
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EDEN GORSKI

HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO c|v||_ E TRABA|_H|sTA BRASILEIRA sos 0
v|És DO PENSAMENTO Junímco

CURITIBA

2011



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EDEN GORSKI

HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO c|v||_ E TRABALHISTA BRASILEIRA soe o
v|És oo PENsA|v|ENTo Junioico

Monografia apresentada ao Departamento
de Direito Privado da Faculdade de Direito

da Universidade Federal do Paraná, como

requisito parcial a obtenção do grau de
bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca

CURITIBA

2012

1



Formulário: Monografia Final Página 1 de 1

TERMO DE APROVAÇÃO

EDEN GORSKI

Histórico da legislação civil e trabalhista brasileira sob o viés do
pensamento jurídico

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção de
Graduação no Curso de Direito, da Fa Idade de Direito, Setor de
Ciências jurídicas da Universidade o, ral do Paraná, pela seguintebanca examinadora: × .

,z, í
_ ,CARDO MARCE 1 0 FONSECA

Orient . o or
~.»..~«w.~.v.~“ _-z. ..-.`»w.~¬›w.~.¬.‹.. «H M“\\¬¬~.W.¬~«w.“w.»““.-.w.»“\»-›.~ .¬“w»\.. ~.,.~.~.w. N. V» .»~~“ www» “~.ww.»w«-«.w.\~».M›.-.~\“`.~« 1.

p I 1' //" ”¬
z/ fioorientador //

.z ,; kai  .___. , .__. ._..... _..._.. _ _ ......._. _._. . . ,_ .......,.  .... _. ....  . ............... Q ..., L ...... s .... ,  ......_,

LUÍ ERNANDO L | /' S PEREIRA L
Primeiro¡ = bro

ANDRÉ PEJXOTO DE sp àz‹ _ Direito Privado
Se gundol Membro

g

I

http://200.17.245.250/intranet/includes/unidades/defesa/termoapr.php?tfmatricula=GRR2... 08/12/2011



Formulário: Monografia Final Pagina 1 de 1
+.»-=--››...- _

Ministério da Educação e do Desporto
Universidade Federal do ParanáFACULDADE DE DIREITO

Ata da reunião da Comissão Julgadora da
Monografia (Trabalho Final de Curso) do
Acadêmico(a) EDEN GORSKI

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de 2011, às 11:00 horas, nas
dependências do Setor de Ciências Jurídicas, reuniu-se a Comissão
Julgadora da Monografia apresentada pelo(a) Acadêmico(a) EDEN
GORSKI, sobre o tema, “Histórico da legislação civil e trabalhista
brasileira sob o viés do pensamento jurídico”. A Comissão constituída
pelos Senhores Professores, RICARDO MARCELO FONSECA
(Orientador), (Coorientador), LUÍS FERNANDO LOPES PEREIRA e
ANDRÉ PEIXOTO DE SOUZ,A - Direito Pnvado,_atribuiu as seguintes
notas respectivamente: C 'tii  2 ,Í 5) Q ,  ,  e ;
perfazendo a média igual a CX,

Obs.:

Curitiba - PR, 08 de dezembro de 2011. 7

z.-.-zz... .;.. .z.¡..0}í.« _«<z.-..-«‹.-..z««zz~.‹.zz.-«. <‹..«‹<z.‹\.¬.¡z«z.‹. ,.~.-z.z..-.V I Í ` 1,  , f/7 / /'" . r:i A T
/ O MARCE O F SECA,'. fl "/ ~ , / _ f _ V/ i
f “M Í :ri Ã \/- ..... ._.. .Wa ...... .. .._.... ....... .......... .. ................. .. ..... . ........ . . ..... . ... .._..  ..... ...... ....... .. ....................... .... .... . _ .._ ..... .. .-..  ._-. .».- ,.. ..- ..... .há z.›. ;.,.  ,..!.,«....›..,.z‹.\.;._  `fl

LUÍS , RNANDO LOPES PEREIRA ANDRE PEIXOTO DE SQUZ - DireitoPrivado` / /
2

http: //200. 1 7.245 .25 0/intranet/includes/unidades/ defesa/ atadefesa.php?tfmatricula=GRR2 08/1 2/20 1 1



Sumário

` 3Sumário ....... .......Resumo ....... ....... 4
Introdução ........................................ ....... 5
1 - Histórico da legislação civil .............................................................. 7

1.1 - Formação dá cultura jurídica nacional no século XIX e as
Faculdades de Direito de São Paulo e Recife ....................................... 7

1.2 - Os rumos da codificação civil no Brasil ........... ........ 1 5
1.3 - Os juristas imperiais e o seu “modo de ser” ...... ........ 2 2
2 - Histórico da legislação trabalhista ................................................. 28

2.1 - Ética e cultura do trabalho desde a colonização até a Primeira
Repúbüca ................................................................................................ 28

2.2 - “Afogados em Ieis”: o império da CLT ....... ....... 3 4
Conclusão ........................................................ ........ 4 O
Referências ........ ........ 4 2



Resumo

Trata-se de monografia acerca da evolução da cultura jurídica brasileira,

desde a independência do Brasil em 1822 até os primeiros anos do século XX.

Nesse período da história nacional, ainda_era incipiente' o ordenamento

juridico brasileiro, uma vez que fora totalmente dependente de Portugal por

mais de três séculos. As primeiras faculdades foram fundadas tão apenas em

1827, já após a independência.

Dispondo de produções acadêmicas próprias, passou-se à edição de leis

que enfim diferenciariam Brasil e Portugal. Este trabalho enfatiza o surgimento

das primeiras leis civis e trabalhistas.
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lntrodução

O presente trabalho visa uma análise da história do direito privado no

Brasil, mais especificamente as leis civis e trabalhistas, desde os primeiros

passos em busca de uma cultura jurídica genuinamente brasileira até as
primeiras décadas do seculo XX.

Nos anos iniciais do país, logo após a independência política em 7 de
setembro de 1822, o direito brasileiro se resumia ao arcabouço deixado pelos

portugueses, tendo o Imperio do Brasil expressamente mantido todas as leis,

decretos, alvarás, ordenações e outros atos normativos da antiga metrópole

enquanto não fossem editadas legislações originalmente nacionais acerca de

cada tema regulado pelo direito português.

Nesse contexto, o Imperio inaugurou as primeiras faculdades de Direito

do país, situadas em São Paulo e Olinda (esta seria transferida para o Recife

em seguida) em 1827, com o claro objetivo de se produzir ciência jurídica

separada do modelo de Portugal, bem como reduzir o atraso intelectual em

relação aos demais paises da America Latina, que possuíam universidades

próprias desde o período colonial espanhol.

Em busca da tão sonhada “modernidade” e “civilização”, o Brasil do

século XIX caminhou em direção aos pensamentos então vigentes na Europa

nas diversas áreas do conhecimento, como a literatura, a biologia e a
sociologia. Não poderia ser diferente tal tendência na seara jurídica. O período

em tela, na história do direito, ficou marcado pelas codificações inspiradas no

Código Civil de Napoleão, que influenciou os ordenamentos de quase todos os

países da Europa, chegando rapidamente à América e até mesmo ao Extremo

Oriente. O Brasil, todavia, não aderiu imediatamente ao “mito” do código, no

dizer de Paolo Grossi; conforme este trabalho objetiva destacar, ainda que de

maneira sucinta, a cultura jurídica brasileira formou-se a partir de diversas

fontes alem da lei escrita, peculiaridades que nos levaram a codificar o direito

civil tão apenas em 1916, já no século XX.
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A legislação civil, entretanto, não teria o condão de concentrar em si

todo o regulamento do direito privado, em que pese as tentativas de se
consolidar a materia em um único diploma legal.

Dentre as esferas que desde logo se revelaram de inadequada disciplina

pela lei civil, está o direito do trabalho. No início, sob a mitologia jurídica da

codificação civil e consagração do princípio da igualdade formal, símbolo da

burguesia que definitivamente tomara as rédeas do poder na virada do seculo

XIX europeu, operários e patrões eram considerados absolutamente iguais pela

letra fria da lei. As lutas dos trabalhadores por melhores condições seriam
fundamentais para, aos poucos, o surgimento de leis sociais. Novamente, o

Brasil demonstrou suas particularidades em relação ao velho continente, desta

vez no tocante ã sua ética e cultura do trabalho, formada por colonos lusitanos,

índios, escravos e imigrantes.

Por fim, o Brasil adotou, em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho,

elogiada por pesquisadores de diversos países, considerada “extremamente

avançada”. O “mito” do Código Civil, de certa forma, estava sendo reproduzido

pelos trabalhadores em relação ã CLT. Mas a legislação trabalhista era de fato

cumprida, ou não passava de “fraude burguesa”'? Apesar dos anos de luta

operária na Primeira República, a CLT foi promulgada como uma espécie de

“outorga” do Presidente Getúlio Vargas. Como ocorreu com a origem da
legislação civil, mais uma vez a codificação teve de ser sopesada com as
peculiaridades da nossa cultura.

Trata-se, em resumo, de uma tentativa de se ler (e reler) tópicos do

surgimento da cultura jurídica e da história do pensamento jurídico do Brasil.
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1 - Histórico da legislação civil

1.1 - Formação da cultura jurídica nacional no século XIX e as Faculdades
de Direito de São Paulo e Recife

Antes de um estudo mais detalhado acerca da divisão entre o direito civil

e as primeiras leis trabalhistas no Brasil, ou mesmo do início da própria
codificação civil, que serão objeto de capítulo e seção próprios, cuida-se de

conhecer a formação da cultura jurídica brasileira.

O conceito de cultura jurídica está intimamente ligado à ideia de história.

Não se analisa a tradição jurídica de uma determinada nação sem ao menos

conhecer o respectivo momento histórico. Paolo Grossi explica que o “jurídico”

se expressa por “raizes profundas, sendo ligado aos valores essenciais de uma

sociedade; é, enfim, essa mesma civilização pu/sante de uma comunidade
histÓrica”1 .

Logo após a sua independência política em 1822, o Brasil ainda buscava

eliminar quaisquer vínculos de dependência em relação a Portugal, visando a

entrada definitiva no “mundo civilizado”. Diferente do que acontecia nas

colônias da América Espanhola, que contavam com suas próprias
universidades, a coroa portuguesa valeu-se de um expediente centralizador,

não permitindo a produção de qualquer forma de cultura em seus domínios

além-mar. Segundo Ricardo Marcelo Fonseca, era uma ameaça ao domínio

colonial a instalação de universidades fora de Portugal, uma vez que a
exclusiva formação intelectual na metrópole garantia o controle estratégico da

bagagem ideológica dos seus burocratas. Como exemplo, menciona a resposta

do Conselho Ultramarino Português a uma solicitação de Minas Gerais pela

manutenção, por sua própria conta, de uma escola de medicina. “Que um dos

1 GROSSI, Paolo. História da propriedade e outros ensaios. Trad. Luiz Ernani Fritoli e
Ricardo M. Fonseca. Rio de Janeiro: renovar, 2006
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mais fortes vínculos que sustentavam a dependência de nossas colônias era a

necessidade de vir estudar a Portugal; que este vinculo não se devia re/axar;

[que] o precedente poderia talvez, com alguma conjuntura para o futuro,
facilitar o estabelecimento de alguma aula de jurisprudência...até chegar o

ponto de cortar o vinculo de dependénc¡a”2.

Enquanto a independência política veio com mais rapidez, a
independência jurídica demandou pelo menos duas gerações do sêculo XIX.

Nos primeiros anos de soberania, o Brasil se limitou a copiar a legislação

portuguesa, conforme declara expressamente lei de 20 de outubro de 1823 que

determina que continuam em vigor “todas as Ordenações, leis, regimentos,

alvarás, decretos e resoluções promu/gadas pelos reis de Portugal até 25 de

abril de 1821, 'enquanto se não organizar um novo código ou não forem

especialmente alteradas”3. Soma-se ainda o fato de quase todos os burocratas

dessa primeira geração terem formação em Coimbra4, incluindo os primeiros

professores das faculdades de Direito do império.

O desejo de ingresso na modernidade ê percebido, primeiramente, na

edição da Constituição de 1824, de carater eminentemente liberal, nos moldes

do pensamento iluminista da Europa. A carta magna imperial previa, entre

outras coisas, a elaboração de leis como o Código Civil e o Código Criminal, de

modo a substituir de vez as Ordenações Filipinas. Apesar da demora em

relação à codificação civil (objeto da próxima seção), o Código criminal de

1830 e a Lei de Terras de 18505 contribuíram para oferecer ao Brasil um ar de

modernidade no tocante aos seus objetos.

Com o objetivo de dar o primeiro passo rumo à almejada independência

jurídica em relação a Portugal, o Império do Brasil instituiu, via lei de 11 de

agosto de 1827, as Faculdades de Direito de São Paulo e Olinda, sendo que a

última viria a ser transferida para Recife na reforma de 1854, a qual será

examinada mais oportunamente a seguir. Por todo o período imperial, as duas

2 FONSECA, Ricardo Marcelo. A formação da cultura jurídica nacional e os cursos
jurídicos no Brasil do século XIX: relendo os contornos do bacharelismo, p. 1-2.

FONSECA, Ricardo Marcelo. Op. cit, p. 24 .
idem

5 FONSECA, Ricardo Marcelo. A “Lei de Terras' e o advento da propriedade moderna no
Brasil.
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faculdades foram as únicas instituições formadoras de bacharéis em direito no

país, o que explica a enorme importância que detinham no cenário jurídico

brasileiro, bem como no cenário político.

Em que pese a grande inspiração em instituições europeias, sobretudo

Coimbra, os cursos jurídicos do Brasil conviveram com a precariedade física e

intelectual, mais intensamente na primeira geração anterior à reforma de 1854.

Nesse sentido, Ricardo Marcelo Fonseca discorre:

Nas palavras de Venâncio Filho, as “dificuldades para o
funcionamento dos cursos eram, porem, de toda ordem,
tanto quanto às instalações materiais como quanto ao
pessoal”. Embora surgidas no calor do entusiasmo
ligado ao contexto da independência politica brasileira
para criar uma inte//igentsia brasileira apta a enfrentar os
problemas da nação e moldar novas consciências, além
de profissionalizar a política e impulsionar o
nacionalismo, os relatos iniciais do funcionamento
destas academias enfatizam sobretudo o desrespeito
dos alunos e a falta de autoridade dos mestres, num
contexto pouco afeito ao estudo e à refIexão.6

As faculdades imperiais ficaram marcadas pela falta de disciplina dos

alunos e pelas reiteradas ausências dos lentes, que em sua imensa maioria

não se dedicavam exclusivamente ao magistério. Outro problema enfrentado

pelos cursos era a falta de ambiente físico adequado, o que obrigou a
instalação dos mesmos em locais provisórios, notadamente o Convento de São

Bento em Olinda e o Convento de São Francisco em São Paulo. Certa vez,

Clóvis Bevilaqua, jurista do final do período imperial e Primeira República,

escreveu que as faculdades brasileiras eram '“bisonhos arremedos de
Coimbra”.

O currículo adotado era conservador, de certa forma destoando do perfil

liberal da Constituição então vigente. “A estrutura curricular adotada era

prevista pela lei de 11 de agosto de 1827 e copiava a estrutura do curso de

direito da Universidade de Coimbra. No primeiro ano estudavam-se as cadeiras

de direito natural, público, análise da Constituição do Império, alem de direito

das gentes e diplomacia. No segundo ano havia a continuação das matérias do

6 FONSECA, Ricardo Marcelo. A formação da cu/tura... p. 4-57 ./dem
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ano anterior, bem como o estudo de direito público eclesiástico. No terceiro ano

estudava-se direito civil pãtrio e direito pátrio criminal, com a teoria do processo

criminal. Já no quarto ano havia a continuação do direito civil pátrio, alem do

direito mercantil e marítimo. Finalmente, no quinto ano estudavam-se “teoria e

prática do processo adotado pelas leis do império”, além de (e aqui houve uma

significativa inovação) Economia PoIítica”8. Na reflexão de Ricardo Marcelo

Fonseca, “A presença do direito público eclesiãstico na grade curricular, bem

como o tom conservador que era dado ã cadeira de Direito Natural, refletia uma

ideologia mais ligada às raízes do antigo regime português do que aos ares

liberalizantes presentes em grande parte da nova Constituição do Império
brasileiro de 1824.”9

Ante as condições de precariedade dos cursos jurídicos, o Decreto
1386, de 28 de abril de 1854, promoveu verdadeira reforma no ensino do

Direito. Alem de transferir a faculdade de Olinda para Recife e inserir as

cadeiras de Direito Romano e Direito Administrativo, impôs novas regras de

disciplina aos alunos e diretrizes procedimentais aos docentes.

Em conjunto com a reforma de 1854, o maior sucesso obtido na
segunda geração de juristas imperiais se deve também ao fato de já haver

lentes formados nas academias brasileiras, bem como um arcabouço incipiente

de leis, excertos doutrinários e jurisprudências genuinamente nacionais. Na

mesma esteira, a Faculdade de Direito de São Paulo começava a se tornar um

centro intelectual brasileiro, juntamente com a produção teórica
pernambucana”.

Num contexto em que a doutrina brasileira passa a suplantar a
portuguesa nos bancos acadêmicos, começam a surgir no meio intelectual

juristas como Teixeira de Freitas, Ruy Barbosa, Tobias Barreto, Clóvis
Bevilaqua e Silvio Romero. Visando trazer ao Brasil a modernidade, os
referidos autores procuram buscar referências nas principais correntes do

pensamento europeu oitocentista, mais especificamente o positivismo, o

8 _idem

9 FoNsEcA, Ricardo Marcelo. A formação ao ou/furou., p. ô
10 CROCETTI, Priscila Soares. Ciência, ensino e código: /entes, elites e direito civil nos
a/bores da Faculdade de Direito do Paraná (1912-1945). Dissertação de mestrado, 2011, p. 1 1
12
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naturalismo e o evolucionismo. A necessidade de se demonstrar o cientificismo

no Brasil refletia-se inclusive em periódicos, considerando também que muitos

bacharéis das faculdades de direito se enveredavam no jornalismo. Nesse
sentido, Priscila Soares Crocetti cita o Jornal da Província de São Paulo:

O Brasil, nos finais do século XIX, se autorrepresentava
(nos Institutos, jornais, romances) como uma sociedade
científica moderna. Exemplo dessa pretensão de
cientificidade e de modernidade são as palavras de
apresentação do Jornal da Província de São Paulo,
criado em 1875 pelas elites econômicas paulistas, em
cujas linhas se explanava: “jornal moderno, fruto de uma
cidade progressista, scientifica e laboriosa”. Este
periódico serviu também de veículo para a publicidade
dos mestres europeus como Darwin, Spencer e Comtefl.

Ainda segundo Crocetti, “para muitos críticos a geração de 1870
introduziu o Brasil na modernidade cultural, na medida em que se propunha o

rompimento com o pensamento religioso em prol de uma visão laica do mundo.

De uma maneira geral, tem-se uma forte reação contra o direito natural, em

que a ordem social era compreendida como estritamente rígida e imutável

(recepção das ideias científicas deterministas), o que, consequentemente,

importou na entrada de um discurso secular e temporal”. Nesse contexto, o

jusnaturalismo tipico dos séculos XVII e XVIII deu lugar ao discurso positivista

do XIX, a partir das ideias de Auguste Comte. Apesar da maior força do
positivismo nas escolas militares e de engenharia e medicina, também esteve

presente nas faculdades de direito brasileiras, embora dividindo seu espaço

com o naturalismo de Spencer.

Cabia precipuamente às faculdades de Direito imperiais a circulação das

novas ideias modernizadoras, uma vez que eram duas das raras instituições de

nível superior do Brasil, e as únicas da área de humanidades. Sendo à época

os únicos cursos jurídicos, estes recebiam atenção direta do governo,
responsável por diversas reformas curriculares e disciplinares, tendo sido a de

1854 a mais expressiva. Explica o professor Ricardo Marcelo Fonseca que a

influência do Poder Público não se limitava à escolha das cadeiras, como

Direito Romano e Direito Administrativo, mas igualmente às regras de

“ CBOCETTI, Priscila søareâ. op.‹;¡r, p.13
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comportamento, tanto dos discentes como dos docentes. Menciona, inclusive,

um episódio em que o Imperio determinou a escolha do material didatico a ser

utilizado pelo professor.

Ficou bastante conhecido o episódio ocorrido em 1860,
no qual a congregação da faculdade de direito do Recife,
contrariando a determinação do Império que determ/'nara
a adoção do compêndio de Pedro Autran da Mata
Albuquerque para a disciplina de Economia Política,
decidira que ele somente deveria ser adotado se assim o
entendesse o lente da cadeira. Diante disso, o Ministro
do Império João de Almeida Pereira Filho censurou o ato
da congregação, que não poderia expressar tal
autonomia. Por meio do Aviso de 29 de dezembro de
1860, afirmou o ministro que “aadoção de compéndios
não é direito exclusivo ou positivo, dos /entes; porque
importaria isso privar o Governo de exercer interferência
e inspeção, a respeito de uma matéria tão transcendente
no ensino público, o que é inadmissível”. Tal incidente,
“como não poderia deixar de acontecer”, resultou na
efetiva adoção do referido compêndio.”

Após a reforma de 1854, a Faculdade de Direito do Recife alcançou um

rigor maior no ensino, o que favoreceu uma “guinada teórica”. “Muitos
intelectuais buscavam dar ao direito um “estatuto científico”, afastado das

influências religiosas e metafísicas ate então dominantes. Assim, o apelo a

ciência e a um conceito cientificista foi característica da escola pernambucana,

especialmente de Silvio Romero em diante.”13

Segundo Priscila Soares Crocetti, os juristas da Faculdade do Recife

eram leitores assíduos de autores como Darvvin e Spencer. Buscavam se

afastar dos pensamentos religiosos e metafísicos que até então dividiam o

espaço com a ciência. “O grande exemplo desta atitude foi o prefácio, escrito

em 1870, por Silvio Romero em um dos livros de Tobias Barreto (ambos lentes

da Faculdade do Recife), em que ele anuncia seus mais ilustres inimigos: o

catolicismo, a monarquia, o romantismo, assim como alardeia o surgimento deuma nova era”14. E
Outra característica dos pernambucanos era o germanismo, ou seja, a

predileção por autores alemães, como Haeckel e Buckle, idolatrados por

12 FONSECA, Ricardo Marcelo. A formação da cu/tura..., p. 11
13 cnocizrri, Priscila soares. op.¢/r, p.2414 .idein
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Tobias Barreto.15 Outro exemplo e a grande recepção das ideias do jurista

Friedrich Carl von Savigny na segunda metade do seculo XIX. Teixeira de

Freitas, na sua “Consolidação das Leis Civis”, o chama de “profundo” e
“sábio”.16 Em meio ao cientificismo vigente, os juristas do Recife sentiam-se

superiores ao restante dos intelectuais brasileiros.

Para Machado Neto, a “Escola do Recife” pode ser
definida como “um vigoroso movimento de ideias de tal
significação que fazia com que seus integrantes
tivessem uma viva impressão de sua superioridade
cultural sobre os_intelectua¡s da Capital do Império, por
eles considerados atrasados, ignorantes e reacionários
(_..)”. De modo geral, em Recife havia um apego maior
ao enfoque teórico, à discussão desses grandes temas
científicos fervilhados pelas novas ideias do século.

Tobias Barreto e considerado o principal
expoente da “Escola do Recife”, jurista que para
Machado Neto foi tido como líder e guiou o movimento
da escola na esteira da evolução de seu pensamento.
Tamanha era a sua influência e a força de suas ¡deias58
que houve até um grupo de seguidores do germanismo
de Tobias Barreto: “os renovadores da Escola do Recife”

Mostras do germanismo de Tobias podiam ser
sentidas através de sua definição de Direito, segundo
Nelson Saldanha, “Tobias Barreto, influenciado por
lhering e pelos biologismos do seculo XIX em geral,
havia proclamado o Direito como fato natural (e como
resultado de uma constante luta), como algo que “não
caia do ceu”.17

As novas ideias também chegaram à Faculdade de Direito de São
Paulo, todavia o seu maior foco acabou sendo outro. No período compreendido

entre o início do Segundo Reinado e 1930, final da Primeira República, o Brasil

adquiriu notável espaço na produção e exportação do café, que pela primeira

vez colocou São Paulo no topo da economia brasileira. Conscientes disso, os

paulistas avocaram a função de formar os grandes políticos e ditar os rumos

nacionais. Os alunos da Faculdade de São Paulo seriam os futuros políticos,

jornalistas, burocratas, juízes e advogados. Havia uma maior preocupação com

as noções de Direito Civil e lógica, bem como a preferência pelo bacharelismo

15 idem

16 FONSECA, Ricardo Marcelo. A formação da cu/fura..., p. 13
17 CROCETTI, Priscila Soares. Op.c¡t, p.25-26
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liberal, enquanto a Faculdade do Recife exigia de seus alunos conhecimentos

prévios de Direito Penal e antropologia.”

Em suma, a Faculdade de Direito do Recife era um grande polo
formador de jurisconsultos e intelectuais, ao passo que a Faculdade de Direito

de São Paulo se dedicou a formar os advogados, jornalistas e políticos que

viriam a ser a quase totalidade dos Presidentes da República até 1930.

Apesar da precariedade constante nos seus primeiros anos, as
Faculdades de Direito de São Paulo e Recife contribuíram para a construção

da cultura jurídica brasileira, uma vez que a independência jurídica não
acompanhou a independência política de maneira imediata. Nesse sentido,
observou Ricardo Marcelo Fonseca:

Assim, eventuais carências teóricas, insuficiências
conceituais ou mesmo paradoxos filosóficos na formação
acadêmica dos juristas brasileiros desta época não
podem ser apressadamente lidos como comprovação da
inexistência de cultura jurídica nas academias de direito,
mas, bem ao inverso, eventuais elementos importantes
na compreensão de uma cultura jurídica dotada de
espessura e especificidades próprias, e na qual a analise
das academias, como fontes de geração, de circulação e
de referência do saberes, ocupa um lugar central. Ou
seja, todos esses dados devem necessariamente ser
levados em conta como ingredientes importantes na
compreensão do que se passava no periodo, e sem os
quais não se pode bem compreender a receita integral
deste prato complexo e exótico que é a cultura jurídica
brasileira do século XIX.

19

Uma vez iniciado o processo de formação da cultura jurídica nacional,

por meio das duas faculdades imperiais e a consequente circulação de ideias

no meio acadêmico, tornou-se possível a promulgação das primeiras leis

propriamente brasileiras, concebidas sem a direta influência do direito
português. Algumas leis de grande relevo jurídico e histórico surgiram ainda no

seculo XIX, como os já mencionados Código Criminal e Lei de Terras.
Entretanto, a discussão acerca da codificação civil, tida como a principal joia de

18 CROCETTI, Priscila Soares. Op.c¡t, p.29-30
19 FONSECA, Ricardo Marcelo. Op. cif, p. 16
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todo ordenamento jurídico oitocentista, se arrastaria no Brasil por quase cem

anos após 1822.

1.2 - Os rumos da codificação civil no Brasil

O Estado brasileiro tornou-se politicamente independente de Portugal

numa epoca em que vigorava no mundo ocidental, tido como o mais “culto e

civilizado”, o ideário codificador. A própria Constituição imperial de 1824 previa

a edição de um Código Civil e um Código Criminal, nos padrões do
pensamento iluminista europeu. O Código Criminal foi publicado em 1830,

ainda nos primeiros anos da então recém-conquistada soberania, todavia o

Codigo Civil só seria realidade quase um seculo mais tarde. Os demais países

da America Latina, igualmente recem-independentes, já contavam com a sua

própria codificação civil. Até mesmo Portugal, que introduzira no Brasil as

Ordenações Filipinas, promulgou seu diploma civil em 1867, claramente

inspirado no Código Napoleônico, de modo que as antigas Ordenações já não

existiam mais nem mesmo na ex-metrópole, e ainda existiriam na ex-colónia

por mais quase meio século.

O termo “código” pode ter duas conotações diferentes no estudo da

história do direito, uma em sentido geral e outra em sentido estrito. Ricardo
Marcelo Fonseca alerta sobre a necessidade de estar atento. “Embora se use a

palavra 'código' para tantos outros documentos jurídicos, sobretudo da
antiguidade, mas não só (Hamurabi, Manu, o 'Código' de Teodósio, de
Justiniano, ou mesmo às 'Ordennances' francesas ou as 'Ordenações'
portuguesas), o fato é que aquilo que pode ser denominado como 'forma

l5



código”, para usar a feliz expressão de Cappellini, é um produto t/pico da

França pós-revo/ucionãria do fim do século X Vlll e inicio do século X /X .”2°

O “código”, no seu sentido mais estrito, corresponde portanto à “forma

código”, vislumbrada primeiramente no Código Civil francês de 1804, que

sen/iu como fonte de inspiração para diversos outros países, desde as nações

da Europa e América até o império japonês, que procurava se modernizar após

cerca de 250 anos de total isolamento ante o ocidente. A “forma código” tinha

como premissa racionalizar a realidade, de modo a “encerrar toda a
complexidade da realidade num só documento abstrato e - como visto 
racional”21 e proporcionar a solução de todos os problemas por meio da

subsunção, ou seja, resolver o caso concreto a partir de uma hipótese abstrata,

ao invés de adotar inúmeras soluções “ad hoc”, baseadas em múltiplas fontes

de direito. Ao deixar de lado a historicidade do direito, reduz-se o “droit” a

“loi”22, logo o direito passa a ser algo reduzido à lei escrita no código. Paolo

Grossi explica que o código passa a ser visto como um verdadeiro mito”, uma

relíquia a ser venerada pelo cidadão.

Segundo Ricardo Marcelo Fonseca, o código seria então utilizado como

instrumento de poder político, uma vez que molda toda a realidade política e

social, o que ajuda a compreender por que Napoleão dizia que seria lembrado

não por suas conquistas militares, mas sim pelo seu Código.24 Como
ferramenta da manutenção do status quo, “O Código levantarã no âmbito

privado a noção de igualdade formal, o que permitirá erigir, por seu turno, a

ideia da 'autonomia da vontade' e do 'sagrado' direito de propriedade. Ambos 

autonomia da vontade e direito de propriedade - serão os pilares estruturantes

deste novo sistema juridico, que exatamente por isto será extremamente

funciona/ ao Estado Libera/ oitocentista, ao livre trânsito juridico e à circulação

20 FONSECA, Ricardo Marcelo. A modernização frustrada: a questão da codificação civil
no Brasil do Século XIX, p. 1

Í; FoNsEcA, Ricardo Marcelo. A modernização frustrada... , p. 2idem

23 onossi, Paolo. /vino/ograo jurfdroao da modernidade. Trad. Arno Dal ni Junior. 2a ed.
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007, págs. 89.
24 FONSECA, Ricardo Marcelo. Op. cit, p. 2
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dos negócios, e, enfim, ao desenvolvimento do capitalismo europeu. Não por

acaso diz Grossi que 'o código fala ao coração dos proprietários”25

Também inserido no contexto da inserção na modernidade, o Brasil

passou por várias tentativas de codificação ainda no século XIX, mas suas

peculiaridades contribuíram para a relativa demora no feito, conforme será aseguir exposto. .
O país passava por um começo de modernização, produzindo suas

primeiras obras doutrinárias e entendimentos jurisprudenciais a panir de
meados do XIX, em que as lógicas locais ainda detinham peso considerável no

tocante às decisões dos juízes, não necessariamente lógica burocrática26.

Embora houvesse efetivo esforço no sentido de trazer ao Brasil esse direito

codificado e abstrato, das lógicas “legais e centralizadas”, Ricardo Marcelo

Fonseca aponta, a partir da historiografia brasileira, que a lei só existia no

papel, não significando absolutamente nada para a grande maioria da
população. “Em outras palavras: na estrutura social agrária, maciçamente rural,

predominantemente analfabeta, patriarcal e com significativa presença escrava,

não se pode supor que a maior parte dos conflitos viessem a ser resolvidos

pela legislação oficial do lmpério”27. A essência do jus commune, marcada pelo

pluralismo tanto de fontes como de possibilidades de decisões, já estava havia

muito tempo gravada na alma dessa população, que certamente não iria de um

instante para o outro passar a adorar o Código como um mito, tal como
pretendiam os juristas brasileiros, fortemente inspirados nos europeus. O
direito estatal era algo distante do homem médio brasileiro.

Na mesma esteira, um dos principais símbolos da política brasileira até

as primeiras décadas do século XX era o coronelismo, caracterizado pela

existência de chefes politicos locais, responsáveis por tecer a rede que seguia

até a Administração central. Destarte, o governo da capital se via obrigado a

estabelecer compromissos com os “coronéis” para fazer chegar ao interior seus

comandos. “Justamente em vista disso o Visconde de Uruguai chegou a
afirmar que a administração imperial 'tem cabeças enormes, quase não tem

25 idem
26 FoNsEcA, Ricardo Marcelo. op. cn, p. 9-10
27 FONSECA, Ricardo Marcelo. Op. cit, p. 10
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braços e pernas”, ou ainda que ê um corpo “cuja circulação não chega as suas
2

extremidades' 8”. Desse modo, por muitos anos após a independência, o Brasil

continuou a aplicar o local, o “ad hoc”, em suas soluções cotidianas, no sentido

contrário ao da estrita codificação.

A ausência de um Código Civil ainda no seculo XIX, segundo Priscila

Soares Crocetti, não necessariamente denota falta de “mentalidade
codificadora e pretensão modernizadora” do direito civil brasiIeiro29. Prova disso

ê que o próprio governo imperial contratara o jurista Augusto Teixeira de

Freitas para esboçar um anteprojeto de Código Civil nos anos 1860. Apesar de

a Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas não ter logrado êxito em

se converter no tão falado código, este acabaria por se tornar realidade anos

mais tarde, sob a autoria de Clóvis Bevilaqua. Na sua obra “Em defesa do

Código Civil brasileiro”, Bevilaqua afirma que “a consciência jurídica acusa a

necessidade da codificação civil brasileira”3°.

De fato há nos livros da doutrina mais acessada do
momento anterior ao Código de 1916 manifesta simpatia
pela ideia de codificação. Além das conhecidas
inclinações ou opiniões favoráveis à codificação civil
nacional ostentadas por Teixeira de Freitas, Lafayette
Rodrigues e Conselheiro Fiibas, outros civilistas dos fins
dos oitocentos adotam a mesma inclinação.

(__.)

Um último exemplo é a opinião de Carvalho de
Mendonça, autor que parece ver com bons olhos a
codificação, pois além de dedicar a sua obra, Contractos
no direito civil brazileiro, de 1911, a Clóvis Bevilaqua, ao
final da introdução afirma que “Em um paiz sem
legislação codificada, como o nosso, já é um esforço
apresentar os institutos systematisados em um corpo de
doutrinas uniformes”31

Bevilaqua admite que o código não permite a mesma flexibilidade dos

costumes, mas essa dureza formal é compensada pela “clareza e a precisão

dos edictos, a segurança dos interesses e o cerceamento do arbítrio dos

28 .
ir/em

29 CROCETTI, Priscila Soares. Op. cit, p. 120
3° CROCETTI, Priscila Soares. Op. cit, p. 121
31 CROCETTI, Priscila Soares. Op. cit, p. 121-122
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depositários do poder”32. As certezas e seguranças proporcionadas pelo código
valiam o sacrifício das demais fontes de direito. De acordo com Priscila Soares

Crocetti, “Essa situação se sente, como dito, não apenas pelo fito da
Consolidação Civil, cuja forma pode ser considerada a de um Codigo, além de

ter tido “validade empírica” de um, mas também pela própria manifestação

doutrinária que visava melhor estruturar as fontes plurais no sentido de
caminhar para um todo organizado, sistemático e lÓgico”.33

Por último, no tocante ã historia da codificação civil no país, conveniente

e oportuno tentar identificar algumas das razões pelas quais o Brasil,
destoando de todo o restante da America Latina, codificou tão tardiamente a

legislação civil e de modo consideravelmente distinto do padrão adotado no

sistema francês napoleônico. Ricardo Marcelo Fonseca adverte o leitor no

sentido de que não se deve simplesmente acreditar que a forma código poderia

contrariar o interesse das classes dominantes do Império, tomando o Código

Civil como “instrumento de emancipação”, capaz de tornar igual perante a lei

homens e mulheres, industriais e proletários. Aduz, na verdade, que o Código é

por excelência um instrumento liberal, a sen/iço das elites burguesas, tendo

apenas superado privilégios do Antigo Regime.34 Ora, garantindo a todos a

igualdade formal, eliminou-se qualquer distinção legal entre a nobreza e a

burguesia (que até o final do seculo XVIII era tão “Terceiro Estado” quanto o

restante da população). Ainda, ê cediço que a codificação oitocentista jamais

contemplou a igualdade material, de modo que um operário nunca seria “iguaI”,

no sentido mais estrito, a um detentor dos meios de produção, embora ambos

fossem “iguais” nos termos da mais abstrata lei. Conclui-se, portanto, que a

“igualdade” criada pela codificação apenas beneficiou a alta burguesia.

É de se notar que não foi o advento de uma Constituição
(que é um documento “moderno” por excelência), que
buscava copiar o caráter liberal dos países europeus 
tal como foi a Constituição brasileira imperial de 1824 
que conseguiu impedir que a escravidão (e também a
desigualdade de gênero, o caráter censitário dos votos,
a cidadania tarifada, o abismo entre proprietários e não

32 :dem

33 CFIOCETTI, Priscila Soares. Op. cit, p. 124
34 FONSECA, Ricardo Marcelo. A modernização frusfradan., p. 16
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proprietários) persistisse até o fim do império, já quase
nas portas do século XX. Em suma: as estruturas
jurídicas burguesas do século XIX - ainda que com
inspirações iluministas e liberais - sempre se mostraram
extremamente permeáveis à existência de uma
sociedade bastante desigual e até injusta, sem que, com
isso, seus pilares jurídicos se sentissem fortemente
quesUonadosÊ5

Ricardo Marcelo Fonseca identifica três motivos que teriam contribuído

para a lentidão do processo de codificação no Brasil. O primeiro é a falta de

tradição culta do direito no país, nos anos seguintes à independência política.

"E aqui, por “tradição culta do direito”, quer se referir ã tradição de um direito

letrado, de discussão doutrinária elaborada, da presença de “doutores” e de

juristas”36. Ao contrário das colônias da Espanha, que mantinham suas próprias

universidades, os domínios lusitanos não detinham essa possibilidade, ante a

tradição centralizadora da administração portuguesa. A fim de concluir seus

estudos acadêmicos, os filhos das elites eram obrigados a__ fazê-lo nas
instituições da metrópole, sobretudo a Universidade de Coimbra. Enquanto os

demais países latino-americanos já contavam com a sua estrutura de formação

de “doutores” desde muito tempo antes da independência, os primeiros cursos

jurídicos brasileiros foram inaugurados apenas em 1827. Estando mais
atrasado em tradição acadêmica do que seus vizinhos, o Brasil ainda se via

fortemente ligado ao jus commune.

O segundo fator é o maior impacto da doutrina alemã entre os juristas

brasileiros, que não se filiaram exclusivamente ao pensamento francês. A

despeito de outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a literatura, que

deviam muito mais aos franceses, a ciência jurídica brasileira teve como maior

fonte de inspiração os autores alemães. “De fato, a assim chamada 'Escola do

Recife”, como é conhecido esse movimento da cultura jurídica capitaneado por

Tobias Barreto (e que contou com nomes como o de Silvio Romero e Clóvis

Bevilaqua - o autor do projeto do código de 1916), tinha franca orientação

cultural alemã”37. A despeito do germanismo estar mais associado à Faculdade

de Direito do Recife, outros juristas, como Teixeira de Freitas, também

FONSECA, Ricardo Marcelo. A modernização frusfradan., p. 17x idem
:C FONSECA, Ricardo Marcelo. A modernização frustrada”, p. 18
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receberam a influência da cultura jurídica alemã. Este, por exemplo,
considerava Savigny “profundo e sãbio”.38 Contrariando a tradição francesa, os

alemães ofereceram maior resistência a codificação civil; como se sabe, o BGB

alemão só entraria em vigor em 1900, muito depois da grande maioria dos

países europeus, inspirados no Code. A filiação dos brasileiros ao pensamento

germãnico seria, portanto, uma das possíveis razões para a não codificação
ainda no seculo XIX.

O terceiro fator seria a já comentada distância entre o direito e o povo. O

regulamento implementado pela lei não necessariamente condizia com “o
modo efetivo como as pessoas viviam as suas formas de ordenação em
sociedade”39. Apesar da fachada de modernidade, as pessoas em geral,
mormente as mais pobres, submetiam-se tão apenas ao mandonismo dos

“coroneis”, chefes políticos locais. O direito codificado era algo que nada tinha

a ver com o cotidiano das massas, para as quais a lei nunca “pegou”. Citando a

obra de Sergio Buarque de Holanda, Ricardo Marcelo Fonseca conclui que

“desse comportamento social, em que o sistema de relações se edifica
essencialmente sobre laços diretos, de pessoa a pessoa, procedem os
principais obstáculos que na Espanha e em todos os países hispãnicos 
Portugal e Brasil inclusive -, se erigem contra a rígida aplicação de normas de

justiça e de quaisquer prescrições legais”4°. Por último, como exemplo do

abismo entre a população e a legislação, o professor Ricardo Marcelo Fonseca

cita o famoso episódio da “Revolta da Vacina”, ocorrido em 1904 no Rio de

Janeiro, quando o governo pretendeu vacinar o povo contra a varíola e
higienizar as casas, mesmo que contra a vontade dos populares. Explica que

tal revolta não pode ser interpretada como sinal de ignorância, mas sim da

distância entre o pensamento “civilizado” que o governo tentava impor e os

padrões morais vigentes, que não admitiam a invasão da casa do “chefe de

família” por um agente público, para constranger suas esposas e filhas. O

direito que vigorava de fato entre a população não era o direito “oficial”.41

Ê: FONSECA, Ricardo Marcelo. A modernização frustrada”, p. 19
ic/em

4° FONSECA, Ricardo Marcelo. A modernização frustradau., p. 20
41

FONSECA, Ricardo Marcelo. A modernização frusz*rada..., p. 20-22
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Em resumo, pode-se aferir que o Brasil não aderiu imediatamente ao

modelo de forma código pelo fato de ainda ser incipiente a sua cultura juridica

quando da independência politica em 1822, diferente do que ocorreu nos

demais países da America Latina, os quais já contavam com universidades na

epoca da colonização. Se os próprios juristas ainda estavam pouco
familiarizados com a “modernidade jurídica”, a população se encontrava em um

verdadeiro fosso ante o direito escrito. Não menos importante, sob esse tema,

era a preferência dos nossos juristas pelos autores alemães, críticos da
codificação, ao inves dos franceses, que inspiraram as demais nações que

optaram pelo Código Civil.

1.3 - Os juristas imperiais e o seu “modo de ser”

Os juristas brasileiros do século XIX são os primeiros a pelo menos

tentar construir uma cultura jurídica brasileira, de fato separada da tradição

portuguesa, que até a independência exercia com toda a exclusividade a
jurisdição (ou seja, dizia o direito) nas terras brasileiras. Nessa senda, o
professor Ricardo Marcelo Fonseca indaga ao leitor o que efetivamente havia

de “cultura jurídica” no Brasil; e se havia, desde quando.”

Explica o supracitado mestre que, antes de tudo, não há que se falar em

“melhor” ou “pior” cultura jurídica ao se comparar as diferentes tradições

jurídicas espalhadas pelo globo. Não é possível aferir se o então incipiente
direito brasileiro seria mais atrasado, de menos “refinamento intelectual”, do

que os ordenamentos europeus. “A cultura jurídica brasileira é um fato historico

antropológico que se dá a partir dos elementos (humanos, doutrinais, sociais,

42 FONSECA, Ricardo Marcelo. A cultura jurídica e os perfis dos juristas brasileiros do
século XIX. p-1.
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econômicos, etc.) presentes na sociedade brasileira desta epoca e dentro de

aparatos institucionais localizãveis dentro das vicissitudes históricas
brasileiras”43. Considerando sempre o direito enquanto algo histórico, para

utilizar a terminologia de Paolo Grossi, e não uma mera paisagem a ser
vislumbrada de longe, constituiria verdadeira falta grave analisar a tradição

jurídica brasileira tendo como único referencial os modelos vigentes no Velho

Continente, por mais que esses fossem considerados “civilizados”, deixando de

contemplar as peculiaridades do Pais. É mister evitar qualquer juízo absoluto

de “certo” ou “errado”, “qualquer pretensão de mitoIogização”44.

A busca de uma cultura jurídica nacional é, assim,
avessa a qualquer pretensão de construir uma
essencialidade que resista ao desgaste dos tempos.
Como conseqüência, este procedimento, bem ao inverso
da hagiografia que e feita para identificar alguns juristas
que hoje só são lembrados para sen/irem como ponto de
autoridade discursiva, procura submeter a “canonização”
de alguns nomes ao crivo da análise histórica da cultura
jurídica brasileira, desvelando as razões de poder
presentes na eleição de suas posições e nas relações de
legitimação. A cultura juridica é aquilo que circula,
funciona e produz efeitos dentro de um determinado
contexto histórico soc¡al.45

Até os anos cinquenta do século XIX, o Brasil mantinha praticamente

todas as leis, ordenações, decretos e alvarás emitidos em Portugal, de modo

que a independência jurídica não foi algo repentino e imediato como a
independência política. Os primeiros juristas genuinamente brasileiros
começaram a surgir com a criação das faculdades de direito de São Paulo e

Olinda (mais tarde, Recife) em 1827, sendo que os primeiros lentes de ambas

as instituições eram ainda aqueles formados exclusivamente em Coimbra, sob

a política colonial portuguesa de formar todos os seus burocratas diretamente

dentro da metrópole. Nos anos 1850 em diante, os lentes das faculdades de

direito, bem como outros renomados jurisconsultos, já eram majoritariamente

oriundos dos cursos jurídicos brasileiros e começavam a ser editadas as
primeiras leis propriamente nacionais, como o Código Criminal de 1830 e a Lei

43 FONSECA, Ricardo Marcelo. A cu/tura jurídica e os perfis dos juristas... , p-2
44 FONSECA, Ricardo Marcelo. A cu/tura jurídica e os perfis dos juristasu., p-845 .
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de Terras de 1850, de modo a possibilitar o início da separação de fato entre

os ordenamentos brasileiro e português.

O próximo passo e identificar o “modo de ser” do jurista imperial.

Segundo Ricardo Marcelo Fonseca, “trata-se de identificar o perfil do jurista no

que diz respeito à sua postura diante dos saberes e da academia, na sua
relação com a vida pública e com os saberes das chamadas “bumanidades',

pois a partir dai, segundo se crê, pode-se aproximar do modo como o jurista se

vê diante da tarefa da construção de uma cultura jurídica, do modo de ser do

jurista enquanto intelectual”46. Comparando as gerações de juristas imperiais,

pode-se perceber uma especie de transição, nomeadamente do jurista
escolástico/jusnaturalista ao jurista evolucionista, e do jurista eloquente ao

jurista cientifico.

A cadeira de direito natural esteve presente no curriculo das faculdades

do Império, carregado por uma visão teológica das leis. José Maria de Avelar

Brotero, lente de direito natural da Faculdade de Direito de São Paulo por mais

de quarenta anos (até 1872), em sua obra “Princípios de Direito Natural”,

afirma que “muitos authores querem que o direito Natura/ derive seo nome por

causa da promulgação, isto é, por ser promulgado pela razão natura/ do
homem. O compêndio porém, não quer que elle derive seu nome da
promulgação, mas sim de seu author, isto é, Lei Dictada pela Natureza
Naturante, pela Natureza do Universo, ou alma do universo, isto é, Deos”47.

Trata-se de um contexto de passagem da concepção jusnaturalista, de viés

teológico, em que todo o direito deriva da “Lei de Deus”, para posicionamentos

de cunho mais racionalista, de clara inspiração no evolucionismo. Ambas as

correntes conviveram uma com a outra na segunda metade do século XIX. Um

jurista contrário à tese jusnaturalista era Tobias Barreto, o qual já demonstrava

em sua obra a ideia do direito enquanto materialismo, ou seja, enquanto
produto do meio cultural em que vivia o individuo. Sob esse prisma, as
abstrações do direito decorrem de situações concretas, como a cultura, o
status quo do sujeito, e não oposto pregado pelo jusnaturalismo.

46 FONSECA, Fiicardo Marcelo. Op. cit, p-9
47 FONSECA, Flicardo Marcelo. Op. cit, p-11

24



Talvez, todavia, o jurista do império que mais
demonstrava este espirito cientificista era o sergipano 
que se torna professor na faculdade de direito de Recife
em 1882 - Tobias Barreto. Sua vasta obra - que inclui
também literatura e filosofia - é marcada por um forte
cientificismo e por uma rejeição de toda metafísica.
Como ele diz eu seus “Estudos de Direito”, “A concepção
do direito, como entidade metaphysica, sub specie
eterni, anterior e superior a formação das socie_dades,
contemporâneo, por tanto, dos mammouths e
megatherios, quando aliás a verdade é que elle não vem
de tão longe, e que a história do fogo, as história dos
vasos culinários, a historia da cerâmica em geral, é
muito mais antiga do que a historia do direito; esta
concepção retrograda, que não pertence ao nosso
tempo, continua entorpecer-nos e esterilisar-nos.” E mas
adiante ele acrescenta: “É mister bater cem vezes, e
cem vezes repetir: o direito não é filho do céo, é
simplesmente um phenomeno histórico, um produto
cultural da humanidade” É conseqüente que daí Tobias
sustente uma posição materialista , dizendo que
“qualquer que seja a escola, em que se filie, nenhum
grande pensador da atualidade acredita seriamente na
origem transcendental, hiperterrena do direito”, bem
como seja forte sua reação contra o jusnaturalismo: “Os
teimosos teoristas de um direito natural são figuras
anacrônicas, estão fora de seu tempo. Se e/es
possuissem idéias mais claras sobre a história do tal
direito, não se arrojariam até-lo, ainda hoje na conta de
uma lei suprema, preexistente a humanidade e ao
planeta que ela habita”48_

O “modo de ser” do jurista imperial pode ainda ser estudado a partir dos

“tipos ideais” de jurista “eloquente” ou “romãntico”, de acordo com as
teorizações do historiador do direito espanhol Carlos Petit, que se ajustam à

realidade brasileira, segundo Ricardo Marcelo Fonseca49. O “jurista eloquente”

é aquele que valoriza a palavra falada, a oralidade, utilizando pouco ou nada a

palavra escrita. O advogado representa com clareza essa figura, uma vez que

o jurista-advogado eloquente depende da retórica para expor suas teses. Sob

tal tipo ideal, não basta ao advogado conhecer o direito positivo; seu repertório

obrigatoriamente conterá estudos de Cicero e outros grandes oradores, além

de disciplinas como história, filosofia, literatura e latim. A prática do direito

assemelhava-se ao jornalismo, pela grande valorização conferida à linguagem

48 FONSECA, Ricardo Marcelo. A cultura juridica e os perfis dos juristas..., p-14-15
49 FONSECA, Ricardo Marcelo. A cultura juridica e os perfis dos juristas..., p-16
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e à retórica, o que ajuda a explicar por que alguns dos bacharéis das
faculdades de direito imperiais seguiam carreira nos jornais.

A partir dos anos 80 do seculo XIX, começa a aparecer a figura do

“jurista cientista”, que explora a palavra escrita, contribui em publicações

acadêmicas, “o jurista que passa a valorizar, como fundamento legitimador de

seu discurso, não mais as estrategias retóricas, mas a solidez dos argumentos

científicos”5°. Essa transição do oral para o escrito é perceptível na reforma do

ensino de 1890, que suprimiu a cadeira de direito eclesiástico e tornou
obrigatória a de história do .direito nas faculdades, também tornando
compulsória a criação de revistas acadêmicas. Segundo Ricardo Marcelo

Fonseca, os perfis “eloquente” e “cientista” conviveram durante a segunda

metade do seculo XIX, tornando-se majoritário o perfil “cientista” durante o

primeiro terço do seculo XX. Citando o referido artigo do professor Ricardo

Marcelo Fonseca, Priscila Soares Crocetti comenta sobre a nova geração de

juristas “cientistas”:

A nova geração que põe a “generalidade em crise”
rejeita os qualificativos “retóricos”, “eloquentes”. “A
mobilidade dos tempos modernos não se coadunava
mais no entender dos aspirantes ã especialização, com
tanta impenetrabilidade de ideias, com a perda de tempo
que o meneio constante dos textos requeria para a sua
decifração”.

Esta situação não havia até pouco tempo antes,
em que o “homem de letras”, que nutria um saber
enciclopédico e fortes traços eloquentes, possuía um
papel central em termos de conhecimento. “E como a
especialização científica, exatamente, corria a passos
largos, a insistência em cultivar uma educação
humanista toda feita de latim, grego, literatura e filosofia
parecia não só inútil como totalmente anacrônica. Como
pretende conhecer tudo, como uma legítima enciclopédia
do seculo XVIII, a despeito da tecnização do saber
científico”51?

Um outro exemplo de jurista contemporâneo desse período transitório é

Augusto Teixeira de Freitas52, autor do mais conhecido trabalho de compilação

5° FONSECA, Ricardo Marcelo. A cultura jurídica e os perfis dos juristas..., p-18
51 CROCETTI, Priscila Soares. Op. cit, p-34
52 FONSECA, Ricardo Marcelo. Teixeira De Freitas: Um Jurisconsu/to “Traidor” Na
Modernização Juridica Brasileira
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da legislação civil do Imperio, sendo que curiosamente a “Consolidação das

Leis Civis” serviu como inspiração para a edição de alguns códigos civis de

paises latino-americanos, mas não foi utilizada no Brasil. Teixeira de Freitas

buscou a cientificista doutrina alemã, deixando de lado referenciais teóricos

“impregnados da escolástica e de um jusnaturalismo “ancien regime '''. 53

Por último, Ricardo Marcelo Fonseca reflete sobre a compreensão da

cultura jurídica brasileira, sem jamais olvidar a historicidade do direito, de modo

que é oportuno transcrever sua posição.

Trata-se, portanto, de compreender a cultura juridica
brasileira do império a partir de três ângulos, que todavia
constituem lados de um mesmo cristal: trata-se, em
primeiro lugar, de verificar como o saber do direito do
modo como ele historicamente circula, considerando sua
dinâmica interna e respeitada a sua espessura, e
tomando-se sua densidade e seu papel (que não é
meramente tecnico, instrumental ou ideológico), para, a
partir daí, verificar como ele cumpre uma função efetiva
e opera efeitos concretos no ãmbito cultural. Em
segundo lugar, trata-se de verificar o modo como o saber
jurídico dialoga com os diversos componentes culturais,
verificando na suas transformações internas o modo
como ela elabora e reelabora tais componentes. Por fim
- e de um modo não mecânico ou esquemático 
verificar como este saber do direito - tomado a partir
desta complexidade e sem reduções - estabelece sua
relação com as estruturas sociais, econômicas e
políticas do período histórico estudado.

E nesse entrecruzamento que a cultura jurídica se deixa
entrever e é aqui que o mister do historiador do direito se
apresenta. 54

No capitulo seguinte, passa-se ao estudo da formação das leis
trabalhistas brasileiras, bem como a respectiva “cultura do trabalho”. Ao longo

do século XIX e início do XX, quando a doutrina civilista encontrou força

máxima no Brasil, aos poucos a legislação civil foi se mostrando insuficiente

para regular todas as relações de direito privado. Nesse contexto, adquiriu

espaço a necessidade de regulamentação das relações de trabalho enquanto
ramo autônomo do direito.

53 FONSECA, Flicardo Marcelo. A cu/tura jurídica e os perfis dos juristas brasileiros do
século X/X, p-20
54 FONSECA, Ricardo Marcelo. A cu/tura juridica e os perfis dos jurisfas..., p-26
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2 - Histórico da legislação trabalhista

2.1 - Ética e cultura do trabalho desde a colonização até a Primeira

República

Muito antes de se pensar em leis trabalhistas no Brasil, sobretudo a

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943, a qual será objeto
específico de estudo adiante, a questão do trabalho já era debatida nos meios

intelectuais. Desde os primeiros anos de efetiva colonização do Brasil, lidou-se

com a mão-de-obra escrava; a princípio, indígena, em seguida substituída pela

escravidão do negro africano, embora ainda existisse de fato a procura por

índios para escravização por bandeirantes no interior do país, contrariando

determinações oficiais no sentido de se tomar apenas cativos da África.

Os motivos que permearam a troca da escravidão indígena pela
escravidão negra foram/são amplo objeto de análise na historiografia brasileira.

Segundo o sociólogo Paulo Sérgio do Carmo, “dizia-se que a escravidão

indígena fora substituída pela escravidão africana porque o índio, com seu

espírito de liberdade, não se adaptava ao trabalho. Mas, sob esse discurso,

escondem-se interesses muito mais práticos. A escravidão africana era
duplamente lucrativa, tanto no que diz respeito à circulação da mercadoria

humana, permitindo a acumulação por parte do comerciante, quanto no que se
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refere ao trabalho escravo na esfera da produção, que sustentava a classe

dominante colonial.55” Sendo o tráfico negreiro muito mais lucrativo ã metrópole

do que a escravidão de índios, negócio interno da colônia, a Coroa portuguesa

impôs restrições a esta. Admitia-se a captura de índios apenas havendo
“guerra justa”, mas tal conceito era enormemente ampliado pelos bandeirantes.

“A justificativa para a 'guerra justa' era a de que os índios, ao manterem os

seus costumes, impediam a propagação da fé católica; alem disso, afirmava-se

que atacavam povoados ou fazendas portuguesas e que eram antropófagos.

Somente em meados do seculo XVIII, quando praticamente não havia mais
indios para escravizar, pois quase todos já tinham sido exterminados, a
escravidão de fato foi proibida”.55

O passado escravista do Brasil, que estigmatizou o trabalho braçal como

sendo atividade de escravo, bem como as teorias eugênicas que ganharam

força no século XIX e começo do XX, influenciaram a etica e cultura do trabalho

no país. Nessa epoca, atribuía-se ao caboclo brasileiro a pecha de preguiçoso,

indolente, inapto ao trabalho, por ser produto da miscigenação entre o branco

português e o índio nativo, este desde o início considerado indolente. Entendia

se que a mestiçagem estaria degenerando o sangue dos brasileiros, a ponto de

o já mencionado no capitulo anterior Silvio Romero afirmar que “havíamos

criado uma sub-raça cujo resultado fora “o sen/ilismo do negro, a preguiça do

índio e o gênio autoritário do português, que produziram uma nação informe

sem qualidades fecundas e originais'.57” Na mesma esteira, outros autores

creditavam a suposta preguiça do brasileiro ao clima tropical; o historiador

inglês Thomas Buckle afirmava que o desenvolvimento cultural de um povo

seria totalmente condicionado pelo meio, portanto uma cultura de clima quente

seria inferior aos países temperados, uma vez que as condições climáticas
tropicais levavam a um “relaxamento dos tecidos” e estimulavam a indolência e

paixões desordenadas55.

55 CARMO, Paulo Sérgio do. História e ética do trabalho no Brasil, 1998, Editora
Moderna, p. 47
55 CARMO Paulo Sérgio do op. cit, p. 43
57 CARMO Paulo Sérgio do op. cit, p. 78
55 CARMO Paulo Sérgio do op. cit, p. 76



Nos primeiros anos do século XX, com o declínio das teorias racistas,

passou-se a ligar a preguiça brasileira à cultura. Nesse período, surgem
personagens como Jeca Tatu, Macunaíma e Zé Carioca, os quais simbolizam a

falta de “espírito para o trabalho”. O Brasil da Primeira República ainda era

incipiente em seu processo de industrialização, razão pela qual faltava aos

brasileiros a cultura do operário, já presente então na Europa há mais tempo. O

discurso dos industriais era no sentido de não só dar o salário ao trabalhador,

mas também educação para a vida, tirá-lo da malandragem e do
desregramento.

A historiografia contemporânea já não entende o conceito de tempo

como algo retilíneo, uma linha a marchar do passado para o futuro. Segundo

essa Ótica, o tempo é passível de ser compreendido de modo distinto pelos

diferentes atores sociais. Desse modo, um operário de fábrica percebe o tempo

de maneira diversa de um agricultor, este acostumado à lentidão dos ciclos

naturais da terra, enquanto que o trabalhador urbano vive a agilidade da

produção em massa. Ate o século XX, o Brasil sempre foi majoritariamente

agrário, logo a população em geral estava habituada ao tempo dos lavradores,

condicionado ã natureza. Em uma geração, muitos destes agricultores
acabaram dentro das cidades, no fenômeno do êxodo rural, tornando-se

operários não-qualificados. Esses tiveram grande dificuldade em se adaptar à

rotina das fábricas, vistas como algo transitório pelo retirante, que não
pretendia criar vínculos permanentes. Ainda assim, muitos preferiam ficar nas

ruas, sem se submeter ao regime fabril, vivendo de “expedientes diversos”,

como por exemplo o comércio ambulante ou a malandragem. Daí a
necessidade do “controle social” da classe trabalhadora, a possibilitar o
ingresso do país no “mundo civilizado”, pela “educação para o trabalho”. Com o

propósito de disciplinar os trabalhadores, a estrutura interna das fábricas se

assemelhava às prisões, com as janelas para o teto, de modo a não possibilitar

que o operário desviasse o olhar para o exterior. Enfim, dizia-se que “a dívida
››59de cada cidadão para com a sociedade seria paga com o trabalho .

59 cAi=i|vio, Paulo sérgio do. op. Cir, p. ioõ-107
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Nos anos 10 e 20, o empresariado começou a tomar conhecimento de

doutrinas como o taylorismo e o fordismo, destinadas ao controle da
produtividade dos operários. Segundo Paulo Sérgio do Carmo, o fordismo

fundava-se no liberalismo econômico, vigente nos Estados Unidos pre-1929, e

negava a intervenção do Estado no mercado de trabalho. Ao invés de se
apaziguar os trabalhadores por meio de legislações sociais, o modelo fordista

pregava o oferecimento de altos salários, bem como inculcar nos empregados

o interesse em produzir cada vez mais, tornando-o um verdadeiro sócio da

empresa e não seu adversário.6°

Havia, por último, outro obstáculo a ser transposto, a fim de se incutir no

operário brasileiro a ideologia do trabalho: superar a então recente herança de

três séculos de escravidão, responsável por estigmatizar o trabalho manual.

Pelos padrões culturais vigentes, o trabalho braçal era visto como símbolo da

desonra do indivíduo, como que automaticamente condenado ã permanente

pobreza por ser um “peão”; os cargos, funções e empregos públicos eram o
ideal do brasileiro. Diferentemente dos norte-americanos, desde o início da

colonização vinculados à “etica protestante”, característica dos calvinistas

ingleses que vieram colonizar a America, os portugueses (e consequentemente

os brasileiros) praticavam a “ética da aventura”61. Enquanto os protestantes do

noite buscavam produzir riquezas por meio do trabalho, como meio de provar

que tem fé na própria salvação, que é um dos predestinados, a ética da
aventura se baseava na obtenção de riqueza pela ousadia, pela exploração de

terras desconhecidas em busca de recursos naturais valiosos. Todavia, na

Primeira República, o Brasil vivia um momento de forte inspiração em modelos

norte-americanos, o que se observava, por exemplo, na própria Constituição de

1891 (dos “Estados Unidos do BraziI”) com sua forma federalista, claramente

embasada na fórmula adotada nos EUA. Posto isso, razoável inferir que a

adoção da “etica do trabalho” nesse período se deve, ao menos em parte, a

influências do pensamento americano.

Outra herança da sociedade escravocrata, os primeiros operários do

Brasil encontraram condições muito semelhantes às dos escravos. Ante a
60

CARMO, Paulo Sérgio do. op. cit, p. 109
61

CARMO, Paulo Sérgio do. op. cit, p. 15
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inexistência de qualquer legislação trabalhista, os contratos de trabalho regiam

se pela lei civil, numa época de muita discussão acerca da edição do Código

Civil de 1916. Ao tempo da República Velha, o país atingiu o apogeu do

pensamento civilista clássico, centrado na autonomia da vontade e igualdade

formal, juntamente com a premissa do liberalismo econômico. Pelo menos em

relação a letra abstrata da lei, industriais e operários eram absolutamente

iguais, não sendo objeto de qualquer política pública a evidente desigualdade

material. Conforme relata a historiografia, as jornadas diárias chegavam a

ultrapassar dezesseis horas, sem direito a férias ou previdência social.

O Brasil do começo do século XX ainda era majoritariamente rural,

dotado de poucos trabalhadores urbanos, em sua quase totalidade oriundos do

campo. Somando-se ao fato de que os escravos superaram 50% da população

brasileira durante praticamente toda a longa história de escravidão, pouco

restava de mão de obra qualificada para o trabalho nas fábricas, diante da

cultura escravista, que não valorizava a especialização da mão de obra. Pouco

antes, na segunda metade do século XIX, já se previa o fim da escravidão, uma

vez que o tráfico negreiro fora banido por influência da Inglaterra, o que levou o

governo a procurar outras formas de preencher a demanda de trabalhadores.

Ao inves de se buscar mão de obra livre no território nacional, preferiu-se

fomentar a vinda de imigrantes da Europa. Os historiadores analisaram tal

preferência por europeus, sob os aspectos da qualificação profissional e das

teses raciais vigentes no século XIX. Além de contarem com mais tempo de

industrialização e maior especialização da mão de obra, os europeus sen/iriam

para “branquear” a população brasileira, então repleta de negros, índios e

mestiços, considerados inferiores pelo meio científico. Paulo Sérgio do Carmo

lança uma terceira tese para a opção pelo imigrante:

Talvez, porém, as teorias raciais acobertassem motivos
reais para a recusa do emprego da mão-de-obra
nacional: o nativo estava integrado em seu país e
conhecia a exploração a que poderia ser submetido nas
fazendas; ele tinha formas de escapar do
assalariamento; sua debilidade física, causada por
doenças, era bastante conhecida; e os potentados do
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cafe tinham interesse em criar um excedente de mão-de
obra subsidiada pelo Estado.62

De fato, os primeiros trabalhadores livres ainda eram vistos pelos
patrões como escravos, dado o tratamento quase idêntico dispensado a
escravos e a operários. Utilizados sobretudo em ofícios que exigiam maior

qualificação da mão de obra, os imigrantes europeus formavam a imensa

maioria dos primeiros sindicatos brasileiros. O anarquismo e o
anarcossindicalismo, movimentos iniciados nas cidades da Europa oitocentista,

chegavam ao país por meio de imigrantes italianos e espanhóis, os quais se

tornariam a quase totalidade dos líderes sindicais da Primeira República.

O sindicalismo era visto pelo governo como atividade subversiva, algo

que incitava a desordem e o caos entre os operários; certa vez, durante eleição

para governador, Washington Luiz declarou que “a questão social é um caso

de polícia”63. Os movimentos grevistas eram dissolvidos via cassetetes dos

policiais, os jornais dos sindicatos, empastelados, e os líderes, presos e
expulsos do país (os líderes eram quase todos imigrantes). De acordo com

Paulo Sérgio do Carmo, “o pensamento liberal, com a valorização da livre

concorrência, da oferta e da procura, favoreceu à nascente burguesia industrial

os argumentos para posições contrárias a qualquer interferência estatal na

regulamentação das condições de trabalho. Para o patronato, o suposto direito

de associação operária ia contra o princípio do individualismo, pois, segundo

sua lógica, contrata-se o operário como indivíduo isolado, e não como
categoria social"64.

Ante as várias greves que ocorreram no país nos anos 1910, os patrões

se viam obrigados a fazer concessões aos líderes sindicais. Todavia, os
acordos de trabalho, firmados unicamente com o fim de apaziguar os
paredistas, eram sistematicamente descumpridos pelo patronato, sob a
recorrente alegação de prejuízo65.

62 CARMO Paulo Sérgio do. op cít, p. 83
63 CARMO Paulo Sérgio do cit, p. 111
64 CARMO, Paulo Sérgio do cít, p. 111
65 CARMO, Paulo sérgio do Cir, p. 114
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O posicionamento do governo se restringia a emprestar a força policial

para os industriais, adotando sempre a liberal política de náo interferir no
mercado. Já na decada de 1920, em que pese terem diminuído os movimentos

grevistas em quantidade, os sindicalistas mais radicais continuavam a luta pela

causa operária, considerando-se ainda a fundação do Partido Comunista em

1922, para colocar mais uma ideologia, ao lado do anarquismo, em favor dos

movimentos operários. Apesar do liberalismo estatal, os trabalhadores
obtiveram algumas conquistas, como a Lei de Férias de 1925, que concedia

quinze dias de ferias ao ano, e o Código de Menores de 1927, que restringia o

trabalho de crianças, então prática comum_pelo empresariado. O patronato

imediatamente se mostrou contrário às leis protetivas, alegando que os
empregados usariam os dias de férias para vadiar e beber, pondo em ameaça

o clima de ordem e disciplina obtido no interior das fábricas, estas sim o único

meio de se civilizar as “massas de jecas”, sob a Ótica dos patrões. Estes

diuturnamente aplicavam o princípio segundo o qual “a mente vazia é a oficina

do diabo”. Os industriais brasileiros valiam-se da doutrina fordista para manter

seus empregados longe das tentações, pois, segundo Henry Ford, “näo podeis

fazer maior mal a um homem do que permitir que folgue nas horas de
trabalho”66.

Interessante obsen/ar que o fordismo era aplicado pelo patronato
brasileiro apenas nos pontos que lhe eram favoráveis. Negava-se o avanço da

legislação trabalhista em respeito aos valores da livre iniciativa e da não
interferência do governo nas relações de mercado. Entretanto, esse modelo

norte-americano, apesar de ser oposto às leis sociais, obtinha o apoio do

trabalhador por meio de altos salários e estímulos à produtividade, algo que

passava longe da mentalidade escravista que persistia no Brasil. Ainda se via o

operário como escravo, um inimigo em potencial a ser constantemente vigiado

e corrigido pelos patrões. Em suma, o modelo industrial brasileiro era um

fordismo liberal mesclado à cultura escravocrata que existiu no país por mais
de três séculos.

66 CARMO, Paulo Sérgio do. op. cít, p. 115
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2.2 - “Afogados em leis”: o império da CLT

Em razão do verdadeiro impacto causado pelo surgimento da
Consolidação das Leis do Trabalho no ordenamento jurídico pátrio _em 1943,

até mais sob o ponto de vista do imaginário dos trabalhadores do que um

“impacto jurídico” propriamente dito, a historiografia estuda a legislação
trabalhista brasileira em dois capítulos distintos: antes e depois da CLT.

Por meio de leis sociais, o presidente Getúlio Vargas conseguiu pôr fim

ã “loucura” dos anos 1920, conquistando a confiança do operariado brasileiro

sem ameaçar de modo considerável os privilégios dos industriais. De todos os

milhares de decretos-leis editados no regime do Estado Novo, a CLT se

destaca, de modo que até hoje Vargas é lembrado pela população como
aquele que “outorgou” as leis do trabalho a todos, como um legítimo “pai dos

pobres”. Considerada “a mais avançada legislação social do mundo”67, a CLT

atraiu a atenção de diversos pesquisadores estrangeiros, entre eles o norte
americano John French, autor de um dos mais conhecidos trabalhos sobre a

história da CLT. Esta, segundo John French, seria não só uma consolidação de

leis, mas sim uma certidão de nascimento cívico, um texto amplamente
divulgado, muito mais conhecido do que a própria Constituição de 194668, de

teor altamente democrático, em comparação com as cartas anteriores. C)

pedreiro João Dirceu Mota, líder sindical dos anos 50 e presidente do Sindicato

dos Trabalhadores da Construção Civil de Quaraí (RS), referindo-se à CLT,
dizia: “Esta é a minha Bíblia”69.

67 FRENCH, John. Afogados em /eis. A CLT e a cultura política dos trabalhadores
brasileiros. Trad. Paulo Fontes. Editora Fundação Perseu Abramo, 2001, p. 768 idem
69 FRENCH, John. op. Cir, p. 11
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O texto da CLT regulamenta todas as questões que envolvem as
relações trabalhistas, desde as normas protetivas do trabalho ate as regras de

organização dos sindicatos, resolução de dissídios coletivos e a organização

do Ministerio do Trabalho e da Justiça do Trabalho. No dizer de John French,

“a CLT é um verdadeiro corpo caleidoscópico de leis que fornece orientação

em quase todos os aspectos importantes do mundo do trabalho, num sentido

amplo”7°. Observa-se o caráter abrangente da CLT, destinada a ser
instrumento universal de direitos e garantias dos trabalhadores. Fazendo um

paralelo com o mito da forma código de Paolo Grossi, é perceptível que o
operário pobre fez da CLT sua “Bíblia”, seu objeto de devoção, da mesma

forma que o burguês mitificou a figura do Código Civil, que “fala ao coração dos

proprietários”. Na mesma esteira, ao coração daqueles que são proprietários

tão apenas de sua força de trabalho, fala a CLT.

Entretanto, tal como na Primeira República, quando os industriais

simplesmente se recusavam a cumprir os acordos firmados em greves, a CLT

igualmente sofreu com o sistemático descumprimento de seus preceitos pelo

patronato, com a conivência do próprio governo. John French resume em

poucas palavras: “Se o mundo do trabalho de fato funcionasse de acordo com

a CLT, o Brasil seria o melhor lugar do mundo para se trabalhar. E se metade

da CLT fosse mesmo cumprida, o Brasil ainda seria um dos lugares mais
decentes e razoavelmente humanos para aqueles que trabalham em todo o

mundo”71. A verdade e que a CLT ditava um tipo ideal de relação de trabalho,

enquanto a realidade cuidava de escancarar a outra face da moeda. As
empresas apenas ignoravam o texto da legislação, crentes de que uma mínima

parcela dos empregados buscaria a Justiça do Trabalho, e mesmo se algum

trabalhador o fizesse, confiava-se na lentidão do Judiciário, que demorava anos

para julgar as reclamatórias e seus inúmeros recursos ate o Tribunal Superior

do Trabalho. O operário era praticamente obrigado a aceitar um acordo com o

empregador, uma justiça com “deságio”, uma vez que os valores não eram

corrigidos monetariamente até os anos 60. Não bastante a demora dos
julgamentos, a “tapeação” muitas vezes ficava evidente nas próprias decisões

7° FRENCH, John. op. Cn, p. 13
7' FRENCH, John. op. Cir, p. 15
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da Justiça do Trabalho, favoráveis aos patrões na grande maioria das causas,

o que levava o trabalhador a perder por dois votos a um nas antigas juntas de

conciliação, formadas por um juiz togado e dois classistas, sendo um dos

empregadores e o outro dos empregados. John French ainda enfatiza,
parafraseando o sindicalista Marcos Andreotti, que o juiz vogal dos
empregados era escolhido pelo Ministério do Trabalho, preferencialmente

dentre os sindicatos mais submissos, os “pelegos”72. No final dos anos 40, sob

o governo conservador do presidente Eurico Gaspar Dutra, o ministro do
Trabalho era um industrial paulista, de modo que “os patrões e o governo eram

sempre a mesma coisa.73”

Em perspectiva comparada, a CLT brasileira seguiu a tradição latino

americana de “relação de trabalho”, “direito do trabalho”, que destaca o aspecto

legal, diferente do pragmatismo anglo-americano, que valoriza a negociação

coletiva e a atuação dos sindicatos”. Ao construir sua cultura jurídica, o Brasil

se enveredou na tradição romano-germânica do civil law, que tem a lei escrita

como principal fonte, em contraste com o modelo common law adotado nos

Estados Unidos. A distinção entre as tradições jurídicas de ambos os países

causa impressão em muitos estudiosos das leis brasileiras, não raro
consideradas extremamente avançadas por estrangeiros, como a CLT e a atual

Constituição de 1988. Tal “boa impressão”, ao menos em parte, se explica pela

ausência de legislações com alto grau de complexidade e “protetivismo” social

nos países common law, que na verdade não editam tais leis porque delas não

necessitam, a despeito da tradição civil law. John French, comparando os

modelos latino-americano e anglo-americano, afirma: “Tratava-se de uma

generosa disposição relacionada, como sugerem, com o fato 'de que a função

da lei escrita em alguns países da América Latina tem caráter mais educacional

do que normativo”, o que parece ser “algo estranho às tradições nacionais' de

Estados Unidos e Canadá”75. Para o pensamento pragmático americano, não

há sentido 'em uma norma não ser tão apenas “normativa”, enquanto o

72 FRENCH, John. op. Cir, p. 19-2o73 idem
74 FRENCH, John. op. Cn, p. 25
75 FRENCH, John. Op. clt, p. 26
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brasileiro admite leis de caráter programático, pedagógico, ainda que a lei “não

pegue”. Nesse sentido, French continua: “Em um sistema social e legal que

minimiza a distância entre a lei e a realidade, é possível imaginar uma lei

hipotética que promete 20% de melhoria e satisfaz 80% do que é pleiteado. Em

um sistema como no Brasil, ao contrário, em que a distância entre a lei e a

realidade é maximizada,.uma lei como a CLT pode prometer 80% de melhoria

e, no entanto, entregar somente 20%”76.

Alguns autores afirmam que a CLT e resultado de um “consenso
corporativo”. Obsen/adores norte-americanos atribuem o modelo celetista ao

padrão cultural brasileiro, dependente do paternalismo do Estado. O termo

“corporativismo”, nesse contexto, se refere a necessidade de se recorrer ao

governo para o deslinde de qualquer conflito entre particulares. Sob a Ótica

desses pesquisadores estrangeiros, a CLT seria manifestação da “patologia

cultural latino-americana”, por ser um meio de centralizar as relações
trabalhistas no âmbito do Estado, limitando o poder da negociação coletiva.

Assim, a CLT, ao pretender regulamentar tudo e todos, visou o controle dos

sindicatos. Alguns sindicalistas chegaram a considerar a CLT uma “fraude

burguesa”, símbolo do inten/encionismo estatal77.

Paradoxalmente, a cultura jurídica brasileira se apegou a um forte

legalismo, bem como a um grande rigor formal, mas sem garantir o efetivo

cumprimento de suas leis. Voltado para a Europa, o Brasil procurava se inserir

na “modernidade”, no “mundo civilizado”, fazendo-o por meio de textos jurídicos

completamente distantes da realidade brasileira. Conforme foi observado no

capitulo anterior, o Brasil começou a construir uma cultura jurídica após a

independência política em 1822, tendo inicialmente apenas Portugal como

referência, e aos poucos começou a criar o seu próprio ordenamento juridico,

todavia sem deixar de lado a atração pelos padrões europeus. Apesar dos

esforços em se criar um direito codificado, a população brasileira continuava

com as práticas do jus commune, caracterizado por sua pluralidade de normas

e soluções “ad hoc.” O resultado dessa tentativa de editar leis escritas e
formais em um Brasil há muito tempo acostumado com o “jeitinho” não poderia

76 idem
77 FRENcH, John. op. cn, p. 29-83
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ser outro: a ineficiência das leis, promulgadas “para inglês ver”, em referência

às restrições impostas pela Inglaterra ao tráfico de escravos, que deram origem

a conhecida lei Eusébio de Queiroz, visivelmente descumprida na prática por

muitos brasileiros. O mesmo ocorreu com a legislação social, inspirada em leis

da Europa, transplantada artificialmente para o Brasil e ignorada pelo patronato

por ser algo “fora da realidade”. Segundo John Erench, os próprios políticos do

governo admitiam a falta de eficiência da CLT, como Jose Segadas Vianna,

ministro do Trabalho nos anos 50, segundo o qual o seu antecessor Lindolfo

Collor, que ocupou a pasta em 1943 e foi um dos criadores da CLT, escreveu a

legislação social e trabalhista “muito mais com um olho na Europa do que na

realidade da situação brasileira”78. Até mesmo importantes líderes do PTB,

partido fundado por Getúlio Vargas, como João Goulart, adversário político de

Vianna e seu sucessor no Ministerio do Trabalho, reconheciam o propósito

demagógico da CLT, em detrimento de uma real preocupação com as
necessidades do país79.

Mesmo com o notório desrespeito pelos empresários e pelo próprio

governo, interessante e verificar que a CLT entrou para o imaginário popular.

Vargas utilizou a “ideologia da outorga”8° para inculcar nos trabalhadores a

ideia de que a legislação trabalhista foi voluntariamente “outorgada” de cima

para baixo pelo Presidente da República, ignorando os anos de luta sindical

que antecederam o Estado Novo. É cediço na historiografia que não existem

“bons” ou “maus” na história, logo não é certo acreditar que Vargas criou a

legislação trabalhista, atraves de decretos-leis, por pura “bondade”. Tratando a

questão social como “caso de polícia”, percebeu o governo Vargas que seria

impossível controlar os sindicatos e apaziguar o pais. Ao garantir o “pão” dos

trabalhadores pelas leis sociais, mais o “circo”, por meio de festejos anuais de

primeiro de maio, sem atacar os privilégios dos patrões, e cumulativamente

colocar a quase totalidade dos sindicatos sob encantamento, algo digno de um

verdadeiro canto de sereia, Getúlio Vargas tornou-se, como se diz
popularmente, “pai dos pobres” e “mãe dos ricos”.

78 FRENCH, John. op. Cir, p. 37
79 FRENcH, John. op. Cir, p. 38
8° CARMO, Paulo Sérgio do. , História e ética do trabalho no Brasil... p. 118 e segs.
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Conclusão

A partir do presente trabalho, pretendeu-se uma leitura da história das

leis civis e trabalhistas do Brasil, bem como a “perpétua e constante vontade”

de se criar uma cultura juridica brasileira por natureza.

Em comparação com os demais países latino-americanos, o Brasil
iniciou mais tardiamente tal rumo. A política colonial portuguesa de
centralização de toda a atividade intelectual na metrópole, visando o controle

da produção de ideias em seu vasto império, impôs à sua maior colônia a

completa ausência de academias, fato que, por muitos anos, levou o Brasil a

simplesmente “copiar e colar' o direito português, inclusive por décadas após a

independência. É razoável concluir que a independência política foi algo
imediato, praticamente combinado entre Brasil e Portugal, mas a
independência jurídica foi um processo bem mais lento e repleto de
peculiaridades próprias do nosso país.

Outro aspecto contraditório da tradição jurídica pátria é a convivência

entre inúmeras leis e a tendência majoritária da população em não conhecê-las

ou cumpri-las. Entre as outras possíveis razões apontadas para a demora na

promulgação do Código Civil de 1916, está justamente a falta de identificação

do povo com a lei. Desde a época da colonização, quando o direito era fundado

no jus commune, diversas fontes de direito coexistiam pacificamente no Brasil,

motivo pelo qual os brasileiros em geral não viam na lei a “salvação”, a
despeito da verdadeira “mitologia jurídica” que se instalou na Europa
oitocentista, pós-iluminismo. Na ânsia de se atingir a “modernidade”, o recém

independente país procurou adentrar o pensamento europeu, simplesmente

copiando modelos que aparentemente funcionavam na Europa e implantando

os no Brasil, sem considerar os diferentes contextos. Na prática, o país criou

inúmeras leis, mas a grande maioria sem respaldo da realidade.

Após, quando do surgimento dos movimentos sindicais, o Brasil das

primeiras décadas do século XX se viu no apogeu da luta de classes. A
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legislação civil era insuficiente para regular as relações de trabalho, então

calcadas artificialmente na igualdade formal entre empregado e empregador. O

operariado conseguiu importantes conquistas, mas ainda era forte a
dependência em relação a lei. Diferente de outras tradições jurídicas que
valorizam a negociação coletiva, como ocorre no modelo norte-americano, o

Brasil sempre se atrelou às normas escritas, mantendo os jurisdicionados

brasileiros “afogados em leis”, e não raro famintos por justiça. Por meio de leis

trabalhistas, o governo percebeu que era possível apaziguar os trabalhadores e

amansar os sindicatos. Havendo lei prevendo tal direito ou dever, todos

acreditam (ou pelo menos fingem acreditar) que algo mudou no Brasil. Mesmo

se tratando de uma lei que prometa 80% de mudanças e mude apenas 20% do

que prometera mudar.

Enfim, a cultura jurídica brasileira foi construída por suas peculiaridades

e relações com outras culturas, num país onde tudo convive harmoniosamente,

por mais que certos institutos possam parecer antagônicos. É no mínimo

curiosa uma tradição jurídica que concilia tamanho culto a edição de leis para

todas as materias e, ao mesmo tempo, o “jeitinho brasileiro”.
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