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“O historiador é como o ogro da lenda. Onde 

fareja carne humana sabe que ali está a sua 

caça.” 

 

(BLOCH, 2001) 

 

 

“Diríamos que o Direito é como o rei Midas. 

Se na lenda grega esse monarca convertia em 

ouro tudo aquilo em que tocava, aniquilando-

se na sua própria riqueza, o Direito, não por  

castigo, mas por destinação ética, converte em 

jurídico tudo aquilo em que toca, para dar-lhe 

condições de realizabilidade garantida, em 

harmonia com os demais valores sociais.” 

 

(REALE, 1992) 
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RESUMO 

 

 

 

A História do Direito constitui terreno ainda pouco aprofundado nos estudos jurídicos, sendo 

geralmente considerada ciência meramente auxiliar. No entanto, uma compreensão plena do 

fenômeno do Direito passa necessariamente pelo reconhecimento da sua indissociável 

dimensão histórica. Levando isso em conta, o presente trabalho procurou investigar essa 

faceta do Direito por meio da análise qualitativa de seis processos de termos de bem viver 

produzidos pelo Judiciário gáucho entre 1856 e 1876 e arquivados no Arquivo Histórico do 

Rio Grande do Sul (AHRS) e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS). Por 

meio da utilização desses documentos, o Estado brasileiro do século XIX, com a ação de 

policiais, juízes e outros agentes públicos a serviço do Império, impunha penas aos indivíduos 

cujas condutas eram consideradas lesivas ao sossego público. Em um primeiro momento, 

estudaram-se aspectos metodológicos da História e da História do Direito, apresentando-se 

um breve panorama das principais escolas de pensamento dessas áreas, com destaque para a 

Escola dos Annales e para os estudos históricos embasados em documentos judiciais. No 

segundo capítulo, foram analisados os aspectos jurídicos dos termos de bem viver, tais como 

atores processuais, condutas enquadradas e demais questões doutrinárias. Ainda, foi 

apresentado o embasamento legal para a aplicação desse instrumento legal de controle social, 

especialmente no que pertine aos sentidos político-ideológicos das diversas reformas da 

legislação penal imperial. Finalmente, o último capítulo buscou reconhecer o processo 

político e social ao qual a prática jurídica expressa pelos termos de bem viver estava alinhada. 

Assim, identificou-se na utilização desse mecanismo de Direito Penal a manifestação de um 

projeto político excludente com vista ao controle social e à “domesticação” de indivíduos que 

se afastassem dos valores liberais incorporados pelas elites que participaram do processo de 

construção do Estado-nação brasileiro. 

 

Palavras-chave: História do Direito Brasileiro. Termos de Bem Viver. Brasil Império. 

Controle Social.   
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ABSTRACT 

 

 

 

Legal History still hasn‟t been enough studied in the Law field, being generally considered an 

auxiliary science. However, a full comprehension of the Law phenomenon must necessarily 

recognize its historical dimension. Taking that in account, this work aimed to investigate this 

aspect of Law through the qualitative analysis of six termos de bem viver legal proceedings 

which were produced by the gaúcho judicial system between 1856 and 1876 and filed at the 

Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS) and Arquivo Público do Rio Grande do Sul 

(APERS). Through the usage of these documents, the Brazilian State of the 19
th 

century, with 

the action of policemen, judges and other public agents in service of the Empire, imposed 

penalties to individuals who were considered detrimental to law and order. First of all, 

methodological aspects of History and Legal History were studied, and the main schools of 

thought of these areas were presented, especially the Annales School and the historical studies 

concerning judicial documents. In the second chapter, legal aspects of the termos de bem viver 

were analysed, such as its actors, framed conducts and other legal aspects. The legal grounds 

for the utilization of this legal instrument of social control were also presented, especially 

concerning the political and ideological meanings of the legal reforms of the penal legislation 

during the Empire. Finally, the last chapter aimed to identify the political and social process 

which the termos de bem viver were aligned to. Therefore, it was identified in the utilization 

of this Criminal Law mechanism the expression of an exclusionary political project with the 

intention of social control and “domestication” of individuals who weren‟t aligned to the 

liberal values incorporated by the elites that participated in the construction of the Brazilian 

national state.   

 

Keywords: Brazilian Legal History. Termos de Bem Viver. Empire of Brazil. Social Control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

  Redigir um trabalho que sintetize uma pesquisa baseada na análise de 

documentos históricos é, mais do que construir teses abstratas, sintetizar inúmeras histórias de 

vidas que sobreviveram, de alguma forma, às diversas intempéries da história e ao 

esquecimento. Os termos de bem viver, objeto central desse estudo, ainda que sejam 

documentos policiais, ou seja, produzidos em um contexto burocrático formal, trazem em si 

aspectos econômicos, sociais, e até mesmo sentimentais, de pessoas que muitas vezes 

compartilharam os mesmos espaços que nós, mas não estão mais aqui. Não se pode ignorar, 

mesmo em um trabalho com um sentido eminentemente técnico como este, que o real objeto 

de estudo são as pessoas, e, em um recorte mais estrito, de que forma essas pessoas tiveram 

suas vidas afetadas pelo aparato jurídico brasileiro do século XIX. Como referiu Marc Bloch 

ao citar Henri Pirenne (“Se eu fosse a um antiquário, só teria olhos para as coisas velhas. Mas 

sou um historiador, é por isso que amo a vida!”
1
), a preocupação do historiador é, em um 

primeiro momento, resolver a sua curiosidade sobre os fatos da vida. As complexidades 

teóricas são meras decorrências desse instinto intelectual primeiro. 

  Da mesma forma, escrever História do Direito em um sentido social não se 

restringe a explorar de forma fria as normas, julgados ou categorias dogmáticas do passado, 

mas sim tentar uma aproximação teórica tanto com o Direito, procurando entender o seu 

conjunto de rituais e encantamentos, aspectos evidentes do poder legitimado que ele 

representa, como com as pessoas que não são os agentes propriamente ditos do campo 

jurídico, mas sofrem suas consequências. Questões relacionadas à produção de História do 

Direito propriamente dita serão discutidas posteriormente de forma mais aprofundada Neste 

trabalho, mas desde já deve ficar claro que essa preocupação permeou toda a pesquisa, sendo, 

inclusive, o fator que lhe deu origem. 

  Essa pesquisa seguiu um longo caminho até consolidar-se neste Trabalho de 

Conclusão. Sua origem mais distante pode ser traçada à disciplina História do Direito 

                                                           
1
 “Já contei em outro lugar o episódio: eu estava acompanhando, em Estocolmo, Henri Pirenne. Mal chegamos, 

ele me diz: “O que vamos ver primeiro? Parece que há uma prefeitura nova em folha. Comecemos por ela.” 

Depois, como se quisesse prevenir um espanto, acrescentou: „Se eu fosse antiquário, só teria olhos para as coisas 

velhas. Mas sou um historiador. É por isso que amo a vida‟. Essa faculdade de apreensão do que é vivo, eis 

justamente, com efeito, a qualidade do historiador. Não nos deixemos enganar por certa frieza de estilo, os 

maiores entre nós a possuíram todos” BLOCH, Marc. Apologia da história, ou, O ofício de historiador. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2001. pg. 66. 



12 

 

ministrada pela profª Judith Hofmeister Martins Costa no primeiro semestre de 2009. Nela, foi 

discutido o processo de formação histórica do Direito brasileiro com foco principal na cultura 

jurídica do Direito Civil, e foi quando surgiram muitas indagações acerca das relações entre 

Direito, História e aspectos socioeconômicos brasileiros que aparecem aqui. No decorrer da 

graduação, as reflexões trazidas pela profª Judith mantiveram-se pertinentes, e serviram como 

subsídio direto para este estudo. 

  No entanto, foi apenas na metade de 2012 que a pesquisa propriamente dita 

teve início. O objetivo inicial era trabalhar com História do Direito através da utilização de 

fontes primárias levantadas em arquivos históricos, uma prática corriqueira em faculdades de 

História
2
, mas que encontra certa resistência nos cursos jurídicos. Em outras palavras, a 

intenção era trabalhar com a história dos excluídos sob uma perspectiva jurídica, e a utilização 

dos processos judiciais surgiu como o caminho mais racional pelo fato de que é nessa espécie 

de fonte em que podemos nos deparar com aqueles que estão ausentes na historiografia 

tradicional. Em um primeiro momento, o objetivo era a utilização de processos-crime do 

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS) que versassem sobre escravos, 

visto que esta documentação passara por catalogação, facilitando o acesso às fontes
3
. No 

entanto, após dois meses de análise desses documentos, eles não se provaram os ideais para o 

trabalho buscado (ainda que a sua riqueza como fonte de dados seja inegável). Assim, partiu-

se para pesquisa em série, com o levantamento de todas as caixas de documentos oriundos das 

Varas Judiciais da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul e que foram produzidos no 

segundo reinado brasileiro, período compreendido entre 1840 e 1889. 

  Acerca dos fatores que levaram à demarcação desse período histórico, cabem 

                                                           
2
 Inclusive, vive-se há algumas décadas a descoberta dos arquivos históricos como fornecedores de elementos 

substanciais para a escritura de uma história focada no dia a dia do homem comum, e não apenas nos grandes 

eventos políticos, segundo os ensinamentos da escola dos Annales e, posteriormente, de outras correntes 

metodológicas da História. Grandes textos sobre a história dos “excluídos” no Brasil foram publicados nas 

últimas décadas, destacando-se autores como Keila Grinberg e Sidney Chalhoub. Essas questões serão tratadas 

com mais atenção no primeiro capítulo. 
3
 Pode-se dizer que as pesquisas de processos criminais em arquivos judiciais – seguindo as influências do 

trabalho de autores como E. P. Thompson e Michel Foucault, que se preocuparam com as explicações que o 

fenômeno do crime poderia trazer para uma História social – tiveram grande impulso graças aos pesquisadores 

que se debruçaram sobre a questão do escravo. Embora o escravo ocupasse posição central na sociedade 

brasileira até o fim do século XIX, especialmente pela sua função sui generis no processo econômico, a sua 

presença em fontes históricas tradicionais é marcadamente limitada. Apenas quando do cometimento de um 

crime a estrutura de poder vigente volta os olhos para esses indivíduos, registrando fragmentos de seus discursos 

que ajudam a reconstituir as suas vidas e o mundo em que viviam. Sobre o tema, duas obras memoráveis: 

CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2011; GRINBERG, Keila. Liberata - a lei da ambigüidade: as ações de liberdade 

da Corte de Apelação do Rio de Janeiro no século XIX. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1994. 
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algumas considerações. Primeiramente, impossível negar que o interesse pessoal nesse 

período específico foi determinante para sua escolha. Porém, além disso, o próprio período 

traz elementos que o fazem especial e essencial para compreender a História do Direito 

brasileiro. 

  A formação de um Estado de Direito genuinamente brasileiro tem início em 

meados do século XIX, tomando-se como marco usual a Constituição Imperial de 1824. 

Obviamente, não se pode ignorar a produção jurídica no Brasil durante o período Colonial, 

que apresenta alguns aspectos interessantes a serem explorados. Porém, indubitável que o 

Direito brasileiro da época era um braço do Direito português, respondendo ainda às 

Ordenações lá produzidas.
4
 Nos anos que se seguiram a 1824, foram editados diversos 

diplomas legais que lentamente delinearam a estrutura burocrática do país e absorveram os 

valores da sociedade brasileira. Em relação ao foco deste trabalho, especialmente importantes 

foram o Código Criminal de 1830 e o Código de Processo Criminal de 1832, pois a partir 

deles construiu-se um aparato de controle social estruturado por meio do Direito Penal. 

Assim, no campo jurídico, o país buscava uma identidade própria, enquanto no campo 

político, travavam-se diversas revoltas em todos os cantos do Império. A partir da coroação de 

D. Pedro II, em 1840, a unidade nacional adquiriu contornos mais sólidos
5
, possibilitando que 

o país se voltasse para si mesmo, e os braços do poder imperial, agora dotados de um aparato 

próprio e legitimado, atuassem diretamente sobre a sociedade. 

Portanto, o período compreendido na segunda metade do século XIX é 

particularmente interessante em razão dessa relativa “paz” estabelecida. Foi o momento no 

qual as elites brasileiras consolidadas puderam traçar parâmetros sobre o que seria esperado 

da sociedade, e, a partir disso, dar início a políticas de atuação que visavam à estruturação de 

um país nos moldes do previsto. Nesse processo, entraram em atuação diversos mecanismos 

                                                           
 
5
 “A agitada fase regencial foi interrompida pela antecipação da maioridade de D. Pedro II, em 1840. O fato de 

ter sido promovida, ao arrepio da Constituição, pelo Partido Liberal, e com o apoio da população da capital (uma 

multidão de 8 mil pessoas cercou o Senado no dia da proclamação), foi claro indício da força do unitarismo. Oito 

anos depois fracassava a última grande rebelião, de novo em Pernambuco, e a unidade do país estava 

consolidada”. CARVALHO, José Murilo de. As Marcas do Período. In: CARVALHO, José Murilo de (org.). A 

construção nacional 1830-1889, volume 2. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. p. 22. Ainda, em síntese de Roderick 

James Barman: “The defeat of the 1842 uprising following on D. Pedro II‟s declaration of age signified the 

triumph of the nation-state ideal in Brazil. Thenceforth, no rival concept of the polity could be consider a licit, 

much less a viable, alternative. For Brazil‟s rulers, warding off threats to national unity and territorial integrity 

remained a basic if not always overt concern, but their attention was to be concentrated on completing the 

structures of statehood and on achieving full nationhood”. BARMAN, Roderick James. Brazil: The Forging of a 

Nation, 1798-1852. Stanford: Stanford University Press, 1988. p. 217. 
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de controle social com embasamentos jurídicos (sendo os termos de bem viver, objeto central 

deste trabalho, um exemplo disso) e investigá-los é compreender tanto a formação do Estado-

Nação brasileiro, quanto desvelar um período crucial da História do Direito brasileiro.  

   Após a fixação do marco temporal, passou-se à leitura (ainda que superficial), 

de centenas de documentos arquivados no APERS, em busca de algum que chamasse a 

atenção e indicasse os rumos da pesquisa. Esse momento demandou cerca de dois meses de 

trabalho diário, visto que a “decifração” da heterogênea caligrafia presente nos textos é óbice 

considerável à sua leitura direta. Foi encontrado, então, um processo-crime no qual constava 

na capa o título “Execução: Infração de Termo de Bem Viver”, autuado em 1873 contra João 

Jorge Maurer
6
. A sua leitura revelou uma trama curiosa: um Delegado de Polícia de Porto 

Alegre encaminhou ao Judiciário notícia de atentado cometido contra o Inspetor João por 

meio de arma de fogo. Em anexo, juntou um documento denominado termo de bem viver, o 

qual havia sido assinado por João Jorge Maurer na Delegacia da mesma cidade, e referiu que 

este havia descumprido as condições às quais se comprometera no referido documento, já 

tendo angariado 33 adeptos, e movimentando a comunidade local junto de sua esposa. Após 

instrução probatória na qual foram ouvidas cinco testemunhas, o Juiz Municipal proferiu 

sentença na qual concluiu o seguinte: 

“Considerando pelos depoimentos de testemunhas, [...] que o réu Jorge Maurer tem 

effectivamente continuado depois que assignou o termo de bem viver a fl. 5 a faser 

em sua casa reuniões nocturnas, que, por meio de prácticas criminosas, prognósticos 

aterradores, e propagandas de ideias absurdas e supersticiosas, perturbão a paz das 

famílias: Considerando que esses actos são contrarios ao que o réo se obrigou pelo 

dito termo de bem viver, em que lhe foi comminada a pena de prisão por trinta dias, 

e o pagamento de multa de trinta mil réis, se continuasse naquelas práticas, [...] 

condeno nas penas do termo”.
7
 

 

  Nesse primeiro momento, os aspectos mais minuciosos da estrutura do 

processo foram deixados de lado. Destacou-se, no entanto, o evidente valor histórico que ele 

trazia, bem como as diversas categorias jurídicas nele contidas, principalmente os conceitos 

de  “paz das famílias” e o “bem viver”. Na verdade, do conjunto de documentos analisados 

nessa pesquisa, esse, que foi o primeiro encontrado, ainda sobressai como o mais intrigante, 

por tratar de um episódio famoso da história regional, o movimento messiânico denominado 

Revolta dos Mückers
8
. 

                                                           
6
 APERS. Poder Judiciário. Comarca de Porto Alegre. Tribunal do Júri. Estante 123F. Acondicionador: 

004.5932. Ano 1873. 
7
 Ibidem. Nas transcrições das fontes optou-se por manter a grafia original dos documentos 

8
 Sobre uma análise aprofundada da Revolta dos Mucker, ver AMADO, Janaina. A Revolta dos Mucker: Rio 



15 

 

O próximo passo foi procurar mais documentos dessa espécie, o que levou a 

mais meses de pesquisa em séries nas caixas do APERS. No entanto, embora tenham sido 

analisadas centenas de caixas, a pesquisa restou inexitosa, sendo encontrado neste arquivo 

apenas mais um processo versando sobre um termo de bem viver
9
. Nesse momento, foi 

necessário realizar um exercício de imaginação histórica, refletindo sobre o caminho que os 

termos de bem viver teriam passado no período de mais de um século. Para tanto, foi feito um 

levantamento bibliográfico sobre o tema, o qual revelou importantes aspectos. Primeiro, os 

termos de bem viver são mencionados na literatura sobre o período
10

, embora tanto as 

informações sobre eles, quanto as notícias sobre suas localizações. são esparsas. Ainda, eles 

são comumente encarados na historiografia como documentos policiais, visto que a sua 

produção ocorria majoritariamente nas delegacias de polícia.
11

 

  Foi essa segunda informação que possibilitou a continuidade da pesquisa. Uma 

visita ao Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS), que congrega diversos fundos 

compostos por documentos policiais produzidos no estado no século passado, revelou 13 

processos-crime nos quais constavam alusões aos termos de bem viver. A leitura, fotografação 

e fichamento desses documentos delinearam um panorama fantástico de delegados, juízes, 

promotores e outros operadores do Direito diante de pessoas classificadas como “vadios”, 

“bêbados”, ou “turbulentos”. O que os unia era, na grande maioria dos casos, terem praticado 

atos de “perturbação ao socego público e à paz das famílias” (sic), impondo-lhes o pagamento 

de uma multa e o risco de serem presos, caso não mudassem suas condutas após a assinatura 

do termo de bem viver. Assim, os termos de bem viver desvelam uma parte do dia a dia nas 

ruas do Império, bem como a forma de aplicação do Direito sobre aqueles que, de alguma 

forma, estavam em desacordo com o conjunto de valores que seriam qualificados como o 

“bem viver”. 

  Escolheu-se trabalhar com apenas 6 dos processos levantados, 

fundamentalmente por uma questão de exequibilidade em um Trabalho de Graduação. No 

processo de escolha, foram eliminados aqueles demasiadamente longos e que demandariam 

                                                                                                                                                                                     
Grande do Sul, 1868-1898. São Leopoldo: Unisinos, 2002.  
9
 APERS. Poder Judiciário. Comarca de Cachoeira do Sul. Tribunal do Júri. Estante 143F. Acondicionador: 

011.0143. Ano 1876. 
10

 Por exemplo, Paulo Roberto Staudt Moreira relata em sua obra “Os cativos e os Homens de bem”, no qual 

explora o fenômeno da escravidão no Rio Grande de São Pedro na segunda metade do século XIX , uma queixa 

que levou à assinatura de termo de bem viver. Ver MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Os cativos e os homens de 

bem: experiências negras no espaço urbano. Porto Alegre: EST Edições, 2003. p. 56-57 
11

 A discussão sobre a judicialização dos termos de bem viver, bem como a heterogeneidade na sua aplicação 

pelas autoridades da época será levantada nos 2º e 3º capítulos. 
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meses para a transcrição paleográfica completa, e deu-se preferência, dentro do conjunto dos 

mais sucintos (os que apresentam menos de 50 laudas), aos mais paradigmáticos dentro da 

temática escolhida. Ao fim, o conjunto analisado foi, em linhas gerais, o seguinte: 

 

Quadro 1 – Esquema geral das fontes utilizadas 

Nº adotado 

neste 

trabalho 

Ano Comarca Réu 

1 1856 Cruz Alta
12

 Antonio Napolitano 

2 1857 Cruz Alta
13

 Francisco Antonio Dias 

3 1873 Porto Alegre
14

 João Jorge Maurer 

4 1876 
Cachoeira do 

Sul
15

 

Miguel Barcellos D‟Oliveira, José 

Carvalho D‟Oliveira e João Francisco 

D‟Oliveira 

5 1876 Cruz Alta
16

 Francisco Raphael Agiliani 

6 s/ data Cruz Alta
17

 José João 

 

  Na redação desse trabalho – que é, na verdade, a síntese da pesquisa acima 

relatada – optou-se por encarar as fontes por dois eixos diferentes, com a análise descritiva 

dos seus conteúdos permeando o texto no decorrer da construção teórica. 

  O primeiro capítulo surge como uma introdução geral à História do Direito, 

com uma digressão teórica sobre a disciplina e suas relações tanto com a História quanto com 

o Direito. Ainda, proporciona-se um primeiro contato com as fontes, em preparação para a sua 

análise propriamente dita. 

  No segundo capítulo, os termos de bem viver são explorados sob a ótica do seu 

estatuto jurídico, sua previsão normativa e sua aplicação pelos operadores do Direito. Nesse 

âmbito, investigou-se o histórico legislativo formador desse aparato punitivo, os dispositivos 

legais que o legitimavam e a forma que se dava a sua prática, em cotejo com a prescrição 

legal. Ainda, buscou-se definir o instituto dentro de uma perspectiva da dogmática, com uma 

                                                           
12

  AHRS. Delegacia de Polícia. Cruz Alta. Maço 7. Ano 1856. 
13

  AHRS. Delegacia de Polícia. Cruz Alta. Maço 7. Ano 1857. 
14

 APERS. Poder Judiciário. Comarca de Porto Alegre. Tribunal do Júri. Estante 123F. Acondicionador: 

004.5932. Ano 1873. 
15

 APERS. Poder Judiciário. Comarca de Cachoeira do Sul. Tribunal do Júri. Estante 143F. Acondicionador: 

011.0143. Ano 1876. 
16

 AHRS. Delegacia de Polícia. Cruz Alta. Maço 7. Ano 1876. 
17

 AHRS. Delegacia de Polícia. Maço 7. s/ data.  
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breve incursão nos aspectos referentes à tipicidade das condutas que vinham sancionadas por 

meio dos termos de bem viver. 

  Já no terceiro capítulo, articulam-se os desenvolvimentos dos dois capítulos 

anteriores na tentativa de enxergar as significações que estão além da prática jurídica formal. 

Buscou-se compreender os termos de bem viver não apenas como indícios pontuais da 

trajetória de formulação de um Direito Penal brasileiro no século XIX, mas também como 

indicativos de um processo político que visava à constituição de uma ordem social específica. 

Assim, parte-se da premissa de que elucidar a forma como se dava o controle social 

institucionalizado no período investigado, bem como qual era essa ordem específica buscada, 

permite fornecer algumas respostas sobre os processos políticos e sociais pelos quais passava 

o Brasil. 

  Ainda, importante ressaltar que foi dada especial valorização às fontes 

primárias desde o início do trabalho, encarando-a como capaz de fornecer indícios 

dificilmente encontrados nas outras fontes do Direito, tal como a lei. Ainda que mediado pelo 

aparato burocrático, o discurso presente nas fontes utilizadas é a evidência mais concreta 

alcançável acerca das concepções jurídicas de outra época. Buscou-se dar voz às vítimas, aos 

réus e aos operadores do Direito encontrados nesses documentos, almejando-se contribuir, 

ainda que de forma singela, para uma linha de produção científica em Direito que o vê como 

muito mais do que mera abstração filosófica voltada tão somente para o estudo da História 

legislativa ou análise semântica do texto da lei. 

  Entendendo a vida das pessoas que tiveram seus destinos influenciados pela 

aplicação da lei, estaremos diante de fatos sociais complexos que podem fornecer respostas 

para problemas jurídicos que nos acompanham desde o passado, e perduram na aplicação 

diária das normas. Mais do que isso, propõe-se aqui uma defesa do Direito intimamente 

ligado à sociedade a que se refere, como sintetizado por Paolo Grossi ao afirmar que “el 

referente necesario del Derecho es unicamente la sociedad, la sociedad como realidad 

compleja, articuladísima [...]”
18

. 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 GROSSI, Paolo. La primera lección de Derecho. Madrid: Marcial Pons, 2006. 
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2. BASES METODOLÓGICAS DA HISTÓRIA, DO DIREITO E DA HISTÓRIA DO 

DIREITO  

 

2.1. A HISTÓRIA DO DIREITO EM BUSCA DE AUTONOMIA 

 

  O trabalho de pesquisa que deu origem ao presente texto buscou suas raízes 

teóricas em três campos do conhecimento: a História, o Direito e a História do Direito. 

Curiosamente, essa terceira área citada não se resume a uma mistura das outras duas, 

estabelecendo com elas uma relação confusa e, muitas vezes, mal interpretada. Embora em 

um juízo preliminar poder-se-ia considerar que este trabalho é, simplesmente, um estudo em 

História do Direito, tal assertiva estaria distante dos objetivos aos quais se propõe.  

  Inicialmente, deve-se ressaltar que a própria definição de História do Direito 

não encontra consenso nos meios acadêmicos. A disciplina não apenas sofreu variações de 

significado no curso de sua existência, como também recebeu as influências emanadas pela 

História e pelo Direito como ramos autônomos do conhecimento, acompanhando seus 

percursos epistemológicos. Muitas vezes ignorada ou tratada como ciência auxiliar, a História 

do Direito sempre esteve presente nas discussões jurídicas, embora em permanente crise de 

identidade. Enquanto no século XIX serviu aos anseios de Savigny e demais doutrinadores da 

Escola Histórica, que viam na pesquisa do passado jurídico a legitimação do Direito
19

, foi 

obrigada a permanecer em posição inferior à emergente ciência do Direito do século XX, 

identificada com o estudo da norma.
20

 

  Hoje, defende-se nos meios acadêmicos a autonomia do campo da História do 

Direito – da mesma forma que as independências teóricas da História e do Direito não 

suscitam grandes dúvidas. Ainda, são identificadas ciências que lhe são auxiliares, 

confirmando que ela não cumpre a pequena qualificação de “ciência auxiliar”
21

. Seguindo 

uma ótica contemporânea da produção de História, Nelson Saldanha afirma que a tarefa dessa 

área do conhecimento “não se restringe a registrar eventos, arrolar datas, catalogar nomes, 

descrever passados; ela tem por missão compreender processos, sendo o registro dos eventos 

ponto de apoio para a compreensão dos processos”.
22

 

                                                           
19

 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1967. p. 

403. 
20

 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. pg. 82 
21

 SALDANHA, Nelson. O problema da história na ciência jurídica contemporânea. Porto Alegre: Escola 

Osvaldo Vergara, 1978. p. 61. 
22

 Ibidem. 
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   No substrato do pensamento de autores como Nelson Saldanha, Paolo Grossi, 

Franz Wieacker e António Hespanha, que enxergam a História do Direito como ciência 

autônoma e essencial para a compreensão do fenômeno jurídico, está uma perspectiva do 

Direito enquanto realidade histórico-cultural
23

, cuja historicidade é intrínseca ao jurídico, e 

não elemento extrínseco ou complementar, visto que sua missão cognitiva se fundamenta na 

própria historicidade da existência humana.
24

 

  Produzir História do Direito é encarar o Direito segundo uma perspectiva que 

rompe com o absolutismo típico de qualquer ciência – afinal, no momento em que 

enxergamos o Direito como realidade histórica, devemos aceitar sua submissão ao devir 

histórico, submetendo-se à fluidez característica dos elementos sociais aos quais é integrado
25

. 

Portanto, o historicismo é, no pensar de Nelson Saldanha, um relativismo, mas que nem por 

isso afasta o homem de valores profundos e permanentes
26

. 

  Em relação ao objeto deste trabalho, que, em sentido estrito trata da análise de 

termos de bem viver, e, em sentido amplo, discute o controle social exercido no Brasil por 

meio do Direito Penal no século XIX, a questão do relativismo assume importância 

fundamental. Conforme afirma Paolo Grossi, essa área jurídica elevou-se “como modelo de 

juridicidade exatamente por consistir na plena expressão da potestade punitiva”
27

. Assim, 

enquanto área do Direito mais cruamente e severamente sancionador, o Direito Penal 

submete-se às experiências sociais de forma direta. A compreensão acerca do que é lícito ou 

ilícito sofre variações no tempo e no espaço sob a influência de diversos atores sociais: como 

exemplos, a sociedade civil, que clama por alguma modificação legislativa diante de 

                                                           
23

 REALE, Miguel. O Direito como Experiência, Ensaio II. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 31. 
24

 Conforme defende Wieacker, “[a] missão cognitiva da história do direito – como a de qualquer outra história – 

não se fundamenta no material previamente estabelecido dos dados e factos históricos e na sua utilidade para o 

presente, mas na historicidade da nossa própria existência. Na medida, porém, em que a história do direito acaba 

por recorrer necessariamente quanto a esta questão, à própria experiência do direito, tornam-se seu objecto 

quaisquer domínios da história em que, em geral, possa ser encontrada a experiência humana do direito. Ela 

acaba por ser a História, sob o ponto de vista da experiência humana do direito”. (Cf. WIEACKER, Franz. op. 

cit., pg. 4) 
25

 “Vejamos o seu integracionismo, a lucidez de perceber o parentesco indissociável do Direito (em seu devir 

histórico) com a religião, a política, a linguagem” (SALDANHA, Nelson. op. cit., p. 35). 
26

 “O historicismo é sem dúvida um relativismo, mas de alicerce crítico-cultural. Significa a negação de todo 

dogmatismo intemporalizante, embora se enganem os que pensam que com isto ele desliga o homem de valores 

profundos e mesmo permanentes. Negação de imagens totalmente estáticas e rígidas da realidade humana. Na 

afirmação do fluir dos acontecimentos e da relativização dos valores e das instituições, o historicismo faz o 

reencontro do homem consigo mesmo dentro do próprio fluir, no qual se continuam e se refazem as raízes da 

experiência humana. […] E sendo filosofia de mudar o historicismo não pode ficar parado em conceitos hirtos: 

tem de se refazer, de se reformular, de se rever, numa insatisfação cuja faina, sempre vã e sempre fértil, tem de 

acompanhar a própria história. (Ibidem, p. 72-73).  
27

 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2004. p. 65. 
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determinado evento que provoca clamor popular (em geral no recrudescimento da lei penal)
28

, 

ou ainda, influências decorrentes de um projeto político organizado com vistas a determinada 

consequência social (a hipótese dos termos de bem viver). 

  Por isso, encarando a mutabilidade das categorias penais através da História do 

Direito, vemos uma manifestação concreta do relativismo acima referido, e que desnuda a 

fluidez das categorias jurídicas e da aplicação do Direito como um todo. Acerca do tema, 

António Hespanha apresenta o seguinte exemplo: 

“Quando hoje aquilo que foi indubitavelmente 'legítimo' (do ponto de vista político) 

é equiparado a 'crime', por falta de uma oportuna cobertura jurídica, e daí se extraem 

consequências politicamente relevantes; como quando actos que se tornaram 

indubitavelmente 'ilegítimos' (do mesmo ponto de vista) são considerados 'lícitos', 

por falta de adequada cobertura jurídica de sua punição, nós adquirimos a trágica 

demonstração de que essa realidade indócil e fugidia é mesmo um 'instrumento', isto 

é, tem mesmo que ver com a realidade social e com a sua transformação”
29

 

   

  No entanto, ainda que seja inegável a função da História do Direito para a 

compreensão do fenômeno jurídico, sua desvalorização é recorrente no mundo acadêmico. A 

disciplina ainda está usualmente ausente nos currículos de muitas faculdades de Direito, e, 

quando presente, é relegada à condição de propedêutica, faltando o aprofundamento 

adequado.
30

 Porém, mesmo diante dessa situação, qualquer estudante ou pesquisador do 

Direito está acostumado a redigir o que Ana Lucia Sabadell chama de “inevitável escorço 

histórico”
31

 no início de seus trabalhos acadêmicos, que, segundo ela, é “uma forma de 

pensamento que é testemunha de uma concepção equivocada sobre a história e o direito”
32

. O 

intrigante reside no fato de que, por um lado, o Direito vira as costas para o seu estudo 

histórico, enxergando-o ora como simples método auxiliar, ora como mera curiosidade a ser 

pincelada no início da graduação. Por outro lado, procura na História alguma forma de 

                                                           
28

 Exemplo emblemático dessa situação foi aquela que se seguiu ao assassinato da atriz Daniella Perez, filha da 

novelista Glória Perez. A Lei 8.930/1994, que incluiu o homicídio qualificado na Lei dos Crimes Hediondos (Lei 

nº 8.072/1990), é usualmente atribuída à pressão popular advinda da alta exposição midiática dada ao caso.  
29

 HESPANHA, Antonio M. A História do Direito na História Social. Lisboa: Livros Horizonte. p. 7. 
30

 “Se verificarmos, portanto, o conteúdo da ciência jurídica contemporânea (incluídos nessa palavra os séculos 

XIX e XX, adotando-se provisoriamente o sentido infracrítico dos compêndios), vemos que de um modo geral a 

história jurídica ainda é tratada mais como um ponto de referência, como depósito de exemplos. Se tirarmos as 

grandes obras decididamente historiográficas que se se escreveram do romantismo para cá, vemos que para a 

forma, para a elaboração da Ciência do Direito o fato histórico vem tendo, praticamente, apenas aquela função. 

O ponto de vista sistemático predomina plenamente; e no caso de certas referências históricas, a impressão que 

temos é a de que surgem quase como um troféu, uma curiosidade complacentemente exibida pelo ponto de vista 

conceitual triunfante.” SALDANHA, Nelson. op. cit., p. 47-48. 
31

 SABADELL, Ana Lucia. Reflexões sobre a Metodologia na História do Direito. Cadernos de Direito, 

Piracicaba, Vol. 2, n. 3, 2003. Disponível em < https://www.metodista.br/revistas/revistas-

unimep/index.php/direito/article/viewArticle/718>. Acesso em 24/07/2013. 
32

 Ibidem, pg. 2 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/direito/article/viewArticle/718
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/direito/article/viewArticle/718
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justificativa para sua existência, o que se mostra evidente pelos estudos históricos 

frequentemente realizados no início de diversos trabalhos jurídicos, e cujas pretensões não 

ficam exatamente claras.  

  Infelizmente, essa tendência a tecer considerações históricas nas introduções 

dos textos produzidos no âmbito do Direito não leva, em geral, a uma tão necessária 

valorização do estudo da História do Direito como um campo autônomo sério. A prática 

comum, na verdade, é a repetição do discurso sobre História apresentado por outros juristas 

(muitos deles de décadas muitos anteriores), deixando-se de buscar a interpretação acurada 

que apenas o contato com as fontes primárias e a bibliografia especializada poderia 

proporcionar. Limitante é o fato que, obviamente, um estudo sério de História pode levar tanto 

tempo (ou mais) que a própria pesquisa jurídica que o cientista do Direito tenta empreender. 

  Não se pode enxergar essa repetição de esboços históricos como apenas um 

fato benigno na produção científica, mas subjacentes a ela encontram-se ideias danosas. O 

elemento mais incômodo é a forma mecânica de exposição legislativa usualmente adotada, 

transmitindo uma posição continuísta-simplificadora
33

, ignorando as rupturas inerentes aos 

processos históricos. Como alertou o historiador Marc Bloch acerca da antítese central do 

estudo da História, “[o] tempo verdadeiro é, por natureza, um continuum. É também perpétua 

mudança”
34

. A tão conhecida obsessão do pensamento jurídico com o Direito Romano é 

evidência clara de como certos juristas às vezes esquecem de produzir uma História crítica, 

preferindo o conforto da presunção de que, indubitavelmente, uma linha invisível nos une a 

esses seres humanos que viveram há 2000 anos atrás, e que as respostas que deram à sua 

sociedade são suficientes para dar conta dos nossos problemas.
35

 

  Apesar do cenário pouco favorável à História do Direito que se delineia, 

existem diversos juristas-historiadores que se dedicam ao estudo histórico de forma séria. O 

presente capítulo surge como uma tentativa de esboçar as matrizes metodológicas que 

acompanharam toda a pesquisa, desde a formulação das hipóteses preliminares e o 

levantamento das fontes primárias, até sua interpretação e a construção das conclusões. Além 

                                                           
33

 “Trata-se da crença de que as sucessivas regulamentações de um instituto por meio de normas escritas (ou 

costumeiras) podem ser descritas seguindo um esquema de continuidade no tempo, iniciando pela legislação 

mais antiga do mundo e terminando com o direito atualmente em vigor” Ibidem. 
34

 BLOCH. Marc. op. cit., pg. 55 
35

 Trata-se, na verdade, de eco das escolhas teóricas da Escola Histórica do Direito do século XIX, conforme 

SALDANHA, Nelson. op cit., p. 47: “Ao 'tomar' o Direito romano como ponto de referência, a historiografia 

jurídica oitocentista projetava sobre as realidades jurídicas de Roma conceitos e significados que a 

sistematização do saber jurídico moderno tinha alcançado: projetava-os para 'rever' e reentender o passado 

jurídico.”  
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disso, serão apresentadas algumas discussões centrais da História, do Direito e da História do 

Direito, buscando não solucionar esses impasses, mas sim evidenciar a complexidade do tema 

que se propõe discutir.  

 

2.2. RUPTURAS EPISTEMOLÓGICAS NA HISTÓRIA E NA HISTÓRIA DO DIREITO 

 

  Embora busque sua autonomia, a História do Direito não pode prescindir da 

História, mantendo com ela uma relação extremamente complexa, e que cabe ser brevemente 

discutida nos limites permitidos por este trabalho.  

  Em geral, aceita-se a ideia de que a História do Direito é apenas uma das 

maneiras de estudar a realidade jurídica, ao lado de outras
36

. Assim, numa perspectiva 

conservadora, podemos admitir a existência autônoma do fenômeno jurídico e, em uma das 

suas facetas, encaramos sua historicidade como um dos seus predicados, que é teoricamente 

enfrentada por meio da História do Direito. 

  Porém, essa definição mostra-se insuficiente no momento em que admitimos o 

Direito como historicidade, como “o modo mais significativo que uma comunidade tem de 

viver a sua história”
37

. Em uma metáfora poética e pertinente, o historiador Paolo Grossi 

chega a definir o Direito como “História viva”
38

. Afinal, compartimentar o Direito e 

circunscrever seu caráter histórico a apenas mais uma das suas possíveis áreas de estudo é 

ignorar o fato de que a História atravessa o fenômeno jurídico em todas as suas dimensões, 

visto ser impossível pensar um Direito longe dela e da sociedade.  

  Obviamente, não se defende que a História do Direito seja capaz de explicar 

completamente o fenômeno jurídico, prescindindo das outras áreas. Afinal, o seu objeto 

permanece delimitado: cabe a ela, em sentido geral, investigar as formas da experiência 

jurídica dos homens no tempo
39

. Porém, a historicidade jurídica não pode ser preocupação 

exclusiva de uma História do Direito isolada das outras áreas do conhecimento. Defende-se 

que até mesmo uma teoria “geral” do Direito não pode ser apenas estrutural e sistemática, 

devendo também ser histórica, na medida em que necessita entender a formação de suas 

                                                           
36

 Ibidem, p. 58. 
37

 GROSSI, Paolo. op. cit., p. 18. 
38

 Ibidem, p. 68. 
39

 VARELA, Laura Beck. Algumas contribuições da ciência histórica à tarefa do historiador do Direito. Revista 
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próprias bases, e incluir este entendimento em sua autoconsciência epistemológica
40

. 

  Assim, a História do Direito assume a função de colocar o Direito em contato 

com a sua própria historicidade, que não apenas o adjetiva, mas constitui elemento substancial 

da sua existência.  Dessa forma, soaria incoerente classificarmos a História do Direito como 

subdivisão da ciência histórica, face às suas características e funções específicas para a 

própria ciência jurídica. No entanto, maior contrassenso seria decretar independência 

completa entre essas duas áreas do conhecimento, visto que ambas compartilham métodos e 

objetos.  

  Em suma, e simplificadamente, admitimos que a História do Direito, embora 

conte com alguns pressupostos teóricos próprios, deve buscar na ciência histórica o seu 

instrumental, mantendo-se atenta às discussões que ali se desenvolvem
41

. Porém, como 

adverte Paolo Grossi, ela não deve se dissolver na História Social
42

, de forma que o 

historiador do Direito não deve esquecer que o jurídico está imerso no social, cabendo-lhe, na 

mesma intensidade, reconstruir aquele jurídico na sua especificidade.
43

  

  Evidentes os laços que unem a ciência histórica à História do Direito, devemos 

aceitar que aquela, como ciência-raiz, transmite seus pressupostos metodológicas a esta, e faz 

ecoar suas mudanças, mesmo que indiretamente. O historiador José Reinaldo de Lima Lopes 

cita, ao elencar razões para as recentes modificações de paradigmas na História do Direito, 
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indica a Escola francesa dos Annales como definidora nesse processo
44

. Embora diversas 

tenham sido as revoluções no pensamento histórico no século XX, a gerada por esse 

movimento intelectual reverberou de forma tão profunda que o próprio formato de História 

que se pretende escrever aqui só faz sentido após essa ruptura epistemológica. Assim, torna-se 

impossível não mencionar, mesmo que superficialmente, o pensamento de Marc Bloch, 

Lucien Febvre, Fernand Braudel, entre outros, que desenvolveram concepções revolucionárias 

sobre a História, bem como permitiram a criação de novas áreas possíveis de investigação 

dentro da ciência histórica.
45

 

 

2.2.1. A Nova História 

 

  A Escola dos Annales surgiu como uma reação à historiografia do século XIX e 

anteriores, com a fundação da revista “Annales d’histoire économique et sociale”, em 1929, 

por Lucien Febvre e March Bloch.
46

 Enquanto, até então, o centro das atenções dos 

historiadores era a política, especialmente a política do Estado e do Estado Nacional
47

, bem 

como a crença positivista no fato histórico
48

, esse novo movimento intelectual buscava 

desvelar “o verdadeiro jogo da história, que se desenrola nos bastidores e nas estruturas 

ocultas”
49

. O historiador Peter Burke sintetiza as diretrizes da revista da segunda forma:  

“Em primeiro lugar, a substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por 

uma história-problema. Em segundo lugar, a história de todas as atividades humanas 

e não apenas história política. Em terceiro lugar, visando completar os dois 

primeiros objetivos, a colaboração com outras disciplinas, tais como a geografia, a 

sociologia, a psicologia, a economia, a linguística a antropologia social, e tantas 

outras”.
50
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  Assim, a partir da Escola dos Annales, toda atividade humana passa a ser 

preocupação da História, criando-se assim o termo “história total”
51

. O foco afasta-se dos 

grandes eventos singulares, protagonizados pelos líderes políticos que assumem posições 

heroicas na narrativa histórica, e aproxima-se dos homens comuns e do cotidiano, 

reconhecendo-se a possibilidade de construir História acerca de tópicos inusitados, como a 

infância, a morte, a loucura, o clima, cheiros, sujeira e limpeza, gestos, o corpo, leitura, a fala 

e até o silêncio
52

. 

  Identifica-se comumente na obra intitulada “O Mediterrâneo e o mundo 

mediterrâneo na época de Filipe II”, redigida por Fernand Braudel
53

, a materialização de 

diversas premissas defendidas pela Escola. Trata-se de um amplo panorama do espaço do 

mundo mediterrâneo em que a figura política, Filipe II, assume posição secundária frente ao 

movimento dos homens nesse espaço.
54

 Com isso, surge uma nova percepção do tempo 

histórico, que passa a ser compreendido em três dimensões, opondo-se ao tempo curto e 

instantâneo da história focada nos simples eventos: a primeira é a dimensão temporal 

geográfica, quase imóvel, relação do homem como o meio; a segunda, a história lenta, das 

civilizações, sociedades, Estado, economias; já a terceira seria a dimensão do indivíduo, as 

oscilações breves e rápidas
55

. 

  Utilizando o exemplo do cenário econômico da Europa entre os séculos XIV e 

XVIII, Braudel defende que, embora eles tenham sido atravessados por diversas mudanças,  

manteve-se certa coerência econômica até a agitação do século XVIII e da Revolução 

Industrial. Disso, conclui a existência de uma etapa de longa duração, a do capitalismo 

mercantil, que deve ser analisada conjuntamente às continuidades, rupturas e alterações que 
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renovavam a face do mundo nesse período
56

. Promove-se, seja em função dessa nova 

percepção do tempo histórico, seja pelos novos objetos que o estudo científico da História 

apropria, a relativização das condutas humanas no tempo, evidenciando a singularidade de 

cada momento histórico.
57

 

  Se analisarmos a História do Direito pela lente das propostas da Escola dos 

Annales, logo surgem problemas. Primeiramente, a historiografia jurídica tradicional 

comumente reduz-se a uma história das instituições políticas, narrando suas características e 

sua trajetória no tempo. Porém, isso colide diretamente com o pressuposto mais básico 

proposto pelos historiadores franceses, que é a sua oposição à escritura de uma História 

meramente política. Essa questão não passou incólume à análise de historiadores do Direito, 

de forma que Antonio Hespanha reconhece que a História do Direito foi realizada de forma 

elitista e individualizante, dominada pelas categorias da lei, da norma jurídica oficial ou da 

intervenção doutrinária de determinado jurista: todas características que afastaram das 

preocupações jurídicas os historiadores da 1ª fase da Escola dos Annales, para a qual a lei e o 

documento jurídico são símbolos do evento singular.
58
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  Ainda, não podemos olvidar a comum tendência de identificação do Direito 

com o Estado, como definido por Max Weber enquanto mecanismo que “reivindica com êxito 

o monopólio legítimo da coação física para realizar as ordens vigentes”
59

. Nesse sentido, a 

História do Direito seria logicamente uma História do Estado, algo que se afasta das rupturas 

teóricas pretendidas pela Escola. Para que fosse possível a conjugação dessas teorias, fez-se 

necessária uma reconstrução do conceito basilar de Direito, levando-o ao encontro da sua 

historicidade imanente, decorrente do fato de que antes de ser poder, norma, ou sistema de 

categorias formais, ele é experiência, ou seja, uma dimensão da vida social.
60

 Assim, mesmo 

quando se realizam estudos focados nos aspectos formais do Direito, não se pode olvidar que 

o Estado não passa de uma cristalização da sociedade
61

, como defende Paolo Grossi: 

 “Un Derecho concebido como una serie de mandatos autoritarios o, como se há 

sostenido com frequencia, una técnica para guarantizar el pleno control social, 

siempre corre el riesgo de separarse de aquella Historia viva que es la sociedad, la 

cual, precisamente porque es Historia viva, huye, o al menos tiende a huir, de la 

rigidez de los mandatos o de las inmovilizaciones derivadas de los controles 

eficaces. […] La sociedade, al tiempo que abomina de las cadenas vinculantes que 

sofocan su adequación espontánea, adopta medidas com el fin de hacer respetar su 

historicidade”.
62

 

 

  Segundo Hespanha, como “disciplina histórica, a história jurídica e 

institucional está hoje a [se] recuperar do ostracismo a que tinha sido condenada pela primeira 

geração da École des Annales.”
63

 Porém, a aparente incompatibilidade entre a História do 

Direito e essa nova perspectiva de História não levou à sua destruição; na verdade, 
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possibilitou a ampliação de seus pressupostos e seus horizontes. 

   

2.2.2 Crise e resgate da História do Direito 

 

  A produção formal de História do Direito não se manteve alheia a essas 

questões. De forma vinculada à revolução epistemológica vivida pela ciência histórica no 

decorrer do século XX, a História do Direito também sofreu um processo de mudanças 

significativas na sua identidade científica, com uma série de jushistoriadores questionando os 

seus fundamentos. Como exemplo, podemos citar a fundação da revista alemã 

“Rechtsgeschichte” (História do Direito), que dedicou a maior parte de seus primeiros 

números a um profundo repensar das finalidades da disciplina
64

. Encontramos nos textos de 

historiadores do Direito mais recentes alusões frequentes a um “movimento de redescoberta 

da História do Direito”. Por exemplo, Nelson Saldanha afirma que “é tema já bem divulgado 

o do crescimento, no Ocidente moderno, de condições e tendências no sentido de uma radical 

preocupação com a História”
65

. Antonio Carlos Wolkmer defende ser “inegável o significado 

da retomada dos estudos históricos no âmbito do Direito [...]”
66

, e José Reinaldo de Lima 

Lopes relata que “a história do direito volta a ter lugar nos cursos jurídicos depois de várias 

décadas de abandono”
67

. Ainda, António Manuel Hespanha escreve que “após um longo 

período de letargo, a reflexão metodológica sobre a história do direito tem merecido 

ultimamente um desmentido interesse”
68

. 

  De fato, a História passou por um longo período de destaque nos estudos 

jurídicos. Diversos juristas procuraram na pesquisa histórica a solução para a definição de 

ciência do Direito, surgindo como corrente mais paradigmática nesse sentido a Escola 

Histórica do Direito, que teve no jurista Friedrich Carl von Savigny seu representante 

principal. Vê-se nesse movimento intelectual uma tentativa de fundação de uma nova ciência 

do Direito, fundada na premissa de que esta é histórica, no sentido em que o seu objeto é 

predeterminado pela historicidade do Direito do presente
69

. Em outras palavras, concebe o 

Direito como fenômeno histórico, visto que a legislação acontece no tempo, e isto conduz à 
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concepção de uma História do Direito que estreitamente se conjuga com a História do Estado 

e a História dos povos, visto que a legislação é uma atividade do Estado
70

. 

  Ainda, Savigny identificou como fonte originária do Direito não a lei, mas a 

comum convicção jurídica do povo, o “Volksgeist” (espírito do povo).
71

 Conforme refere 

Franz Wieacker, a Escola Histórica do Direito era originariamente “uma filosofia da história 

universal que partia da vivência de um plano universal-histórico das culturas e das épocas 

históricas [...]. Mas, a partir daqui, apareciam ao historicismo [...], como protagonistas dos 

povos e das culturas, os povos”
72

. Dessa forma, a Escola Histórica aproxima-se de uma 

concepção sociológica do Direito, ao estabelecer uma oposição declarada ao Direito natural 

racional, negando uma concepção de experiência jurídica que poderia ser exprimida por meio 

de codificações gerais, aplicáveis em todos os países e épocas
73

. 

  Porém, não se pode ignorar o fato de que o surgimento dessas teorias na 

Alemanha do século XIX está associado à ausência de um Estado nacional organizado 

naquele âmbito, com a valorização de categorias nacionalistas que pudessem levar a uma 

solução para esse vazio político. É nesse sentido que deve ser entendido o “Volksgeist”: 

embora seja inegável a tentativa de identificar o Direito com a sociedade a que se refere, o seu 

propósito não se reduz à produção de uma História do Direito social propriamente dita, mas 

engloba também a proposta de uma nova visão da ciência jurídica que dê conta das 

necessidades de uma Alemanha pré-unificação. 

  Portanto, nesse movimento de redescoberta da História do Direito citado pelos 

autores acima elencados, devemos perceber a mudança que se dá na investigação e no uso 

dessa área do conhecimento. Enquanto a Escola Histórica do século XIX empreendia a tarefa 

de fundar uma ciência jurídica nova
74

, os desenvolvimentos mais recentes da área, por sua 

vez, visam a sedimentar sua autonomia e fornecer subsídios para a compreensão de questões 

sociais e jurídicas que adquirem relevância nos tempos atuais
75

. 
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  Todos os autores acima citados pertencem a esse movimento de renovação 

crítica da História do Direito, concebendo a indispensabilidade da perspectiva histórica para a 

compreensão do jurídico
76

. Nesse grupo, podemos também incluir como maiores expoentes 

Franz Wieacker, na Alemanha; Bartolomé Clavero, na Espanha; Paolo Grossi, na Itália; 

Cabral de Moncada, Mario Júlio de Almeida Costa e Nuno Espinosa Gomes da Silva, em 

Portugal; Miguel Reale, no Brasil
77

. 

  Embora cada um desses historiadores utilize uma ótica específica para a 

produção de História do Direito, podemos identificar em seus trabalhos a preocupação comum 

de resgatar a identidade desse ramo acadêmico, com a sua valorização e retorno à posição 

central nos estudos jurídicos. Une-os, ainda, uma evidente visão indissociável do Direito e da 

História, como apresentado anteriormente, de forma que ambos constituam manifestação do 

fenômeno da existência humana, nas suas diversas facetas
78

. 

  Urge reconhecer que a congruência teórica encontrada nessa linha recente de 

produção historiográfica é advinda de um processo de cunho estrutural, e não mera 

coincidência. Foi o gradual esvaziamento da função da História do Direito que levou a essa 

busca pela sua ressignificação identificada pelos autores. Assim, o seu engajamento na 

reconstrução de novas perspectivas teóricas para a área é, acima de tudo, uma etapa de 

oposição à crise que já se delineava há décadas
79

. 

  O historiador português António Manuel Hespanha, ao adotar uma perspectiva 

marxista na análise da História do Direito, desenvolve uma explicação coerente para as razões 

que levaram à essa crise
80

. Segundo ele, a história jurídica (bem como a história, em geral), 

desempenhara uma função jurídica (e também sociocultural) bem definida na primeira metade 

do século XIX, segundo uma perspectiva ideológica calcada em valores liberal-burgueses. A 
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ela coube uma dupla tarefa: por um lado, relativizar e desvalorizar a ordem social e jurídica 

pré-burguesa, apresentando-a como fundada na irracionalidade, no preconceito e na injustiça. 

Por outro, fazer apologia da luta da burguesia contra essa ordem ilegítima e a favor da 

construção de um direito e de uma sociedade libertos da arbitrariedade e da historicidade das 

anteriores
81

. 

  No entanto, com a edificação da ordem e da hegemonia liberal-individualista, a 

missão da historiografia tornou-se mecanismo de endeusamento da ordem jurídica, política e 

social do modo de produção capitalista, de forma que “a historiografia jurídica presa aos 

textos legais e à exegese de seus corifeus orient[ou-se] rumo, ora a um formalismo técnico-

dogmático, ora a uma antiquada erudição desvinculada da ordem social”
82

. Como decorrência 

lógica dessa situação, ocorreu o afastamento da História do Direito da realidade social a que 

se refere, assumindo a posição de legitimadora da posição política das elites, e não pautada 

por critérios teóricos que visem à construção do conhecimento de fato.  

  É a partir das décadas de 60 e 70 do século XX que surge a renovação desse 

panorama, influenciada por cinco “eventos epistemológicos” que exerceram influência como 

marco de referência aos novos estudos históricos do Direito na América Latina, conforme 

citados por Antonio Carlos Wolkmer
83

:  

i. a emergência, na década de 60, de uma corrente de cunho neomarxista, 

que desencadeou profundas mudanças na teoria social em geral; 

ii. a proposta de uma “teoria crítica” de inspiração neomarxista-freudiana, 

representada pela Escola de Frankfurt e tendo como ideólogos T. 

Adorno, M. Horkheimer, W. Benjamin H. Marcuse e J. Habermas; 

iii. o surgimento da “Nova História” a partir da Escola francesa dos 

“Annales”, que propôs o desfazimento dos liames do paradigma 

tradicional da narrativa histórica; 

iv. a existência de um pensamento emancipador latino-americano (fundado 

na filosofia da libertação) que se define por uma luta teórico-prática 

contra uma situação sócio-política de dominação, opressão, exploração 

e injustiça, 

v. o exercício crítico-interdisciplinar de uma hermenêutica jurídica 

alternativa. 

 

Assim, podemos enxergar nos rumos da historiografia jurídica os ecos de todos  

esses processos, que reverberaram em uma renovação crítica no âmbito das fontes históricas, 

das ideias e das instituições peculiares à História do Direito. A História do Direito passa a 
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integrar a “história total” defendida pela Escola dos Annales, que defende o caráter unitário e 

global da História, de forma que a história das sociedades do passado deve ser compreendida 

como uma totalidade
84

. Conforme afirmação de Bruno Paradisi, a História do Direito coincide 

com a História Social quando estuda a própria sociedade, mas autonomiza-se enquanto 

disciplina pela procura da autonomia do especificamente jurídico de toda a história. Portanto, 

a História do Direito pertence ao todo indivisível que é a história geral do homem, de que não 

pode ser destacada, mas que ajuda a explicar
85

. 

Dessa forma, no momento em que se refuta o modelo positivista e normativo 

que tendia a identificar a História do Direito apenas com a história das fontes do Direito 

enquanto produção formal do Estado e às entidades sociais e políticas organizadas
86

, abre-se 

um rico leque de investigações possíveis que a ressignificam
87

. Assim, a função do historiador 

do Direito, para Paolo Grossi, passa a ser de servir como consciência crítica junto ao operador 

positivo, relativizando certezas consideradas absolutas
88

. Trata-se da oposição definitiva à 

historiografia jurídica tradicional, que contribui para a difusão de uma visão apologética do 

direito, cujo propósito político é bem claro: apresentar o Direito como necessário a todas as 
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sociedades
89

 e o operador do Direito como pessoa que desempenha uma imprenscindível 

função de “utilidade pública”, e também afirma que vivemos no melhor sistema jurídico que 

existiu na história da humanidade
90

. 

É nesse contexto de revisão da História do Direito que se insere esse trabalho, 

que pretende investigar um momento do Direito brasileiro através de recortes que deem conta 

da experiência histórica das bases, das pessoas comuns e das mentalidades coletivas que 

aspiram por rupturas sociais
91

. Para isso, foi necessário recorrer a fontes nas quais esses 

indivíduos possuíam algum tipo de voz, e que requerem tratamento e abordagem específicos. 

Os documentos policiais e judiciais, assim, surgiram como o meio mais acessível para essa 

tarefa, e que, pelas suas especificidades, merecem tratamento específico. 

 

2.3. DOCUMENTOS POLICIAIS E HISTÓRIA DO DIREITO 

 

  A utilização de processos criminais
92

 na investigação histórica é um fenômeno 

relativamente recente, mas que já gerou uma vasta produção nos meios acadêmicos 

tradicionais. Sob os estímulos de Michel Foucault e da História social inglesa, especialmente 

na figura do historiador E.P. Thompson, passou-se à problematização de questões históricas 

referentes ao crime e as instituições ligadas à justiça criminal, como uma forma de 

investigação da história “dos de baixo”
93

. Os indivíduos que assumem fundamental 

importância nessa linha de pesquisa passam a ser aqueles que foram resgatados à superfície da 

História não pela realização de grandes feitos ou por destaque político, mas sim por terem 

entrado em contato com o aparato repressivo estatal. Trata-se, claramente, de uma decorrência 

extrema daquelas premissas defendidas pelo movimento dos Annales em suas etapas iniciais, 
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ao pretender romper com as narrativas históricas tradicionais. 

  No Brasil, sob a influência de Carlo Ginzburg, Natalie Davis, Michelle Perrot e 

E. P. Thompson
94

, desenvolveu-se uma linha própria de análise de processos judiciais, 

preocupada com as questões peculiares ao nosso processo histórico. Podem ser indicados três 

trabalhos paradigmáticos nesse sentido: “Crime e Cotidiano”, de Boris Fausto; “Trabalho, lar 

e botequim”, de Sydney Chalhoub; “Crime e Escravidão”, de Maria Helena Machado.
95

 Essas 

três pesquisas debruçaram-se sobre o problema do crime utilizando documentos policiais ou 

judiciais armazenados em arquivos do país, captando indícios do dia-a-dia de escravos, 

trabalhadores livres, burocratas, e quaisquer outras pessoas que tenham deixado sua marca no 

tecido histórico.  

  Portanto, pode-se dizer que essa forma de investigação histórica tornou-se uma 

das mais ricas e eficientes para a compreensão de períodos chaves da nossa História. Por 

exemplo, a compreensão do século XIX brasileiro passa, necessariamente, pela escravidão, 

elemento central da nossa cultura social e econômica no período. Porém, o grande contigente 

de escravos, relegados a uma condição de subcidadania e alijados do valor central da 

liberdade, dificilmente encontra espaço na História oficial, influenciando de forma quase que 

invisível os rumos históricos. No entanto, ao recorrermos aos documentos policiais, 

encontramos um vasto material que dá conta exatamente desse vazio. Nos relatos das 

testemunhas, dos réus ou dos acusadores lemos descrições pormenorizadas da rotina desses 

indivíduos, que se tornam opiniáticos, atuantes e, inclusive, sujeitos importantes na 

conformação de espaços públicos e negociações sociais.
96

   

  Ainda que seja extremamente empolgante do ponto de vista intelectual, essa 

profusão de discursos distintos presentes nesses documentos deve ser tratada com cuidado, 

não podendo o pesquisador esquecer a forma e o contexto em que eles foram produzidos. 
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Conforme frisa Keyla Grinberg, “os processos criminais são fundamentalmente fontes 

oficiais, produzidas pela Justiça, a partir de um evento específico: o crime
97

 e seu percursos 

nas instituições policiais e jurídicas”
98

. Continua ela: 

“Conforme já alertavam na década de 1890 as antropólogas Mariza Correa e Yvonne 

Maggie, é impossível analisar processos criminais sem refletir sobre as atividades e 

crenças dos “profissionais do sistema jurídico-policial”, ou, no dizer de Correa dos 

“manipuladores técnicos”, que decidiam o que devia constar nos autos, de acordo 

com as regras legais preestabelecidas nos códigos penais. [...] O objetivo primário da 

produção do documento não é reconstituir um acontecimento – o que, de resto, 

jamais poderia ser – mas buscar ou produzir uma verdade, acusando e punindo 

alguém. [...] Para ler processos criminais, portanto, é preciso saber trabalhar com as 

versões, perceber a forma como elas são construídas.”
99

 

   

  Não devemos esquecer que, embora o processo criminal admita a manifestação 

de diversas vozes, a sua lógica de produção passa, necessariamente, pelo discurso de uma 

camada social privilegiada que aceita a legitimidade do sistema jurídico de sua época, o que 

gera distorções na percepção e na apresentação da realidade do direito
100

. Como exemplo 

mais simples, basta levar em conta que todos os atos processuais são manuscritos pelo 

escrivão, o que possibilita que ele, ao transcrever, imprima indiretamente suas convicções, até 

mesmo modificando os discursos. Trata-se de situação da qual não se pode fugir no 

tratamento de qualquer fonte histórica, e que pode, inclusive, enriquecer as conclusões quando 

bem investigada. 

Ao fim, cabe a indagação acerca dos limites entre  a História do Direito e a 

História em sentido estrito na análise desses documentos policiais.  Uma posição tradicional 

defenderia que caberia ao historiador do direito identificar apenas os elementos que pertinem 

à organização do Judiciário e referências legislativas como se apresentam nos processos 

criminais, alicerçando-se sempre na premissa de que o objeto central do estudo é o Estado 

enquanto detentor do monopólio de aplicação da violência legal. Porém, como já defendemos 

no curso desse capítulo, essa limitada compreesão da História do Direito não se presta para os 

objetivos que ela deve almejar enquanto disciplina autônoma. Conforme afirma José Reinaldo 

de Lima Lopes, “historiar a cultura jurídica é historiar o modelo literário, os gêneros, as 
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inovações na exposição da matéria”
101

. Assim, o interesse do historiador do Direito deve ser 

muito mais amplo do que a mera investigação do aparato estatal organizado como se 

apresenta, ainda que seu objeto de estudo não se confunda com o da História Social, a quem 

caberá aprofundar em sentido estrito a investigação das relações de amizade, parentesco, 

vizinhança e sobrevivência vislumbrados nos processos criminais
102

. 

Por exemplo, ao deparar-se com um termo de bem viver – objeto central dessa 

pesquisa – não pode o historiador do Direito enxergá-lo apenas como um documento oriundo 

de um procedimento burocrático e expressão do poder estatal, e analisando-o apenas segundo 

essas categorias. A utilização de um termo de bem viver por um policial ou membro do 

Judiciário é, acima de tudo, uma prática social que importa tanto ao Direito quanto à História. 

Ao invés de indagar-se apenas sobre a questão “qual lei legitima a utilização de um termo de 

bem viver?”, a História do Direito pode problematizar de forma mais ampla, como ao indagar 

“quais são as características e as intenções da legislação penal do período, ao prever a 

utilização dos termos de bem viver?”. Ainda, pode ampliar ainda mais o problema, ao 

investigar “o que a existência desse instituto jurídico nos conta sobre a história do Brasil dos 

séculos XIX e XX?”. E, finalmente, em uma questão que utiliza de forma mais completa o 

documento na sua complexidade, “de que forma os termos de bem viver são aplicados pelos 

operadores do Direito, e o que isso nos diz, em cotejo com as previsões normativas, acerca da 

cultura jurídica da época?”. Todos esses problemas serão abordados no curso desse trabalho, 

ainda que, obviamente, sem o esgotamento dessas amplas e interessantes questões. 
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3. DIREITO E DIREITOS NOS TERMOS DE BEM VIVER 

 

Ao analisarmos os termos de bem viver, devemos levar em conta uma dupla 

perspectiva: por um lado, os documentos são representativos de um instituto jurídico próprio, 

que admite interpretações vistas sob o viés da ciência do Direito e seus conceitos específicos. 

Por outro, são produto histórico, inseridos em um momento da história da sociedade brasileira 

e decorrentes da atuação de indivíduos do passado, trazendo em si diversos valores da época a 

que se referem. 

  A fim de que estabeleçamos uma definição inicial acerca do instituto, 

analisaremos neste primeiro momentos os aspectos que pertinem, de forma mais direta, à sua 

inserção no panorama jurídico brasileiro. No entanto, como defendido no primeiro capítulo, 

não se trata de uma visão que concebe a ciência do Direito em uma perspectiva pura, mas sim 

que leva em conta a historicidade que lhe é inerente, bem como as intersecções possíveis com 

outras áreas do conhecimento – especialmente a História Social e a Política.  

Assim, situaremos dentro do ordenamento jurídico do século XIX os termos de 

bem viver, buscando entender os seus elementos constituintes estruturais e estabelecer o 

cotejo com a história legislativa do Império. Ainda, buscar-se-á apresentar um breve 

panorama da discussão doutrinária do período, bem como tecer algumas considerações sobre 

o sentido do projeto legislativo imperial, discussão que será aprofundada posteriormente. 

 

3.1. FORMATO, ATORES E ELEMENTOS SUBSTANCIAIS 

 

O trâmite dos processos que originam termos de bem viver pode ser resumido, 

em sentido geral, da seguinte forma: primeiramente, a autoridade local recebe notícia de 

conduta considerada indesejada e danosa praticada por alguém sob sua jurisdição. Muitas 

vezes, a questão é analisada diretamente pelo Delegado, após investigação policial, e sem a 

intervenção do Judiciário (Processos 1, 2, 5 e 6). Em outros casos, observa-se a existência de 

uma fase de trâmite junto ao Judiciário, com a instauração de processo criminal e a 

observação do procedimento e dos princípios previstos na lei adjetiva penal da época 

(Processos 3 e 4). O que predomina, no entanto, é a dilação probatória no próprio âmbito da 
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delegacia, sendo ouvidas algumas testemunhas que possam ter notícias sobre as práticas e a 

idoneidade do réu.
103

  

  Caso a autoridade considerasse que o réu de fato praticou a conduta que lhe 

fora imputada, mandava “passar” a ele um termo de bem viver. Esses documentos apresentam 

um formato padronizado, constando breve preâmbulo informando a data e os funcionários da 

Justiça presentes no ato. No corpo do termo, é nominado e qualificado o réu e descrita a 

conduta (ou condutas) que deu(ram) origem ao processo, com a promessa do infrator de que 

não voltará a praticá-la, sob a pena de imposição das medidas previstas na Lei. Em outras 

palavras, o réu é obrigado no termo de bem viver a prometer perante o juízo que irá readequar 

a sua vida aos critérios exigidos pelo Estado. A autoridade e o réu assinam e é lavrado o 

termo.   

No caso de seu descumprimento, a autoridade que promoveu o processo, ou 

aquela competente para o julgamento das infrações dos termos, caso seja diversa em função 

de disposição de lei vigente à época, é notificada e determina a aplicação da pena cominada: 

geralmente, e nos termos do art. 58, §3º do Regulamento nº 120 de 31 de janeiro de 1842, 

“multa até 30$000 rs., prisão até 30 dias, e 3 mezes de Casa de Correcção, ou officinas 

publicas”. Constatado o cumprimento das diligências pelo Oficial de Justiça para a aplicação 

da pena, os autos são arquivados. 

  Esse é o roteiro básico do procedimento que levava à assinatura dos termos de 

bem viver, e o trâmite no caso do seu descumprimento. Nos seis documentos analisados, 

percebe-se que ele sofre poucas modificações. No processo 6
104

, por exemplo, consta apenas o 

termo de bem viver, não existindo documentos que deem conta do procedimento que levou à 

sua elaboração. Podemos supor que isso ocorreu ou pela não observância das regras do devido 

processo legal pelas autoridades da época, ou pelas próprias deficiências no armazenamento 

desses documentos. 

No entanto, devemos entender que a referência a termos de bem viver não 

indica a existência de um documento meticulosamente padronizado que supra essa definição. 

Na verdade, o que se observou nos seis documentos analisados (conforme elencados no 

quadro 1) é que o termo de bem viver é, em geral, o momento culminante de um trâmite 
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processual penal cujo caminho, ainda que previsto na legislação penal da época, não é 

uniforme, o que pode ser explicado por diversas razões. 

Primeiramente, em relação à forma, os termos de bem viver não eram 

formulários definidos como a maior parte dos atos da Justiça e da Administração Pública são 

atualmente. Ainda que alguns documentos tivessem sua forma prescrita por Lei, tal como o 

caso dos passaportes, que o Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842 trazia um modelo 

minucioso a ser seguido, essa não era a regra na produção de documentos burocráticos 

anteriores ao século XX. Assim, como a análise das fotografias dos documentos selecionados 

constantes nos Anexos deste trabalho demonstra, a produção dos termos estava submetida aos 

desígnios daquele que redigia – o escrivão, em geral – que poderia usar sua criatividade para 

modificar alguns aspectos pontuais. 

Já em relação às particularidades dos trâmites processuais, devemos lembrar as 

modificações que a legislação penal sofreu no curso do período analisado (1856-1876), tendo 

sido editados diversos diplomas legais que modificaram o funcionamento do sistema criminal 

brasileiro. Analisemos, antes de passarmos ao estudo das normas que legitimavam essa 

prática punitiva, aspectos específicos dos documentos utilizados na pesquisa. 

 

3.1.1. Atores 

 

  Como apresentado, as autoridades que tomavam as decisões definitivas nos 

processos de termos de bem viver eram Delegados, Subdelegados, Chefes de Polícia ou Juízes 

(de Paz, Municipais ou de Direito), a depender do momento histórico. Além deles, não 

podemos esquecer a presença dos oficiais de justiça, inspetores e policiais que atuaram nesses 

processos, fazendo valer as decisões manifestas pelos seus superiores. Ainda, a onipresença 

dos escrivães não pode ser ignorada: a leitura dos processos passa necessariamente pela sua 

mediação, visto serem eles os responsáveis pela reprodução dos atos processuais na forma 

escrita. 

  No polo oposto ao Estado – ocupado pelas autoridades acima descritas – está o 

réu, que é levado à Justiça por meios coercitivos a fim de que seja investigada a conduta 

indesejada cuja prática se atribui a ele e, caso esta seja confirmada, aplique-se uma sanção: no 

caso, a assinatura do termo de bem viver. Nos seis documentos analisados, passam pelo crivo 

das autoridades indivíduos que apresentam experiências de vida diversas, mas não tão 
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dessemelhantes. Por exemplo, o réu do processo nº 1
105

, Antonio Napolitano, é caracterizado 

pela expressão “tem casa de pasto”: ou seja, provavelmente sobrevivia das suas atividades 

como taberneiro, comercializando para a população de Cruz Alta (inclusive para os escravos, 

o que motivou a cominação de assinatura do termo de bem viver). Já no processo nº 3
106

, o 

curandeiro João Jorge Maurer é processado pela sua influência nos habitantes da região 

atualmente compreendida no município de Sapiranga, dando origem a verdadeiro culto 

messiânico posteriormente denominado de “Revolta dos Mückers”. 

  Em que pese as evidentes diferenças entre as vivências desse indivíduo, 

podemos identificar em todos eles algum grau de periculosidade e desacordo com a elite 

dominante, oriunda de aspectos econômicos ou até mesmo pessoais dos acusados. Por 

exemplo, mostra-se emblemático o fato dos réus dos processos 2
107

 e 5
108

 serem estrangeiros 

(português e italiano, respectivamente), de forma que as suas qualificações cingem-se 

somente à indicação das suas nacionalidades – com diversas repetições dessa informação no 

curso do processo – não sendo registrados dados adicionais sobre eles, tais como profissão, 

estado civil, etc. Essa conduta dos órgãos estatais parece indicar uma tentativa de 

estigmatização da sua estrangeiridade, como se essa estivesse associada às suas más práticas.  

  Ainda em relação aos personagens dessas tramas documentadas nos termos de 

bem viver, identificamos outro grupo relevante na estrutura processual: as testemunhas 

convocadas para depôr em juízo ou na delegacia. A mais preliminar análise dos seus discursos 

e das suas qualificações já é suficiente para não deixar dúvidas sobre a heterogeneidade da 

estrutura social do Brasil oitocentista, bem como evidencia a complexidade (muitas vezes 

oculta) das histórias que surgem por meio desses documentos. 

No processo nº 5
109

, o italiano Francisco Raphael Agiliani é acusado de 

perturbar e arrombar a moradia das irmãs meretrizes Maria Julia de Oliveira e Maria 

Leopoldina de Oliveira. São ouvidas diversas testemunhas no curso do procedimento que é 

então aberto junto à Delegacia: um negociante, um funcionário público e um ourives se 

posicionam diante do Delegado e prestam depoimentos, nos quais corroboram as afirmações 

presentes na acusação. Porém, considerando-se que as vítimas nesse caso exerciam o 
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meretrício, esperar-se-ia serem vítimas de estigmatização social, a qual não ficou evidenciada 

na leitura do processo. Na verdade, observa-se que as testemunhas – em geral pessoas 

integradas ao processo econômico e social – assumem uma posição que visa quase à defesa 

das irmãs. No momento da ocorrência, ao ver Raphael ameaçar as irmãs com uma faca, a 

testemunha Torquato Hipolito procurou as forças policiais, sendo mobilizados os esforços do 

Delegado e do Comandante de Polícia. 

Assim, uma situação curiosa se delineia. As meretrizes, habitualmente 

relegadas à condição de subcidadãs, veem a estrutura social e estatal vir ao seu auxílio ao 

terem sua integridade física ameaçada. No curso do processo não é feita nenhuma menção 

(expressa e documentada) acerca de avaliação sobre sua idoneidade moral, tramitando sem 

maiores variações em relação aos outros. Ao fim, o réu assina termo de bem viver para o fim 

de “se obrigar a evitar desordem com seus visinhos não perturbando mais o socego público e 

nem se embriagar, e finalmente submetendo-se às penas que são impostas pela lei no caso de 

quebra”. 

A conclusão não é, obviamente, que as prostitutas do Império brasileiro 

podiam confiar na tutela oferecida pelo aparato estatal, como ocorreu nesse caso. Embora a 

prostituição não fosse criminalizada no Código Criminal de 1830, o seu art. 12, §3º, afirmava 

serem aplicáveis os termos de bem viver às prostitutas, indicando a marginalização profunda 

que sofriam no exercício da sua profissão. Existem diversos relatos de termos de bem viver 

nos quais essas mulheres figuravam como rés, obrigando-se, perante o Estado, a exercer uma 

profissão (considerada) honesta
110

. O Regulamento nº 120 trazia curiosa disposição na qual 

atribuía aos Juízes de Paz corrigir as meretrizes escandalosas, por meio da obrigação de 

assinar termo de bem viver
111

. Posteriormente, o decreto 1034A, de 01/09/1892, atribuiu ao 

Chefe de Polícia “ter sob sua vigilância as mulheres de má vida”.
112
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Portanto, esse processo, no qual os diversos atores sociais e o Estado buscaram 

proteger as irmãs meretrizes, é exemplo paradigmático dos diversos diálogos subjacentes aos 

registros do escrivão. No momento do processo encontramos apenas uma amostra 

burocratizada e mediada das vivências desses indivíduos, restando apenas imaginar as suas 

relações diárias na sociedade gaúcha do século XIX. No caso de Raphael Agiliani, fica 

evidente que as relações de dominação e marginalização não são tão óbvias quanto 

poderíamos supor. Algo levou ao inesperado comportamento das testemunhas e das 

autoridades policiais, e podemos supor uma espécie de cumplicidade dos homens em relação 

às atividades das prostitutas, ensejando a vontade de protegê-las. Afinal, conforme afirmação 

do criminólogo do século XIX, Evaristo de Moraes, “a prostituição é um mal necessário para 

a preservação do lar”
113

. Os atores dos processos analisados são indivíduos oitocentistas e 

trazem nos seus discursos, mesmo que tacitamente, a carga do momento e do espaço social 

em que viviam. Mesmo seguindo ritos e procedimentos legais, seus discursos nunca são 

isentos, e mesmo a mais rebuscada juridicidade revela uma vivência social digna de ser 

explorada. 

 

3.1.2. Condutas 

 

Estabelecemos, assim, que os termos de bem viver eram originados de um 

procedimento policial ou judicial que tinha como personagens principais a autoridade estatal – 

em geral um Delegado, Subdelegado ou Juiz (de Paz, Municipal ou de Direito), a depender do 

momento histórico – e um ou mais réus – indivíduos geralmente oriundos de camadas sociais 

populares. Porém, como defendido, isso não exclui a atuação dos outros auxiliares da justiça e 

das testemunhas, que também imprimiram sua marca na constituição dos processos 

analisados. 

Porém, a existência do procedimento que culmina na assinatura do termo de 

bem viver depende da existência de fato que o inspetor de quarteirão, o Delegado, o Juiz, ou 

qualquer indivíduo (figurando como queixoso) considerou digna da atuação penal com vistas 

à repressão. O Quadro 2 sintetiza as condutas imputadas aos réus dos processos, bem como as 

suas promessas quando da assinatura do termo: 
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Quadro 2 – Relação de condutas imputadas e promessas nos termos de bem viver 

 

  O primeiro fato que ficou evidente com essa sistematização é a diversidade das 

condutas abrangidas pelos termos de bem viver. No entanto, podemos notar um padrão nas 

categorias referidas pelas capitulações dos documentos, sendo recorrente a alusão a “paz das 

famílias”, “socego público” (na grafia da época) e expressões com sentidos correlatos, como 

“perturbação” e “desordem”. Trata-se de clara alusão ao §2º do art. 12 do Código de 

Processo Criminal vigente à epoca, que dispunha que esse instituto legal era aplicável aos 

“vadios, mendigos, bebados por habito, prostitutas, que perturbam o socego publico, aos 

turbulentos, que por palavras, ou acções offendem os bons costumes, a tranquillidade 

publica, e a paz das familias.”. 

Processo 

nº: 
Conduta/promessa no termo: 

1 

“[...] consentir em sua casa ajuntamento de escravos captivos e com isso 

perturbação do socego público [...]”, “ [...] jogar no Corpo de Guarda 

com soldados e escravos [...]” e “[...] várias desordens suscitadas na casa 

dele por ele praticadas [...]”/ “[...] assinar termo de bem viver 

prometendo jamais nunca consentir ajuntamentos ilicitos em sua casa 

[...]” 

2 
Queixas diversas, sintetizadas por “perturbação do socego e 

tranquilidade de famílias honestas moradoras desta Villa” / “[...] promete 

de ora em diante não ser mais chamado a Juízo” 

3 
Constatada quebra de termo de bem viver pelo fato do réu realizar 

“prácticas criminosas, prognosticos aterradores, propaganda de ideias 

absurdas e supersticiosas, perturbando a paz das famílias”. 

4 

“Longo seria enumerar o que tem ouzados os suppdos pela sua 

degeneração ou audacia: mas que o exposto é bem potente, que são elles 

bastante perversos, capazes de commetter grandes crimes, que 

continuamente perturbam o socego dos seus vizinhos; e sobretudo que o 

suppdo, em vista as ameaças e dezacatos que tem sofrido por sua paz, 

vida e propriedade” / “[...] não tendo o queixoso comprovado que os 

acusados pretendem cometer algum crime contra a sua pessoa ou bens 

[...] mando que fiquem em paz os accusados” 

5 

Perturbação e arrombamento de casa de duas meretrizes. / “[...] se 

obrigar a evitar desordem com seus visinhos, não perturbando mais o 

socego publico e sem se embriagar, e finalmente submetendo-se às 

penas que são impostas pela lei no caso de quebrar”. 

 

6 

Insultou o vizinho do quarteirão e embriaga-se habitualmente. / “[...] 

assine termo de bem viver para que cuide honestamente de sua família e 

bens”. 
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  Considerando-se a generalidade dessas definições, natural que o escopo de 

condutas abrangidas seja amplo e heterogêneo. Assim, poder-se-ia obrigar o infrator a assinar 

o termo de bem viver em situações tão diversas como por permitir ajuntamento de escravos 

(processo 1), insultos e embriaguez (processo 6), e até mesmo por tentativa de homicídio 

(processo 4). Assim, percebe-se que as punições previstas nos termos de bem viver não advém 

do preenchimento de uma conduta típica. Na verdade, a fórmula genérica trazida no §2º do 

art. 12 do Código de Processo Criminal remete a uma perspectiva do direito penal do autor, 

entendido como a punição dos indivíduos pelo que eles são, ao invés de condicionar a pena ao 

seu agir, como seria esperado em um Código forjado sob a égide do pensamento da 

Criminologia Clássica.
114

 Assim, muitas das práticas relatadas nesses documentos também 

poderiam ser capituladas como vadiagem
115

, exemplo clássico de crime referente à autoria e 
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não à conduta. A maior parte das práticas que ensejavam a aplicação dos termos de bem viver 

poderiam ser capituladas nos tipos da Parte Quarta do Código Criminal de 1830, que regulava 

os “Crimes Policiaes”, tratando das infrações às posturas municipais, tais como ajuntamentos 

ilícitos, mendigagem ou vadiagem. Porém, o fato da autoridade escolher utilizar os termos ao 

invés do processo penal usual (que, no caso dos “crimes policiaes”, poderia ser inclusive 

iniciado ex officio
116

) já indica a função específica que esse instituto possuía no sistema 

criminal oitocentista.  

  A ruptura da noção de conduta típica, estritamente vinculada à narrativa 

moderna que identifica a norma objetiva como a forma mais justa de quantificar a punição
117

, 

demonstra a trajetória paradoxal que o Direito Penal do Império seguiu: ainda que o Código 

Criminal de 1830 e o Código de Processo Criminal de 1832 fossem marcadamente liberais
118

, 

as condições concretas da sociedade brasileira acabaram conduzindo a um recrudescimento 

das formas de controle social, conforme descrito por HOLLOWAY: 

“A necessidade de controlar a maioria suplantou os princípios liberais esposados 

pela minoria. Na falta de um método alternativo óbvio para manter os escravos 

submissos em um ambiente urbano em que muitos deles conseguiam fugir ao 

controle dos seus senhores, as autoridades iniciaram um processo para regular a 

intensidade e a forma do castigo brutal, tornando o novo Estado cúmplice do terror 

infundido na população. A sociedade carcerária que Foucault imaginou, na qual os 

cidadãos do Estado moderno internalizaram os mecanismos para seu próprio 

controle, tinha pouca sustentação numa sociedade composta de senhores e 

escravos”.
119

 

 

   A violência da sociedade escravista imperial levou à atuação feroz do Estado, 

com vistas não só a punir os delitos, mas também a preveni-los. Os termos de bem viver 

surgem, assim, como mecanismo preventivo embasado na classificação de indivíduos que 
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 SOUZA, Braz Florentino Henriques de. Código criminal do Imperio do Brasilannotado com as leis, decretos, 

avisos e portarias publicados desde a sua data até o presente, e que explicação, revogação ou alteração 

algumas das suas disposições, ou com ellas tem immediata connexão : acompanhado de um appendice contendo 

a integra das leis addicionaes ao mesmo codigo, posteriormente promulgadas. Recife: Typographia Universal, 

1858. p. 103 
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 “O poder de regulamentação obriga à homogeneidade; mas individualiza, permitindo medir os desvios, 

determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras. 

Compreende-se que o poder da norma funcione facilmente dentro de um sistema de igualdade formal, pois 

dentro de uma homogeneidade que é a regra, ele introduz, como um imperativo útil e resultado de uma medida, 

toda a gradação das diferenças individuais”. FOUCALT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 

Petrópolis: Vozes, 2007. p. 154 
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 Cf. LOPES, José Reinaldo de Lima. op. cit., p. 265: “O Código [Criminal] tira inspiração nas mesmas fontes 

da Constituição de 1824, isto é, o iluminismo penal do século XVIII, que já dera o Projeto de Código Criminal 

de 1786, de Pascoal de Mello Freire em Portual, e também em 1786 o Còdigo de Toscana de Pedro Leopoldo”. 

Sobre o Código de Processo Criminal ele afirma na p. 267 ter sido “a grande vitória legislativa dos liberais, logo 

após a abdicação e D. Pedro I”. 
119

 HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século XIX. Rio 

de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997. p. 57 
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teoricamente estariam mais propensos a cometer delitos e, com isso, lesionar a ordem social e 

legislativa, ideia tão valiosa para o projeto de Nação delineada no século XIX. Conforme 

sustenta Eduardo Martins, “o termo de bem viver será o instrumento de punição dos „homens 

infames‟, com esse dispositivo, toda penalidade passa a ser um controle, não tanto sobre se o 

que fizeram os indivíduos está em conformidade ou não com a lei, mas ao nível do que podem 

fazer.”
120

 A discussão acerca do projeto legislativo imperial e da ideia de Nação forjada nesse 

período será aprofundada no próximo capítulo. 

  Por outro lado, a perspectiva do Direito Penal do autor evidenciada nos termos 

de bem viver não implica necessariamente a aplicação de uma pena desproporcionalmente 

alta com vistas a um controle social paranoico. Na verdade, estabelece-se uma aplicação de 

penas que seja cômoda aos interesses de quem esteja em juízo, no grau do seu poder e status. 

Por exemplo, no já mencionado processo nº 5
121

, escancaram-se as desigualdades internas do 

sistema penal do Império. O réu, Franciso Raphael Agliani, arromba a casa das vítimas 

empunhando uma faca, constituindo clara ameaça à integridade física das duas meretrizes, 

“obrigando-as a correrem espavoridas para casa dos vizinhos”. Na peça inicial do processo, 

uma narrativa da prisão em flagrante ocorrida às 3 da tarde de 25 de fevereiro de 1876, e 

subscrita pelo Comandante Teixeira, consta que Raphael arrombou a casa das mulheres tendo 

“ameaçado matar”. Assim, levando-se em conta que essa informação foi corroborada pela 

prova testemunhal produzida no curso da instrução, trata-se de situação claramente 

enquadrada como tentativa de homícidio, prevista no art. 192 do Código Criminal do Império, 

interpretado conjuntamente às agravantes 13 e 14 elencadas no seu art. 16, bem como a 

redução da pena pela tentativa, disciplinada no art. 34
122

. Assim, caso o crime fosse 
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 MARTINS, Eduardo. op. cit., p. 96 
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 AHRS. Delegacia de Polícia. Cruz Alta. Maço 7. Ano 1857. 
122 BRASIL, Código Criminal do Imperio do Brazil, 1830. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Regulamentos/R120.htm> Acesso em: 03/11/2013: 
Art. 16. São circumstancias agravantes: 

[...] 

13. Ter havido arrombamento para a perpetração do crime. 

14. Ter havido entrada, ou tentativa para entrar em casa do offendido com intento de commetter o crime. 

[...] 

Art. 34. A tentativa, á que não estiver imposta pena especial, será punida com as mesmas penas do crime, menos 

a terça parte em cada um dos gráos. 

Se a pena fôr de morte, impôr-se-ha ao culpado de tentativa no mesmo gráo a de galés perpetuas. Se fôr de galés 

perpetuas, ou de prisão perpetua com trabalho, ou sem elle, impor-se-ha a de galés por vinte annos, ou de prisão 

com trabalho, ou sem elle por vinte annos. Se fôr de banimento, impôr-se-ha a de desterro para fóra do Imperio 

por vinte annos. Se fôr de degredo, ou de desterro perpetuo, impôr-se-ha a de degredo, ou desterro por vinte 

annos. 

[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Regulamentos/R120.htm
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considerado em seu gráo máximo, a pena seria de galés perpétuas. Caso o enquadramento 

fosse no menor dos gráos, a aplicação cabível seria a de prisão com trabalho. Em qualquer um 

dos casos, resta evidente que a punição que sofreu o réu, qual seja, a condenação à assinatura 

do termo de bem viver é menos grave do que aquela à qual estaria submetido caso sua conduta 

tivesse sido relacionada ao tipo do art. 192 do Código Criminal do Império. Inclusive, no 

documento por ele assinado em 2 de março de 1876, consta apenas uma descrição genérica do 

ocorrido, sem nenhuma menção às ameaças de morte. Ele se obrigou “a não praticar mais 

desordem com seus visinhos nem perturbando mais o socego público, e nem se embriagar”, 

sendo imposta a pena de prisão e multa apenas no caso de descumprimento, como era a 

práxis. Não constando mais documentos nesses autos, podemos presumir que a tutela estatal 

punitiva em relação a esse fato chegou ao fim. No entanto, podemos apenas conjecturar 

acerca dos desdobramentos ocorridos fora do processo da tão conturbada relação entre 

Raphael e as irmãs prostitutas Maria Julia e Maria Leopoldina. 

  Esse caso demonstra de forma clara o poder que as categorias genéricas 

presentes no §2º do art. 12 do Código de Processo Criminal de 1832 concediam ao julgador. 

Parece verossímil a hipótese do Delegado de Polícia ter tomado a decisão de condenar o réu à 

assinatura do termo de bem viver em função do fato das vítimas terem como atividade 

habitual o meretrício, deixando, assim, de instaurar processo-crime, o qual poderia levar à 

aplicação de punições mais severas e talvez trazer à tona fatos envolvendo as meretrizes que 

não deveriam chegar à opinião pública. O Código Criminal oferecia essa possibilidade ao não 

estabelecer critérios objetivos para a utilização do instituto dos termos, ficando facultado o 

enquadramento das condutas em função das circunstâncias concretas (pessoais, no caso). 

Trata-se de clara violação ao inciso XIII do art. 179 da Constituição Política do Império do 

Brasil de 1824, que dizia: “A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, [...]”. 

Porém, considerando a vigência de um princípio de igualdade como esse em um Império 

escravista como o brasileiro, nada mais lógico do que as normas constituírem, na maior parte 

dos casos, meras formalidades, aplicadas em um sistema policial e judiciário que reproduzia 

as desigualdades da sociedade.  

 

                                                                                                                                                                                     
Art. 192. Matar alguém com qualquer das circumstancias aggravantes mencionadas no artigo dezaseis, numeros 

dous, sete, dez, onze, doze, treze, quatorze, e dezasete. 

Penas - de morte no gráo maximo; galés perpetuas no médio; e de prisão com trabalho por vinte annos no 

minimo. 
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3.2. LEGITIMAÇÃO LEGAL E DOUTRINÁRIA 

3.2.1. Panorama geral da legislação aplicável aos termos de bem viver 

 

Os termos de bem viver analisados, ainda que não apresentassem uniformidade 

entre si por variarem muito quanto a aspectos formais, especificamente no que tange ao 

procedimento que levava à firmatura do documento pelo suposto infrator, traziam como 

padrão a alusão a certos dispositivos legais específicos no momento de cominação das penas, 

de forma que o aplicador do direito demonstrava, nesse momento, a sua submissão à lei penal 

vigente. Por exemplo, no procedimento em que se determina que o português Francisco 

Antonio Dias assine termo de bem viver, o escrivão, a mando do delegado, redige: 

“ante o seu comportamento que tem desenvolvido, a ponto de andar perturbando o 

socego e tranquilidade das familias honestas moradoras desta Villa assignando 

termo de bem viver ao ditto Francisco Antonio Dias, impondo-lhe a pena o delegado 

no caso de quebrar o presente termo, de trinta mil réis conforme o art. §3º do art. 58 

do Regul. nº 120 de 31 de janeiro de 1842”.
123

 

Trata-se de estrutura presente em todos os documentos analisados, não se 

identificando cominações desprovidas de embasamento legal claro. Veja-se a seguinte 

sistematização dos dispositivos legais citados: 

Quadro 3 – Relação dos dispositivos legais citados nos documentos 

Processo 

nº: 
Dispositivos legais citados: 

1 
“paragrapho terceiro do artigo 58 do Regulamento nº 120, de 31 de 

janeiro de 1842” 

2 
“impondo-lhe a pena o Delegado no caso de quebrar o presente termo, 

de trinta mil réis conforme o §3º do art. 58 do Regul. nº 120 de 31 de 

janeiro de 1842” 

3 

“se acha sujeito a pena que no termo foi imposta no termo de trinta dias 

de prisão e trinta mil reis de multa na forma do art. 12, §3º do Cód. de 

Processo Criminal”; “O réo desistiu do prazo que lhe concede o §6º do 

art. 48 do Dec. Nº 4.824 de 22 de Novembro de 1871 e por isto 

remmeta-se este processo ao Juiz Municipal da Capital para proferir 

sentença”: 

4 
“pede-se a cominação das penas impostas no art. 12, §3º do Código de 

Processo Criminal de concordância com o disposto nos arts. 121 a 150 

do mm. Cód. E 112 do Regº de (30) de janeiro de 1842” 

5 
“conforme o disposto nos artigos 121 do Cód. de Proc. Criminal e o 

Regulamento de 31 de janeiro de 1842” 

6 “e no caso de quebrar o ditto termo ser lhe imposta as penas do §3º do 

art. 58, do Regulamento nº 120 de 31 de janeiro de 1842” 

                                                           
123

 AHRS. Delegacia de Polícia. Cruz Alta. Maço 7. Ano 1857. 
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Deve-se ressaltar, porém, que a utilização de dispositivos legais não era 

exclusiva dos processos que terminavam com a “condenação”
124

. No processo nº 2
125

, 

Timotheo Jozé Severo relata uma série de desordens causadas por seus vizinhos, Miguel 

Barcellos D‟Oliveira, Jozé Carvalho D‟Oliveira e João Francisco D‟Oliveira. Segundo ele, os 

réus eram “dezordeiros turbulentos e pouco dados ao trabalho, procurando sempre como 

assídua distração provocar os vizinhos por meio de contínuas ameaças e desonradas 

pretensões”. Na peça de queixa-crime que dá início ao procedimento, ele faz um longo 

relato
126

 e requer a “cominação das penas impostas no art. 12, §3º do Cód de Proc Crim de 
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 Tecnicamente não se trata de uma condenação, face à existência de particularidades no trâmite dos 

procedimentos de termos de bem viver.  
125

 AHRS. Delegacia de Polícia. Cruz Alta. Maço 7. Ano 1857. 
126

 Cf. Ibidem. “Os querellados irmãos, tbem moradores no Botucarahy, vizinhos do suppª são conhecidos 

geralmente como dezordeiros turbulentos e pouco dados ao trabalho, procurando sempre como assídua distração 

provocar os vizinhos por meio de contínuas ameaças e desonradas pretensões. Assim é que há seis mezes a 

[ilegível] os tem suppªs tomado como alvo das suas escaramuças [brigas, contendas] a pessoa e propriedade do 

suppª pois não há ainda um mez que estes [ilegível] derão a mais exuberante prova de que estão completamente 

abençoados pela mais requintada providencia. Estava o suppº em sua fazenda parando rodeio quando foi 

surpreendido pela prezença de Miguel da Oliveira que, entrando no mesmo rodeio com feição de quem despunta 

em bem proprio foi se encaminhando pª os animais: perguntando-lhe o supp
e 
o que desejava d‟ali? “visto que era 

exclusivamente de sua propriedade aquelle rodeio” respondeu Miguel que não lhe devia por isto satisfação e que 

ele ia procurar uma rez cabeça de gado sua e logo lançou mão da pistola que sempre trazia consigo. Em seguida 

fazendo ahi o supp
e    

algumas  provocações teve em resposta uma serie dos mais baixos improperios e 

provocações em vozes bem altas, que, ouvidas pelos dois irmãos José e João, os fizeram vir em demanda de 

Miguel, e logo que se acharão os trez reunidos redobrarão os desatinos e os [ilegível]  chegando ao ponto de 

apontarem as armas de [ilegível]  que sempre conduziam contra o supp
e 

e o seu companheiro Manoel Joaquim 

Severo que tbem ali se estava; e, como se estivessem procurando descobrir algum alvo em que depositarem a 

superioridade de suas armas, se depois de por algum minutos causarem ao supp
e 

e seo companheiro em tão 

[ilegível] e aterradoras circunstâncias, foi que com [ilegível]  dezistirá de suas [ilegível]: perturbarão porem, que 

o supp
e 
não mais se oppos as suas determinações por que então lhe seria mais fatal!        

Deixando-lhes ahi [ilegível], e interrompendo o seo trabalho de rodeio o suppe para desfazer os sustos que 

cauzados a sua família  “que aterrada já havia ahi ido em seo auxilio” tao inesperado e perigoso [ilegível], se 

retirou para sua morada próxima ao ponto do rodeio.                   

A perversidade e a [ilegível]  que caracterizão os supplicados não se reduzem somente a estas dezavenças e 

insultos que lanção ao supp
e 

mas é de todos bem conhecido, n‟aquelle lugar e até mesmo nesta cidade, a má 

índole e indolência que ostentão não só para os vizinhos, como tbem contra os que formão o circulo de suas 

famílias por que mais de uma rixa tem elles alimentados, e é d‟isto prova bem [ilegível]  o processo crime, a que, 

perante o Jury d‟esta cidade na primeira sessão do anno passado proximo, responde o último [ilegível]  João 

Franº D‟Oliveira, por ferimentos praticados em seu Escravo, que ainda vítima de tais ferimentos, se acha 

completamente prejudicado nos movimentos do braço direito. 

Longo seria enumerar os [ilegível]  a que tem se ouzado os suppdos pela sua degeneração ou audacia: mas que o 

exposto é bem potente: que são elles bastante perversos, capazes de commetter grandes crimes, que 

continuamente perturbam o socego de seus vizinhos: e sobre tudo que o supple, em vista as ameças e dezacatos 

que tem sofrido, tem justamente por sua paz, vida e propriedade.   

Nestas condições pois como o prevenir é mais util do que punir requer-se a VSª que se digne ordenar a citação 

dos suppdos e das testemunhas do rol junto, para comparecer nesta Junta em dia e hora que for marcado, a fim de 

que seja VSª informado da veracidade do exposto: e provado o necessário condenar aos querellados que 

assignem termo de segurança e bem viver, para que não mais perturbem a paz do suppdo que deseja voltar 

tranqüillo para sua residencia. Para esse fim: pede-se a cominação das penas impostas no art. 12, §3º do Cód de 

Proc Crim de concordância com o disposto nos arts. 121 a 150 do mm. Cod. e 112 do regº de 50 de janº de 

1842.”   
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concordância com o disposto nos arts. 121 a 150 do mm. Cod. e 112 do regº de 50 de janº de 

1842”. São ouvidas testemunhas, e ao final o juiz decide: 

“As testemunhas dos accusados, todas a uma voz, dizem que conhecem os 

accusados e os tem por boas pessoas e que se algumas desordens tem havido entre 

os accusados e o queixoso é por que este também os provoca. Ora, não tendo o 

queixoso provado que os accusados pretendem cometer algum crime contra a sua 

pessoa ou bens, na forma do art. 12, § 3º e art. 125 do Cód de Proc Crime, e art. 112 

do Reg. de 31 de janeiro de 1842, e tendo os accusados com as suas testemunhas 

destruídos o que allega na sua petição a fls julgo improcedente a queixa, e mando 

que fiquem em paz os accusados e condemno o queixos nas custas.” 

 

  Assim, inexistem dúvidas de que a ordem legal vigente legitimava a aplicação 

dos termos de bem viver, condicionando-a ao cumprimento de requisitos e critérios previstos 

na lei penal. Passemos agora a um breve estudo dessas normas citadas, bem como do 

ordenamento jurídico penal da época imperial, investigando aspectos gerais desses 

dispositivos e diplomas legais. 

 

 3.2.2. O Código de Processo Criminal de 1832 e suas reformas 

 

  A viga-mestra legal da aplicação dos termos de bem viver encontra-se no 

Código de Processo Criminal de 1832, que trazia um capítulo denominado “Termos de Bem 

Viver, e de Segurança”
127

, e no qual constavam as disposições gerais acerca do instituto. 
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 BRASIL. Codigo de Processo Criminal de primeira instancia, 1832. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm> Acesso em: 03/11/2013: 

CAPITULO II 

DOS TERMOS DE BEM VIVER, E DE SEGURANÇA. 

Art. 121. O Juiz de Paz a quem constar que existe no respectivo Districto algum individuo em circumstancias 

dos que se acham indicados nos §§ 2º e 3º do art. 12, o mandará vir á sua presença com as testemunhas, que 

souberem do facto: se a parte requerer prazo para dar defesa, conceder-se-lhe-ha um improrogavel; e provado, 

mandará ao mesmo individuo que assigne termo de bem viver, em o qual se fará menção, na presença do réo, das 

provas apresentadas pró, ou contra; do modo de bem viver prescripto pelo Juiz, e da pena comminada, quando o 

não observe. 

Art. 122. Quebrado o termo, o Juiz de Paz, por um processo conforme ao que fica disposto no artigo antecedente, 

imporá ao réo a pena comminada, que será tantas vezes repetida quantas forem as reincidencias. 

Art. 123. Todo o Official de Justiça poderá ex-officio, ou qualquer cidadão, conduzir á presença do Juiz de Paz 

do Districto a qualquer, que fôr encontrado junto ao lugar, onde se acaba de perpetrar um crime, tratando de 

esconder-se, fugir, ou dando qualquer outro indicio desta natureza, ou com armas, instrumentos, papeis, e 

effeitos, ou outras cousas, que façam presumir cumplicidade em algum crime, ou que pareçam furtadas. 

Art. 124. Se o Juiz perante quem fôr levado O suspeito entender que ha fundamento razoavel (depois de ouvil-o, 

e ao conductor) para acreditar-se que elle tenta um crime, ou é cumplice, ou socio em algum, o sujeitará a termo 

de segurança, até justificar-se. 

Art. 125. O mesmo póde fazer o Juiz toda a vez que alguma pessoa tenha justa razão de temer que outra tenta um 

crime contra ella, ou seus bens. 

Art. 126. O conductor, ou as partes queixosas devem dar juramento, e provar com testemunhas (ou documentos, 

quando lhes fôr possivel) sua informação escripta; o accusado póde contestal-a verbalmente, e provar tambem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm
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Segundo José Reinaldo de Lima Lopes, esse Código foi a grande vitória legislativa dos 

liberais
128

, e, nos dizeres de Holloway, estava inserido em um contexto pós-independência no 

qual o país visava à ruptura com o passado colonial, criando para tanto legislação penal, 

instituições e procedimentos judiciais
129

. Portanto, o Código de Processo Criminal de 1832 

completa a reforma liberal do sistema judicial posterior à Independência, que já tivera 

desdobramentos com a edição da Constituição de 1824 e o Código Criminal do Império de 

1830
130

.  

  No texto original do Código de Processo Criminal do Império, competia ao 

Juiz de Paz determinar a assinatura de termos de bem viver e instruir a ação criminal cabível 

quando esses não fossem cumpridos. Trata-se de atribuição de competência que se inseria no 

espírito liberal desse Código de criar instituições locais e descentralizadas e uma Justiça 

independente
131

. Portanto, percebe-se que a intenção inicial do legislador acerca dos termos 

de bem viver era a judiciliazação da sua aplicação, hipótese também confirmada pela leitura 

do art. 12, §2º desse diploma legal, que dispunha expressamente:  “Art. 12. Aos Juizes de Paz 

compete: [...]   § 2º Obrigar a assignar termo de bem viver aos vadios, mendigos, bebados 

por habito, prostitutas, que perturbam o socego publico, aos turbulentos, que por palavras, 

ou acções offendem os bons costumes, a tranquillidade publica, e a paz das familias.”. As 

penas aplicáveis em caso de infração ao termo vinham, por sua vez, previstas no §3º desse 

mesmo artigo:  “§ 3º [...] Obrigar a assignar termo de segurança aos legalmente suspeitos da 

pretenção de commetter algum crime, podendo cominar neste caso, assim como aos 

comprehendidos no paragrapho antecedente, multa até trinta mil réis, prisão até trinta dias, e 

tres mezes de Casa de Correcção, ou Officinas publicas.”. 

                                                                                                                                                                                     
sua defesa antes que o Juiz resolva; e por isso no segundo caso deve ser notificado para vir á presença do mesmo 

Juiz. 

Art. 127. O Juiz, se a gravidade do caso o exigir, porá a parte queixosa sob a guarda de Officiaes de Justiça, ou 

outras pessoas aptas para guardal-a, em quanto o accusado não assigne o termo. 

Art. 128. Se o accusado destróe as presumpções, ou provas do conductor, ou queixoso, o Juiz o mandará em paz, 

mas nem por isso fica o conductor, ou queixoso sujeito a pena alguma, salvo havendo manifesto dolo. 

Art. 129. Estes termos de segurança seguem todas as regras estabelecidas para as fianças dos réos que se 

pretenderem livrar soltos. 

Art. 130. Estes termos serão escriptos pelo Escrivão, assignados pelo Juiz, testemunhas e partes; e quando estas 

não queiram assignar, ou não souberem escrever, o fará por ellas uma testemunha.  
128
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 WOLKMER, Antonio Carlos. op. cit. p. 117 
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 CODA, Alexandra. O juiz de paz na esfera criminal – Porto Alegre (1832-1841). 2012. Trabalho de 

Conclusão de Curso (História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UFRGS, Porto Alegre, p. 34 
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  Porém, os processos analisados neste trabalho demonstraram que a regra não 

era a judicialização, mas sim se constatou a aplicação dos termos majoritariamente pelas 

autoridades policiais locais. Considerando-se que o período dos documentos levantados 

cinge-se aos anos compreendidos entre 1856 e 1876, essa situação é explicada pela Reforma 

do Código de Processo Criminal de 3 de dezembro de 1841. Por meio dela, a instrução 

criminal dos “crimes de polícia” – as infrações englobadas pelos termos, consideradas de 

menor potencial ofensivo
132

 – passou do Poder Judiciário eleito (juízes de paz) ao Executivo: 

eram os chefes de polícia nomeados pelo Presidente da Província que delegavam suas funções 

a delegados de polícia no interior para investigar inquisitorialmente os crimes
133

. 

  O sentido dessa Reforma era claramente ceifar alguns dos avanços liberais 

conquistados com o Código de 1832, exemplo evidente das celeumas ideológicas entre 

liberais e conservadores que permearam todo o século XIX brasileiro. Assim, impôs-se a 

centralização da força punitiva estatal, de forma que a aplicação dos termos de bem viver não 

estava mais apenas incluída no âmbito de competência dos juízes de paz, que representavam 

instituição participativa, próxima da população e com um objetivo teoricamente conciliador e 

harmonizador
134

, passando a fazer parte da atividade do corpo policial, que, em última 

instância, era nomeado e controlado pelo poder central imperial
135

. 
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 LOPES, José Reinaldo de Lima, op. cit., p. 308 
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 Sobre especificidades acerca da atividade dos juízes de paz, ver a pesquisa de Alexandra Coda citada na nota 

de rodapé nº 130. 
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 Ver os seguintes dispositivos pertinentes da Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841, que reformou o Processo 

Criminal (Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM261.htm> Acesso em: 

03/11/2013): 

TITULO I 

Disposições Criminaes 

CAPITULO I 

Da Policia 

Art. 1º Haverá no Municipio da Côrte, e em cada Provincia um Chefe de Policia, com os Delegados e 

Subdelegados necessarios, os quaes, sobre proposta, serão nomeados pelo Imperador, ou pelos Presidentes. 

Todas as Autoridades Policiaes são subordinadas ao Chefe da Policia. 
Art. 2º Os Chefes de Policia serão escolhidos d'entre os Desembargadores, e Juizes de Direito: os Delegados e 

Subdelegados d'entre quaesquer Juizes e Cidadãos: serão todos amoviveis, e obrigados a acceitar. 
Art. 3º Os Chefes de Policia, além do ordenado que lhes competir como Desembargadores ou Juizes de Direito, 

poderão ter uma gratificação proporcional ao trabalho, ainda quando não accumulem o exercicio de um e outro 

cargo. 
Art. 4º Aos Chefes de Policia em toda a Provincia e na Côrte, e aos seus Delegados nos respectivos districtos 

compete: 
§ 1º As attribuições conferidas aos Juizes de Paz pelo art. 12 §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do Codigo do Processo 

Criminal. [...] (grifo nosso – dispositivos que tratavam dos termos de bem viver). 
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  Porém, na prática, conforme escreve Holloway, “juntamente com a 

centralização da hierarquia da autoridade, o efeito mais significativo da Lei de 3 de Dezembro 

de 1841 foi estender formalmente poderes judiciais à polícia.”
136

 Continua o autor: 

“Pela reforma de 1841, os chefes de polícia, delegados e subdelegados tinham plena 

autoridade, no âmbito das violações das posturas municipais e de todas as 

contravenções, para expedir mandados de busca e apreensão, efetuar prisões, 

incriminar formalmente, determinar fiança, conduzir audiências judiciais sumárias, 

pronunciar sentença e supervisionar a punição – tudo isso sem a intervenção de 

qualquer autoridade. Para todos os crimes, excetuando-se os de maior gravidade, o 

chefe de polícia, ou o delegado por ele nomeado no âmbito local, transformou-se em 

acusador, investigador, oficial de prisão e promotor, além de juiz, jurado e 

carcereiro”.
137

 

   

Durante as discussões parlamentares acirradas acerca do Projeto de Lei da 

Reforma, os termos de bem viver surgiram como tema de oposição pelos liberais, conforme 

relata João Mendes de Almeida Junior em seu manual de Processo Criminal publicado em 

1920: 

“Desde o tempo em que se discutia no nosso parlamento o projecto da lei de 3 de 

Dezembro de 1841, começou a suscitar-se uma reacção contra os termos de bem 

viver, não só por se terem transformado em armas de perseguição partidaria, como 

porque, diziam os liberaes: “- agora que essa attribuição vai sahir das mãos dos 

juizes de paz e passar para as das autoridades policiaes, mais se acentuarão o 

vexame e o arbitrio na cereação de motivos para taes termos”. Accresce, dizia o 

deputado Moura Magalhães, que “tratando-se de uma comminação de pena, é 

inconstitucional essa especie de condemnação sem defeza e sem sentença 

judicial.”
138

 

 

Porém, em que pese a oposição liberal já reconhecer à época os problemas de 

coerência jurídica presentes nos termos de bem viver
139

, eles permaneceram no nosso sistema 

jurídico pela influência conservadora na reforma de 1841, consubstanciada na Lei nº 261, de 3 

de dezembro de 1841, “reformando o Codigo do Processo Criminal”. No mês seguinte, o 

Imperador D. Pedro II edita regulamento versando sobre a execução da parte policial e 

criminal daquela lei, e que será o embasamento principal da aplicação dos termos de bem 

viver, conforme demonstrado no Quadro 3: o Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842. 

Esse diploma legal trouxe de forma expressa as novas competências dos chefes de polícia
140

, 
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bem como uma seção versando exclusivamente sobre os “Termos de bem viver e de 

seguranca”
141

, a qual sintetizava as disposições sobre o tema no ordenamento reformado.  

Nova reforma foi realizada em 1871, dessa vez modificando de forma mais 

profunda o sistema Judiciário como um todo: a Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 1871, 

posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 4.824, do mesmo ano. Em relação aos termos 

do bem viver, a disposição mais importante refere-se à supressão da competência dos juízes de 

paz para o julgamento das infrações desses termos
142

, e a atribuição dessa tarefa aos juízes 

municipais e aos juízes de direito
143

. A função dos chefes, delegados e subdelegados de 

                                                                                                                                                                                     
Das attribuições dos Empregados de Policia 

SECÇÃO I 

Das attribuições do Chefe de Policia 

Art. 58. Aos Chefes de Policia na Côrte e em toda a Provincia, a quem pertencerem, competem as seguintes 

attribuições policiaes: 

[...] 

2º Obrigar a assisar termo de bem viver aos vadios, mendigos, bebados por habito, prostitutas, que perturbão o 

socego publico; e aos turbulentos, que por palavras ou acções offendem os bons costumes, tranquillidade 

publica, e a paz das familias. 

3º Obrigar a assignar termo de segurança aos legalmente suspeitos da pretenção de commetter algum crime, 

podendo comminar neste caso, assim como aos comprehendidos no paragrapho antecedente, multa até 30$000 

rs., prisão até 30 dias, e 3 mezes de Casa de Correcção, ou officinas publicas. [...] 
141

Ibidem: 

SECÇÃO II 

Dos Termos de bem viver e de seguranca 

Art. 111. Os Chefes de Policia, Delegados, Subdelegados, e Juizes de Paz, aos quaes constar que existem nos 

seus districtos, ou a quem forem apresentados alguns vadios, e mendigos, nos termos dos arts. 295 e 296 do 

Codigo Criminal, bebados por habito; prostitutas que perturbem o socego publico; turbulentos que por palavras e 

acçõos offendão os bons costumes, a tranquillidade publica, e a paz das familias, procederáõ immediatamente na 

conformidade do disposto nos arts. 121, 122, 123 e 124 do Codigo do Processo Criminal, obrigando-os a 

assignar termo de bem viver, e comminando-lhes pena, para o caso em que o quebrem. E tendo noticia, por 

qualquer maneira, de que o termo foi quebrado, procederão segundo o que se acha disposto nos arts. 206, 207, 

208, 209 e 210 do mesmo Codigo, a fim de que possuo ser impostas aos transgressores as penas marcadas nos 

arts. 12 § 3º, 121 o 122 do já citado Codigo. 

Art. 112. Quando alguma pessoa tiver justa razão para temer que outro tenta um crime contra ella, o fará saber 

por meio de petição ao Chefe de Policia, Delegado, Subdelegado, ou Juiz Municipal, e qualquer delles a 

attenderá, procedendo immediatamente nos termos dos arts. 124, 126, 127, 128, 129 e 130 do Codigo do 

Processo Criminal. 

Art. 113. Se fôr apresentado ao Chefe de Policia, Delegado, ou Subdelegado, por Alcaide, Official de Justiça, 

Pedestre, ou qualquer Cidadão, um individuo encontrado junto ao lugar, em que se acabava de perpetrar um 

delicto, tratando de esconder-se, fugir, ou dando qualquer outro indicio desta natureza, ou com armas, 

instrumentos, papeis, ou outras cousas, que fação presumir complicidade, ou que tenta algum crime, ou que 

pareção furtadas, a Autoridade policial procederá da mesma fórma, sujeitando-o a termo de segurança até 

justificar-se. 
142
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DAS ATTRIBUIÇÕES CRIMINAES 

Art. 2º Aos Juizes de Paz, além das suas actuaes attribuições, compete: 

§ 1º O julgamento das infracções de posturas municipaes com appellação para os Juizes de Direito; ficando 

porém supprimida a competencia para julgar as infracções dos termos de segurança e bem viver. (grifo 

nosso)  
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polícia passa a ser de organizar “o processo preparatorio das infracções dos termos de 

segurança e bem viver”. Institui-se um procedimento específico para o processamento dos 

crimes policiais, em que as funções dos juízes e dos policiais em relação aos termos de bem 

viver ficam bem definidas
144

. 

                                                                                                                                                                                     
Art. 3º Aos Juizes Municipaes fica competindo, além das outras attribuições: 

[...] 

§ 2º O julgamento da infracção dos termos de segurança e bem viver, que as autoridades policiaes e os Juizes de 

Paz tiverem feito assignar. 

Art. 4º Aos Juizes de Direito das comarcas do art. 1º e bem assim aos Juizes Municipaes de todos os outros 

termos fica exclusivamente pertencendo a pronuncia dos culpados nos crimes communs; o julgamento nos 

crimes de que trata o art. 12 § 7º do Codigo do Processo Criminal e o da infracção dos termos de segurança e 

bem viver; podendo ser auxiliados pelos seus substitutos no preparo e organização dos respectivos processos até 

o julgamento e a pronuncia exclusivamente; e com a mesma limitação pelos Delegados e Subdelegados de 

Policia quanto ao processo dos crimes do citado art. 12 § 7º do Codigo do Processo Criminal.  

Esse é o entendimento já adotado por Vicente Alves de Paula, que escreveu: “O Aviso de 14 de junho de 1842, 

declara: que não pôdem os Juizes de Paz formar o processo e impôr as penas aos bebados, turbulentos e 

meretrises, por isto que, só podem exercer as suas attribuições por meios persuasivos, ou se elles não observarem 

o termo, remettel-os à polícia, para impôr as penas.” Ao Juiz Municipal fica competindo o julgamento da 

infracção dos termos de segurança e bem viver, que as autoridades policiaes e os Juizes de Paz tiverem feito 

assignar, art. 3º, §2º da Lei de 20 de Setembro de 1871 e, 16, §2º, do Regulamento n. 4824. 

Nas comarcas especiaes, compete aos Juizes de Direito o julgamento de tal infracção, art. 4º, da Lei citada, e 13, 

§4º do Regulamento.” PESSOA, Vicente Alves de Paula. Codigo do processo criminal de primeira instancia do 

imperio do Brazil com a lei de 3 de dezembro de 1841, n. 261: regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 1842, 

disposição provisoria e decreto de 15 de março de 1842 com todas as reformas que lhes seguiram, até hoje, 

explicando, revogando e alterando muitas de suas disposições. Rio de Janeiro: A. A. de Cruz Coutinho, 1882. p. 171 
Ao Juiz Municipal fica competindo o julgamento da infracção dos termos de segurança e bem viver, que as 

autoridades policiaes e os Juizes de Paz tiverem feito assignar, art. 3º, §2º da Lei de 20 de Setembro de 1871 e, 

16, §2º, do Regulamento n. 4824. p. 170 

Nas comarcas especiaes, compete aos Juizes de Direito o julgamento de tal infracção, art. 4º, da Lei citada, e 13, 

§4º do Regulamento.” 
144

 Cf. texto do Decreto 4.824 de 1871. Disponível em < 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=79999&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB>  

Acesso em: 03/11/2013 

SECÇÃO V 

Do preparo do processo nos crimes policiaes 

Art. 47. Os Chefes, Delegados e Subdelegados de Policia, os Supplentes dos Juizes Municipaes e os Substitutos 

dos Juizes de Direito das comarcas especiaes organizarão o processo preparatorio das infracções dos termos de 

segurança e bem viver, e dos crimes a que não está imposta pena maior que a multa de 100$, prisão, degredo ou 

desterro até seis mezes, com multa ou sem ella, e tres mezes de casa de correcção ou officinas publicas.  

 Art. 48. Apresentada a queixa ou denuncia de um desses crimes, a autoridade preparadora mandará citar o 

delinquente para ver-se processar na primeira audiencia. 

 § 1º Terá lugar a mesma citação, se, independente de queixa ou denuncia, constar a existencia de crime policial, 

e neste caso se procederá previamente ao auto circumstanciado do facto, com declaração das testemunhas que 

nelle hão de jurar e que serão de duas a cinco. 

§ 2º O Escrivão ou official de justiça permittirá ao delinquente a leitura do requerimento ou auto, e mesmo 

copial-o quando o queira fazer. 

§ 3º Não comparecendo o delinquente na audiencia aprazada, a autoridade dará á parte o juramento sobre a 

queixa, e inquirirá summariamente as suas testemunhas, reduzindo-se tudo a escripto. 

§ 4º Comparecendo o delinquente, a autoridade lhe' fará a leitura da queixa, depois de tomar o juramento ao 

queixoso, ou do auto do § 1º, receberá a defesa, inquirirá as testemunhas e fará as perguntas que entender 

necessarias, sendo tudo escripto nos autos, aos quaes mandará juntar a exposição e documentos que a parte 

offerecer. 

§ 5º Se as testemunhas não puderem ser inquiridas na primeira audiencia, continuará o processo nas seguintes, 

até que estejam colhidos todos os esclarecimentos necessarios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm#art12§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm#art12§7
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Em sentido amplo, a reforma de 1871 visava a acabar com a confusão anômala 

entre as autoridades policial e judicial, consequência da reforma de 1841, que legara aos 

policiais poderes quase semelhantes aos dos magistrados
145

. Assim, lançava as bases para o 

sistema processual criminal atual, separando as atividades judiciais das atividades policiais. 

Para Eduardo Martins, isso reverberou de forma importante na utilização dos termos de bem 

viver, pois “os policiais, livres das incumbências judiciárias, passaram a ter mais tempo e 

contingente para a tarefa de coerção”
146

.  

  Nos anos finais do Império, os termos de bem viver vão caindo em desuso, 

constatando-se um movimento combativo dos Tribunais Superiores, que passaram a conceder 

habeas corpus àqueles que a polícia detinha para obrigar a assinar o termo
147

. Ocorreu 

inclusive o esvaziamento das funções do instituto jurídico, conforma demonstra o “Accordam 

da Relação da Côrte de 15 de julho de 1884”, no qual se entendeu que, “com fundamento nos 

arts. 299 e 300 do Regulamento nº 120, não podia a autoridade policial prender individuos sob 

o pretexto de que eram vadios e vagabundos, visto que esses artigos se referem a criminosos 

que tem de responder a processo e não aos que estão sujeitos a assinar termo de bem viver, 

que não contém qualificação criminal, nem qualquer espécie de decisão ou julgamento”. Para 

João Mendes de Almeida Junior, foi o bastante para indiretamente abolir a medida.
148

  

 

                                                                                                                                                                                     
§ 6º Terminado o processo preparatorio, poderão as partes dentro de vinte quatro horas, contadas da ultima 

audiencia, examinar os autos no cartorio e offerecer as allegações escriptas que julgarem convenientes a bem de 

seu direito, regulando-se o prazo de modo que não seja prejudicada a defesa. 

Se houver mais de um réo, o prazo será de quarenta e oito horas. 

§ 7º Findo o prazo, a autoridade, analysando as peças do processo, emittirá seu parecer fundamentado; e mandará 

que os autos sejam remettidos ao Juiz que tiver de proferir a sentença. 

§ 8º Essa remessa se fará dentro das quarenta e oito horas decorridas da ultima audiencia, sob pena de multa de 

20$000 a 100$000 que pela autoridade julgadora será imposta a quem der causa a demora. 

§ 9º São competentes para proferir a sentença, nas comarcas especiaes os Juizes de Direito e nos termos das 

comarcas genes os Juizes Municipaes. 
145

 HOLLOWAY, Thomas H. op. cit., p. 227 “Assim que a reforma de 1841 foi posta em prática, os liberais 

começaram a fazer objeções à centralização e à concentração autoritária de poderes. Apresentaram-se diversos 

projetos para alterar o sistema, os primeiros em 1846 e 1848, depois novamente em 1854, 1862 e 1866. Tais 

propostas geralmente se concentraram na necessidade de separar as funções policiais da autoridade judicial. José 
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acalentado pelos ideóogos liberais, a reforma foi concluída pelo Gabinete conservador encabeçado pelo visconde 

do Rio Branco em setembro de 1871”. 
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3.2.3. A firmeza que detém e reprime o crime: os termos de bem viver na visão de um 

doutrinador do século XIX 

 

  Realizados esses apontamentos sobre o percurso legislativo que legitimava a 

aplicação dos termos de bem viver, complementaremos a compreensão jurídica desse instituto 

através da análise selecionada de uma fonte doutrinária que tratou dele na época em que ainda 

estava vigente. Conforme entendimento de Miguel Reale, embora a doutrina não constitua 

fonte do Direito, pelo fato de não se desenvolver numa “estrutura do poder”, que seria um 

requisito essencial ao conceito de fonte
149

, isso não elimina a sua importância, visto que, para 

esse autor, o objetivo do conhecimento doutrinário é produzir modelos dogmáticos cuja 

finalidade é determinar: a) como as fontes podem produzir modelos jurídicos válidos; b) que é 

que estes modelos significam; e c) como eles se correlacionam entre si para compor figuras, 

institutos e sistemas, ou seja, modelos de mais amplo repertório
150

. 

  Nesse sentido, estudar a doutrina produzida no passado é encarar a 

mutabilidade da interpretação da norma, reconhecendo o significado que ela adquiria para a 

dogmática em outros tempos e considerando a já debatida historicidade do fenômeno jurídico. 

Assim, antes de posicionarmos os termos de bem viver no percurso histórico em sentido 

amplo, cumpre encarar de forma panorâmica a historicidade específica das categorias 

jurídicas relevantes para a doutrina do século XIX. Para tanto, dentre a vasta produção 

bibliográfica do período, foi selecionada uma obra que aponta aspectos e comentários sobre 

os termos de bem viver. 

  Trata-se de um Código de Processo Criminal comentado por Vicente Alves de 

Paula
151

 e publicado em 1882. A análise de alguns trechos desse livro proporciona uma visão 

interessante sobre o discurso jurídico praticado na época nos meios acadêmicos, embora, 

obviamente, não represente a completude do pensamento jusfilosófico do período, o que 

demandaria a utilização de mais fontes doutrinárias, e que não é o objetivo central desse 

trabalho. 

Ao procurar definir os termos de bem viver, Vicente Alves de Paula Pessoa 

explora diversos aspectos do instituto. Inicialmente, ele é classificado dentro das hipóteses de 
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processo sem formação de culpa
152

, assumindo uma posição diferenciada dentro da lista de 

ações previstas pelo Direito Penal da época. O autor busca, então, as fontes históricas do 

instituto, citando as Ordenações e o Direito Romano: 

“O caso já era prevenido na antiga legislação portugueza. Ordenação, Livro 1º, tit. 

65, §26, tit. 78, §5º, Livro 5º, tit. 128, princ. 

Se o réo quebrava o termo, pediam-se-lhe as penas do termo quebrado, para o que 

devia ser elle citado e ouvido ordinariamente, Silv. a Ordenação, Livro 3º, tit. 78, 

§5º, n. 27. 

As meretrises, que com o seu mau exemplo escandilisavam a visinhança, pelo 

Direito Romano podiam ser expulsas da mesma visinhança.”
153

 

   

  Ainda, busca nas leis de Eduardo, um conjunto de normas produzidas na 

Inglaterra entre os séculos XII e XIII
154

, uma legitimação distante para o instituto dos termos 

de bem viver propriamente ditos, com base no poder dos juízes: 

“As leis de Eduardo – o confessor, ordenam, que todo o individuo inspirando receios 

sérios à segurança comum ou particular, tradut fides jussores de paes et legalitate 

tuenda, sejam advertidos. 

Desde então cada Juiz de Paz tem o direito discrecionario, ex-officio, de constranger 

aos que ameaçam ou injuriam, ou se arrebatam em sua presença, com palavras de 

colera ou em manifestações violentas, de fornecer immediatamente caução para a 

manutenção da paz. 

O mesmo direito absoluto lhe é concedido á respeito de todos os factos que tendem a 

inquietar a segurança do publico, ou dos particulares. 

É o que se chama ainda hoje, os recognisaoesaut – bene vivendi – aut pacis tuendi. 

Uma é imposta ex-officio, e a outra sobre a requisição do queixoso. 

É um poder que se confia à honra do Juiz e ao seu amor ao bem público. Devendo 

prevenir tudo o que pode tornar-se contra pacem, os Juizes devem chamar à sua 

presença os que causam um escandalo, têm uma vida desregrada e equivoca: os 

vagabundos e agentes de prostituição, etc. 

A repressão não é recta, senão quando as suas severidades têm o seu contrapeso na 

clemencia, Justitia et misericordia co-ambulent.”
 155

 

 

Porém, ainda que remeta seu estudo a essas fontes historicamente distantes, o 

autor não deixa de evidenciar o pensamento liberal que norteava a produção jurídica do 

período no Brasil. Ao comentar o art. 12, §2º, do Código de Processo Criminal, dispositivo 

central da atribuição de competência dos Juízes de Paz para obrigar a assinar termo de bem 

viver, inicia de forma dramática os seus comentários:  

                                                           
152

 Cf. José Antonio Pimenta Bueno, “a informação, instrucção ou formação da culpa é parte preliminar do 

processo criminal ordinário, a serie de actos autorisados pela lei por meio dos quaes o juiz competente investiga, 

collige todos os esclarecimentos, examina e conclue que o crime existe ou não, e no caso affirmativo quem é 

indiciado como auctor delle ou como cumplie” PIMENTA BUENO, José Antonio. Apontamentos sobre o 

processo criminal brasileiro. Lisboa: Livraria Classica Editora, 1910. p. 141-142  
153

 Ibidem. 
154

 Cf. texto disponível em: <http://www.earlyenglishlaws.ac.uk/laws/texts/ecf1/> 
155

 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. op. cit., p. 263 

http://www.earlyenglishlaws.ac.uk/laws/texts/ecf1/


59 

 

“A vigilancia que previne o mal, a firmeza que detem e reprime o crime, desde que 

elle começa a manifestar-se, são beneficios que se devem esperar das autoridades, 

que antes de tudo procuram prevenir o crime, para não ter de punil-o. 

É o caso do termo de bem viver, ao depois de esgotadas as admoestações: porque, 

como diz Brissot e tantos outros – a justiça que previne o crime, é preferível à 

justiça punitiva.”
156

 

 

  Nesse trecho, ele revela a inspiração da Escola Clássica Francesa
157

 na 

elaboração e na aplicação do Código, lembrando as lições de Cesare de Beccaria acerca da 

maior utilidade da prevenção dos delitos em relação à sua repressão
158

. Ainda, fixa de forma 

clara a função preventiva dos termos de bem viver, expondo a sua intenção de ser um 

instrumento de “vigilância” do Império, procurando reprimir o “mal” antes da sua 

manifestação. Ao comentar o art. 121 do Código, volta a defender a justiça preventiva: 

“Blacstone diz: a justiça preventiva é um dos mais inapreciáveis benefícios de que 

possa gosar um povo, porque, por si só ella o pacifica e enobrece, lhe imprime o 

signal de uma civilisação aperfeiçoada. 

Um dos mais seguros meios preventivos do crime consiste em obrigar aquelle que 

pelas razões provaveis faz inspirar inquietação sobre a sua conduta futura: fazendo-

se com que dêm seguranças ou garantias de boa conducta e conservação da paz, 

estabelecendo-se a quase certeza de que as infrações temidas, não terão lugar.”
159

 

 

   A utilização da imagem de “civilisação aperfeiçoada”
160

 como fim a ser 

atingido é outro elemento que evidencia o pensamento liberal. Subentende-se do trecho acima 

transcrito que a pacificação e o enobrecimento do povo dar-se-ia por meio da lei corretamente 

aplicada, e pela paz social que decorreria dela – premissa defendida pelos pensadores 

iluministas. Trata-se da “mítica da lei” referida por Paolo Grossi como “pesada hipoteca da 

civilização jurídica moderna; uma herança do absolutismo régio que a Revolução do final do 

século XVIII acolherá sem piscar”.
161

 Ainda, a importância dada ao trabalho como forma de 

adequação moral fica também visível em outros momentos, revelando a função dos termos de 

bem viver enquanto instrumento de normatização da população com vistas ao trabalho
162

:  

“A vadiação é crime pelo artigo 9, do Código Criminal, porque, como diz Targot, 

Deus dando ao homem necessidades, tornando-lhe necessário o recurso do trabalho, 

fez do direito de trabalhar propriedade de todos, propriedade a mais sagrada e a mais 

imprescreptível dos demais direitos. 

[...] 
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A mendigaria, diz Barrette, é a vagueação do adulto: é um regresso, muitas vezes 

voluntário e premeditado para a barbaria. O facto deve provar-se com testemunhas 

oculares, em tempo proximo do delicto. 

[...] 

Mandou-se que os mendigos fossem applicados á trabalhos uteis. Aviso de 10 de 

março de 1837.”
163

  

 

  Por fim, cumpre citar o seguinte trecho, no qual, comentando o art. 121 do 

Código, o autor explicita a função que o pensamento Clássico procurava imprimir à pena, 

bem como apresenta ensinamento da Bíblia, misturando os conceitos de justiça terrena e 

justiça divina: 

“E para ver a utilidade dos termos de bem viver e segurança, basta considerar no 

axioma: que a sociedade não deve ferir nem um de seus membros, com qualquer 

pena, senão quando por outro modo não o possa conduzir ao bem: accrecendo que, é 

conhecido o livro da Sabedoria, na parte que diz: de quibus peccant admones et 

alloqueris, ut, relicta malitia, eredant in te: é necessário, pois, apesar da advertencia 

intima da consciencia, apesar da advertencia escripta da lei, advertir ainda ao 

homem, que se engajou no caminho do mal; adverti-lo com palavras persuasivas ou 

severas; afim de comprehender o perigo que corre, e para que tendo confiança na 

sabedoria do Juiz, e receio de suas severidades ulteriores, volte ao caminho da 

obediencia as leis.”
164

 

 

  Nas citações apresentadas percebe-se o escopo criativo que o doutrinador tem, 

podendo valer-se das mais diversas fontes a fim de produzir entendimentos acerca do Direito. 

No entanto, o mais importante é notar o quanto a pretensão de cientificidade do pensamento 

doutrinário com vistas à elaboração de uma ciência dogmática propriamente dita esconde 

afiliações ideológicas claras, como é o caso do liberalismo.  

Quando Vicente Alves de Paula Pessoa afirma que “a sociedade não deve ferir 

nem um de seus membros, com qualquer pena, senão quando por outro modo não o possa 

conduzir ao bem”, repetindo os preceitos humanitários da Escola Clássica, ele desvela o 

liberalismo de tendência “conservadora”, praticado no Brasil do século XIX por minorias 

hegemônicas antidemocráticas
165

. O seu discurso é exemplo típico da retórica conservadora 

sobre o liberalismo democrático, que se projetou como imaginário simbólico, destituído de 

historicidade real.
166

 Basta ver que, ao condenar de forma categórica a violência contra os 

membros da sociedade, ele ignora a grande massa populacional mestiça, negra e escrava 

violentada diariamente dentro de um projeto institucionalizado de exclusão. Assim, reproduz 

em seu discurso floreado as matizes das práticas autoritárias, formalistas, ornamentais e 
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ilusórias
167

 que definiam o liberalismo conservador, elitista, anti-democrático e antipopular 

brasileiro
168

. Essas características serão exploradas com mais cuidado no próximo capítulo. 
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4. FORMAÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO BRASILEIRO E EXCLUSÃO SOCIAL 

 

 

  Este trabalho trata em sentido amplo do período de consolidação da 

independência do Brasil, que foi situado, por José Murilo de Carvalho, entre os anos de 1831 

e 1889
169

. Para esse autor, podemos identificar três momentos principais: primeiramente, uma 

fase turbulenta, em que a unidade do país esteve seriamente ameaçada, que vai de 1831 a 

1850. Em 1850, graças às reformas introduzidas, especialmente as que diziam respeito ao 

problema da escravidão, ele identifica um grande marco divisório. Tem início, então, o 

apogeu do império, situado entre os anos de 1850 e 1875 – período no qual foram produzidos 

os documentos analisados neste trabalho. Por fim, com o final do gabinete Rio Branco, ocorre 

a lenta e progressiva perda de legitimidade da Monarquia, que culminou com a intervenção 

militar que implantou a República em 1889
170

. 

  Assim, em sentido estrito, o período analisado neste trabalho é aquele que José 

Murilo de Carvalho classifica como o do apogeu do Império, visto que os processos utilizados 

são datados de 1856 a 1876. Logo, por estarem situados em um momento intermediário da 

nossa história imperial, são especialmente representativos da lógica social desse período em 

que o Estado brasileiro firmara suas bases legais e ideológicas, adquirindo contornos mais 

definidos. Não podemos olvidar, porém, da insuficiência de uma divisão cronológica para dar 

conta de todas as circunstâncias políticas e sociais da época. A existência de um governo 

central não significou a uniformização das práticas estatais em todo o país, especialmente 

quando consideradas as diferenças regionais significativas em um território extenso como é o 

caso do Brasil. 

  No entanto, uma análise dessa profundidade foge aos limites desta pesquisa. 

Assim, para a elaboração deste capítulo, foram escolhidos alguns pontos paradigmáticos do 

processo de formação do Estado-nação brasileiro que ficam evidentes nos termos de bem 

viver analisados. Espera-se que as discussões desse capítulo, quando consideradas em 

conjunto com as considerações jurídicas e os percursos histórico e legislativo apresentados 

anteriormente, sejam suficientes para uma compreensão preliminar de aspectos importantes 
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do segundo reinado brasileiro, período extremamente relevante para a formação do Brasil 

como conhecemos hoje.   

 

4.1. UNIDADE NACIONAL E HEGEMONIA DO PENSAMENTO LIBERAL-

CONSERVADOR 

 

  Admite-se que a formação do Direito brasileiro não foi caracterizada pela 

evolução linear e gradual de uma experiência comunitária, como ocorreu com a legislação de 

outros povos mais antigos, mas sim esteve inserida no projeto colonizador, que representava o 

projeto da Metrópole, instalando e impondo numa região habitada por populações indígenas 

uma tradição cultural alienígena e um sistema de legalidade “avançada” sob o ponto de vista 

do controle repressor e da efetividade formal.
171

 Assim, no momento fundador do nosso 

Direito, não houve a preocupação concreta com a elaboração de um aparato jurídico inédito e 

que desse conta das peculiaridades da sociedade brasileira. O pensamento do colonizador 

lusitano baseava-se na crença da superioridade da sua cultura frente às organizações formais 

ou informais que já existiam à época. Portanto, conforme indica Wolkmer, o Direito 

português acabou constituindo-se na base quase que exclusiva do Direito pátrio.
172

 

  A base legislativa penal vigente no período colonial era a contida nas 

Ordenações portuguesas – que não se constituíam em códigos no sentido moderno – com 

poucas alterações
173

. As questões de justiça em última instância eram decididas pelos órgãos 

de Lisboa, a Casa de Suplicação, a Mesa da Consciência e Ordens ou o Desembargo do Paço, 

indicando a vida jurídica comum do Reino de Portugal com o Brasil
174

, evidenciando-se nesse 

momento a imposição estrangeira da atividade judicial, o que obstava a formação de uma 

cultura jurídica genuinamente brasileira. Trata-se de período de nossa história no qual 

imperou sistema jurídico com características do Antigo Regime, descrito como feudal por 

Waldemar Ferreira Jr. e Izidoro Martins Jr., e a inexistência de um sistema exclusivamente 

legal-positivo, com prevalência da tradição e o costume.
 175

 

  Porém, as necessidades concretas da vida colonial levaram à necessidade de 

edição de normas específicas por meio de “Leis Extravagantes” e, no século XVIII, as 
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reformas pombalinas já indicavam os primeiros suspiros de uma produção legislativa 

organizada mais vinculada à realidade colonial
176

. Nesse momento já se observa o objetivo da 

legislação em favorecer e defender os intentos políticos e econômicos da Metrópole, 

reforçando uma realidade que se repetiria constantemente na história do Brasil, e 

especialmente evidente no momento analisado neste trabalho: a dissociação entre a elite 

governante e a imensa massa da população
177

. Retornaremos a esse tema posteriormente. 

  O mais importante a se notar em relação ao Direito do Brasil colonial é a 

inexistência de condições para a elaboração de cultura e produção jurídica formal 

genuinamente brasileiras. Conforme assevera Wolkmer, ainda que a contribuição dos 

indígenas e dos negros tenha sido relevante para a construção da nossa cultura, o mesmo não 

se pode dizer quanto à origem do Direito nacional, pois os nativos não conseguiram impor 

suas leis
178

. 

  Ainda, à época da Independência, não existia um senso de cidadão ou de 

Estado brasileiros. Assim, chegou-se ao fim do período colonial com a grande maioria da 

população excluída dos direitos civis e políticos, identificando-se apenas alguns centros 

urbanos dotados de uma população politicamente mais aguerrida e algum sentimento de 

identidade regional
179

. Sequer os senhores, homens livres que votavam e eram votados nas 

eleições municipais, poderiam ser considerados cidadãos. Essa minoria de “homens bons” do 

período colonial absorvia parte das funções do Estado, e nas suas mãos a justiça tornava-se 

simples instrumento do poder pessoal, não contribuindo para a construção de um sentido de 

Nação
180

.  Evidentemente, a grande massa de escravos era completamente alijada do processo 

político, sendo-lhes negadas as condições mais básicas para o exercício dos direitos civis. Em 

uma camada intermediária, encontravam-se os trabalhadores legalmente livres, que 

dependiam dos grandes proprietários para morar, trabalhar e defender-se contra o arbítrio do 

governo e de outros proprietários.
181

 

  Esse cenário possibilitou um processo de Independência caracterizado pela 

transição tranquila e assegurou a continuidade das estruturas sociais
182

. Em suma, os eventos 
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de 1822 foram comandados pela própria elite imperial
183

, sem a participação popular e os 

conflitos que caracterizaram os desdobramentos similares nos outros países da América 

Latina. O historiador José Murilo de Carvalho assim resume a arquitetura política da 

Independência brasileira: 

 
“A principal característica política da independência brasileira foi a negociação entre 

a elite nacional, a coroa portuguesa e a Inglaterra, tendo como figura mediadora o 

príncipe D. Pedro. Do lado brasileiro, o principal negociador foi José Bonifácio, que 

vivera longos anos em Portugal e fazia parte da alta burocracia da metrópole. Havia 

sem dúvida participantes mais radicais, sobretudo padres e maçons. Mas a maioria 

deles também aceitou uma independência negociada. A população do Rio de Janeiro 

e de outras capitais apoiou com entusiasmo o movimento de independência, e em 

alguns momentos teve papel importante no enfrentamento das tropas portuguesas. 

Mas sua principal contribuição foi secundar por meio de manifestações públicas a 

ação dos líderes, inclusive a de D. Pedro.”
184

 

 

  Portanto, a sua característica definidora foi o consenso entre as elites políticas 

que a arquitetaram, tendo a tradição política brasileira assumido explicitamente, desde seu 

início, um sentimento comum homogeneizado e racionalizado
185

. Tal fato foi fundamental 

para a manutenção da unidade nacional, conforme sustenta o historiador José Murilo de 

Carvalho no seu livro “A Construção da Ordem”
186

. Para esse autor, as contingências que 

asseguraram a unidade territorial do Brasil, contrariamente ao que aconteceu nos territórios 

das ex-colônias espanholas, podem ser explicadas pelo fato de ter sido realizada uma escolha 

pela elite brasileira da época, caracterizada por relativa homogeneidade ideológica. 

  Essa homogeneidade não se referia, obviamente, aos escravos e aos 

trabalhadores livres. A maior parcela da população brasileira – aquela enquadrada nos termos 

de bem viver – foi excluída dessas decisões, o que gerou consequências na forma de 

tratamento desses grupos sociais no século XIX, situação manifesta nesses documentos ao 

assumirem a posição de réus obrigados a mudar sua forma de vida. O importante a ser notado 

para os fins deste trabalho é a cisão profunda entre a elite política do país e a população em 

geral. Proclamada a Independência, que fora conseguida por meio de um acordo artificial e 

não fruto de um processo revolucionário organizado pela população, surgiu o desafio de 
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construir um Estado nacional
187

. Coube, então, a essa elite produzir as leis, estabelecer as 

políticas e controlar o Judiciário, sem compreender as pessoas para quem se dirigiam. 

Elaborou-se, em função desse desconhecimento, um discurso de diferenciação entre os 

governantes e os outros, sendo atribuídas a esses as mais diversas características, em geral 

negativas e oriundas de medo.  

  Conforme relata Sidney Chalhoub, essa tarefa começou a ser empreendida 

pelos parlamentares da primeira legislatura, empossados em 1826, que “tateavam na 

escuridão”: 

“Já na primeira sessão, em 14 de junho, o deputado Custódio Dias observou que 

“nós não temos os dados precisos para sabermos dos males que se devem remediar, 

e sem os conhecimentos necessários nada poderemos fazer”. Requisitou-se logo ao 

Poder Executivo que se recolhessem “informação circunstanciadas” sobre uma gama 

variadíssima de assuntos [...]. O ministro do Império, destinatário da cobrança, 

titubeou diante da magnitude da tarefa, confirmando, todavia, o que todos sabiam: 

os papéis dos ministros estavam em “estado de desordem”, não havia estatísticas 

disponíveis sobre os diversos ramos do serviço público e por isso a sociedade para 

a qual se deveria governar e legislar permanecia em grande medida 

desconhecida (grifo nosso).”
188

 

 

  Surpreendente é o fato de que o país continuou sem um recenseamento geral 

até 1872, e que seus resultados só se tornaram conhecidos ao longo dos anos de 1876 e 

1877
189

 – já se aproximando da década final do Império. Assim, a formulação das bases 

legais, administrativas e políticas do Brasil deu-se sem levar em conta dados precisos sobre a 

população que deveria atender. Portanto, ao invés de partir de uma análise empírica, o projeto 

de Estado-nação assentou-se sobre bases ideológicas específicas.  

  O propósito central que norteou as tarefas daqueles responsáveis por fazer o 

país de alto a baixo após 1822 era romper com a ordem antiga portuguesa, visto que os 

defensores do Antigo Regime haviam perdido a disputa nos anos anteriores à outorga da 

Constituição de 1824
190

. Assim, desde o início estava em jogo a concepção de um Direito 

como instrumento de poder e reforma, visto que o que estava em pauta era que espécie de 

nova ordem se desejava, fugindo do romantismo do direito pré-legislado do “espírito do 

povo”
191

. 

                                                           
187

 CHALHOUB, Sidney. População e Sociedade. In: CARVALHO, José Murilo de. op. cit., p. 37 
188

 Ibidem. 
189

 CARVALHO, José Murilo de. As marcas do período. In: CARVALHO, José Murilo de. op. cit.. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2002. p. 31 
190

 LOPES, José Reinaldo de Lima. op. cit. p. 288 
191

 Ibidem. 



67 

 

  Para tanto, o pensamento liberal assumiu a posição de norte ideológico da 

atividade jurídico-estatal brasileira, atravessando todas as esferas de poder e exercendo 

profunda influência na formação do Estado. Em sentido amplo, o liberalismo, enquanto 

expressão do espírito da burguesia em ascensão contra o absolutismo monárquico a partir do 

século XVII
192

, serviu para legitimar as pretensões de ruptura da política brasileira com seu 

passado colonial. No entanto, desenvolveu-se no Brasil um liberalismo com matizes 

específicas e que serviu mais adequadamente aos interesses das classes dominantes que 

queriam assegurar a continuidade da sua posição de poder. Enquanto o liberalismo europeu 

surgira como ideologia revolucionária articulada por novos setores emergentes e forjados na 

luta contra os privilégios da nobreza, o liberalismo brasileiro foi canalizado e adequado para 

servir de interesse e suporte aos interesses das oligarquias, dos grandes proprietários de terra e 

do clientelismo vinculado ao monarquismo imperial, resultando na paradoxal conciliação de 

“liberalismo-escravidão”
193

.  

  Portanto, a cultura liberal do período não significava a utilização de práticas 

democráticas, como era esperado, mas sim levava à exclusão de grande parte das aspirações 

dos setores rurais e urbanos populares
194

. Essa foi a solução ideológica e política que satisfez 

de forma mais adequada os anseios da elite da época. Primeiramente, o medo de que o Brasil 

tivesse o mesmo destino que as colônias da América hispânica, com a fragmentação do 

território sob o comando de líderes revolucionários, incentivou a centralização da tomada de 

poder, visando a reduzir a descentralização das tomadas de decisão que pudessem tirar do 
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natureza moral e racional do ser humano”. Suas diretrizes assentam nos princípios da liberdade pessoal, do 

individualismo, da tolerância, da dignidade e da crença na vida. Já o aspecto “econômico” refere-se, sobretudo, 

às condições que abrangem a propriedade privada, a economia de mercado, a ausência ou minimização do 

controle estatal, a livre empresa e a iniciativa privada. Ainda como parte integrante desse referencial, encontram-

se os direitos econômicos, representados pelo direito de propriedade, o direito de herança, o direito de acumular 

riqueza e capital, o direito à plena liberdade de produzir, de comprar e de vender. Por último, a perspectiva 

“político-jurídica” do liberalismo está calcada em princípios básicos como: consentimento individual, 

representação política, divisão dos poderes, descentralização administrativa, soberania popular, direitos e 

garantias individuais, supremacia constitucional e Estado de Direito”. 
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poder central imperial a sua função de homogeneizar as práticas sociais toleráveis em todo o 

território. 

  Em segundo lugar, o interesse em manter o sistema da escravidão, que 

perspassava os planos social, econômico e político, teve influência na cultura oitocentista do 

“liberalismo-conservador”, também gerando consequências na arquitetura do Estado realizada 

naquele século. Isso fica evidente nos diplomas legais editados no período, especialmente a 

Constituição de 1824 e o Código Criminal de 1830, que praticamente se omitiam sobre essa 

questão
195

, ocultando uma postura autoritária e eurocêntrica do legislador da primeira metade 

do século XIX com relação a certos segmentos marginalizados e excluídos da cidadania.
196

 

Ainda que o problema do Brasil em relação aos escravos negros não fosse exclusivo do país, 

visto que essa situação também era encontrada nos Estados Unidos, os rumos de escolhas 

políticas acabaram sendo diversos: no Brasil conservou-se, pelo regime monárquico, formas 

de diferenciação, não se estimulando um igualitarismo generalizado nas práticas sociais
197

. 

  No período entre 1824, ano em que foi outorgada a primeira Constituição 

brasileira, e 1850, a década a partir da qual nos interessa nesse trabalho, diversas experiências 

políticas de Brasil foram vividas. O período regencial viu o surgimento de diversos conflitos 

que ameaçavam a unidade nacional, especialmente no período após a edição do Ato Adicional 

à Constituição do Império, em 1834, que levou à descentralização político-administrativa e ao 

surgimento de lutas entre as facções locais dos governos provinciais
198

. 

  A partir de 1840, ano de antecipação da maioridade de D. Pedro II, observou-se 

o regresso conservador com vistas à criação de um Estado central forte, especialmente pela 

edição de uma interpretação ao Ato Adicional acima referido, reduzindo substancialmente os 

poderes das províncias
199

. No período de uma década que se seguiu, a consolidação da 

unidade nacional tomou contornos sólidos. Em 1845, terminou a mais longa rebelião 

regencial, a Farroupilha. Em 1848, os liberais fizeram uma última revolta, chamada Praieira, 

em Pernambuco, terra do Presidente do Conselho e antigo regente, Pedro de Araújo de Lima. 
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Fechava-se com essa revolta o ciclo de rebeliões iniciado após o Ato Adicional. O sistema 

estabilizou-se sob a hegemonia dos conservadores, que se estenderia por cerca de dez anos.
200

 

Em linhas gerais, esse é o cenário político amplo que se delineava em 1856, 

ano em que encontramos Antonio Napolitano sendo levado para a Justiça estatal por perturbar 

o sossego público. A consolidação da unidade nacional levou às condições necessárias para o 

Estado expressar de forma coercitiva a vontade política dominante. É nesse sentido que os 

termos de bem viver encontram sua efetividade, inseridos em um projeto político de formação 

nacional com propósitos bem definidos.  

 

4.2. SUBCIDADANIA E CONTROLE SOCIAL NO SEGUNDO REINADO 

 

Para os fins deste trabalho, enxergamos como consequência principal do 

processo político elencado acima, em conjunção com as instituições brasileiras coloniais que 

tiveram continuidade mesmo após a Independência, a consolidação de uma camada social que 

podemos chamar de ralé, composta por pessoas classificadas como indesejadas no país que se 

formava e a quem os termos de bem viver eram direcionados.  

O sociólogo Jessé Souza debruçou-se sobre esse tema, utilizando o termo 

subcidadãos para se referir a essa grande massa de habitantes do país situados em uma 

posição específica na estrutura social. No livro “A Construção Social da Subcidadania”
201

, ele 

investiga a formação dessa cultura da desigualdade, com vistas à construção de uma 

sociologia política da modernidade periférica. Cumpre destacarmos alguns pontos relevantes 

desse texto que lançam luz às questões aqui discutidas. 

As origens desses cidadãos que preocupavam os políticos do século XIX e que 

são os atingidos pelos termos de bem viver remontam ao período colonial, especificamente em 

relação à cultura personalista tão característica do Brasil. Segundo Maria Sylvia Carvalho 

Franco, formou-se nesse momento da história do país um estrato social numeroso formado 

pelo “dependente” ou “agregado” formalmente livre e de qualquer cor. Era uma ralé que 

cresceu e vagou ao longo de quatro séculos: homens a rigor dispensáveis, desvinculados dos 

processos essenciais à sociedade. A agricultura mercantil baseada na escravidão 
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simultaneamente abria espaço para sua existência e os deixava sem razão de ser.
202

 A autora 

apresenta as principais características dessa ralé: 

“Seres humanos a rigor dispensáveis, na medida em que não exercem papéis 

fundamentais para as funções produtivas essenciais e que conseguem sobreviver nos 

interstícios e nas ocupações marginais da ordem produtiva. Este tipo humano, como 

o do escravo, também espalhou-se por todo o território nacional e representava, em 

meados do século XIX, cerca de 2/3 da população nacional”
203

 

 

Embora a formação desse estamento social remeta-nos ao período colonial 

brasileiro, é no século XIX, com o início de um projeto de país, que a posição desses 

indivíduos é levada em conta nas ativididades legislativas e políticas. Para Gilberto Freyre, o 

processo de reeuropeização do país a partir de 1808 transformou profundamente não só 

hábitos e costumes, mas também introduziu valores, normas, formas de comportamento e 

estilos de vida novos destinados a se constituir em critérios revolucionários de classificação e 

desclassificação social
204

. Os novos valores burgueses e individualistas tornam-se o núcleo da 

ideia de “modernidade”, enquanto princípio ideologicamente hegemônico da sociedade 

brasileira a partir de então
205

. 

Ao estudar os termos de bem viver, Eduardo Martins debruçou-se sobre o 

controle social dos pobres. Escreve o autor: 

“O processo por termo de bem viver, ilustra esse esforço das elites. Pensado nesse 

contexto específico de Código do Processo em 1832, reflete uma situação de 

estatização dos conflitos cotidianos em que o Estado procura incorporar as tradições, 

assimilar as virtudes, e registrar os comportamentos dos pobres. (grifo nosso) 

Temos, de certa forma, um Estado procurando, de uma hora para outra, implantar 

uma idéia de Nação, adequar a vida tradicional recém emersa de um sistema colonial 

centralizador despótico, para um Império da jurisdição, com seus direitos e deveres, 

um império com idéias liberais. Passa-se, após 1830, a processar condutas até então 

toleráveis. O direito insurgente constrói o “vadio” por meio das suas práticas 

discursivas e sociais, para que haja a devida vigilância e posterior punição.”
206

 

 

No entanto, nos documentos que analisamos, encontramos pelo menos um caso 

de réu que não era pobre. Trata-se do processo nº 4
207

, no qual se menciona que “responde o 

último [réu] [ilegível] João Franº D‟Oliveira, por ferimentos praticados em seu Escravo, que 
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ainda vítima de tais ferimentos, se acha completamente prejudicado nos movimentos do braço 

direito.”. O fato de João Francisco de Oliveira ser proprietário de um escravo permite-nos 

cogitar que a questão da imposição da ordem e do sossego público não é apenas de classe, 

mas diz respeito a um fundo ideológico mais profundo. Assim, as elites imperiais não se 

opunham apenas aos que eram pobres, mas sim àqueles que pudessem, seja pelas suas 

características pessoais, seja pelo seu comportamento, representar valores que iam contra a 

normatização pretendida. Não se tratava de uma questão apenas econômica, mas 

encompassava de forma importante outros aspectos, como os culturais. 

Ao compararmos os textos dos termos de bem viver analisados com o 

panorama político e ideológico apresentado acima, chegamos a conclusões muito 

interessantes. Primeiramente, o que se destaca é a tutela do bem jurídico da “ordem pública”, 

que surge nos documentos por meio da utilização de diversos termos correlatos. São alusões a 

“perturbação do socego público” (processo nº 1), “perturbação do socego e tranquilidade das 

famílias honestas moradoras desta Villa” (processo nº 2), “perturbando a paz das famílias” 

(processo nº 3), “perturbam o socego dos seus vizinhos” e “ameaças a paz, vida e 

propriedade” (processo nº 4), “desordem com seus visinhos” e “perturbando o socego 

público” (processo nº 5) e “cuidar honestamente de sua família e bens” (processo nº 6). 

  Podemos identificar nisso a obsessão oitocentista com a manutenção da ordem 

vigente, após o longo período de rebeliões que ameaçaram a unidade territorial do Império. 

Assim, via-se em cada indivíduo “desviante” uma possibilidade concreta de lesão ao Estado-

nação que se arquitetava, utilizando-se esse, então, de mecanismos legais para a sua 

“neutralização". Conforme destacava Durkheim, o crime permite à sociedade definir melhor 

sua ordem moral (a “consciência coletiva”) e, ao mesmo tempo, fortalece-la, mediante a 

reação à violação da lei.
208

 Trata-se de conceito perfeitamente aplicável ao Brasil que 

procurava a formulação de uma identidade e usava o Direito Penal nessa tarefa. 

  Outra questão que se destaca é o forte discurso liberal presente nos 

documentos. Por exemplo, no processo nº 4 a utilização da expressão “paz, vida e 

propriedade” é indicativa do status do direito de propriedade nesse período, apresentado nesse 

caso ao lado do direito à vida. A observância dos valores liberais levou à construção de um 

discurso de valorização do trabalho e combate ao “vadio”. A preocupação com esses 

                                                           
208

 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. apud SABADELL, Ana Lucia. Manual de sociologia 

jurídica: introdução a uma leitura externa do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008., p. 175 



72 

 

indivíduos considerados ociosos é, inclusive, anterior ao período que aqui analisamos, como 

nos relata Eduardo Martins: 

“Anteriormente às leis penais do Código de 1832, a forma de punição, além dos 

suplícios, objetivava destinar ao trabalho aqueles indivíduos tidos como “vadios”, 

sobretudo nas linhas de frente militares como mostra a Lei do ano de 1827, anterior 

ao próprio Código Criminal, que declara que os indivíduos apreendidos e 

convencidos de vadio e ociosos devem ser processados de conformidade com o 

decreto de 4 de novembro de 1755, ou seja, na falta de um Código Criminal, recorre-

se ao poder despótico das Ordenações do reino. Segundo uma ordem de D. Pedro I:  

Sua Majestade o imperador, a quem fiz presente o ofício de 14 do corrente, em que 

V.S. depois de fazer ver crescido número de homens vadios que vivem na 

ociosidade, sem buscarem meios de subsistência, e que principalmente nesta 

província concorrem para os repetidos roubos, que se tem experimentado, pede se 

lhe declare se tais indivíduos deverão ser processados, na conformidade do decreto 

de 4 de novembro de 1755, ou destinados ao serviço do exército ou marinha [...];”
209

 

 

  Por meio da função política de classificação das ilegalidades
210

, o Estado 

brasileiro afirmava sua identidade, e os cidadãos que encontramos nos termos de bem viver 

são aqueles que deveriam sofrer vigilância. A Reforma do Código de Processo Criminal de 3 

de dezembro de 1841, que concedeu aos chefes e delegados de polícia autoridade para 

investigar de forma inquisitorial o crime é exemplo de instrumento que o Estado brasileiro 

utilizou-se para fazer valer o sistema de vigilância que arquitetava, ao mesmo tempo em que 

elaborava a sua unidade. Explica Eduardo Martins: 

  
“O Estado-nação brasileiro apresenta-se agora adotando o princípio de uma certa 

disposição espacial e social em que todos os indivíduos estão submetidos a uma 

única vigilância. Com a delegação de poder aos inspetores de quarteirão, estes não 

devem ter como função apenas perseguir os indivíduos que cometam infrações; sua 

função primordial deve ser a de vigiar, antes mesmo que a infração seja cometida. O 

inspetor de quarteirão e depois o Guarda do Corpo de Permanentes não são apenas 

os agentes da lei que agem quando esta é violada; são, antes de tudo, olhos  

perpetuamente abertos sobre a população e que devem transmitir as informações aos 

delegados e subdelegados da polícia  semanalmente por meio de relatórios. Estes, 

por sua vez, as transmitem à grande vigilância do Império que é o Ministro da 

Justiça, sediado na Corte imperial. Este último, transmite ao Imperador, que 

simboliza a sociedade em toda a sua extensão. Assim, a rede de vigilância se 

interliga percorrendo o Império em forma de pirâmide.”
211

 

 

  Assim, como ensina Foucault, a ordem burguesa vê a necessidade de controlar 

e codificar todas as práticas ilícitas que possam atentar contra os seus valores centrais. 

Mostra-se necessário que as práticas e infrações sejam bem definidas e punidas com 

segurança, que nessa massa de irregularidades toleradas e sancionadas de maneira 
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descontínua com ostentação sem igual seja determinado o que é a infração intolerável, e que 

lhe seja infligido um castigo de que não poderá escapar. Com as novas formas de acumulação 

de capital, de relações de produção e de estatuto jurídico de propriedade, todas as práticas 

populares que se classificavam, seja numa forma silenciosa, cotidiana, tolerada, seja numa 

forma violenta, na ilegalidade dos direitos, são desviadas à força para a ilegalidade dos 

bens.
212

  

Assim, mais do que vigiar, o Estado buscou readaptar os indivíduos 

indesejados à ordem que se buscava. Nesse sentido, o trabalho surge como instrumento de 

“salvação” desses indivíduos livres que pairam sobre o sistema de produção escravista
213

. É 

ele que possibilitaria a revalorização do indivíduo na ordem burguesa – e, obviamente, uma 

revalorização que era limitada pelas condições desfavoráveis para a mobilidade social que a 

sociedade imperial apresentava. Parece ser esse o sentido implícito na ordem para que o réu 

ébrio habitual “cuide honestamente de sua família e bens” no processo nº 6
214

, assumindo uma 

posição que possibilitasse a participação no sistema econômico, cultural e social que se 

delineava. Mais do que um trabalho, esse trabalho deveria ser honesto. Os cidadãos não 

deveriam passar o dia entregues à arruaça ou às perturbações, mas sim contribuir para o 

sistema produtivo para que adquirissem o status de cidadão brasileiro pleno, e não se vissem 

frente a um termo de bem viver ordenando que readaptassem suas condutas. 

A ferocidade do controle social exercido pelos mecanismos estatais fica clara 

no processo nº 1, no qual, constatado o descumprimento do termo de bem viver por Antonio 

Napolitano, que teria “continuado com sua vida turbulenta”, ordena-se que ele seja levado 

para fora do Município. Se voltasse, seria punido com as “pennas da Ley”. Assim, em 26 de 

agosto de 1857, o oficial literalmente conduziu o réu para fora do Município, com a sua 

ostracização física, extirpando-o das suas relações e obrigando-o a construir uma nova vida 

em outro lugar. Medida extrema para aquele que não adaptou seu “mal viver” ao “bem viver”. 

  No plano geral, os termos de bem viver são o início de um processo que avança 

em direção ao século XX. No final do século XIX, Luis Werneck Vianna identifica a crise da 

ordem elitista e restritiva fundada e legitimada pelo discurso liberal: 

“Se desde a primeira metade do século XIX o liberalismo havia fornecido a 

“gramática mínima” para o acordo negociado intra-elites para a expansão gradual da 

ordem burguesa, [...] no limiar do século seguinte, esse arranjo elitista começou a ser 
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amplamente criticado e ameaçado. [...] O liberalismo formalista puro era agora 

associado, não mais à expansão da ordem legal e impessoal, mas à conservadora 

elite agrária exportadora de produtos primários no poder econômico e político e se 

reunia, no plano da lógica da dominação política, à uma estrutura federalista 

descentralizada que permitia a alternância da elite de alguns poucos Estados mais 

ricos no poder.”
215

 

 

  Assim, a desagregação da economia agrária e a perda de poder por parte da 

elite latifundiária dominante propiciou o crescimento de concepções antimonarquistas, 

favorecendo o clima para a expansão do ideário liberal-conservador, que passou a valer-se, 

em certo momento, de diretrizes advindas do positivismo e do republicanismo
216

. O 

fortalecimento da ideologia liberal-conservadora teve como consequência, no cenário político 

republicano pós-1889, o recrudescimento da atuação estatal com vistas à manutenção da 

ordem, que passou a ser associada à ideia de progresso e modernização.  

Semelhantemente à Constituição de 1824, a Constituição de 1891 foi imbuída 

profundamente pela particularidade de um individualismo liberal-conservador, expressando 

formas de governabilidade e representação sem nenhum vínculo com a vontade e com a 

participação popular, descartando-se, assim, das regras do jogo, as massas rurais e urbanas.
217

 

Subsistia a grande massa ralé que era mantida sob estrito controle do Estado, agora 

comandado pelas oligarquias cafeeiras agroexportadoras, compartilhando do ideário da 

política imperial, mas travestido ainda mais fortemente de liberalismo e defesa da igualdade 

que não aconteciam na prática.  

O ponto culminante desse processo dá-se na Revolução de 1930, que 

representa o fortalecimento de um projeto que se delinea desde o século XIX. Porém, a partir 

desse momento, o processo de modernização brasileiro passa a ser comandando não mais pelo 

surto urbanizador e comercial, como no século XIX, mas sim pela industrialização
218

. Com o 

passar das décadas, os termos de bem viver saem de cena enquanto mecanismos de controle 

social, deixando de ser aplicados logo nos primeiros anos da República
219

. No entanto, o 

interesse na manutenção da ordem e a dificuldade de reconhecimento das desigualdades 

sociais, que norteavam a aplicação desse instituto, permaneceram na atuação política 

brasileira no século XX.  
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5. CONCLUSÃO 

 

  A sociedade brasileira oitocentista era violenta. A dominação do escravo pelo 

senhor era a face mais evidente dessa violência, exposta pela chibata, pela segregação 

institucionalizada e pela negativa dos direitos mais básicos aos cidadãos que moviam a 

economia e que construíram o país. A atuação do senhor era legitimada pelo Estado, que 

escolheu politicamente ignorar a desigualdade e, com isso, fortalecê-la. A Independência foi o 

momento de definir as bases sobre a qual se construiria um país. As contingências históricas 

levaram à escolha do caminho da continuidade de estruturas coloniais que estavam em 

desacordo com os ideais de liberdade e igualdade defendidos na teoria. 

  Porém, essa pesquisa não teve como objeto a escravidão. Procurou desvelar 

outra faceta da violência, igualmente institucionalizada, porém menos chocante ao observador 

brasileiro dos dias atuais. Os violentados tratados neste trabalho foram homens livres, mas 

que não podiam exercer sua liberdade. Embora tivessem direitos, suas condições econômicas 

ou sociais não permitiam o exercício da cidadania plena. O próprio Estado tentava impedir 

esse exercício por meio do Direito Penal: os termos de bem viver. Documentos produzidos em 

um contexto burocrático que mostram muito sobre o código de valores das elites políticas e 

dos populares no Brasil do século XIX: os dominadores e os dominados. Ambos livres, mas 

profundamente desiguais. 

  É curioso notar que, apesar da violência que perpassava todos os estamentos da 

sociedade brasileira da época, as rupturas políticas davam-se por meio de consensos. Uma 

Independência negociada, uma Proclamação da República negociada. Quase como se toda a 

população estivesse de acordo, ciente das mudanças e exultante com os resultados. Porém, 

essa não era a realidade: as explosões de raiva e descontentamento que emergiram das 

camadas populares eram constantes. Igualmente constante foi a domesticação por meio da 

repressão cruel, especialmente a diária, burocrática e institucionalizada, por meio dos 

policiais, do Judiciário e de todos que faziam valer as vontades de uma minoria política alheia 

aos anseios do povo e que se ocupava com os conflitos internos da “alta” política e interesses 

pessoais.   

Como definiu Foucault, o poder disciplinar visa a “adestrar” os indivíduos por 

meio da vigilância hierárquica. O objetivo é que o indivíduo adestrado se sinta 
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permanentemente vigiado.
220

 Os termos de bem viver foram, indubitavelmente, uma das 

formas de expressão do adestramento da população brasileira. Representaram uma prática 

jurídica que se outorgava o direito de definir quais eram os “bons” e quais eram os “maus” do 

Império brasileiro, com vistas a isolar e neutralizar aqueles que pudessem se constituir em 

algum tipo de ameaça ao país que a minoria gostaria que se formasse. 

Obviamente, a riqueza dos documentos com que se trabalhou no curso desse 

trabalho não foi completamente explorada. Buscou-se apresentar um panorama geral da 

cultura jurídica do período, bem como as fontes legais e a organização política no substrato do 

Direito Penal da época. Porém, o mais importante foi a tentativa de colocar esses documentos, 

que representam trajetórias de vidas, no centro das atenções do estudo jurídico e histórico-

jurídico. Embora o objeto do Direito não seja, em uma acepção técnica, as pessoas a que se 

esse se refere, defende-se que isso é incogruente com uma prática genuína da atividade 

jurídica. Deixando de existir pessoas, deixa de existir a necessidade de Direito, e é apenas 

voltando-se para a sociedade que o Direito pode medir a sua efetividade, resposta que a norma 

pura jamais dará.  

  As normas não são fruto de um Legislador em abstrato produtor de normas que 

devem respeito apenas a uma noção transcendental de justiça. Elas surgem coladas à 

realidade, fruto de um processo político que só pode ser compreendido através da História, e 

que só analisado por meio dela adquire sentido.  Trata-se de realidade que muitos operadores 

do Direito ainda insistem em ignorar, crentes em uma verdade jurídica que transcenda e 

supere a sociedade. Trabalhou-se com a ideia de que realizar um estudo dos termos de bem 

viver em sentido teórico e genérico, por meio da leitura e interpretação das leis que os 

embasavam, levaria ao descolamento da realidade social, atuando da mesma forma que se 

procurou criticar. Assim, este trabalho foi redigido com uma desconfiada confiança nas lições 

que Antonio Napolitano, Francisco Antonio Dias, Franciso Raphael Agiliani e os outros 

indivíduos trouxeram sobre o período histórico que viveram. Mais do que os termos de bem 

viver, eles são os reais protagonistas desta pesquisa, constituindo a sua razão de existência. 

Tanto o Direito quanto a História devem voltar-se para as pessoas, pois são elas que dão 

sentido para qualquer estudo nessas áreas.  

  Por fim, deve ser lembrado que essa ralé referida por Jessé Souza e aqui 

estudada não desapareceu nesses pouco mais de 100 anos que nos separam deles. A cultura 
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que possibilitou a formação desse estamento continua presente na realidade brasileira, 

sofrendo, ainda que não mais com a aplicação dos termos de bem viver, violências diárias, que 

relegam grande parte da população à condição de subcidadania. Torna-se impossível não 

recorrer ao argumento cliché de que o estudo da História leva à compreensão de aspectos do 

presente. Embora não devamos enxergar nessa área do conhecimento apenas essa função (ou 

qualquer função), nesse caso, as evidências de uma continuidade e de explicações para 

mazelas do presente são por demais claras. A desigualdade social brasileira não é um 

fenômeno recente, estando enraizada na formação do país. Deve-se notar também que essa 

desigualdade tão incômoda foi – e é – legitimada pelo Direito, compreendido não como 

atemporal, mas sim como um produto das imperfeitas ações humanas na História.  

  Assim como a História não pertence aos museus e arquivos, devendo ser 

construída e interpretada por meio da ação humana, o Direito não está apenas nos códigos, 

nos livros e nos Tribunais. Ele está no mundo de todos os cidadãos, devendo voltar-se para a 

realidade das ruas e das vidas singulares que são (ou foram) modificadas pelas práticas 

jurídicas. Esse é o único caminho para que ele seja um instrumento de mudança eficaz, 

fortalecendo a igualdade e se consubstaciando em uma atuação positiva sobre o mundo, e não 

uma imposição violenta e cruel. 
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Anexo C – Processo nº 6
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