mais diversas esferas.  

 Nos processos da segunda metade do século XIX constantes do arquivo geral 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, Gama era o único cujo nome vinha disposto na 

capa do processo. Gama era amigo de delegados, juízes, médicos, e todo o tipo de 

pessoas e profissionais. O número de ações de liberdade ajuizadas por ele e pessoas 

próximas a ele cresceu exponencialmente até a abolição. Sua influência no 

pensamento da elite paulistana da época contribuiu para o fim da escravidão66.  

 As coincidências entre os argumentos utilizados nas ações de liberdade podem 

ser explicadas pelo contato entre abolicionistas brasileiros e norte-americanos. André 

Rebouças, outra importante figura do abolicionismo brasileiro, viajou aos Estados 

Unidos em 1873, onde relatou o racismo da sociedade americana.  

 Celia Maria Marinho de Azevedo67 relata o contato entre os abolicionistas 

brasileiros e as ideias americanas: 

Aos abolicionistas brasileiros não passaram desapercebidas as 

lições vindas de seus companheiros mais experientes do 

estrangeiro. Assim como os abolicionistas americanos, eles liam 

os livros escritos pelos viajantes estrangeiros no Brasil. Além 

disso, também foram informados sobre a questão da escravidão 

                                                           
66 Luiz Gama poderia ser objeto para diversas dissertações de mestrado. No que nos cabe, em especial em relação 
ao tópico de comparativo entre as ações ajuizadas em ambos os países, importante destacar a audácia e o leque 
de argumentos utilizados pelo advogado, dentre eles alguns semelhantes às ações estrangeiras, em claro 
demonstrativo de habilidade na manipulação do sistema jurídico. 
67 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Ob. cit. p. 160. 
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no mundo através do Relatório emitido pela Conferência Contra 

a Escravidão, realizada em Paris.  

Portanto, os brasileiros sabiam o que se passava no resto do mundo com 

relação à escravidão, o que explica as semelhanças também na atuação jurídica dos 

advogados abolicionistas. 

Porém, talvez o mais significante dos pontos convergentes da cultura 

abolicionista brasileira e norte-americana seja o protagonismo dos próprios escravos. 

Tentando evitar a redundância neste trabalho, é importante que se destaque que as 

ações de liberdade eram, em sua maioria, iniciativa dos próprios escravos que, 

enxergando o judiciário como campo de luta, buscavam a sua liberdade. 

O foco deste trabalho são as ações cíveis de liberdade, mas cumpre aqui 

também destacar os processos criminais contra escravos, no qual seu protagonismo 

é de igual relevância.   

Sidney Chalhoub68 relata acerca de um “Inquérito sobre uma sublevação de 

escravos”, em que os escravos do senhor José Moreira Veludo organizaram um motim 

para matar seu senhor.  

Liderados por um mulato baiano de nome Bonifácio, mais de vinte dos 

cerca de cinquenta escravos que aguardavam compradores na loja de 

Veludo avançaram sobre o negociante e lhe “meteram a lenha”. O 

preto Marcos arrancou a palmatória das mãos de Tomé para 

esbordoar Veludo; o crioulo Constância usou um pau curto que trazia; 

vários outros se serviram de achas de lenha que haviam escondido 

debaixo de suas tarimbas especialmente para a ocasião.  

 Chama a atenção este inquérito por alguns motivos. Primeiramente, Chalhoub 

relata (através do depoimento dos escravos) que o plano elaborado por Bonifácio foi 

minuciosamente planejado com antecedência. Em segundo lugar, chama atenção a 

justificativa dos escravos para a elaboração do plano, alegando que o senhor era 

‘‘muito mau’’ e era preciso “sair do poder dele”. Alguns alegaram também que 

quiseram participar pois “já haviam apanhado” do senhor.  

                                                           
68 CHALHOUB. Sidney. Visões da liberdade. Ob. cit. p. 32 
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 No entanto, a principal justificativa para o ato de violência contra o senhor foi, 

segundo o depoimento do escravo Bonifácio, o medo de serem vendidos para uma 

fazenda de café. Segundo descreve Chalhoub, “para esses homens, a prisão parecia 

um mal menor do que a escravidão nas fazendas de Café”.  

 O ato de rebeldia não foi, portanto, uma tentativa de alcançar a liberdade dos 

escravos, tanto quanto foi um “último recurso” contra a venda para fazendas de café.  

 Esse relato nos traz um pouco mais próximo de compreender a imagem 

descrita por Célia Maria Marinho de Azevedo que os norte-americanos tinham da 

escravidão no Brasil. O chamado “paraíso racial” muito se deve à incorporação do 

escravo na vida urbana brasileira. Conforme Tannebaum69 relatou, o escravo 

brasileiro era quem exercia a maioria dos ofícios e participava ativamente da vida 

comercial urbana brasileira do século XIX. Mas ao ouvir as vozes dos escravos 

contidas nas inúmeras ações do arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo e de 

tantos outros espalhados para o Brasil, não restam dúvidas que este “paraíso racial” 

não passava de uma retórica que não se sustentava. 

 No entanto, é inegável que o escravo brasileiro esteve inserido na população 

das cidades. Já nos Estados Unidos, a situação era diversa. A maioria dos escravos 

se concentrava na mão de fazendeiros de algodão no Sul dos Estados Unidos e não 

tinham contato com a vida urbana norte-americana. Esse contraste também explica a 

razão pela qual o Poder Judiciário Americano teve dificuldades em definir a figura do 

escravo como capaz para propor ações de liberdade, e até mesmo a distância entre 

advogados e escravos impedia o surgimento de um grande número de ações. 

 O inquérito do escravo Bonifácio e dos outros que participaram do ato 

demonstra que os cativos tinham receio da vida na fazenda. Ainda, as ações criminais 

(assim como as ações de liberdade) revelam um mundo da escravidão brasileiro muito 

mais violento do que relatado pelos abolicionistas norte-americanos. 

O mito do caráter benevolente ou não violento da escravidão no 

Brasil já foi sobejamente demolido pela produção acadêmica 

das décadas de 1960 e 1970 e, no momento em que escrevo, 

                                                           
69 TANNEBAUM, Frank. Slave and Citizen: The negro in the Americas. Knopf Doubleday Publishing Group: 2012. 
E-book. Kobo. Capítulo 1.  
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não vejo no horizonte ninguém minimamente competente no 

assunto que queira argumentar o contrário.70 

Essa questão é importante para demonstrar que, em uma época onde as 

informações viajavam lentamente pelas nações, os norte-americanos abolicionistas 

se apropriaram desse mito de uma escravidão mais pacífica no Brasil para defender 

a causa abolicionista e igualitária. Ao apresentar em um país de origens semelhantes 

– de extensão continental e colonizado por uma nação europeia – um paraíso racial, 

os abolicionistas americanos criavam a ilusão sob a qual era possível alterar a própria 

sociedade e alcançar um ideal de igualdade racial com base no exemplo deixado pelo 

Brasil. 

Portanto, novamente, o estudo das ações (criminais e cíveis) envolvendo 

escravos, em especial com amparo do direito comparado, foi – e continua sendo – 

essencial para descontruir a ideia que a escravidão no Brasil foi “menos violenta”.  
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2. DIREITO E ESCRAVIDÃO NAS AÇÕES DE LIBERDADE 

Após a análise elaborada sobre as características das ações de liberdade, bem 

como de alguns casos práticos emblemáticos e os contextos políticos que permearam 

essas ações, devemos adentrar nas relações concretas entre direito, economia e 

escravidão que existiram no século XIX.  

 Para tanto, iremos em um primeiro momento analisar o contexto econômico da 

américa oitocentista, o que implica analisar a conformação do sistema de produção 

capitalista e industrial britânico com a utilização da mão-de-obra escrava no Brasil e 

nos Estados Unidos. 

Em sequência, iremos analisar o papel do direito na criação da identidade 

político-social do escravo. Conforme o exemplo dado por Keila Grinberg71, a simples 

existência de um mecanismo legal de libertação como a alforria teve papel 

determinante na criação de uma classe de libertos no Rio de Janeiro do século XIX.  

 Por fim, serão analisados os contextos jurídicos que permitiram o surgimento 

dos “espaços de liberdade” tão mencionados neste trabalho. Através dessa análise, 

será possível identificar a influência exercida pelo judiciário e pelo legislativo na 

abolição da escravidão, em especial a partir do pressuposto de se afastar as 

explicações simplistas quanto ao término da escravidão.  

 Este capítulo tentará, ainda, isolar alguns aspectos como a conformação do 

sistema de produção capitalista com a escravidão, bem como a pressão moralista 

britânica, é possível enxergar as repercussões que as decisões proferidas em ações 

de liberdade tiveram na sociedade como um todo. Desde as características individuais 

como a capacidade postulatória do escravo, até o surgimento de precedentes que 

regulavam aspectos gerais da escravidão, a análise deste capítulo é no sentido de 

tentar interpretar as influências externas na relação entre direito e a escravidão que 

culminou nas ações de liberdade, tudo com a intenção de verificar a instrumentalidade 

do direito. 

 

                                                           
71 GRINBERG, Keila. PEABODY, Sue. Ob. cit. p. 99. 
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2.1. Contexto Econômico 

Escravidão nas Américas foi um produto histórico da expansão 

da economia europeia mundial. Esta demandava uma produção 

sistemática para o mercado por meio de formas não-

remunerados de trabalho. Dessa forma, não é nem uma relação 

social “tradicional” nem uma relação capitalista formal de 

produção. Ao invés, representa uma forma generalizada de 

produção de commodity afetado por relações específicas de 

dominação. 

- Dale Tomich. Pelo prisma da Escravidão.72 

Até o este ponto do trabalho se preocupou com os fundamentos das ações de 

liberdade, suas características e particularidades que motivaram o destaque a essa 

modalidade de ação, apresentando um dos aspectos de relação do direito com a 

escravidão. No entanto, para compreendermos essas relações e o impacto que o 

direito e o judiciário tiveram na escravidão brasileira e norte-americana como um todo, 

precisamos aprofundar alguns aspectos do tema, em especial o aspecto econômico 

que fundamentava a tomada de decisões das elites escravistas do século XIX. 

Antonio Penalves Rocha trata da visão de Economistas Políticas sobre a 

conexão entre o sistema econômico capitalista e o fim da escravidão, bem como a 

influência da doutrina da liberdade econômica nos pensamentos abolicionistas: 

Quando os trabalhadores se tornassem proprietários da força 

de trabalho, poderiam negociá-la livremente no mercado, 

fazendo contratos que acabariam por beneficiar ambas as 

partes interessadas – compradores e vendedores de força de 

trabalho. E, mais que isso, se os trabalhadores se tornassem 

proprietários – ainda que somente em termos jurídicos – do 

próprio trabalho, estariam dadas as condições para que todas 

as outras coisas se transformassem em propriedades, o que 

vale dizer, em mercadorias; a liberdade econômica, portanto, 
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estaria definitivamente estabelecida quando os trabalhadores 

pudessem negociar livremente a força de trabalho73.  

Essa análise com relação aos pensamentos liberais que eventualmente 

levaram ao fim da escravidão possui como contraponto a análise feita por Dale 

Tomich74, e é justamente nesse ponto que se pretende aprofundar.  

Criador do conceito de segunda escravidão, Tomich afirma que a escravidão 

se transformou com o tempo entre os séculos XVI e XIX. Os principais motivos para 

essa transformação foram a Revolução Industrial na Inglaterra e a hegemonia 

internacional dos britânicos, que acarretaram em reconfigurações profundas no 

mercado mundial.  

Com o aumento massivo da demanda e do consumo, a exploração da mão-de-

obra escrava em regiões como Brasil, Cuba e o Sul dos Estados Unidos também 

aumentou exponencialmente para poder suprir esse mercado. Dessa maneira, a 

escravidão haveria - segundo Tomich - se integrado ao mercado capitalista de 

produção industrial.  

Dessa forma, diferentemente do que pensava, por exemplo, Eugene 

Genovese75, o capitalismo industrial, para Tomich, foi compatível com a escravidão.  

Penalves Rocha, de certa maneira, colabora para o argumento formulado por 

Tomich quando descorre sobre o pensamento dos economistas políticos do século 

XIX, os quais em nenhum momento conseguiram demonstrar que o trabalho livre seria 

mais produtivo e possuiria maior compatibilidade com o sistema capitalista industrial. 

Tratava-se, para ele, de uma criação utópica da mente desses economistas, sem 

direta correlação com a realidade.  

Inclusive, discorre o autor sobre a questão: 

                                                           
73 ROCHA, Antonio Penalves, A escravidão na economia política. Revista Historia, São Paulo, Jan/Jul 1989. 
Disponível:https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/1969927/mod_resource/content/0/3%20A%20escravi
d%C3%A3o%20na%20Economia%20Pol%C3%ADtica.pdf. Acesso em 11/11/2016 às 02:45. p. 100 
74 TOMICH, Dale W. Ob. cit. E-book. Kobo. Capítulo 3.  
75 GENOVESE, Eugene. The Political Economy of Slavery: Studies in the economy of the slave south. Wesleyan 
University Press, Middletown. Genovese defende a ideia de uma sociedade sulista norte-americana pré-
moderna, incompatível com as sociedades industriais do capitalismo, fundada unicamente na hegemonia da elite 
escravocrata. Esse pensamento teria levado ao colapso do sistema de produção que não conseguiu acompanhar 
o desenvolvimento industrial, populacional e estrutural do Norte. 

https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/1969927/mod_resource/content/0/3%20A%20escravid%C3%A3o%20na%20Economia%20Pol%C3%ADtica.pdf
https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/1969927/mod_resource/content/0/3%20A%20escravid%C3%A3o%20na%20Economia%20Pol%C3%ADtica.pdf
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Mas, os argumentos econômicos anti-escravistas não devem 

ser tratados como se tivessem sido produzidos por um equívoco 

dos economistas. A questão aqui não é de erro ou acerto, de 

verdade ou falsificação. Ocorre que estes argumentos fazem 

parte de um aspecto da Economia Política que se for 

subestimado compromete a compreensão do caráter do 

conhecimento econômico no período em questão: neste 

momento a ciência atribuía a si mesmo um caráter filantrópico e 

libertário76. 

 No entanto, os fazendeiros do antebellum dos Estados Unidos estavam 

diretamente conectados economicamente com o industrialismo capitalista europeu, 

sendo um dos principais fornecedores de matéria prima para a produção em larga 

escala. Isso implica dizer que a economia mundial dos séculos XVIII e XIX tinha na 

sua base a produção nas fazendas de algodão com a utilização da mão de obra 

escrava.  

Some-se a essa informação a afirmação de Penalves Rocha acerca da 

ausência de provas quanto à maior produtividade da mão de obra livre em face à mão 

de obra escrava, e teremos um quadro de perfeita compatibilidade entre a escravidão 

e o capitalismo. 

 No entanto, conforme relatado anteriormente e amplamente discutido por 

historiadores, o Reino Unido – principal economia da Revolução Industrial - foi um dos 

principais defensores do fim do tráfico negreiro.  

 Essa - ao menos aparente - contradição aparece na obra de Tomich77 quando 

abordada a questão do surgimento do capitalismo mundial. Tradicionalmente se 

considera capitalista o regime econômico baseado na mão de obra assalariada, o que 

por consequência lógica automaticamente reduz a escravidão a um sistema pré-

capitalista ou não capitalista de produção.  

                                                           
76 ROCHA. Antonio Penalves. Ob. cit. p. 106 
77 TOMICH, Dale W. Ob. cit. E-book. Kobo. Capítulo 2. 



53 
 

 No entanto, mesmo aqueles que consideraram a escravidão como um mercado 

comum de produção mundial não foram capazes de tratar das especificidades das 

relações de produção escravistas. 

 Seria, portanto, equivocado alegar que capitalismo e escravidão não poderiam 

coexistir. A complexidade acerca do desenvolvimento do sistema capitalista não pode 

ser reduzida a um único elemento – o trabalho assalariado. 

 A crítica a esse modo de pensamento reside no descarte feito aos processos 

que não pertencem às regras capitalistas, como por exemplo, a escravidão. 

Desconsiderar a compatibilidade entre escravidão e capitalismo é  

Ao chamar atenção para a produção e troca como genéricas, 

sistêmicas, mas abstratas relações, a abordagem apresentada aqui 

permite que diversas formas de trabalho social sejam teoricamente 

integradas no conceito de uma economia política em escala global 

sem artificialmente separar o geral do particular, a produção da troca, 

e global de local. Isso traz atenção para as relações materiais e sociais 

de interdependência e processos unidos pela divisão do trabalho e 

mercado mundial. Se o objeto de análise é a questão de classe, a 

apropriada medida de análise é a totalidade das relações que 

formaram historicamente a economia mundial. Essa perspectiva 

permite a divulgação do complexo e desigual processo pertencente à 

totalidade das relações interdependentes que formam as relações de 

classe em uma concepção histórica78.  

 A passagem acima nos permite compreender o ângulo de estudo pelo qual se 

permite a integração de diversas formas de trabalho – dentre elas, a escravidão – ao 

modelo capitalista.   

 O propósito do conceito de Segunda Escravidão, portanto, é o de analisar a 

transformação da escravidão dentro do conceito capitalista.  

Se não foi somente a chamada utopia dos economistas políticos de Penalves 

Rocha, o que motivou então o fim da escravidão, em especial no Brasil? Um dos 

muitos motivos foi relatado por Celia Maria Marinho de Azevedo79 quando esta trata 

                                                           
78 Idem. Capítulo 2.  
79 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Ob. cit. p. 148. 



54 
 

da vergonha que recaiu sobre os brasileiros após a abolição da escravidão nos 

Estados Unidos: 

Ao abrir os debates parlamentares de 1871 sobre a proposta de 

emancipação do ventre escravo, o presidente do Conselho de 

Estado, Visconde de Rio Branco, lembrou que o Brasil havia 

podido viver em paz com a instituição escravista enquanto os 

Estados Unidos mantinham a escravidão em seu território. 

  Se o caráter moral foi decisivo na abolição da escravidão, difícil enxergar algo 

que não a tese de Tomich sobre a segunda escravidão. A escravidão não foi somente 

uma forma específica de produção ou troca social, assim como o capitalismo, mas 

possuiu sua própria história e afetou a vida de senhores, escravos e de suas 

sociedades de uma maneira geral. Como instituição, foi introduzida na lógica 

capitalista e a ela integrou até a sua abolição. Essa lógica permeava também o poder 

judiciário e é por essa razão que o precedente criado por Taney em Dred Scott v. 

Sandford nos Estados Unidos esteve dentro da lógica capitalista produtiva presente 

no século XIX. A produção e a riqueza acumulada pelos senhores de escravos norte-

americanos dependiam da escravidão, e lá esteve o direito para defender essa 

prerrogativa.  

 Nas ações de liberdade norte-americanas, a própria prerrogativa para se 

autorizar a propositura de ações por escravos passava pela anuência à instituição da 

escravidão. Eram, portanto, pequenos os espaços para atuação de abolicionistas 

dentro do aspecto legal, e a razão para essa ausência de maleabilidade muito tem a 

ver com a necessidade de manutenção da produção pelo modelo de plantation.  

 Em Chamberlain v. Harvey, ação ajuizada na Inglaterra anteriormente até 

mesmo A Somerset v. Stewart, o judiciário britânico já defendia que a concessão da 

liberdade no judiciário a escravos que haviam sido batizados “iria colocar em risco o 

comércio de plantation, o qual não poderia ser realizado sem a utilização de 

escravos”80. 

 Ou seja, eram compatíveis no século XIX: capitalismo, direito e escravidão. 
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A obra Freedom Papers de Rebecca J. Scott e Jean M. Hébrard colabora com 

esse pensamento. Na prerrogativa da obra, as autoras explicam que a ideia do direito 

como fonte de libertação vai além da criação de leis. A obra conta a história de 

escravos como Rosalie de Poulard81,a qual, ao perceber na escrita uma fonte de 

poder, criou seu legado na formação de documentos libertadores. Um escravo com 

um papel que lhe conferia liberdade tinha muito mais chance na sua luta contra a 

escravidão do que um analfabeto. Isto porque o direito confere força legal aos 

documentos. O que garantia a liberdade era o valor legal que esses documentos 

possuíam. 

Portanto, a regra do direito era tida como forma de manutenção e organização 

do trabalho escravo. Foi a criatividade dos próprios escravos e dos operadores legais 

a seu favor que conseguiam ‘dobrar’ a regra a seu favor.  

É justamente essa possibilidade que difere o sistema escravista capitalista 

daqueles que o antecederam. Na antiguidade, por meio do uso da força, não havia 

espaço algum para os dominados que os permitisse atuar de modo a mitigar os efeitos 

da dominação. Não havia, portanto, necessidade de se conceder legitimidade ao uso 

da mão de obra escrava na antiguidade. No momento em que a classe dominada 

passava a superar em força a classe dominante, a relação se invertia e independia da 

lógica jurídica do sistema. 

Já a escravidão nas américas – a qual, como observado, não só se conformou 

como se transmutou com a adoção do capitalismo – dependia de um sistema que 

aparentava ser justo, abrindo assim espaços a alguns sujeitos para buscar a sua 

liberdade.  

 A análise elaborada nos permite crer que a lógica jurídica prevalecente no 

Brasil e nos Estados Unidos do século XIX era a lógica produtiva do sistema capitalista 

que se espalhou pelo mundo.  

 Sob essa premissa, identificamos também que a “segunda escravidão” foi 

compatível com o sistema produtivo ao final do século XVIII e início do século XIX.  
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 De acordo com Tomich: 

Se a escravidão foi totalmente abolida em todos os lugares no 

hemisfério, o “século anti-escravidão” foi o apogeu de seu 

desenvolvimento. Por trás da aparentemente uniformidade da 

emancipação dos escravos no século XIX, nós encontramos diferentes 

e complexas trajetórias e resultados que identificam a posição de 

sistemas particular de escravidão dentro da economia mundial.”82 

 Para identificarmos a conexão, portanto, do sistema capitalista dos séculos 

XVIII e XIX com a escravidão se faz necessária a análise do sistema econômico 

mundial. Ao final do século XVIII, a economia açucareira do Caribe e particularmente 

das colônias britânicas e francesas, estiveram no centro da produção escrava na 

economia mundial. Países que se aventuravam na indústria açucareira sem utilizar a 

mão de obra escrava obtinham pouquíssimo sucesso. 

 Enquanto isso, no território brasileiro – ainda colônia de Portugal– iniciou-se no 

começo do século XVIII a busca por metais preciosos.  

O estado de prostração e pobreza em que se encontravam a 

Metrópole e a colônia explica a extraordinária rapidez com que se 

desenvolveu a economia do ouro nos primeiros decênios do século 

XVIII. De Piratininga a população emigrou em massa, do Nordeste se 

deslocaram grandes recursos, principalmente sob a forma de mão-de-

obra escrava, e em Portugal se formou pela primeira vez uma grande 

corrente migratória espontânea com destino ao Brasil.83 

Assim como a economia açucareira do caribe, a corrida pelo ouro no Brasil era 

baseada na mão de obra escrava. Celso Furtado84 explica que até o início do século 

XVIII, a economia brasileira se concretizava em um pequeno número de grandes 

empresas – os engenhos de açúcar, o que tornava desvantajosa a emigração para o 

português comum de pequenas posses. Foi a partir do início do ciclo do ouro que a 

emigração portuguesa (e europeia no geral) para o Brasil tomou grandes proporções.  
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84 Idem. p. 80. 
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Essa diferença entre a economia brasileira e a economia das colônias 

britânicas e francesas ajudou a moldar o caráter da escravidão em cada um dos 

territórios.  

Furtado85 explica a diferença entre a economia açucareira e a economia 

mineira: 

Se bem que a base da economia mineira também seja o trabalho 

escravo, por sua organização geral ela se diferencia amplamente da 

economia açucareira. Os escravos em nenhum momento chegam a 

constituir a maioria da população. Por outro lado, a forma como se 

organiza o trabalho permite que o escravo tenha maior iniciativa e que 

circule num meio social mais complexo. Muitos escravos chegam 

mesmo a trabalhar por conta própria, comprometendo-se a pagar 

periodicamente uma quantia fixa a seu dono, o que lhes abre a 

possibilidade de comprar a própria liberdade. Esta simples 

possibilidade deveria constituir um fator altamente favorável ao seu 

desenvolvimento mental.  

 Tomich também fala dessa rede complexa de produção com base no trabalho 

escravo do final do século XVIII e começo do XIX: 

Arroz, índigo, e tabaco eram de segunda importância nas colônias 

escravistas norte-americanas, o Brasil estava no final de seu “ciclo do 

ouro,” e no Império Espanhol, com a exceção de Cuba, escravidão era 

marginal. No entanto, durante o curso do século XIX, a escravidão 

expandiu em uma escala massiva precisamente nessas áreas 

relativamente retrógradas para suprir o aumento da demanda mundial 

por algodão, café e açúcar. Ao mesmo tempo, os antigos centros de 

produção escrava entraram em declínio86. 

 O principal fator que contribuiu para as mudanças na economia mundial 

durante a primeira metade do século XIX foi a hegemonia britânica e a nova divisão 

internacional do trabalho. Após a proclamação da independência da maioria das 

colônias europeias nas américas, a divisão de trabalho entre metrópole e colônia, com 

o consequente fluxo de capital e commodities, se transformou. Antes determinados 
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por políticas de privilégio das metrópoles, os países agora independentes passaram 

a controlar o fluxo de seus produtos, quebrando a linha de controle pelas grandes 

metrópoles europeias.  

 O que decorreu dessas condições foi um mercado baseado na produção e 

consumo, procura e demanda, com a consequente concorrência entre as antigas 

colônias no preço como fator determinante da divisão do trabalho e fluxo de 

commodities no mercado mundial. 

 Essa reestruturação do mercado mundial gerou um processo de 

industrialização, urbanização e crescimento da população na América do Norte. No 

contexto brasileiro, no entanto, a realidade foi outra. Furtado atribui a transformação 

da economia brasileira – que em fins do século XVIII estava em situação tenebrosa, 

com exceção do Maranhão – a diversos fatores: 

O último quartel do século XVIII e os primeiros dois decênios do 

seguinte estão marcados por uma série de acontecimentos políticos 

que tiveram grandes repercussões nos mercados mundiais de 

produção tropicais. O primeiro desses acontecimentos foi a guerra de 

independência dos EUA, a cujos reflexos indiretos na região 

maranhense já nos referimos. O segundo foi a Revolução Francesa e 

os subsequentes transtornos nas suas colônias produtoras de artigos 

tropicais. Por último vieram as guerras napoleônicas, o bloqueio e o 

contrabloqueio da Europa, e a desarticulação do vasto império 

espanhol da América87.  

 Aliando-se esse cenário à Revolução do Haiti – principal colônia francesa de 

produção açucareira – o mercado brasileiro de exportação voltou a crescer ao final do 

século XVIII, mas de forma precária, e o país recém-independente teria que lutar para 

defender sua posição nos mercados dos produtos que tradicionalmente exportava na 

primeira metade do século XIX.  

 Com a invasão francesa à Lisboa no início do XIX e a consequente 

transferência da coroa para o Rio de Janeiro, iniciou-se no Brasil um processo de 

concessão de privilégio ao Império Britânico. A política adotada pela família real 
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afetou, conforme já verificado, tanto o comércio escravista quando a economia 

brasileira.  

 Apesar de Furtado afastar a teoria segundo a qual teriam sido esses privilégios 

acordados entre o Brasil e a Inglaterra que impediram que o país se tornasse moderno 

no século XIX assim como os Estados Unidos88, o fato é que o Brasil deixou de se 

industrializar no período, ao contrário dos norte-americanos. 

 Aliada à industrialização britânica, essa situação fez com que a demanda por 

matéria prima aumentasse rapidamente no século XIX, gerando novos polos de 

atração econômica que não estavam limitados aos antigos limites coloniais. O maior 

beneficiário dessa nova dinâmica econômica mundial foi a Grã-Bretanha. Com o 

colapso da França e seu império colonial após 1815, os britânicos se viram sem rivais 

na arena internacional e o processo de reintegração do mercado mundial começou 

com a hegemonia da capital inglesa89.  

 No entanto, a economia britânica se encontrava cada vez mais atrelada à 

produção na América Latina e na Índia de matéria prima e alimentos bem como, em 

menor escala, ao consumo mundial. Após 1831, o algodão superou o açúcar no 

território britânico como o produto mais importado, sendo o Brasil o principal mercado 

de exportação dos produtos produzidos na Grã-Bretanha. 

O efeito desses desenvolvimentos não foi a destruição de formas 

arcaicas de organização social e o estabelecimento de uma 

mobilidade geral de capital e trabalho em mercado universalmente 

livre. Ao contrário, relações sociais previamente existentes foram 

recolocadas dentro de uma nova constelação de forças políticas e 

econômicas.90 

 Nesse contexto, a ascensão da hegemonia britânica e a revolução industrial 

abriram as portas para a destruição da escravidão dentro do Império Britânico ao 

tempo em que incentivava a sua intensificação fora dele. A escravidão integrada à 

produção em escala industrial foi, portanto, a “segunda escravidão” narrada por 

Tomich.  

                                                           
88 Idem. p. 100 
89 TOMICH, Dale W. Ob. cit. Capítulo 2. 
90 Idem. Capítulo 3. 
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O caráter da escravidão foi alterado com a sua inclusão no sistema capitalista. 

As colônias do Caribe baseadas na produção de açúcar, com a utilização da mão-de-

obra escrava alcançaram seus limites geográficos produtivos, forçando o mercado a 

encontrar novas localidades para a produção, como as ilhas conquistadas pelos 

britânicos na Guerra dos Sete Anos (Granada, São Vicente, Trinidad e Tobago), 

introduzindo-se a escravidão também a esses territórios.  

 Como contraponto a essa expansão escravista e ao limite produtivo das 

colônias britânicas como Jamaica e Guiana, reforçou-se no século XIX o movimento 

anti-escravidão liderado pelos britânicos, pleiteando o livre comércio e buscando 

retirar essa vantagem competitiva das colônias das Índias Ocidentais que não 

pertenciam aos britânicos. 

 Tomich aborda a questão e produz um ponto importante que enfrenta o 

argumento das razões econômicas para o fim da escravidão: 

Fazendeiros das Índias Ocidentais britânicas enfrentavam um 

aumento no custo e a impossibilidade de aumentar a produção. A 

abolição do tráfico de escravos cortou seu fornecimento de mão de 

obra, enquanto a emancipação britânica dos escravos afetou a 

produção tanto nas colônias decadentes quanto nas colônias vitais do 

império. O auto preço do açúcar produzido nas colônias britânicas das 

Índias Ocidentais e as tarifas protetivas requeridas restringiram o 

consumo britânico doméstico e enfraqueceu seriamente a posição 

britânica no mercado de reexportação.91 

 O argumento, portanto, é que o Império Britânico, ao promover ativamente sua 

política contra o comércio de escravos acabou por enfraquecer a produtividade e a 

competividade da economia de suas colônias.  

 O processo de industrialização e expansão econômica do século XIX foi, 

portanto, uma complexa teia de relações econômicas, políticas e sociais. Ao tempo 

em que a demanda subia, a intensificação da produção revitalizou a escravidão em 

Cuba, nos Estados Unidos e no Brasil como parte emergente dessa divisão 

internacional do trabalho. Segundo Tomich “O mesmo processo que contribuiu para a 

                                                           
91 TOMICH, Dale W. Ob. cit. Capítulo 3. 
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destruição da escravidão dentro do Império Britânico resultou na intensificação da 

produção escrava em outros lugares no hemisfério. ”92 

 Ainda segundo Tomich, esse novo período da escravidão a tornou mais “volátil 

e vulnerável”. A introdução do trabalho assalariado como meio de produção mundial 

afetou a escravidão, mas não foi o único motivo para a sua abolição. No centro desse 

complexo processo econômico, político e social de abolição estiveram os próprios 

escravos e suas lutas nos mais diversos cenários. Das revoltas às ações de liberdade, 

o desgaste e a busca pela liberdade correu em conjunto com a transformação do 

mundo capitalista, o que torna consequente a análise da influência de um no outro. 

 William Lloyd Garrison, notório abolicionista do século XIX, afirmou que a 

Constituição norte-americana foi o resultado de uma terrível barganha entre 

escravidão e liberdade93. A concepção da sociedade norte-americana, do ponto de 

vista legal, foi extremamente contraditória. Pregando uma sociedade livre, os 

americanos utilizavam largamente a mão de obra escrava nas plantations, sendo vital 

para a sua economia essa prática. 

 Bernard Bailyn explica um pouco a origem dessa contradição. Os colonos 

norte-americanos revolucionários buscaram suas inspirações em diversas fontes. 

Uma delas foi o direito consuetudinário inglês que defendia a ideia que a força dos 

costumes atingia uma razão maior do que qualquer homem ou conjunto de homens 

jamais poderia alcançar94. Essa ideia era totalmente contrária ao pensamento 

Iluminista que sentia que era exatamente o costume que oprimia o livre espírito do 

homem. Bailyn demonstra que a sociedade norte-americana nasceu em meio a um 

furacão de ideologias, parcialmente explicando essa estranha relação entre a 

liberdade e a escravidão presente nos Estados Unidos. 

 John Allen, ao tempo da Constituição, questionou “o que é uma insignificante 

taxa de três penies sobre o chá se comparada às inestimáveis bênçãos da liberdade 

para um cativo?”95. 

                                                           
92 Idem. Capítulo 4. 
93 FINKELMAN, Paul. Slavery and the Founders: Race and Liberty in the Age of Jefferson. Routledge. New York: 
2014. p. 3  
94 BAILYN. Bernard. Ob. cit. p. 50 
95 Idem. p. 224 
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 No Brasil, a Constituição de 1824 não atuou diretamente para regular ou acabar 

com a escravidão pois não houve uma ruptura com o sistema antigo.  

A independência do Reino do Brasil Unido a Portugal e Algarves 

(desde a chegada da família real portuguesa e da transferência da 

Corte para o Rio de Janeiro) não significou um rompimento das 

estruturas sociais e econômicas vigentes no período histórico anterior, 

mas uma manutenção destas, conferindo-se poderes políticos à 

aristocracia rural brasileira.96 

 Essa ideia de manutenção do status quo esteve presente em toda a 

Constituição do Império, sendo impossível dessa forma que houvesse qualquer 

intenção do constituinte de alterar o sistema produtivo brasileiro.  

 Tanto Brasil quanto Estados Unidos foram concebidos e codificados em torno 

da escravidão. É natural, dessa forma, que o direito atuasse para manter a utilização 

da mão de obra escrava em ambos.  

 No entanto, conforme exaustivamente exposto neste trabalho, as construções 

legais e jurídicas do século XIX permitiram novas formas de se desgastar a 

escravidão, levando eventualmente a seu fim em todo o continente.  

 É possível se traçar um paralelo, a partir do conceito de “segunda escravidão”, 

com a construção dos diplomas legais que regulamentavam a escravidão no Brasil e 

nos Estados Unidos. No Brasil, a Lei de 1831, por exemplo, foi resultado direto da 

atuação britânica no tráfico negreiro. Essa atuação, conforme relata Tomich, se deu 

por conta da forte expansão do mercado produtivo nas Américas, aliada ao 

esgotamento da expansão açucareira nas colônias britânicas do caribe. 

 Nos Estados Unidos, em 1850, foi promulgada a lei do escravo fugitivo, que 

autorizava seu senhor a caçar e recuperar a propriedade de seu escravo. Em meio a 

um contexto de fugas em massa dos escravos e um constante aumento na demanda 

pela importação de matéria prima, o direito novamente apareceu para regular a 

questão. 

                                                           
96 CAMPELLO. André Emmanuel Batista Barrelo. A Escravidão no Império do Brasil: perspectivas jurídicas. 
Disponível em http://www.sinprofaz.org.br/artigos/a-escravidao-no-imperio-do-brasil-perspectivas-juridicas/. 
Acesso em 10/10/2016 às 20:53. 
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 É possível observar, dessa forma, que a legislação nem sempre se preocupou 

em “afrouxar” a instituição da escravidão. Em alguns momentos o direito foi 

diretamente utilizado para controle do instituto, que, segundo Finkelman, era volátil 

por natureza, e só podia ser mantido pela força do Estado. 

 O compromisso que a Constituição norte-americana fez com a escravidão foi 

diretamente relacionado ao contexto econômico: 

Wendell Phillips analisou que “esste ‘compromisso,’ o qual fora feito 

entre a escravidão e a liberdade, em 1787, garantiu ao senhor de 

escravo distintos privlegios e proteções para a sua propriedade de 

escravos, em retorno por certas concessões comerciais de sua parte 

para o Norte. Usando os escritos de Madison, Phillips argumentou que 

“a Nação como um todo estava totalmente consciente dessa barganha 

ao tempo, e entrou nela por vontade própria e de olhos abertos.”97 

Com uma Constituição que defendia a escravidão, aliada da maioria dos 

ministros da Suprema Corte norte-americana e os presidentes da nação, os Estados 

Unidos se tornaram peça chave no contexto econômico mundial, assim como o Brasil. 

Essa análise está em consonância com a teoria que a escravidão se conformou ao 

capitalismo nas colônias, afastando, portanto, a explicação que seria somente o 

caráter econômico que levou a sua abolição.  

Se Brasil e o sul dos Estados Unidos dependiam do trabalho escravo em suas 

economias, quais foram as razões que levaram a sua extinção, e qual foi a 

contribuição do direito para esse fim? 

No Brasil, o legislador atuou por diversas vezes ao longo do século XIX para 

regular a escravidão, de forma a prolongar sua duração. Desde a já mencionada Lei 

de 1831 que iniciou o processo de regulamentação infraconstitucional, passando pela 

Lei Eusébio de Queiroz de 1850, pela Lei do Ventre Livre de 1871 e chegando à Lei 

do Sexagenário de 1885, é possível afirmar que o estado brasileiro esteve preocupado 

em regular os aspectos da escravidão. 

Nos Estados Unidos, também, até o início da Guerra de Secessão em 1861 o 

legislador e também o judiciário dos estados do sul estiveram firmes ao lado dos 

                                                           
97 Idem. p. 5 
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senhores de escravo. No entanto, ainda que o direito tenha atuado quase que 

exclusivamente como mecanismo de dominação, o judiciário teve maior relevância em 

relação ao Brasil como campo de luta para os escravos e abolicionistas. 

Isso não significa que o Poder Judiciário também não foi campo de luta no 

Brasil. Luiz Gama enxergou essa possibilidade. Dentre as muitas ações ajuizadas por 

ele, destaca-se aqui a título de exemplo aquela narrada por Elciene Azevedo98 da 

Africana Luiza. Gama afirmava que o cativeiro de Luiza era “indevido e ilegal”, por ter 

sido ela importada para o Brasil “entre os anos de 1843 e 1846”.  

O contexto econômico de São Paulo na década de 1870, narrado por Celso 

Furtado, é o de crescimento da exportação do café, aumento da população (em até 

3,0 por cento), e transferência de mão-de-obra do setor de subsistência.99 Esse era 

um contexto favorável para o posicionamento político contrário a escravidão.  

Nesse contexto, o advogado requereu ao juiz municipal – Felício Ribeiro dos 

Santos Camargo – que, em vista do que dispunha a Lei de 7 de novembro de 1831, 

artigo 1º, e Decreto de 12 de abril de 1832, artigo 10º, fosse feita uma audiência com 

o promotor público e curador geral de Africanos Livres, para dar andamento à ação. 

A petição foi aceita como “Autos de indagação, em virtude de denúncia” de 

escravização ilegal. Arroladas quatro testemunhas que disseram nada saber sobre a 

nacionalidade de Luiza, foi arrolado o sr. Domiciano Alves de Almeida, um pedreiro 

de Guaratinguetá que declarou que conheceu Luiza quando esta não tinha mais que 

“um braço de altura” e não pronunciava bem o português, sem saber, no entanto, 

afirmar a qual nação a escrava pertencia. 

O processo se delongou por mais um ano – descrito por Elciene como “a 

passos de lesma” – razão pela qual Luiz Gama voltou a peticionar, em protesto a 

demora e às arbitrariedades exercidas pelo juiz e pelo curador geral quanto aos 

trâmites legais do processo, o que a autora chama de “estratégias de contenção de 

ações desse tipo que estavam sendo impostas no juízo”.100 

                                                           
98 AZEVEDO, Elciene. Ob. cit. p. 112 
99 FURTADO, Celso. Ob. cit. p. 152 
100 AZEVEDO, Elciene. Ob. cit. p. 112 
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Ainda que o cenário econômico e político – após o fim da Guerra de Secessão 

nos Estados Unidos – fosse favorável, o judiciário brasileiro ainda se mostrava 

predisposto, conforme demonstrado, a tentar restringir o número de ações de 

liberdade e a atuação de escravos por meio do direito. 

A resposta do juízo ao novo petitório de Gama foi que havia necessidade 

consultar a Curadoria de Africanos Livres, a qual o rábula chamava de “osso perigoso” 

e “obstáculo” aos reconhecimentos de liberdades.  

Essa passagem sintetiza grande parte do que se pretendeu nessa pesquisa. 

Foram múltiplos os fatores que levaram ao fim da escravidão. No entanto, seja no 

direito, seja nas revoltas, seja na política, o fator determinante para a abolição foi a 

atuação dos próprios escravos e abolicionistas. Luiz Gama demonstra – e isso está 

presente em todos os relatos de suas ações – que o judiciário, em sua maioria, tentava 

obstaculizar a liberdade dos escravos e manter a propriedade dos senhores. O que 

fazia com que essa liberdade fosse atingida era justamente a atuação da classe 

oprimida dos espaços deixados.  

A escravidão moderna, ao contrário da escravidão nos tempos antigos, tentava 

ao tempo todo lidar com esse caráter esquizofrênico de liberdade surgido após a 

Revolução Francesa. Nessa tentativa de criar uma sociedade aparentemente 

igualitária e justa, nos moldes do “aparentemente legitima” de Thompson, o direito 

acabou por semear essa ideia para os escravos, o que viria a florescer definitivamente 

no século XIX até culminar no fim dessa abominável instituição. 

 Não é possível afirmar que a escravidão se encerrou somente pela 

transformação capitalista do mercado global. Também não é possível dizer que foram 

somente as revoltas que pressionaram os estados a abolirem a escravidão bem como 

o caráter moral do abolicionismo britânico. Por fim, impossível imputar ao direito o 

papel de protagonista na luta contra a escravidão. No entanto, é possível analisar o 

contexto geral que levou ao fim da escravidão, ou seja, a conjunção dos fatores 

determinantes ao término da escravidão e assim enxergar o papel do direito em meio 

a esse cenário de forças distintas. 

 Portanto, seria um desserviço à pesquisa e a compreensão de nossa sociedade 

ignorarmos o papel do direito como campo de luta, negligência a pesquisa dessa 
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importante modalidade de resistência dos escravos e abolicionistas. O direito pensado 

como instrumento e utilizado na mão de advogados e pessoas capazes de manipulá-

lo pode produzir resultados por vezes inalcançáveis por outros meios. 

2.2. Identidade Político-Social do Escravo  

O que eu quero que o leitor veja é que a lei exerceu um papel 

fundamental em criar uma identidade compartilhada, que o fez ao 

investir elementos de identidade com consequências legais de 

inclusão e privilégio ou exclusão e subordinação, e que a inclusão e 

privilégios de alguns, em parte, foi definida e dependente da exclusão 

e subordinação de outros101.  

A obra de Barbara Welke é fundamental para compreender a questão da 

identidade político-social do escravo e sua relação com o direito no contexto da 

escravidão. 

Welke defende a ideia que o conceito de pertencimento foi criado pela lei e não 

pelos costumes. Argumenta que, para ser cidadão perante a lei nos Estados Unidos 

do século XIX, alguém deveria branco, homem e capaz (mental e fisicamente), mas 

não necessariamente adepto do protestantismo, por exemplo, uma vez que não havia 

essa previsão legal. 

As cortes e tribunais norte-americanos presumiam a capacidade do homem 

branco, ao tempo em que era necessário discutir (Dred Scott v. Sandford) a 

capacidade do escravo em ajuizar uma ação de liberdade. 

No Brasil, a lei foi fundamental para a criação dessa identidade, pois, ao 

contrário do que pensavam Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso102, os 

escravos enxergavam na lei a sua condição de livres, utilizando-se dela em muitos 

casos para defender a sua liberdade em juízo.  

A Constituição Política do Império do Brasil estendeu a definição de cidadania 

para os libertos, desde que nascidos em território brasileiro. Isso se deu, no entanto, 

                                                           
101 WELKE, Barbara Young. Law and the Borders of Belonging in the Long Nineteenth Century United States. 
Cambridge University Press. New York: 2010. p. 8.  
102 Pesquisadores da chamada Escola de São Paulo, que defendiam o posicionamento segundo o qual  o escravo 
se sentia “coisa” dentro da sociedade, ao qual Chalhoub deu o nome de “coisificação social”. 
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devido ao pensamento dos senhores de escravos brasileiros que os libertos e seus 

descendentes eram seus aliados, e não seus inimigos. Foi justamente esse tipo de 

previsão legal que levou Frank Tannebaum103 a entender que a escravidão no Brasil 

seria mais “benigna” do que a escravidão nas colônias inglesas.  

No entanto, Rafael Marquese104 coloca em xeque essa visão ao tratar 

brevemente das principais revoltas de escravos no Brasil, ocorridas na Bahia na 

primeira metade do século XIX, expondo que o grosso do contingente responsável por 

conter, delatar e desmontar os escravos rebeldes era composto por libertos. Deve-se 

lembrar que essa era uma época de grande apreensão por parte dos senhores de 

escravos ante o ocorrido nas colônias inglesas e francesas do caribe, em especial a 

revolta no Haiti em 1791. Isso significa dizer que os próprios escravos que alcançavam 

a liberdade eram responsáveis por delatar e combater as revoltas daqueles que ainda 

permaneciam no cativeiro, o que revela um dos caráteres cruéis da escravidão 

brasileira, contradizendo a ideia de uma escravidão mais “benigna” no Brasil. 

Ou seja, a Constituição estava refletindo esse pensamento da elite brasileira 

quanto aos libertos, não aos escravos, extremamente contrastante com a visão das 

colônias inglesas continentais. Essa visão era, portanto, uma forma de manutenção 

do sistema escravista. Os senhores entendiam que a concessão da cidadania aos 

libertos favorecia a continuidade da exploração da mão-de-obra escrava no Brasil, 

predominante em todos os setores da economia brasileira. 

No entanto, em que pese a intenção dessa previsão, a verdade é que, em 

alguns casos, essas lacunas foram aproveitadas pelos escravos e advogados 

defensores da causa abolicionista.  

Em relato de uma ação de liberdade, Elciene Azevedo105 explora o pensamento 

do escravo em face à lei: 

Adriano referia-se a africanos que vieram clandestinamente no mesmo 

navio com ele, e seus companheiros, da Costa da África – tendo sido 

interceptado em Macaé, Rio de Janeiro. Parte destes africanos foram 

efetivamente apreendidos pelo governo e mandados para a casa de 
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correção da Corte. De lá, haviam sido alocados como Africanos Livres 

em trabalhos para o estado na Serra de Santos, e permaneceram na 

província de São Paulo depois de emancipados pelo Decreto de 1864. 

Quando estes Africanos Livres chegaram à freguesia de São 

Bernardo, residência do Alferes Bonilha, reencontraram os 

companheiros de travessia que tinham tido destino muito diferente dos 

seus. Desse reencontro, segundo o relato dos escravos que 

demandavam em juízo, nasceu a ideia de serem também livres por 

terem os mesmos direitos legais concedidos a seus parceiros. 

Estavam, assim, interpretando a emancipação dos Africanos Livres 

como um direito que se estendia a todos os africanos que foram 

importados no Brasil depois da Lei de 1831. 

O direito afeta todas as relações sociais. Não seria diferente com a escravidão, 

e, uma vez que cada decisão e interpretação das leis reverberava entre os escravos, 

é possível afirmar não só que a lei criava expectativa de direitos para os escravos 

como também, em certas oportunidades, fazia despertar em sua consciência o 

sentimento de liberdade. 

No caso destacado acima, ajuizado por Luiz Gama e Américo de Campos, esse 

contato dos escravizados com a liberdade de seus iguais refletiu também na atuação 

dos dois advogados, os quais pleitearam que os africanos fossem interrogados, 

colocados em depósito e, depois de ouvidas as testemunhas arroladas, “enviados ao 

juiz de órfãos para obterem as competentes cartas de emancipação, que ser-lhe-ão 

entregues pelo dr. Chefe de polícia, segundo prescreve o Decreto de 24 de setembro 

de 1864. ”  

Está presente nesse requerimento a influência do entendimento segundo o qual 

os próprios cativos estavam forjando sobre seus direitos na leitura que estes 

advogados faziam da lei, somando assim novos argumentos para a sua 

instrumentalização política no foro.  

Aqui, o “Estado de Direito”106 – ou “Domínio da Lei” – aparece na forma 

proposta por Thompson. O contraponto à visão do direito unicamente como 

                                                           
106 THOMPSON, Edward Palmer. Ob. cit. p. 350 



69 
 

mecanismo de dominação de classe presente na obra de Thompson pode ser adotado 

como metodologia no estudo das ações de liberdade.  

Para ele, o uso da lei impõe mediações ao uso da força pura como meio de 

dominação, e pelas suas próprias características possibilita mesmo vitórias parciais 

dos dominados, como muitas vezes ocorreram nos tribunais ingleses. No entanto, 

importante destacar que Thompson107 reconhece que essas mesmas vitórias parciais 

contribuíram para consolidar a legitimidade das instituições vigentes e afastar os 

riscos de revolução.  

Neste momento retorna importante questionamento que motiva este trabalho. 

Assim como na Inglaterra de Senhores e Caçadores, as ações de liberdade podem 

ser enxergadas como vitórias parciais que contribuíram para consolidar a legitimidade 

da escravidão como um todo.  

Entretanto, como mecanismo de estudo, as ações de liberdade nos servem 

para demonstrar – e afastar o pensamento contrário – que os escravos estiveram 

inseridos no contexto político e se pautavam nos conceitos legais para sua 

identificação.  A possibilidade de cidadania aos libertos concedida pela Constituição 

do Império, permitiu o ajuizamento de ações de liberdade sem maiores discussões 

acerca da legitimidade para sua propositura, conforme ocorreu no judiciário norte-

americano. 

Identificar a conexão entre a identidade social do escravo e a sua atuação 

jurídica é importante para analisar o papel do direito no contexto geral da escravidão. 

Não se pretende com este trabalho desconstruir a análise do direito como mecanismo 

operante em prol da classe dominante. No entanto, conforme elaborou Thompson, as 

noções de universalidade e igualdade propagadas pela Europa e posteriormente pelo 

mundo nos séculos XVII a XIX precisam manter a aparência de justa para serem 

legitimadas. Isto, por si só, coloca certos limites à dominação. Thompson ainda diz 

que além da aparência de justa por vezes ela deve ser realmente justa. Esse conceito 

será recorrentemente abordado visto que a sociedade do século XIX nas Américas 

estava em constante conflito com a instituição da escravidão. 

                                                           
107 THOMPSON, Edward Palmer. Ob. cit. p. 350 
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Devido à necessidade de manutenção dessa aparência de justa, o conjunto de 

leis escravistas acabou por auxiliar na criação da identidade do escravo da qual 

estamos tratando. No Brasil, a Lei de 1831, aliada à Constituição do Império, levou a 

despertar em escravos africanos – trazidos ao Brasil após a sua promulgação - o 

sentimento de liberdade que, se no judiciário já contribuiu para a emancipação, é de 

se imaginar o que não fez por outros escravos cuja voz não tivemos a oportunidade 

de escutar em ações de liberdade. 

Nos Estados Unidos, as ações de liberdade auxiliaram não só a elevar à esfera 

federal a discussão acerca de condições específicas da escravidão como iniciaram 

uma batalha centenária pelos direitos civis da população de descendência africana.  

Após a decisão da Suprema Corte norte-americana em Dred Scott v. Sandford, 

o governador de Ohio, Salmon P. Chase, que se tornaria ministro da Suprema Corte 

após a morte de Taney no governo de Lincoln, previa que, caso o candidato democrata 

James Buchanan ganhasse a eleição, abriria portas para uma decisão da Suprema 

Corte permitindo a escravidão nos estados livres do Norte.  

O judiciário, nesse contexto, se tornou um ferrenho campo de batalha 

envolvendo toda a União. Frederick Douglass afirmou que a decisão em Dred Scott v. 

Sandford foi um tamanho absurdo que deveria aumentar os esforços para acabar com 

a escravidão. Segundo o abolicionista, a decisão foi uma “encarnação judicial do 

ímpeto predatório” e ao mesmo tempo elevou suas esperanças pelo fim da 

escravidão. Argumentou que essa “exposta, evidente e escandalosa rede de mentiras” 

presente na decisão serviria como causa para liberdade a longo prazo. Declarou: 

Nós, os abolicionistas e pessoas de cor, devemos compreender essa 

decisão, por mais indesejada e monstruosa que possa parecer, com 

um espírito animado. Essa mesma tentativa de acabar para sempre 

com as esperanças de povo escravizado pode ser um elo necessário 

na corrente de eventos preparatórios para a queda e completa 

derrubada de todo o sistema escravista. 108  

                                                           
108 Frederick Douglass, Speech to American Abolition Society, May 11, 1857, em FINKELMAN. Paul. Ob. cit. p. 
31. 
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Finkelman ainda chama atenção para o fato que Douglass aproveita essa 

decisão para denunciar os seguidores do abolicionista William Lloyd Garrison, que 

argumentavam que a Constituição era pro-escravidão e portanto abolicionistas 

deveriam rejeitar as ações políticas. Douglass defendia a ideia segundo a qual a 

Constituição não era pro-escravidão e que a opinião de Taney estava errada e deveria 

ser derrubada por uma combinação de ação política e apelos a Deus e à consciência. 

Douglass, um ex-escravo, enxergou no sistema legal uma forma de se criar 

uma identidade coletiva contrária à escravidão. No fim das contas, suas previsões 

foram precisas. Em menos de quatro anos após a publicação da controversa decisão 

em Dred Scott v. Sandford, Abraham Lincoln foi eleito presidente com uma plataforma 

que prometida rejeitar as conclusões tomadas por Taney, e garantir que a escravidão 

seria apagada dos territórios. O que se seguiu foi a Guerra de Secessão (1861-1865), 

e, por fim, o término da escravidão nos Estados Unidos.  

Foi o conjunto das ações políticas e sociais de todos envolvidos na causa 

abolicionista que levaram à abolição da escravidão. Inegável, porém, que, ao menos 

nos Estados Unidos, o judiciário teve papel central, não como protagonista, mas como 

campo de batalha das ideias de ambos os lados. Para contextualizar essa 

importância, basta relembrarmos sociedades da antiguidade que também utilizavam 

do sistema escravista e imaginar a possibilidade de uma instituição dentro do sistema 

dominante que pudesse abarcar as vozes dos oprimidos. Não havia. 

Em um de seus discursos Douglass chegou a afirmar que a decisão iria elevar 

a “Consciência Nacional”, o que por sua vez iniciaria uma situação insustentável no 

país. Além de preciso nas previsões, Douglass demonstra que o direito e o Poder 

Judiciário podem influenciar o cenário político de um país mesmo que a decisão 

proferida seja em favor da manutenção do status quo. Isso porque é necessário que 

a lei e o direito mantenham a sua aparência de justa para perpetuarem a manutenção 

do sistema de dominação, o que torna possível o surgimento desses espaços. A partir 

do momento que a parcela dominada da população se dá conta da ausência de 

representatividade do poder supostamente legítimo, começa a questionar a sua 

eficácia e inicia um confronto por mudanças. 
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Em um estudo comparativo, Douglass avaliou que o Brasil é um país que “não 

trata as pessoas de cor, livres ou escravas, do modo injusto, bárbaro e escandaloso 

como nós (os americanos) as tratamos. ” 

Vê-se o resultado desta diferença na melhor condição do homem livre 

de cor lá do que aqui. A prática naquele país é uma vez emancipado 

o escravo, ele é imediatamente investido com todos os direitos de um 

homem – tornando-se igual a todos os outros súditos do Império. 

Nenhuma lembrança da sua servidão passada agarra-se a ele. Ele é 

um homem livre. A sua cor e aparência perdem-se de vista ano brilho 

de sua Liberdade... A América democrática e protestante faria bem em 

aprender a lição de justiça e liberdade vinda do Brasil católico e 

despótico. 

A lei – nesse caso específico, o artigo 6º da Constituição do Império – nesse 

contexto, não somente exercia um papel importante na criação de uma identidade do 

escravo, como também determinava o seu destino e papel na sociedade após a 

obtenção da liberdade. Ainda que a ideia aqui defendida por Douglass da existência 

de um “paraíso racial” no Brasil tenha sido refutada, a previsão contida na Constituição 

serviu como inspiração aos abolicionistas norte-americanos, mais uma vez revelando 

a influência que a lei pode exercer pela luta das classes oprimidas. 

Em que pese ter sido desmistificada essa ideia de uma escravidão de menor 

agressividade no território brasileiro em comparação à escravidão norte-americana, a 

ideia de “paraíso racial” que se espalhou à época do discurso de Douglass decorre da 

ausência de cerceamento à cidadania das pessoas de cor livres no Império Brasileiro. 

É bem verdade, porém, que a Constituição de 1824 restringia-os à condição de 

cidadão de segunda classe, impondo algumas restrições, mas não os privando 

totalmente dos direitos civis. 

Aproveitando-se desse espaço concedido pela legislação brasileira, 

abolicionistas norte-americanos adotaram a ideia do paraíso racial brasileiro para 

alegar que era possível uma sociedade em que não houvesse antipatia racial e 

hostilidade da parcela branca da população.  

Esse vácuo quanto aos direitos civis é mais um dos espaços criados pelo direito 

para a criação de uma identidade social.  
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Também a capacidade para propositura das ações de liberdade foi ponto 

essencial nessa identificação. Em Dred Scott v. Sandford foi criado o precedente que 

impedia essa identificação, que não concedia ao escravo o direito de ser inserido na 

sociedade e, portanto, ser capaz para ajuizar uma ação de liberdade ou qualquer outro 

pleito em juízo.   

Foi esse precedente que intensificou o debate centenário sobre os direitos civis 

dos afro-americanos após a abolição da escravidão. Nesse contexto, é possível aduzir 

que o direito e seus aplicadores tiveram papel negativo com relação à opressão racial 

nos Estados Unidos. Enquanto no Brasil, a Constituição de 1824 em seus artigos 6º e 

179109 regulava os direitos civis e políticos dos cidadãos do Império sem afastar a 

possibilidade da cidadania aos libertos. 

Não se defende aqui que o legislador brasileiro tinha a melhor intenção quando 

da promulgação da Constituição do Império. Basta analisar o artigo 94 da Constituição 

do Império110, que reduzia os libertos à condição de cidadão de segunda classe, pois, 

apesar de possuírem o título de cidadão, e, portanto, gozarem da liberdade, os libertos 

não poderiam votar, vedando-se também o acesso a cargos públicos cujo requisito 

fosse a condição de eleitor, para se verificar que a intenção não era assimilar e 

proteger os libertos na sociedade imperial. 

O que se defende é que o direito buscava limitar os espaços para os escravos, 

mas ao fazê-lo acabava por concedê-los. No Brasil, a questão da capacidade 

postulatória era mais um indicativo de cidadania ao escravo. Mesmo que o número de 

ações de liberdade não tenha sido expressivo se em comparação com o número total 

de escravos que habitavam o país, a simples possibilidade de se amparar da lei para 

buscar a liberdade trazia repercussões que iam além das histórias individuais de cada 

um dos escravos. 

A criação de leis não é uma ciência exata. Mesmo que a intenção do legislador 

seja a manutenção do status quo – e, aqui, do sistema escravista como um todo – o 

simples fato de ser necessário que se legisle sobre o assunto permite o surgimento 

de falhas as quais possam ser aproveitadas para “frear” o sistema. 

                                                           
109 Anexo II 
110 Idem. 
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O discurso de Eusébio de Queiroz ao defender a lei que aboliu o tráfico de 

escravos definitivamente no Brasil em 1850 nos abre uma janela ao processo de 

criação legal. Eliardo França Teles Filho111 argumenta que a lei visava cumprir 

também com a pressão britânica para o fim do tráfico, mas da forma mais “indolor” 

possível para a sociedade brasileira. Os argumentos contidos no discurso do 

legislador mostram a tentativa de agradar a diversos setores da sociedade, em hábil 

manobra de Eusébio de Queiroz. Os interesses quando da criação de uma lei não 

necessariamente são únicos e objetivos, e é exatamente essa necessidade de se 

agradar setores diferenciados da população que permite o surgimento de liberdades 

subjetivas. 

2.3. Espaços de Liberdade e Legislação Escravista 

O questionamento que decorre da linha de pensamento formulada neste 

trabalho é: na tentativa de legitimar a escravidão, teria o direito contribuído à abolição? 

 Para responder a essa pergunta devemos antes nos questionar: fosse diferente 

o sistema político do século XIX, teria a escravidão se encerrado?  

 Dale Tomich enumera como razões para o fim da escravidão: “legislação, 

revolução e guerra civil”. Dessa afirmação podemos concluir que, em parte, o direito 

e a legislação contribuíram para a abolição.  

De fato a força e a efetividade do movimento anti-escravidão 

contribuíram com importância para a autoconsciência do século XIX 

como um período de crescimento da liberdade humana e moral, além 

de progresso material112.  

 Essa passagem da obra de Tomich pode ser interpretada de algumas 

maneiras. Em primeiro lugar, importante destacar que o papel do direito na abolição 

foi o de campo de luta para o movimento anti-escravidão. Em conjunto com outras 

esferas de conflito, o judiciário foi uma das modalidades encontradas pelos escravos 

para se livrarem dos males do cativeiro.  

                                                           
111 TELES FILHO. Eliardo França. Eusébio de Queiroz e o Direito: um discurso sobre a Lei n. 581 de 4 de setembro 
de 1850. Revista Jurídica da Presidência, Brasília, v. 7, n. 76, dez/2005 a jan/ 2006. p.52-60. 
112 TOMICH. Dale. Ob. cit. Capítulo 3. 
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   Um desses espaços foi criado pela Lei de 7 de novembro de 1831. Fernanda 

Cristina Covolan e Matheus Di Felippo abordam as interpretações dessa lei113. 

A sua continuada vigência (da lei de 1831), cumulada com nova norma 

de extinção de tráfico cuja efetividade dera espaço à transição para o 

sistema de mão de obra não servil, abriu espaços para a retomada 

daquele texto e a gradativa construção e espaços de sua aplicação 

nas esferas judiciais.   

Conforme analisado anteriormente neste trabalho, a Lei de 7 de novembro de 

1831114 criou “espaços de liberdade” que posteriormente seriam utilizados por 

abolicionistas brasileiros para libertar escravos em juízo. 

Promulgada sobre forte pressão britânica, essa lei teve o intuito de conceder 

aspecto de legitimidade ao sistema de dominação escravista. Ou seja, os próprios 

debates ocorridos no legislativo brasileiro à época da criação do projeto de lei 

demonstram que a intenção não era efetivamente acabar com o tráfico negreiro no 

Império.  

Isto significa que a Lei pretendia apaziguar os ânimos britânicos ao tempo em 

que permitia a manutenção da utilização em larga escala da mão de obra escrava. No 

entanto, a abertura de “espaços de liberdade” ajudou – conforme verificado – a 

construção da argumentação jurídica de ações de liberdade bem como à criação de 

uma identidade por parte dos próprios escravos.  

 O mesmo valor pode ser atribuído ao chamado Compromisso do Missouri 

celebrado nos Estados Unidos. Já anteriormente abordado neste trabalho, o 

Compromisso do Missouri foi uma lei federal criada por Henry Clay, nos Estados 

Unidos, que regulava a prática da escravidão. Essa lei proibia a escravidão em 

determinados territórios, enquanto autorizava que outros, como estado do Missouri, 

mantivessem a prática. Basicamente a lei era uma linha que dividia territórios da União 

entre pró e contra escravidão. 

                                                           
113 COVOLAN. Fernanda Cristina. Interpretações da Lei de 07 de Novembro de 1831 no Brasil Imperial: Um estudo 
de caso. Editora CONPEDI. 2014. Florianópolis 2014. 
114 Vide Anexo I. 
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 No entanto, essa demarcação legal permitiu que escravos que transitavam 

entre as duas áreas buscassem na justiça sua liberdade sob o argumento de terem 

pisado em “solo livre”.  

 Originalmente uma forma de acalmar os ânimos entre o Norte e o Sul, 

afastando a escravidão de um território e reforçando no outro, o Compromisso do 

Missouri acabou abrindo espaços para que os escravos pudessem, através do 

judiciário, alcançarem a liberdade. 

 No entanto, uma vez identificado um “espaço de liberdade”, qual a eficácia do 

argumento jurídico na desconstrução da escravidão como um todo? Há como se 

argumentar favorável à ideia apresentada por Finkelman que afirmava que os 

escravos norte-americanos que ajuizavam ações de liberdade deveriam, para obter 

legitimidade, reconhecer como justo o sistema escravista. No entanto, na mesma obra 

é possível enxergar a repercussão que algumas ações tiveram no judiciário norte-

americano, colaborando assim com a ideia que se defende nesse trabalho, 

apresentada por Thompson: a principal função do direito na defesa das minorias é sua 

apresentação como campo de luta. 

 Os “espaços de liberdade”, portanto, nada mais são do que sucessos obtidos 

no campo jurídico por meio da luta de escravos e abolicionistas. O direito se apresenta 

como poder legítimo dentro da sociedade construída, conferindo à luta ocorrida dentro 

de suas nuances a legitimidade necessária para afetar algumas das práticas 

opressoras. 

 Não há pensamento utópico que enxergue, no direito, a possibilidade de se 

derrubar todo um sistema opressor pautado na própria construção legal de sociedade. 

O direito serve, ao criar espaços de luta, como freio ao mecanismo de opressão, ao 

tempo em que reforça a própria existência desse mecanismo.  

 No entanto, foi nítida a preocupação da elite escravocrata do século XIX com 

os espaços que a legislação ia deixando. Chalhoub relata dizeres do deputado 

Rodrigues dos Santos com relação à Lei de 1831 e a atuação britânica: 

As consequências serão que se pode crer no país, e esta crença pode 

penetrar em uma parte da população, cujo estado nos deve sempre 

interessar muito (apoiados); pode-se crer que no país esta parte da 
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população a que aludo, não se divide somente em duas classes, pode-

se estabelecer como fato legal, que além de escravos e libertos, há 

ainda uma classe de africanos que não são nem escravos nem 

libertos, mas que são livres; e desde que esta ideia se insinuar, e for 

protegida por fatos semelhantes, eu nem sei avaliar, nem posso definir 

quais serão os perigos por que pode o país passar. (Apoiados.) 

Sobejas são as complicações com que lutamos no estado atual da 

nossa população (apoiados); é mister que elas não sejam agravadas 

por atos do cruzeiro inglês que possam estabelecer a anarquia no país 

(Apoiados.)115 

 A lei havia criado uma figura até então desconhecida para os senhores de 

escravo, ameaçando a propriedade da classe dominante. Chalhoub chama a atenção 

para o fato que o principal perigo dessa lei, aos olhos dos deputados, era o de “Os 

africanos ilegalmente escravizados passassem a conhecer a sua condição, 

circunstância que teria impacto no conjunto da população escrava e liberta e poderia 

levar o país à “anarquia”.116 

 Inseridos no contexto escravista do século XIX, os deputados brasileiros já 

possuíam a consciência do poder que a lei possuía na criação de uma identidade de 

liberdade dentro dos próprios escravos. 

 Outra instância em que se ficou famosa a influência legal e jurídica na atuação 

dos escravos foi o caso da aplicação da pena de galés aos escravos em crimes pelos 

quais deveriam ser condenados à forca de acordo com a Lei de junho de 1835117. 

No século XIX, sob a regência de D. Pedro II, as ações criminais de escravos 

que chegavam até a corte em sede de recurso tinham suas penas comutadas em galé 

perpétua. Isso acontecia pois se havia dúvida sobre se seria correto aplicar a pena de 

morte a um escravo cuja única prova do assassinato do senhor consistia na própria 

confissão dele que cometera o crime, uma vez que essa confissão poderia ser obtida 

através de coação, dada a figura de vulnerabilidade do escravo. 

                                                           
115 CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão. Ob. cit. Relatório apresentado pelo ministro e secretário D’Estado 
dos Negócios da Justiça Eusébio de Queiróz Coitinho Mattoso Camara, 1852. Capítulo 6. 
116 Idem. p. 4 
117 Vide Anexo III. 
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 Isso fez com que, segundo Chalhoub, muitos escravos cometessem crimes 

contra seus senhores na esperança de terem sua pena comutada em galé perpétua, 

optando, assim, pelo labor forçado ao estado em lugar de seu cativeiro privado. 

 Ainda que não um “espaço de liberdade” propriamente dito, essa possibilidade 

configurava uma alternativa viável a alguns escravos.  

O que se deve, pois, concluir é: que a Lei de 10 de Junho de 1835 não 

resolveu o difícil problema de adaptar os princípios eternos da Justiça 

à punição desses crimes; para resolvê-lo, era preciso que antes de 

tudo, não só se tivesse feito um profundo exame dos fatos sociais, 

assim como das suas causas e efeitos, e atendido às exigências 

políticas, mas também se lhe tivesse acudido com adequadas 

providências. Nada disto se fez. Milhares de negros eram anualmente 

importados no Brasil, a despeito da Lei que proibia este nefando 

tráfico. Não era possível que eles não viessem a perceber ilegalidade 

da sua escravidão. A liberdade concedida os que dentre eles eram 

apreendidos no mar ou no desembarque; as revelações de falsos 

protetores; as sugestões de outros escravos; tudo, enfim, tem 

concorrido para fazer-lhes conhecer a sua posição, e para que não 

devêssemos torna-la ainda mais penosa por um excessivo e 

insuportável rigor.118 

Interessante destacar também a resposta dada pelo Conselho de Estado à 

Assembleia provincial paulista quanto ao pedido de extinção da comutação das penas 

de morte em penas de galé perpétua: 

A seção de Justiça do Conselho de Estado concluiu a sua dura 

resposta à Assembleia provincial paulista dizendo que ela confundia a 

punição dos escravos criminosos com “a satisfação de sentimentos 

pessoais”, que a justiça não podia ser “o direito de defesa de uma 

classe da sociedade contra indivíduos de outra classe”, pois isso seria 

“brutal” e faria “aumentar os crimes que se quer evitar” devido á reação 

daqueles a quem se desejava intimar.119 

                                                           
118 CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão. Ob. cit. Capítulo 6. 
119 Idem. Capítulo 6. 



79 
 

 A justiça não podia ser “o direito de defesa de uma classe da sociedade contra 

indivíduos de outra classe” foi a frase proferida pelo Conselho de Estado. A (in)feliz 

escolha de palavras demonstra a preocupação do estado em manter a aparência 

legítima da lei, mesmo que ao fazê-lo, limite a atuação da classe dominante. 

 E esse intuito não decorre de um altruísmo social convertido em lei, mas sim 

do receio da classe dominante em estender sua dominação para além de um ponto 

tolerável aos dominados, gerando revoltas e o que chamam “aumento da 

criminalidade”. 

 É nesse trecho que se enxerga, com nitidez, o conflito do estado no século XIX 

com o controle da escravidão e seus limites. Na tentativa de manter certa legitimidade 

sobre a dominação do escravo o Estado brasileiro acabou por limitar o controle e abrir 

espaços de luta para que os próprios escravos pudessem reagir. 

 Esse é um dos pontos que define a diferença entre a escravidão africana e a 

escravidão na antiguidade, regida somente pela força. Havia, portanto, um senso de 

identidade no escravo que, dentre muitas outras, originava da lei. Chalhoub120 mostra 

que havia a disseminação da informação vinculada em jornais e periódicos, o que 

permitiu ao escravo ser inserido, ainda que parcialmente, no contexto político e social 

do século XIX.  

 Nesse modelo, não há como questionar que o direito exercia papel de suma 

importância, uma vez que possibilitava aos escravos situações que jamais foram 

permitidas nos regimes escravistas antigos, onde a manutenção do sistema era feita 

através da força, e não através da “aparência de justa” do Estado. 

 Isso implica em afirmar que, repita-se, a apresentação do direito como 

instrumento de legitimação do poder tem caráter ambíguo. Na tentativa de evitar a 

revolução da classe dominada, a classe dominante se utilizar do direito revestido de 

uma “aparência de justiça”, o que por sua vez gera duas consequências. Em primeiro 

plano, para manter essa aparência, o direito precisa por vezes ser realmente justo, e, 

com isso, permite o “afrouxamento” da atuação opressiva do Estado, de modo a 

permitir também, ainda que limitadamente, a conquista de pequenos avanços sociais 

dos dominados. Por outro lado, diz-se ambígua essa apresentação pois ela permite a 

                                                           
120 Idem. Capítulo 6. 
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reprodução dessa lógica sem que ocorra a mobilização em larga escala da classe 

dominada contra o sistema, uma vez que o sistema se apresenta com uma “máscara 

de justiça”, suficiente a evitar essa situação.  
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3. DIREITO E DESIGUALDADE RACIAL NO PERÍODO PÓS-ABOLICIONISTA 

 O que se extrai de grande importância ao ramo do direito, dos conceitos 

expostos nos capítulos anteriores, é o paralelo entre o papel que o sistema judiciário 

brasileiro exerceu nas ações de liberdade do século XIX, com o papel que o direito 

brasileiro exerce perante a questão da desigualdade racial do século XXI. 

 Para tanto, importante abordarmos, também, a legislação posterior a abolição 

da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos, que tentou solucionar a questão da 

cidadania racial em ambas as ex-colônias. 

 Para Adílson José Moreira121, as soluções encontradas em um primeiro 

momento pelos dois países para manter a hegemonia dos cidadãos brancos foram 

diferentes. O Brasil tentou “embranquecer” a população, o que era visto como a única 

forma de se alcançar o desenvolvimento. Após algumas décadas defendendo a ideia 

que o negro era socialmente atrasado, a elite brasileira desenvolveu a teoria da 

mistura racial como uma forma de transcender a essa questão. Essa ideologia 

buscava mudar o foco da desigualdade social de uma questão de raça para uma 

questão de classe.  

 Já nos Estados Unidos, uma tentativa inicial de firmar um compromisso de 

igualdade racial se seguiu rapidamente por um sistema de segregação que durou por 

várias décadas. Decisões judiciais foram proferidas no sentido de prevenir a aplicação 

de direitos civis básicos aos negros. Os tribunais norte-americanos adotaram uma 

postura chamada de color-blindness, que significa defender a ideia de justiça 

individual, independentemente de raça ou cor. Ou seja, as cortes buscavam dar um 

tratamento simétrico aos brancos e negros como suposta forma de se promover a 

justiça racial. Essa postura ignora a existência de desigualdades estruturais entre os 

brancos e negros, o que acentuou ainda mais o abismo social na sociedade 

americana. 

 Por conta do papel central da lei na construção da opinião pública, essas 

formas divergentes de abordar o problema repercutem de forma significativa na 

                                                           
121 MOREIRA, Adílson José. Discursos de Cidadania nas Decisões Judiciais Americanas e Brasileiras sobre Ações 
Afirmativas. Disponível em http://dx.doi/org/10.5131/AJCL.2016.0015. Acesso no dia 09/11/2016 às 2:29. p. 455 

http://dx.doi/org/10.5131/AJCL.2016.0015
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construção de raça como uma categoria legal e suas correlações com o processo de 

construção de uma nação122.  

 É possível traçar um paralelo das duas condutas com as decisões proferidas 

em ações de liberdade no século XIX.  

 A ideia do Brasil como paraíso racial formulado no século XIX permitiu às elites 

brasileiras ignorar a questão racial durante o século XX, impedindo assim o 

fechamento do abismo social existente na sociedade brasileira.  

No Brasil, o Estado se preocupou em regular a questão da escravidão por meio 

da promulgação de leis ao longo do século XIX, inclusive a Constituição do Império. 

No entanto, na primeira metade do século, essas leis foram subutilizadas na 

construção de uma identidade legal e social do escravo, sendo relegados à aplicação 

em pequena escala pelo poder judiciário, somente quando acionado pelos próprios 

escravos, em especial a Lei de 7 de novembro 1831 que proibiu o tráfico de escravos 

para o Império Brasileiro. 

Esse legado permaneceu durante o século XX e a questão de raça foi 

negligenciada pelo Poder Público brasileiro nesse período. Defendia-se a ideia que a 

igualdade formal era o único caminho para evitar uma disparidade social entre as 

raças, sem, portanto, adentrar a questão do racismo no âmbito do judiciário. Foi 

somente no século XXI, por meio da ADPF 186, que o judiciário brasileiro enfrentou a 

questão, na decisão que tratou das chamadas Ações Afirmativas, ponto que será 

retomado mais adiante. 

Em alguns aspectos, as discussões no judiciário sobre ações afirmativas 

remontam às ações de liberdade, onde o manuseio do ordenamento jurídico era feito 

em sentido de ampliar as liberdades e frear o sistema opressor escravista do século 

XIX, assim como o sistema racista do século XXI. A argumentação jurídica para 

desconstruir a ideia de igualdade formal tão sedimentada no subconsciente dos 

brasileiros, e a consequente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, 

denotam uma guinada no discurso que perdurou por mais de um século. 

                                                           
122 Idem. p. 457 
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Antes da decisão pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, que afirmou a 

constitucionalidade de iniciativas baseadas em raça, os juízes brasileiros 

frequentemente contestavam que ações afirmativas violavam a ideia de 

proporcionalidade e igualdade formal, ignorando dessa forma os séculos de abusos e 

crimes que levaram à criação de uma sociedade inerentemente desigual, fruto da 

escravidão forçada de milhares de pessoas. 

Juízes brasileiros tipicamente classificavam ações afirmativas como políticas 

moralmente reprováveis porque elas utilizam uma categoria social que foi 

historicamente utilizada para promover a opressão. Com a ideia de valorização da 

miscigenação na construção de uma identidade nacional, esses tribunais 

consideraram programas de ações afirmativas como uma forma de violência simbólica 

pois elas violariam o direito de todos os indivíduos de construir sua identidade de 

acordo com o repertório cultural que pertence a todos os brasileiros123. Essa decisão 

evidencia a ideia adotada por grande parte do judiciário brasileiro que o conceito de 

raça não afeta a vida das pessoas, e, portanto, a igualdade formal é o único caminho 

para o fim da desigualdade. 

O fato de ser possível visualizar um discurso que contrarie a ideia de 

“transcendência racial” somente em decisões mais recentes do Supremo Tribunal, ao 

passo que são centenas de casos em que o Poder Judiciário defende o princípio da 

igualdade formal – responsável pela manutenção da desigualdade racial – contribui 

para a teoria segundo a qual o direito é utilizado, em regra, para auxiliar os interesses 

da classe dominante. 

No entanto, isso não retira a importância de observar que as decisões recentes 

do Supremo Tribunal Federal acerca das cotas no ensino superior e no emprego 

público se afastam desse discurso de neutralidade da lei perante a questão de raça 

e, portanto, sinalizam com a quebra de um discurso hegemônico.  

Ao defender a ideia que deve haver tratamento desigual para suprir o abismo 

social oriundo de peculiaridades históricas, o Supremo Tribunal Federal foi 

diretamente contrário ao discurso de transcendência racial que por muito tempo 

permeou o imaginário coletiva da sociedade brasileira.  

                                                           
123 Ibidem. p. 485 
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“I – Não contraria – ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade 

material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a 

possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho 

universalista, que abrangem um número indeterminados de 

indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações 

afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira 

pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, 

de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de 

situações históricas particulares.”124 

Essa decisão iniciou uma guinada no pensamento do judiciário brasileiro no 

sentido de permitir políticas públicas que favoreçam a redução da desigualdade de 

maneira ativa, sem se omitir perante o assunto.  

Da mesma forma, ao permitir que escravos ajuizassem ações de liberdade – e 

em cerca de metade dos casos, obtivessem êxito - o judiciário brasileiro sinalizava 

com um cenário de extinção da escravidão. 

Cabe comentar aqui que o judiciário serve, simultaneamente, como termômetro 

e influenciador da opinião pública, em uma relação de causa e efeito. Próximo ao fim 

da escravidão, o número de ações de liberdade que resultavam na libertação do 

escravo cresceu exponencialmente, de modo a tanto demonstrar quanto influenciar o 

fim do apoio popular a esse sistema. 

Nos Estados Unidos, a decisão proferida em Dred Scott v. Sandford refletiu a 

opinião pública de parte da população, que buscava a manutenção do sistema 

escravista. Ao mesmo tempo, a decisão influenciou a tomada de medidas pelos 

estados do Norte no sentido de refutar a manutenção do sistema. O judiciário foi 

novamente, portanto, termômetro e influência ao desenrolar da questão. 

Taney nos informa que Dred e Harrier eram ambos “escravos negros”, 

como se houvesse algum outro tipo nos Estados Unidos de 1850. Se 

Dred Scott é um caso sobre a instituição da escravidão, é ainda mais, 

talvez, um caso sobre a importância constitucional de alguém ser 

caracterizado como “negro”. De fato, no topo das razões pela qual 

                                                           
124 S.T.F., A.D.P.F. Número 186, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator: Ricardo Lewandowski, 26.04.2012, 205, 
D.J.e., 17.10.2014, http://www.stf.jus.br. 
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Dred Scott é a decisão mais criticada na história do United States 

Reports é seu abjeto racismo e devoção à supremacia branca.125 

A decisão em Dred Scott v. Sandford conectou quatro ideias: raça, classe, 

cidadania e comunidade. Balkin126 relata como, mesmo passados mais de 150 anos 

do término da escravidão, a sociedade norte-americana ainda é assombrada pelas 

conexões feitas nessa decisão. Para ele, o caso permanece como um símbolo 

perpétuo e lembrança do que se deve fugir. 

É particularmente relevante a passagem em que Balkin trata do pensamento 

por traz da decisão proferida por Taney: 

Mesmo que se acredite que Taney exagerou em sua descrição do 

“racialismo constitutivo” do projeto Americano, não se pode negar que 

Taney, um grande jurista que entendia bem sua audiência, retratou 

precisamente as realidades da vida nos Estados Unidos, tanto no 

Norte quanto no Sul, no qual os negros eram legalmente inferiores à 

dominante maioria branca. Ecos dessas presunções feitas em Dred 

Scott ainda estão conosco sempre que assumimos que uma raça é 

mais centralmente “Americana” do que outras e mais claramente e 

obviamente uma parte das pessoas Americanas e da comunidade 

política Americana.127 

Taney concedeu legitimidade estatal à visão de grande parcela da população 

norte-americana do século XIX. É justamente a repercussão de decisões como essa 

que não nos deixam concluir nesta dissertação que o direito é predominante um objeto 

de defesa das minorias e de contenção da opressão. É justamente o inverso, o direito 

caminha na mesma lógica dos sistemas dominantes, uma vez que é criado por quem 

controla a sociedade. No entanto, a decisão de Taney mexeu com os limites da 

“aparência de justo” do sistema, levando a sua ruptura por outros meios. O simples 

pressuposto de existência de um sistema de leis e juízes permite que a dominação 

seja limitada, ainda que extensiva.  

 

                                                           
125 BALKIN, Jack M. 13 Ways of Looking at Dred Scott. Yale Law School. Public Law Working Paper NO. 153. p. 105 
126 Idem. p. 106 
127 Ibidem. p. 106 
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3.1. Plessy v. Ferguson 

O mesmo ocorreu em Plessy v. Ferguson (1896), uma decisão da Suprema 

Corte dos Estados Unidos que por mais de meio século serviu como uma base legal 

para a discriminação contra americanos de descendência africana. Essa decisão 

estabeleceu a constitucionalidade da doutrina “separados, mas iguais”. 

Homer Plessy foi um homem nascido em New Orleans, em 1862, de 

ascendência africana mas que poderia se passar por branco conforme os critérios 

utilizados à época. Sapateiro, Plessy fez parte de um comitê de homens negros que 

falavam francês na Louisiana (Le Comitè des Citoyens), responsáveis por contestar 

uma legislação estatal que obrigava as companhias de trem a operar vagões 

separados para brancos e negros (Separate Car Act). 

Plessy comprou uma passagem de primeira classe em um trem que ia de New 

Orleans para a cidade de Covington. Ao entrar no trem, Plessy foi até o vagão 

reservado aos brancos e informou o condutor que ele era um “sujeito de cor”, 

recusando-se a se mudar para o vagão reservado a estes, o que resultou em sua 

prisão sob alegação de violação da legislação. 

O homem passou a noite na prisão, e só foi solto no dia seguinte mediante 

fiança de 500 dólares. Um mês depois Plessy foi processado na corte criminal de New 

Orleans, presidida pelo juiz John H. Ferguson. 

Toda essa situação foi arquitetada pelo comitê para questionar no judiciário a 

constitucionalidade da lei. Os advogados de Plessy argumentaram que o ato violava 

os direitos garantidos pelas 13ª e 14ª Emenda Constitucionais. A Suprema Corte do 

estado da Louisiana, para a surpresa dos juristas envolvidos no caso, utilizou 

precedentes dos estados de Massachusetts e Pennsylvania – dois estados do norte 

com uma diferente visão em relação ao antebellum americano – para argumentar que, 

uma vez que a lei menciona que os vagões devem ter “acomodações iguais”, o 

tratamento dispensado a ambas as raças era justo e igualitário. 

Três anos após a decisão na corte estadual, os advogados de Plessy fizeram 

sua sustentação oral perante a Suprema Corte dos Estados Unidos. O argumento dos 

advogados era que o ato não definia o conceito de raça, e ao deixar esse crivo aos 

funcionários das ferrovias estaria se negando o devido processo legal aos negros. Os 
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advogados formaram uma linha de defesa que contestava todas as leis que 

começaram a surgir no sul dos Estados Unidos que separava as raças nos espaços 

públicos sob o argumento que esse processo era feito de forma justa e igualitária. 

A defesa demonstrava como esse processo tinha como intenção a manutenção 

do privilégio de uma classe e a inferioridade de outra.  

A Suprema Corte, em maio de 1896, decidiu que “separados, mas iguais” 

estava dentro dos contornos constitucionais, afirmando que se tratava de uma política 

pública e não a degradação de uma raça como inferior a outra. 

O Ministro da Suprema Corte John Marshall Harlan proferiu voto divergente na 

ocasião, argumentando que as três Emendas Constitucionais da Reconstrução128 em 

conjunto serviam para assegurar direitos iguais aos cidadãos independentemente de 

sua raça. O ministro observou que essa lei dos trens na Louisiana foi feita com o intuito 

de impedir que negros entrassem nos vagões reservados aos brancos. Ele finalizou 

seu voto declarando que essa decisão um dia seria visto sob o mesmo pesar que a 

decisão em Dred Scott. 

Quando se compara a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as cotas 

com a decisão da Suprema Corte Americana em Plessy v. Ferguson, é possível 

visualizar as duas posições que o judiciário pode tomar em frente a mesma questão, 

e, consequentemente, o papel que o direito pode exercer. De um lado, em Plessy, ao 

defender o direito dos estados em tratar diferentemente negros e brancos, o judiciário 

americano serviu para expandir o abismo social entre as raças. De outro, na decisão 

do Supremo Tribunal Federal quanto às cotas, o judiciário resolveu também dar 

tratamento diferenciado com base na raça, mas dessa vez atuou no sentido de 

aproximar a diferença entre as raças.  

O comparativo entre o judiciário brasileiro e norte-americano com relação a 

questão de raça é essencial para compreendermos os mecanismos existentes no 

direito e como o discurso social sobre o racismo se reflete dentro da lógica jurídica.  

Adílson Moreira demonstra que o discurso de transcendência racial esteve 

presente nas decisões de juízes brasileiros desde os tempos da escravidão. Eles 

                                                           
128 Essa é a denominação dada às 13ª, 14ª e 15ª Emendas à Constituição dos Estados Unidos, adotadas entre 
1865 e 1870, os cinco anos que sucederam à Guerra Civil Americana.  
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afirmavam que o país nunca implementou políticas de discriminação racial, o que 

significava que não havia consequência social de cunho racial que demandasse 

reparação129. Essa análise contribui para a visão do direito e o judiciário atuarem, em 

regra, conforme a lógica do sistema.  

No entanto, esse mesmo judiciário pode servir como palco para mudanças 

sociais, como a recente decisão na ADPF 186, ou a decisão proferida pela Suprema 

Corte norte-americana em Regents of the University of California v. Bakke130.  

Nos Estados Unidos, a lógica estabelecida em Dred Scott v. Sandford e 

reforçada em Plessy v. Ferguson só foi revertida em 17 de maio de 1954, com o 

julgamento em Brown v. Board of Education.  

3.2. Brown v. Board of Education 

 Foram quase sessenta anos de uma sociedade segregada entre a decisão em 

Plessy (1896) e a decisão que extinguiu a segregação racial nos Estados Unidos em 

Brown et al v. Board of Education of Topeka, Shawnee County, Kansas(1954). 

 Brown foi um dos quatro casos de segregação escolar levando à Suprema 

Corte norte-americana em 1952. Os casos foram combinados devido a sua 

semelhança. O tribunal optou por utilizar Brown como parâmetro pois as escolas em 

Topeka, cidade que ficava a escola, possuíam parâmetros de qualidade equiparáveis 

entre as frequentadas por brancos e negros, fazendo com que o tribunal pudesse focar 

na questão unicamente da segregação racial. 

 Os casos consistem em ações ajuizadas por jovens negros menores de idade 

que buscavam admissão a escolas públicas de sua comunidade sem que houvesse a 

segregação racial. Esses alunos haviam sido recusados por escolas frequentadas por 

crianças brancas com base nas leis que permitiam a segregação a partir do critério de 

raça. 

 Em três dos quatro casos combinados nesse julgamento, os tribunais locais 

negaram o pedido dos autores com base na doutrina “separados, mas iguais” 

                                                           
129 MOREIRA. Adílson. Ob. cit. p. 485 
130 Em uma decisão por 5-4, a Suprema Corte norte-americana decidiu que um estado pode, dentro dos 
parâmetros constitucionais, utilizar o critério de raça como um fator determinante para admissões em 
universidades para promover a diversidade educacional.  
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consolidada na decisão em Plessy v. Ferguson (1896). No caso restante, o tribunal de 

Delaware decidiu por autorizar os alunos negros a frequentar as escolas com alunos 

brancos, mas apenas devido ao fato dessas escolas serem superiores 

academicamente. Ou seja, também se levou em consideração o entendimento em 

Plessy. 

 A discussão em Brown girou em torno do previsto na Seção 1 da 14ª Emenda 

Constitucional norte-americana, que diz: 

Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e 

submetidas a esta jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do 

Estado em que residem. Nenhum Estado deverá criar ou aplicar lei 

que retire os privilégios ou imunidades de cidadãos dos Estados 

Unidos; nem deve qualquer Estado privar qualquer pessoa da vida, 

liberdade, ou propriedade, sem o devido processo legal; nem denegar 

a qualquer pessoa dentro da jurisdição a igual proteção da lei.131 

Ao decidir, a Suprema Corte americana levou em consideração as ideias dos 

proponentes da Emenda Constitucional no período pós-guerra, bem como de seus 

opositores. Durante o raciocínio elaborado na decisão, surgiu o questionamento: Será 

que a segregação de crianças em escolas públicas baseado unicamente no critério 

de raça, mesmo que as instalações sejam equivalentes, estaria privando as crianças 

pertences a grupos minoritários de oportunidades de educação? A Suprema Corte 

entendeu que sim. 

Foi então que, em 7 de maio de 1954, a Suprema Corte decidiu - em nítido 

contraste ao pensamento dos tribunais estaduais cujas decisões estavam sendo 

questionadas – que: 

A segregação de brancos e crianças de cor em escolas públicas tem 

um efeito negativo sobre as crianças negras. O impacto é ainda maior 

quando possui a sanção da lei, pois a política de separação das raças 

é comumente interpretada como a denunciar a inferioridade do grupo 

de pessoas negras. Esse senso de inferioridade afeta a motivação de 

uma criança a aprender. A segregação com a sanção da lei, portanto, 

tem a tendência a retardar o desenvolvimento mental e educacional 

                                                           
131 14ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América.  
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das crianças negras, privando-as dos benefícios que elas receberiam 

em um sistema de educação racialmente integrado. 

Os ministros decidiram ainda que, qualquer que tenha sido o conhecimento 

psicológico à época de Plessy v. Ferguson, essa linha de raciocínio adotada por eles 

possui amplo suporte pelas autoridades modernas, e, portanto, qualquer linguagem 

contida na decisão de 1896 contrária a esse entendimento deve ser rejeitada e 

concluíram que, no campo da educação pública, a doutrina de “separados, mais 

iguais” não possui espaço. Instalações educacionais separadas são inerentemente 

desiguais. 

Encerrou-se o voto anunciando que, a segregação racial em escolas públicas 

constituí privação da proteção igualitária da lei prevista na Constituição dos Estados 

Unidos. 

Efetivamente, esta decisão encerrou a segregação racial nas escolas públicas 

norte-americanas, abrindo caminho para grandes avanços no campo da luta pelo fim 

da desigualdade racial. 

Portanto, é justamente esse caráter transformativo da lei que se quis analisar 

nessa dissertação.  

Apesar da considerável influência do discurso de color blindness 

dentro do sistema judiciário brasileiro, um número significativo de 

tribunais tem formulado recentemente uma interpretação progressiva 

que combina a igualdade substantiva e a interpretação do contexto. O 

aumento da influência desta perspectiva contribuiu para a 

transformação da doutrina brasileira de igual-proteção, servindo para 

construir a noção de cidadania como um valor público central nas 

discussões sobre igualdade.132 

  Adílson conclui em seu artigo que, “ao defender a noção de justiça que 

reconhece as conexões diretas entre status social e condições material, os tribunais 

brasileiros contribuem para a transformação de uma das sociedades mais desiguais 

do mundo.133 

                                                           
132 MOREIRA. Adílson. Ob. cit. p. 504. 
133 Idem. p. 504. 
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 É inegável que os tribunais e cortes – brasileiros e norte-americanos – foram 

figuras centrais na criação dos discursos que permitiram a manutenção da hegemonia 

dos brancos. No entanto, se desacoplarmos o direito daqueles que o produzem, e 

enxergarmos com frieza a instrumentalidade do judiciário, podemos vislumbrar 

espaços deixados – pelos mais variados motivos - pelo legislador para atuar em 

defesa dos hipossuficientes e corrigir desigualdades históricas. 

 Se avaliarmos objetiva e quantitativamente as decisões judiciais proferidas 

sobre questões como a igualdade, veremos argumentos e votos em todos os sentidos, 

proferidos pelos mais diversos ocupantes dos cargos, ora consonantes com o 

pensamento social, ora com aspecto de retrocesso social, e ora com pautas e ideias 

voltadas ao avanço das questões sociais. O que difere muitas vezes e é fator 

determinante para essas diferenças é a atuação dos advogados envolvidos na 

formação dessas decisões. 

 Ademais, em breve comparativo Brasil-Estados Unidos sobre os debates 

raciais, podemos observar a diferente estratégia das elites que compunham ambas as 

sociedades se refletindo no âmbito jurídico. Isto porque, no Brasil, a estratégia parecia 

ser negligenciar a questão, evitar o debate, pregar um discurso que minimiza a 

importância das questões raciais. A Constituição Imperial de 1824, que relegou os 

negros livres à condição de cidadãos de segunda classe, nunca foi questionada no 

judiciário. O que observamos neste trabalho foi a existência esparsa de ações de 

liberdade tratando de questões individuais, sem que fosse possível utilizar o judiciário 

como forma de promoção do debate de maneira mais abrangente. Veja, não se 

pretende ignorar a importância das ações de liberdade e da atuação dos abolicionistas 

brasileiros no judiciário, mas é notório o contraste entre o protagonismo do debate 

brasileiro com o protagonismo do debate norte-americano. Nos Estados Unidos, o 

judiciário foi utilizado majoritariamente, até 1954, como forma ativa de proteção do 

discurso de hegemonia da classe branca. Reflexo de uma sociedade mais 

calorosamente dividida – o que é possível observar até hoje – o judiciário norte-

americano foi palco dos maiores debates acerca da desigualdade racial naquela 

sociedade.  

 O que se extrai de toda essa análise é que o poder transformativo do direito 

não reside nas lógicas do sistema em si – as quais funcionam, majoritariamente, em 
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favor da manutenção da superioridade de uma categoria de pessoas detentoras do 

poder, em detrimento de outras – mas sim na atuação dos juristas interessados na 

transformação social. Portanto, a necessidade que possuem os governos após o fim 

do Absolutismo de parecer legítimo perante todas as camadas sociais para possibilitar 

a perpetuação do modelo econômico e político permite o surgimento de legislações 

que criam “espaços de liberdade” a permitir, assim, a sua manipulação no judiciário 

de maneira a utilizar esses espaços como instrumento de promoção de ideias 

contrárias à dominação. Isso significa dizer que, em Dred Scott, a camada 

abolicionista da sociedade enxergou essa extrapolação aos limites do que se 

considerava justo na sociedade oitocentista norte-americana, instigando assim a 

revolta da população do norte do país, que culminou na eleição de Abraham Lincoln, 

o qual defendia o término da escravidão.  

As políticas de Lincoln, contrárias ao quanto decidido em Dred Scott, foram o 

que levou à tentativa de secessão dos estados do sul, com o objetivo maior de manter 

a utilização da mão de obra escrava. O judiciário tentou, através da decisão de Taney, 

proteger esse interesse da elite escravocrata sulista dentro dos ditames da lei, mas 

acabou dando início ao processo político que colocou em movimento as forças 

necessárias para abolir a escravidão.  

 É especialmente relevante esse papel quando se compara com o quadro 

desenhado no Brasil, onde houve por mais de um século a negligência quanto ao 

debate de grande abrangência sobre a questão racial no país. O poder do discurso de 

miscigenação racial brasileiro foi, discutivelmente, mais eficaz na manutenção dos 

privilégios da parcela branca da população do que as políticas de segregação 

adotadas pelos tribunais norte-americanos. 

3.2. ADPF 186 

 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186 foi ajuizada pelo 

Partido Democratas – DEM, visando à declaração de inconstitucionalidade de atos da 

Universidade de Brasília – UnB, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB 

e do Centro de Promoção de Eventos da Universidade, os quais instituíram o sistema 

de reserva de vagas com base em critério étnico-racial (20% de cotas) no processo 

de seleção para ingresso de estudantes. 
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 A lógica do Partido Democratas era a mesma defendida por mais de um século 

pelas elites brasileiras: o caminho correto para acabar com a desigualdade é a adoção 

– ou nesse caso, a manutenção da utilização - do critério da igualdade formal. O 

partido alega que a discussão gira em torno da implementação de um “Estado 

racializado” ou do “racismo institucionalizado”, nos moldes praticados nos Estados 

Unidos, África do Sul ou Ruanda, e se isso seria adequado para o Brasil. Alegou ainda 

que o conceito de minoria apta a ensejar uma ação positiva estatal difere em cada 

país. Depende da análise de valores históricos, culturais, sociais, econômicos, 

políticos e jurídicos de cada povo. Afirma, por fim, que “ninguém é excluído no Brasil, 

pelo simples fato de ser negro” e que cotas para negros nas universidades geram a 

consciência estatal de raça, promovem a ofensa arbitrária ao princípio da igualdade, 

gerando discriminação reversa em relação aos brancos pobres, além de favorecerem 

a classe média negra. 

 O pedido formulado pelo partido Democratas na ADPF 186 é representativo do 

discurso oficial brasileiro que perdurou por quase todo o século XX no Brasil. Sua 

lógica é a mesma daquela contida no discurso construído no século XIX de “paraíso 

racial” brasileiro.  

 Ainda, o partido-autor crítica em sua ação o sistema “birracial” de classificação 

norte-americano, inaplicável, segundo sua compreensão, à realidade multirracial 

brasileira, caracterizado por intensa miscigenação, que inviabilizaria os programas 

afirmativos. A esse discurso Adílson José Moreira134 dá o nome de “transcendência 

racial”, e teria sido a estratégia adotada no Brasil para evitar a mobilização política em 

torno da questão racial ao representar as desigualdades como um problema de 

classe, e não de raça. 

 Para o autor, esse discurso de “transcendência racial” foi adotado após o 

fracasso de um esforço inicial das elites brasileiras de embranquecer a população135. 

Foi somente com a redemocratização que se encerrou o silêncio político sobre a 

discriminação racial no Brasil. A possibilidade de mobilização política decorrente do 

fim da ditadura militar trouxe o debate sobre a desigualdade racial novamente ao 

centro da discussão política.  

                                                           
134 MOREIRA. Adílson José. Ob. cit. p. 455. 
135 Idem p. 456 
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 A Constituição Federal de 1988, portanto, seguiu essa lógica ao promover a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo Adílson: 

Mais do que servir de base para uma compreensão progressista de 

igualdade, a Constituição caracteriza o Estado como um agente social 

de transformação, provendo assim uma base para políticas sociais 

especialmente dirigidas a melhorar o patamar social de grupos 

excluídos.136 

Foi a partir dessa base constitucional que se permitiu a mudança no 

posicionamento do judiciário. Retomando os aspectos da decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, é especialmente notável o reconhecimento do tribunal da 

necessidade de “superação de desigualdades decorrentes de situações históricas 

particulares”. Essa decisão simboliza uma mudança no discurso oficial brasileiro, e 

reconhece a necessidade de se recompor, ainda que parcialmente, todo o dano 

causado pela escravidão.  

O Advogado-Geral da União, Luís Inácio Lucena Adams137, em seu parecer na 

ADPF 186, defendeu as políticas de cotas raciais sob a mesma lógica: 

“(...) o comando do art. 208, V, da Constituição Federal deve ser lido 

a partir do influxo dos valores de igualdade, de fraternidade e 

pluralismo, que, somados, impõem a desigualação dos candidatos a 

uma vaga no ensino superior de modo a compensar as injustiças 

históricas cometidas contra os negros, permitindo a concretização do 

primado da igualdade material”. 

 A desigualdade racial no Brasil se perpetuou com a propagação do discurso de 

“transcendência racial”, o que levou ao afastamento da discussão sobre a 

compensação das injustiças históricas cometidas contra os negros. Portanto, a 

promulgação de uma Constituição Federal – bem como as igualmente importantes 

interpretações jurídicas dela decorrentes – que defendam a necessidade de se reparar 

os danos do passado, são absolutamente indispensáveis para a mudança de 

paradigma e erradicação da desigualdade racial. 

                                                           
136 Ibidem. p. 457  
137 S.T.F., A.D.P.F. Número 186, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator: Ricardo Lewandowski, 26.04.2012, 205, 
D.J.e., 17.10.2014, http://www.stf.jus.br. p. 17 do Inteiro teor do Acórdão. 

http://www.stf.jus.br/
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A Ministra Carmem Lúcia, em seu voto138, descreve dois quadros em que a 

questão racial afetou diretamente a vida de duas crianças negras, e como vivenciar 

essas experiências influenciou na sua decisão de votar a favor das cotas nas 

universidades brasileiras. É especialmente significativa essa passagem139 para 

demonstrar o caráter estrutural do racismo no Brasil, onde, diferentemente do que 

ocorria nos Estados Unidos, não havia previsão legal de separação em lugares 

públicos de negros e brancos, mas essa situação ocorria – e ocorre – diariamente. 

O reconhecimento pelo judiciário que o racismo possui caráter estrutural na 

sociedade é parte indispensável na desconstrução da desigualdade racial. Ao 

contrariar o discurso criado no Brasil no século XX sobre “transcendência racial” e, o 

judiciário sinaliza com uma mudança no pensamento coletivo, permitindo que o 

Estado exerça o papel de agente social de transformação consagrado na Constituição 

Federal. 

A leitura completa do voto de cada um dos Ministros na ADPF 186 demonstra 

o ponto que se defende na medida em que revela o caráter pessoal de enfrentamento 

do racismo. A composição do Supremo Tribunal Federal com pessoas que sejam 

capazes de enxergar além de um discurso enraizado na sociedade é caráter essencial 

para que o direito e o judiciário exerçam o papel – ainda que excepcional – de 

instrumento de transformação social. 

Quanto ao tema da desigualdade racial, foi exatamente esse o papel que se 

tentou atribuir às ações de liberdade. A atuação dentro do ordenamento jurídico em 

busca da libertação de escravos significava o enfrentamento do sistema como um 

todo, e, ainda que não tenha tido protagonismo na abolição, demonstrou a 

possibilidade de utilização dos “espaços de liberdade” na construção de uma 

sociedade menos desigual. 

 

                                                           
138 S.T.F., A.D.P.F. Número 186, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator: Ricardo Lewandowski, 26.04.2012, 205, 
D.J.e., 17.10.2014, http://www.stf.jus.br. ADPF 186. Voto da Ministra Carmem Lúcia, p. 134 de 223 do Inteiro 
Teor do Acórdão. 
139 Carmem Lúcia descreve uma situação em que uma menina negra lhe pediu que comprasse um produto, em 
um espaço tipicamente branco, entregando-lhe dinheiro para tanto e dizendo que não poderia fazê-lo ela mesma 
pois pensariam que havia roubado esse dinheiro. 

http://www.stf.jus.br/
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Considerações Finais  

 Foram estabelecidos três objetivos para esta pesquisa quando ainda em seu 

estágio inicial.  

Em primeiro plano, o objetivo era utilizar a lógica sugerida por Thompson para 

analisar a sociedade escravista de Brasil e Estados Unidos no século XIX. Isto 

significa verificar se a elite dominante desse período histórico também esteve 

preocupada – como a nobreza inglesa estudada por Thompson – com manter o 

aspecto de justiça do sistema político, econômico e jurídico, possibilitando assim o 

surgimento dos “espaços de liberdade”, que no nosso caso prático se tornaram as 

ações de liberdade. 

Verificada a correlação entre essa teoria e o contexto fático narrado nos 

capítulos anteriores, passou-se a analisar os efeitos da exploração desses “espaços 

de liberdade”, o que permitiu também avaliar a figura do direito como possível 

instrumento de transformação social.  

Isso implicou em avaliar se a premissa que o direito funciona sempre em defesa 

da lógica do sistema dominante se mantém em face à existência de um grande 

número de relevantes decisões em ações de liberdade. Foi possível avaliar, por meio 

dessa análise, que as consequências da exploração e do ajuizamento de ações de 

liberdade tiveram os mais variados efeitos. Desde o surgimento de uma classe de 

negros livres que chegou até 20% da população do Rio de Janeiro, até servir como 

estopim para a Guerra Civil nos Estados Unidos da América, os fatos verificados por 

essa pesquisa nos permitem concluir que as relações sociais do direito com os 

mecanismos criados por aqueles investidos no poder são muito mais complexas do 

que inicialmente proposto. Buscou-se demonstrar, com isso, que o direito percorre 

todos os espectros do poder e preenche diversos papeis na busca por uma sociedade 

menos desigual. No entanto, a conclusão que decorre dessa pesquisa não contraria 

a lógica que “a lei é nitidamente um instrumento da classe dominante de facto”140, 

apenas incluí na discussão a possibilidade de inversão dessa lógica no momento de 

aplicação das leis no judiciário. 

                                                           
140 THOMPSON, Edward Palmer. Ob. Cit. p. 354. 
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Portanto, é importante enfatizar que o ponto que surge em comum quando se 

verifica que o direito ocupa o lado de combate à desigualdade é a atuação dos juristas 

em favor do discurso que luta por uma sociedade menos desigual.  

Daí a importância do profissional se ocupar com essas questões em âmbito 

acadêmico e judiciário. Em especial no Brasil, as ações de liberdade foram 

negligenciadas pelos estudiosos do direito. Objeto de análise de uma série de nomes 

importantes na historiografia brasileira – mas não do campo jurídico - como Robert 

Slenes, Sidney Chalhoub, Elciene Azevedo, Keila Grinberg, entre muitos outros, as 

ações de liberdade ainda permanecem como objeto de estudo estranho à pesquisa 

no campo do direito.  

Portanto, se ora se conclui que a análise das particularidades dessa 

modalidade de ação e deste campo histórico nos permite uma melhor compreensão 

acerca do papel do direito na sociedade, é imprescindível que voltemos às páginas 

dos arquivos e assimilemos as lições nelas contidas.  

Partindo-se de uma premissa que o direito nada mais é do que um aparelho do 

estado, o direito serviria para nada mais do que um instrumento de manutenção e 

reprodução do status quo, perpetuando as mazelas individuais decorrentes dessa 

dominação. Aceitar essa afirmação é o mesmo que negligenciar a utilização e as 

conquistas proporcionadas por escravos, juristas e abolicionistas na luta contra a 

escravidão dentro do ordenamento jurídico. 

 Conclui-se assim que é possível e necessário desconstruir, ainda que não por 

completo, essa visão simplista do direito.  

Aliando-se esse ponto de vista com o estudo realizado, percebe-se ser 

impossível dissociar a formulação da sociedade brasileira com a formulação das 

demais sociedades nas Américas, uma vez que o processo de colonização dos 

territórios guardou grandes semelhanças e influências entre si. O estudo do tema em 

dois ambientes distintos – Brasil e Estados Unidos - nos permitiu também concluir e 

reforçar a ideia que a escravidão no Brasil foi tão violenta quanto a escravidão norte-

americana, independentemente dos mitos adotados pelos norte-americanos e por 

teóricos brasileiros do início do século passado.  
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As ações de liberdade, por sua vez, em que pese guardarem semelhanças 

entre ambos os países, revelam fatores divergentes essenciais à compreensão de 

alguns conflitos sociais como a inserção dos negros nas sociedades de ambos os 

países. Através da pesquisa foi possível observar que, nos Estados Unidos, o 

judiciário utilizou de sua posição para afastar a possibilidade de capacidade 

postulatória e cidadania aos escravos e libertos, iniciando um debate social que 

perdurou até o século XX e pavimentou o caminho para as chamadas leis de 

segregação racial (Jim Crow), que pregavam a separação entre brancos e negros nos 

espaços públicos.  

No Brasil, apesar da Constituição do Império de 1824 reduzir os cativos a 

cidadãos de segunda classe, a lei e o judiciário não impediram diretamente a sua 

inserção na sociedade, resultando em cenário diverso ao cenário norte-americano. A 

soma desse cenário ao discurso brasileiro de “transcendência racial” fez surgir no 

Brasil uma sociedade que negligenciava a questão racial como tópico de debate, 

contribuindo para a marginalização da parcela afro-brasileira da população. 

Isso significa que, tanto na América quanto no Brasil, o racismo se espalhou e 

o judiciário tardou para tomar uma posição contrária a esse discurso. A doutrina de 

“separados, mas iguais” presente no discurso oficial americano na primeira metade 

do século XX é, neste ponto, equivalente a doutrina de “igualdade formal” defendida 

pelo judiciário brasileiro, na medida em que ambas contribuíram fortemente para a 

manutenção da desigualdade racial. 

Não se pretende com essa pesquisa afastar a noção que o direito é um 

instrumento utilizado na opressão de classe do modelo capitalista. Pelo contrário, 

partindo dessa premissa é que buscou se enxergar no direito espaços que permitam 

ao operador do direito inserido no contexto capitalista atuar de maneira a enxergar e 

utilizar os “espaços de liberdade” para frear a opressão.  

Há como se enxergar nessa postura uma forma de legitimar a dominação, ao 

passo que, enquanto o direito auxiliar na manutenção de uma “aparência de justa” do 

sistema como um todo, ele permite a sua reprodução. No entanto, a conclusão que se 

retira dessa pesquisa é – assim como a decisão em Stewart v. Somerset – ambígua. 

Isso porque, se conclui por meio desta pesquisa que as ações de liberdade, em 

especial nos Estados Unidos, serviam em parte esse propósito e legitimavam a 
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escravidão como um todo, inclusive devido a previsão de necessidade de o escravo 

reconhecer em juízo a legitimidade da instituição da escravidão para poder ajuizar 

uma ação. No entanto, o direito também foi central na criação de precedentes para a 

libertação de escravos e ajudou a construir uma sociedade de libertos em Minas 

Gerais e no Rio de Janeiro, o que permitiu a mobilização dessa parcela da população 

em prol da abolição. 

Verificou-se também que esses “espaços de liberdade” não são decorrentes da 

atuação do próprio Estado, uma vez que o sistema não é pensado a partir da ótica do 

dominado. A lógica verificada é justamente a contrária, em que a força de 

transformação se baseia na premissa de atuação dos próprios dominados – neste 

caso, escravos – em face aos espaços deixados pelo direito, que constituem a força 

motriz da resistência institucional à opressão do sistema escravista. Portanto, não 

basta que o sistema possua falhas decorrentes do conceito de aparência de justiça, é 

necessário – e foi o que ocorreu – que haja protagonismo da classe dominada na 

utilização desses “espaços de liberdade”, evidenciando assim a importância de 

analisar essa atuação, para que sirva de parâmetro nos conflitos atuais.  

A pesquisa elaborada foi também uma forma de se testar a teoria de Edward 

Palmer Thompson, em que, substituindo-se os senhores britânicos pelos senhores de 

escravos e os caçadores pelos escravos, foi possível analisar a importância dos 

“espaços de liberdade” na formação da consciência social coletiva que levaria ao 

término da escravidão. Ainda, a pesquisa demonstra que é preciso reintroduzir e 

reforçar os debates raciais no âmbito do judiciário, pela própria lógica do sistema, de 

maneira a conceder legitimidade à luta por direitos iguais e pela reparação de todo o 

dano causado na formação do Brasil como nação.  

Não me parece razoável negar que a atuação de figuras como Luiz Gama e 

Frederick Douglass frente aos “espaços de liberdade” foi peça fundamental na 

proteção de uma quantidade enorme de sujeitos vitimados pela escravidão, 

diretamente na criação de uma classe de negros livres, e indiretamente na exposição 

dos males da escravidão à toda a sociedade.  

Pelo estudo da obra de Tomich é possível observar que o capitalismo se 

conformou à escravidão, inclusive utilizando-se dela para potencializar o seu processo 

de globalização, demonstrando a capacidade de adaptação desse sistema. Por isso, 
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mais importante ainda que o operador do direito dê especial atenção a essas questões 

nas oportunidades que lhe couberem para alterar a lógica dos próprios mecanismos 

de dominação em favor das camadas mais frágeis da população. 

Tomando por verdadeira a teoria de Tomich, estaríamos prestando um 

desserviço ao ramo jurídico se negligenciássemos o potencial transformador contido 

nessa esfera, com a consequente redução do término da escravidão à adoção do 

sistema de trabalho assalariado, em suposta incompatibilidade com o sistema 

capitalista. 

O direito é, como campo de luta, uma peça importante da discussão, mesmo 

que não seja a solução de todos os problemas da sociedade moderna.  

Nos Estados Unidos, foi a Guerra Civil que aboliu a escravidão. No entanto, foi 

a luta no judiciário que deu a publicidade necessária para que a guerra eclodisse e as 

políticas de boa vizinhança do Norte e do Sul dos Estados Unidos ruíssem. A 

verdadeira batalha foi travada nas trincheiras, onde milhares de vidas foram tiradas. 

No entanto, o embate jurídico que o precedeu e excedeu a “aparência de justiça” tanto 

abordada nessa pesquisa, demonstra que foi na arena jurídica que se iniciou o 

derradeiro conflito. Vivêssemos a sociedade escravista da Antiguidade, não haveria a 

necessidade de se legislar e julgar acerca da condição e legitimidade da escravidão. 

A vivência em uma sociedade em que a lei supera, em um número considerável de 

ocasiões, a força bruta de uma nação, não há como negligenciar o tipo de estudo que 

ora se faz como peça chave na transformação da sociedade. É o que Thompson141 

afirma da diferença entre o “poder arbitrário” e o “domínio da lei”.  

A sociedade brasileira sofre com os males do racismo devido à implantação do 

sórdido sistema escravocrata dos séculos que antecederam à República. O racismo 

é fruto da longeva manutenção desse sistema, mas não só. Perpetuar o discurso da 

igualdade formal após o término da escravidão foi medida de inerente importância 

para o sucesso da desigualdade racial hoje vivida na nação. Portanto, a simples 

introdução do assunto nos meios acadêmicos, em especial um tão conservador 

quanto o meio jurídico, é vital para lentamente desconstruir o discurso do racismo. 

                                                           
141 THOMPSON, Edward Palmer. Ob. cit. p. 357 
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O papel do direito, em meio a essa discussão, é servir de diagnóstico do 

problema, além de potencial veículo influenciador da opinião pública. A importância, 

portanto, extrapola o quanto imaginado inicialmente. O manuseio estratégico do 

Ordenamento Jurídico pode servir - como serviu, em algumas ocasiões, no século XIX 

- de freio às grandes instituições opressoras que insistem em se instalar nas 

sociedades contemporâneas.  

A palavra-chave, no entanto, é “podem”. O direito e o judiciário podem servir 

como freio, mas a história conta que isso não ocorre como regra, e sim como exceção. 

O estudo de decisões judiciárias do passado – distante e recente – servem para 

nos mostrar o caminho a ser perseguido pelos profissionais do direito que pretendem 

desconstituir, mesmo que parcialmente, as estruturas opressoras. 

As ações de liberdade e seu estudo servem como base para o estudo de todas 

as decisões que envolvam a questão da desigualdade social, com base em raça, 

gênero e todas as categorias que segreguem uma parcela da população com base 

em critérios históricos de opressão.  

O estudo por sua vez serve como disseminação de informações essenciais 

para encerrar o ciclo racista iniciado na importação forçada e violenta do primeiro 

escravo africano trazido para as américas.  

A ideia inicial dessa pesquisa era dar maior atenção às ações de liberdade 

dentro do campo acadêmico do direito, tendo em vista que os teóricos desta área, por 

razões diversas, não se aprofundaram no tema. O que se descobriu, no entanto, foi 

um universo inteiro de possibilidades de pesquisa, capazes de dominar toda uma 

corrente teórica, dignas de serem exploradas por uma nova geração de juristas. 

Utilizando-se do pressuposto de Edward Palmer Thompson, esta dissertação 

foi capaz de enxergar e analisar a atuação dos escravos e abolicionistas no sistema 

judiciário do século XIX, concluindo-se que esta modalidade de enfrentamento foi vital 

– ainda que não central – para a emancipação, e que pode, portanto, auxiliar em tantas 

outras mazelas que ainda acometem a nossa sociedade. 

Conclui-se que apontar a seta do estudo jurídico na direção de temas como 

este é imprescindível para ajudar a moldar uma sociedade mais justa e igualitária. A 
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pesquisa demonstra que foi a atuação dos advogados e juristas a motivação por traz 

de decisões transformadoras da sociedade, e, portanto, somente através da conduta 

ativa que será possível enxergar e utilizar o direito como instrumento também de 

proteção aos mais fracos, mesmo que em caráter excepcional.  

Não podemos nos esquecer que o direito é, acima de tudo, feito por pessoas, 

e, portanto, suscetível a atuação e manipulação por meio de advogados 

revolucionários, como foi o eterno e inestimável Luiz Gama. 

Para concluir este trabalho, indispensável tomar emprestadas as palavras de 

Sidney Chalhoub142: 

Lutar dentro de um campo de possibilidades delimitado historicamente 

por condições específicas de exploração econômica e controle social 

é, afinal de contas, a experiência da esmagadora maioria dos 

trabalhadores em qualquer tempo e sociedade. Raramente é possível, 

ou mesmo desejável, escapar para fora de um certo sistema de 

exploração e de uma determinada política de domínio; (...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. Ob. cit. pp. 318-319. 
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ANEXO I 

Lei de 7 de Novembro de 1831 

Declara livres todos os escravos vindos de fôra do Imperio, e impõe penas aos 

importadores dos mesmos escravos. 

     A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, Faz saber a todos os 

Subditos do Imperio, que a Assembléa Geral Decretou, e Ella Sanccionou a Lei 

seguinte:  

 

     Art. 1º Todos os escravos, que entrarem no territorio ou portos do Brazil, vindos 

de fóra, ficam livres. Exceptuam-se: 

     1º Os escravos matriculados no serviço de embarcações pertencentes a paiz, 

onde a escravidão é permittida, emquanto empregados no serviço das mesmas 

embarcações.  

     2º Os que fugirem do territorio, ou embarcação estrangeira, os quaes serão 

entregues aos senhores que os reclamarem, e reexportados para fóra do Brazil.  

     Para os casos da excepção nº 1º, na visita da entrada se lavrará termo do 

numero dos escravos, com as declarações necessarias para verificar a identidade 

dos mesmos, e fiscalisar-se na visita da sahida se a embarcação leva aquelles, com 

que entrou. Os escravos, que forem achados depois da sahida da embarcação, 

serão apprehendidos, e retidos até serem reexportados.  

 

     Art. 2º Os importadores de escravos no Brazil incorrerão na pena corporal do 

artigo cento e setenta e nove do Codigo Criminal, imposta aos que reduzem á 

escravidão pessoas livres, e na multa de duzentos mil réis por cabeça de cada um 

dos escravos importados, além de pagarem as despezas da reexportação para 

qualquer parte da Africa; reexportação, que o Governo fará effectiva com a maior 

possivel brevidade, contrastando com as autoridades africanas para lhes darem um 

asylo. Os infractores responderão cada um por si, e por todos.  

 

     Art. 3º São importadores: 
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     1º O Commandante, mestre, ou contramestre.  

     2º O que scientemente deu, ou recebeu o frete, ou por qualquer outro titulo a 

embarcação destinada para o commercio de escravos.  

     3º Todos os interessados na negociação, e todos os que scientemente 

forneceram fundos, ou por qualquer motivo deram ajuda, a favor, auxiliando o 

desembarque, ou consentindo-o nas suas terras.  

     4º Os que scientemente comprarem, como escravos, os que são declarados 

livres no art. 1º; estes porém só ficam obrigados subsidiariamente ás despezas da 

reexportação, sujeitos, com tudo, ás outras penas.  

 

     Art. 4º Sendo apprehendida fóra dos portos do Brazil pelas forças nacionaes 

alguma embarcação fazendo o commercio de escravos, proceder-se-ha segundo a 

disposição dos arts. 2º e 3º como se a apprehensão fosse dentro do Imperio.  

 

     Art. 5º Todo aquelle, que der noticia, fornecer os meios de se apprehender 

qualquer numero de pessoas importadas como escravos, ou sem ter precedido 

denuncia ou mandado judicial, fizer qualquer apprehensão desta natureza, ou que 

perante o Juiz de Paz, ou qualquer autoridade local, der noticia do desembarque de 

pessoas livres, como escravos, por tal maneira que sejam apprehendidos, receberá 

da Fazenda Publica a quantia de trinta mil réis por pessoa apprehendida.  

 

     Art. 6º O Commandante, Officiaes, e marinheiros de embarcação, que fizer a 

apprehensão, de que faz menção o art. 4º, têm direito ao producto da multa, 

fazendo-se a partilha, segundo o regimento da marinha para a divisão das presas.  

 

     Art. 7º Não será permittido a qualquer homem liberto, que não fôr brazileiro, 

desembarcar nos portos do Brazil debaixo de qualquer motivo que seja. O que 

desembarcar será immediatamente reexportado.  

 

     Art. 8º O Commandante, mestre, e contramestre, que trouxerem as pessoas 

mencionadas no artigo antecedente, incorrerão na multa de cem mil réis por cada 

uma pessoa, e farão as despezas de sua reexportação. O denunciante receberá da 

Fazenda Publica a quantia de trinta mil réis por pessoa.  
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     Art. 9º O producto das multas impostas em virtude desta lei, depois de deduzidos 

os premios concedidos nos art. 5º e 8º, e mais despezas que possa fazer a Fazenda 

Publica, será applicada para as casas de Expostos da Provincia respectiva; e 

quando não haja taes casas para os hospitaes. 

     Manda portanto a todas as Autoridades, a que o conhecimento, e execução da 

referida lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteiramente, 

como nella se contém. O Secretario de Estado dos Negocios da Justiça a faça 

imprimir, publicar, e correr. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos sete dias do mez de Novembro de mil 

oitocentos trinta e um, decimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA.  

JOSÉ DA COSTA CARVALHO.  

JOÃO BRAULIO MONIZ.  

Diogo Antonio Feijó. 

     Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda executar o Decreto da 

Assembléa Geral, que Houve por bem Sanccionar, declarando que todos os 

escravos, que entrarem no territorio, ou portos do Brazil, vindos de fóra, ficarão 

livres, com as excepções nella declaradas, e impondo penas aos importadores dos 

ditos escravos, tudo na fórma acima declarada. 

Para Vossa Magestade Imperial, ver. 

Antonio Alvares de Miranda Varejão, a fez. 

Diogo Antonio Feijó. 

     Foi publicada e sellada na Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça em 15 

de Novembro de 1831. - João Carneiro de Campos. 

     Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça no L. 1º de Leis a 

fl. 98 em 15 de Novembro de 1831. - Thomaz José Tinoco de Almeida.  

 

Este texto não substitui o original publicado no Coleção de Leis do Império do Brasil 

de 1831 
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ANEXO II 

CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL (DE 25 DE MARÇO DE 1824) 

Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e 

outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25.03.1824. 

Carta de Lei de 25 de Março de 1824 

Manda observar a Constituição Politica do Imperio, offerecida e jurada por 

Sua Magestade o Imperador. 

DOM PEDRO PRIMEIRO, POR GRAÇA DE DEOS, e Unanime Acclamação dos 

Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil : Fazemos saber a 

todos os Nossos Subditos, que tendo-Nos requeridos o Povos deste Imperio, juntos 

em Camaras, que Nós quanto antes jurassemos e fizessemos jurar o Projecto de 

Constituição, que haviamos offerecido ás suas observações para serem depois 

presentes á nova Assembléa Constituinte mostrando o grande desejo, que tinham, de 

que elle se observasse já como Constituição do Imperio, por lhes merecer a mais 

plena approvação, e delle esperarem a sua individual, e geral felicidade Politica : Nós 

Jurámos o sobredito Projecto para o observarmos e fazermos observar, como 

Constituição, que dora em diante fica sendo deste Imperio a qual é do theor seguinte: 

CONSTITUICÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL. 

EM NOME DA SANTISSIMA TRINDADE. 

TITULO 1º 

        Do Imperio do Brazil, seu Territorio, Governo, Dynastia, e Religião. 

Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos Brazileiros. 

Elles formam uma Nação livre, e independente, que não admitte com qualquer outra 

laço algum de união, ou federação, que se opponha á sua Independencia. 

Art. 2. O seu territorio é dividido em Provincias na fórma em que actualmente se acha, 

as quaes poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado. 

Art. 3. O seu Governo é Monarchico Hereditario, Constitucional, e Representativo. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/e964c0ab751ea2be032569fa0074210b?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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Art. 4. A Dynastia Imperante é a do Senhor Dom Pedro I actual Imperador, e Defensor 

Perpetuo do Brazil. 

Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. 

Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em 

casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo. 

TITULO 2º 

Dos Cidadãos Brazileiros. 

Art. 6. São Cidadãos Brazileiros 

        I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, ainda que 

o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação. 

        II. Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos de mãi Brazileira, nascidos em paiz 

estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no Imperio. 

        III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em sorviço do 

Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil. 

        IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes 

no Brazil na época, em que se proclamou a Independencia nas Provincias, onde 

habitavam, adheriram á esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua 

residencia. 

        V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A Lei 

determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de naturalisação. 

Art. 7. Perde os Direitos de Cidadão Brazileiro 

        I. O que se nataralisar em paiz estrangeiro. 

        II. O que sem licença do Imperador aceitar Emprego, Pensão, ou Condecoração 

de qualquer Governo Estrangeiro. 

        III. O que for banido por Sentença. 

Art. 8. Suspende-so o exercicio dos Direitos Politicos 
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        I. Por incapacidade physica, ou moral. 

        II. Por Sentença condemnatoria a prisão, ou degredo, emquanto durarem os seus 

effeitos. 

        Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores, e 
Membros dos Conselhos de Provincia todos, os que podem votar na Assembléa 
Parochial. Exceptuam-se 

        I. Os que não tiverem de renda liquida annual duzentos mil réis por bens de 
raiz, industria, commercio, ou emprego. 

        II. Os Libertos. 

        III. Os criminosos pronunciados em queréla, ou devassa. 

        Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, abeis para serem nomeados 
Deputados. Exceptuam-se 

        I. Os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda liquida, na fórma dos Arts. 
92 e 94. 

        II. Os Estrangeiros naturalisados. 

        III. Os que não professarem a Religião do Estado. 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

        I. Nenhum Cidadão póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma 

cousa, senão em virtude da Lei. 

        II. Nenhuma Lei será estabelecida sem utilidade publica. 

        III. A sua disposição não terá effeito retroactivo. 

        IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e 

publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que hajam de 

responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e 

pela fórma, que a Lei determinar. 
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        V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite 

a do Estado, e não offenda a Moral Publica. 

        VI. Qualquer póde conservar-se, ou sahir do Imperio, como Ihe convenha, 

levando comsigo os seus bens, guardados os Regulamentos policiaes, e salvo o 

prejuizo de terceiro. 

        VII. Todo o Cidadão tem em sua casa um asylo inviolavel. De noite não se 

poderá entrar nella, senão por seu consentimento, ou para o defender de incendio, 

ou inundação; e de dia só será franqueada a sua entrada nos casos, e pela maneira, 

que a Lei determinar. 

        VIII. Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos 

declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da entrada na 

prisão, sendo em Cidades, Villas, ou outras Povoações proximas aos logares da 

residencia do Juiz; e nos logares remotos dentro de um prazo razoavel, que a Lei 

marcará, attenta a extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, 

fará constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das 

testermunhas, havendo-as. 

        IX. Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á prisão, ou nella 

conservado estando já preso, se prestar fiança idonea, nos casos, que a Lei a 

admitte: e em geral nos crimes, que não tiverem maior pena, do que a de seis 

mezes de prisão, ou desterro para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se solto. 

        X. A' excepção de flagrante delicto, a prisão não póde ser executada, senão por 

ordem escripta da Autoridade legitima. Se esta fôr arbitraria, o Juiz, que a deu, e 

quem a tiver requerido serão punidos com as penas, que a Lei determinar. 

        O que fica disposto acerca da prisão antes de culpa formada, não 

comprehende as Ordenanças Militares, estabelecidas como necessarias á disciplina, 

e recrutamento do Exercito; nem os casos, que não são puramente criminaes, e em 

que a Lei determina todavia a prisão de alguma pessoa, por desobedecer aos 

mandados da justiça, ou não cumprir alguma obrigação dentro do determinado 

prazo. 
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        XI. Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade competente, por virtude 

de Lei anterior, e na fórma por ella prescripta. 

        XII. Será mantida a independencia do Poder Judicial. Nenhuma Autoridade 

poderá avocar as Causas pendentes, sustal-as, ou fazer reviver os Processos 

findos. 

        XIII. A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, o recompensará 

em proporção dos merecimentos de cada um. 

        XIV. Todo o cidadão pode ser admittido aos Cargos Publicos Civis, Politicos, ou 

Militares, sem outra differença, que não seja dos seus talentos, e virtudes. 

        XV. Ninguem será exempto de contribuir pera as despezas do Estado em 

proporção dos seus haveres. 

        XVI. Ficam abolidos todos os Privilegios, que não forem essencial, e 

inteiramente ligados aos Cargos, por utilidade publica. 

        XVII. A' excepção das Causas, que por sua natureza pertencem a Juizos 

particulares, na conformidade das Leis, não haverá Foro privilegiado, nem 

Commissões especiaes nas Causas civeis, ou crimes. 

        XVIII. Organizar–se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado nas 

solidas bases da Justiça, e Equidade. 

        XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e 

todas as mais penas crueis. 

        XX. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Por tanto não haverá 

em caso algum confiscação de bens, nem a infamia do Réo se transmittirá aos 

parentes em qualquer gráo, que seja. 

        XXI. As Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas, havendo diversas 

casas para separação dos Réos, conforme suas circumstancias, e natureza dos 

seus crimes. 
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        XXII. E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem 

publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, 

será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que 

terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação. 

        XXIII. Tambem fica garantida a Divida Publica. 

        XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde 

ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e 

saude dos Cidadãos. 

        XXV. Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e 

Mestres. 

        XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas 

producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes 

remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação. 

        XXVII. O Segredo das Cartas é inviolavel. A Administração do Correio fica 

rigorosamente responsavel por qualquer infracção deste Artigo. 

        XXVIII. Ficam garantidas as recompensas conferidas pelos serviços feitos ao 

Estado, quer Civis, quer Militares; assim como o direito adquirido a ellas na fórma 

das Leis. 

        XXIX. Os Empregados Publicos são strictamente responsaveis pelos abusos, e 

omissões praticadas no exercicio das suas funcções, e por não fazerem 

effectivamente responsaveis aos seus subalternos. 

        XXX.. Todo o Cidadão poderá apresentar por escripto ao Poder Legislativo, e 

ao Executivo reclamações, queixas, ou petições, e até expôr qualquer infracção da 

Constituição, requerendo perante a competente Auctoridade a effectiva 

responsabilidade dos infractores. 

        XXXI. A Constituição tambem garante os soccorros publicos. 

        XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 
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        XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das 

Sciencias, Bellas Letras, e Artes. 

        XXXIV. Os Poderes Constitucionaes não podem suspender a Constituição, no 

que diz respeito aos direitos individuaes, salvo nos casos, e circumstancias 

especificadas no paragrapho seguinte. 

        XXXV. Nos casos de rebellião, ou invasão de inimigos, pedindo a segurança do 

Estado, que se dispensem por tempo determinado algumas das formalidades, que 

garantem a liberdede individual, poder-se-ha fazer por acto especial do Poder 

Legislativo. Não se achando porém a esse tempo reunida a Assembléa, e correndo 

a Patria perigo imminente, poderá o Governo exercer esta mesma providencia, como 

medida provisoria, e indispensavel, suspendendo-a immediatamente que cesse a 

necessidade urgente, que a motivou; devendo num, e outro caso remetter á 

Assembléa, logo que reunida fôr, uma relação motivada das prisões, e d'outras 

medidas de prevenção tomadas; e quaesquer Autoridades, que tiverem mandado 

proceder a ellas, serão responsaveis pelos abusos, que tiverem praticado a esse 

respeito. 
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ANEXO III 

Lei de 4º de Junho de 1835 

 

Determina as penas com que devem ser punidos os escravos, que matarem, ferirem 

ou commetterem outra qualquer offensa physica contra seus senhores, etc.; e 

estabelece regras para o processo. 

        A Regencia Permanente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro Segundo 

Faz saber a todos os subditos do Imperio que a Assembléa Geral Legislativa Decretou, 

e Ella Sanccionou a Lei seguinte: 

Art. 1º Serão punidos com a pena de morte os escravos ou escravas, que matarem 

por qualquer maneira que seja, propinarem veneno, ferirem gravemente ou fizerem 

outra qualquer grave offensa physica a seu senhor, a sua mulher, a descendentes ou 

ascendentes, que em sua companhia morarem, a administrador, feitor e ás suas 

mulheres, que com elles viverem. 

Se o ferimento, ou offensa physica forem leves, a pena será de açoutes a proporção 

das circumstancias mais ou menos aggravantes. 

Art. 2º Acontecendo algum dos delictos mencionados no art. 1º, o de insurreição, e 

qualquer outro commettido por pessoas escravas, em que caiba a pena de morte, 

haverá reunião extraordinaria do Jury do Termo (caso não esteja em exercicio) 

convocada pelo Juiz de Direito, a quem taes acontecimentos serão immediatamente 

communicados. 

Art. 3º Os Juizes de Paz terão jurisdicção cumulativa em todo o Municipio para 

processarem taes delictos até a pronuncia com as diligencias legaes posteriores, e 

prisão dos delinquentes, e concluido que seja o processo, o enviaráõ ao Juiz de Direito 

para este apresenta-lo no Jury, logo que esteja reunido e seguir-se os mais termos. 

Art. 4º Em taes delictos a imposição da pena de morte será vencida por dous terços 

do numero de votos; e para as outras pela maioria; e a sentença, se fôr 

condemnatoria, se executará sem recurso algum. 

Art. 5º Ficão revogadas todas as Leis, Decretos e mais disposições em contrario. 
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Manda portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se 

contém. O Secretario de Estado dos Negocios da Justiça a faça imprimir, publicar e 

correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos dez dias do mez de Junho de mil 

oitocentos trinta e cinco, decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

  

JOÃO BRAULIO MONIZ.  

 

Manoel Alves Branco. 

Este texto não substitui o publicado na CLBR, de 1835 

        Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial Manda executar o Decreto da 

Assembléa Geral, que Houve por bem Sanccionar, marcando as penas, em que 

incorreráõ os escravos que matarem a seus senhores, e estabelecendo novas regras 

para a prompta punição de tão grave delicto. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Francisco Ribeiro dos Guimarães Peixoto a fez. 

        Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça a fl. 142 v. do 

Liv. 1º de Leis. Rio de Janeiro, 15 de Junho de 1835. - João Caetano de Almeida 

França. 

Manoel Alves Branco. 

        Sellada e publicada na Chancellaria do Imperio em 15 de Junho de 1835. - João 

Carneiro de Campos. 

 

 

 


