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RESUMO 

 Introduzido no Brasil em 1890 pelo decreto 451-B, o registro Torrens buscou normalizar 

as relações de compra e venda de títulos de terra durante o governo provisório de Deodoro da 

Fonseca. Essa iniciativa fez parte de um conjunto de ações durante o início da República para 

modernizar a economia brasileira por meio de ideias estrangeiras implantadas no Brasil. Esse 

registro que possui origem na colônia britânica da Austrália do Sul em 1858, tem como objetivo 

transformar o registro de imóveis em um processo irrevogável, cuja consequência é a 

dinamização das relações econômicas ligadas a propriedade. O objetivo dessa dissertação é 

entender os contextos distintos nos quais essa legislação foi introduzida na Austrália e no Brasil e 

quais foram os fatores que levaram a essa introdução. 

 

Palavras-Chave: Registro Torrens; Colonização da Austrália; Transplante Legal; Governo 

Provisório; Trabalho Compulsório de Condenados. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Introduced in Brazil in 1890 by the 451-B decree, the Torrens registry sought to normalize the 

purchase relations and land titles sale during the Deodoro da Fonseca provisional government. 

This initiative was part of a set of actions during the beginning of the Republic to modernize the 

Brazilian economy through foreign ideas implanted. This registration, which originated in the 

British colony of South Australia in 1858, aims to transform the registration of real estate into an 

irrevocable process whose consequence is the dynamization of economic relations related to 

property. The objective of this dissertation is to understand the different contexts in which this 

legislation was introduced in Australia and Brazil and what were the factors that led to this 

introduction. 

Key words: Torrens Register; Australia Colonization; Legal Transplant; Provisional Government; 

Convicted Labor.  
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INTRODUÇÃO 

 

O governo provisório de Deodoro da Fonseca (1889-1891) utilizou o momento de 

transição de regimes políticos, da Monarquia à República, para implantar um conjunto de 

mudanças políticas e econômicas de “cima para baixo”. As instituições, principalmente o 

legislativo, estavam ocupadas criando formas de se governar e, aproveitando-se desse intervalo 

na capacidade decisória, seu governo transplanta da Austrália um novo modelo de registro de 

propriedade de terras. Trata-se do registro Torrens, criado pelo decreto 451-B de 31 de maio de 

1890, com o intuito de garantir o direito à propriedade e aumentar sua transparência, que 

assegurasse mais garantias às hipotecas e, consequentemente, desenvolvesse o mercado de terras. 

A hipótese dessa pesquisa pretende desenvolver o argumento de que uso do transplante legal 

nesse período não foi por acaso, de forma que foi utilizado como uma ferramenta, para obtenção 

de legitimação visando instituir uma reforma econômica robusta e sem resistências parlamentares.  

Tendo isso em mente, essa dissertação procura contextualizar a origem de uma lei com o 

seu percurso e, principalmente, a maneira pela qual foi introduzida no Brasil. Portanto, além de 

não se tratar de uma comparação histórica de leis, tampouco busca-se verificar a eficácia da 

aplicação da lei, ou se sua transferência foi bem-sucedida. O foco aqui reside na comparação dos 

contextos de origem e de destino, a fim de determinar os motivos da aplicação do registro no 

Brasil, fazendo uso das lentes da História Comparada e da História Comparada do Direito. Além 

disso, o presente estudo visa questionar o motivo pelo qual o modelo registral de terras foi 

escolhido. 

Para isso é necessário de entender o papel legitimador de um transplante legal, como o 

registro Torrens, em um projeto liberal de modernização econômica feita de maneira autoritária 

no governo republicano provisório. Tendo em vista esse panorama, pode-se refletir sobre como 

Inglaterra, nesse momento, era o farol das “nações civilizadas”, de modo que seu 

desenvolvimento político, econômico, histórico e imperial era estudado em diversas partes do 

mundo.  

No direito, criava-se o entendimento de que as boas regras, que eram construídas a partir 

de seu sistema de common law, foram as responsáveis pelo seu lugar no caminho do progresso. 
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Suas colônias e ex-colônias também eram escrutinadas pelos estudiosos brasileiros, que 

entendiam que a extensão de seu sistema legal trazia benefícios a outros territórios. Ou seja, as 

leis não precisavam ser inglesas, mas necessitavam da mesma racionalidade para que 

funcionassem a contento. Não só a Inglaterra, como também o Canadá, os Estados Unidos e a 

Austrália podiam iluminar o “avanço” brasileiro rumo ao almejado progresso. 

Esse processo de modernização pode ser sintetizado nos usos do termo progresso pelos 

homens da época de Rui Barbosa. O progresso era interpretado como uma marcha histórica 

empreendida por todas as sociedades, com mais ou menos êxito, rumo ao inevitável futuro de 

criação de riqueza que o capitalismo liberal poderia oferecer. Esse tipo de avanço é linear, 

incremental e teleológico. Sendo linear, as sociedades encontram-se dispostas entre as mais e 

menos avançadas nessa trilha e, portanto, um país como o Brasil poderia se espelhar na dianteira 

desse movimento. Incrementalmente, esse conceito poderia evoluir, incorporando boas práticas e 

rechaçando as piores, de maneira cada vez mais racional. Teleológico porque o fim do progresso 

já era conhecido e desejado, de maneira que se fazia primordial desenvolver os processos de 

acumulação de capital, a fim de chegar rapidamente ao destino de maximização de bem-estar, 

promovido pelo capitalismo.  

Apesar do “olhar progressista”, o processo de colonização da Austrália não estava na 

dianteira desse movimento em 1890. Pelo contrário, tratava-se de uma colônia de passado similar 

ao brasileiro, pois contava com trabalho compulsório de condenados até 1868, uma grande 

corrida para exploração do ouro desde a década de 1850, da política de expulsão e extermínio dos 

povos nativos. Todavia, o projeto jurídico e econômico em que o registro se inseria representava 

culturas jurídicas ditas mais desenvolvidas: o Império inglês e o Alemão. O registro é visto como 

uma solução alemã para um problema inglês, conforme sugere Murray Raff1. A inspiração alemã 

vinha por meio da influência que o sistema registral de barcos realizado em Hamburgo desde o 

século XVII, principalmente a criação de matrículas em um registro centralizado. O registro 

servia ao desenvolvimento colonial, pois dava à autoridade colonial o controle da distribuição de 

terras, dificultando processos como a regularização de territórios invadidos. Robert Torrens era 

filho de um importante economista inglês, cujo trabalho dialogava com Wakefield, Malthus e 

 
1 RAFF, Murray. “Torrens, Hübbe, Stewardship and the Globalisation of Property Law Systems”. Adelaide Law 

Review, v. 30, n. 2, p. 245–289, 2010. 
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Bentham sobre como realizar a colonização de maneira que se maximizasse o progresso que 

imaginavam, com medidas que controlavam os fatores de produção.  

Tendo isso em mente, pode-se observar que o registro Torrens regula a propriedade de 

terras, criando um título incontestável. Para matricular um imóvel, o proprietário deveria 

submeter todas as provas da propriedade e de delimitação do imóvel para o registro, anunciar ao 

público a intenção de fazê-la por meio dos jornais e comparecer perante um juiz competente. 

Caso todas as contestações fossem resolvidas, a justiça permitiria a conclusão da matrícula. Uma 

vez matriculado, o título não poderia ser mais contestado, a não ser por erro ou em caso de fraude. 

Qualquer tipo de alteração relativa à hipoteca ou à transferência de titularidade deveria ser 

reportada ao registro de tal maneira que, entretanto, o processo não envolveria mais a 

judicialização.  

Para compreender com profundidade o impacto do transplante legal, se faz necessário 

comparar as condições políticas, jurídicas, econômicas e culturais entre a colonização da 

Austrália do Sul e o Brasil no século XIX, no que concerne a aplicação do registo Torrens, de 

modo a entender a relação de dois locais tão distintos no espaço e com poucas relações aparentes. 

Assim, é possível entender como o registro foi acatado pelo governo provisório, e qual foi o 

papel dos transplantes legais na tentativa de empreender a modernização econômica. Tendo esse 

panorama em mente, pode-se delimitar tais procedimentos como objetivos intermediários dessa 

dissertação. 

A Austrália, ilha-continente colonizada pelos ingleses a partir de 1788, não possui 

nenhuma relação aparente com o Brasil. Enquanto o país americano era independente, a Austrália 

estava sendo colonizada. Durante o tempo em que o registro Torrens foi introduzido por Rui 

Barbosa, em um breve período após a abolição da escravatura, Robert Torrens submeteu a sua lei 

em uma colônia, que se orgulhava por não haver recebido nenhum condenado ao trabalho forçado, 

o que representava grande parte da mão de obra da ilha. Ambos os locais tinham a Inglaterra 

como o maior comprador de seus produtos. A análise do registro pode revelar as ligações não-

aparentes entre esses dois locais. 

 Para tentar desvendá-las, dois tipos de metodologias serão utilizados. O primeiro grupo é 

relacionado à História Comparada, que ajuda a desvendar as peculiaridades das sociedades de 

partida e de chegada dessas ideias, explorar suas diferenças e entender o papel de cada uma delas 
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na economia-mundo. O conceito de economia-mundo foi criado por Fernand Braudel a fim de 

refletir sobre a maneira pela qual uma soma de espaços individualizados agrupados, ou seja, 

como o conjunto de lugares possui alguma relação econômica ou não-econômica entre eles2. Por 

possuir centros e periferias variados no tempo, ela não precisa abarcar todos os espaços do 

planeta. Esse conceito se mostra útil para a compreensão de como a dinâmica de expansão do 

capitalismo, que não acontece de maneira uniforme ou descontextualizada. A economia-mundo 

capitalista possui dinâmicas simultâneas e não-uniformes durante o século XIX, em que a 

Inglaterra era o grande centro organizador global, tomando esse lugar por meio de 

desenvolvimento político, econômico e tecnológico.  

A comparação entre espaços geográficos não é uma tarefa simples de ser feita, de modo 

que Phillip McMichael3 apresenta três estratégias que utilizam da comparação para as Ciências 

Sociais e a História: a formal, a substantiva e a incorporada. As pesquisas podem utilizar mais de 

uma delas, dependendo de seus objetivos teóricos e maneiras de comparação. A estratégia de 

pesquisa formal está preocupada com a relação de causalidade e utiliza da aplicação de modelos 

teóricos à História para entendê-la, testando se são plausíveis ou não. A teoria é elaborada fora do 

estudo histórico, os casos são usados para validá-la e criar uma relação de causalidade entre os 

casos, ou entre a teoria e os casos.  

Isso pode ser feito justapondo os casos e buscando fatores sistêmicos, que abarcam as 

ocorrências e, assim, sustentam ou não a teoria. A estratégia de pesquisa substantiva tem como 

preocupação algum processo amplo ou situação específica a ser notada por meio da comparação, 

e utiliza um conceito chave ou uma série de conceitos na análise. Dessa maneira, a análise 

histórica se dá pela particularização, ou seja, por um estudo de caso ou uma comparação informal. 

McMichael observa com cautela essas formas de comparação, pois preocupações teóricas surgem 

de fora da análise, sendo a história apenas o veículo pelo qual os estudiosos testam as suas 

hipóteses, perdendo a oportunidade de entender como os casos particulares podem criar teorias 

mais consistentes, pois são baseadas em dados extraídos da realidade. A sua resposta se dá na 

sugestão da comparação incorporada, que busca desenvolver teorias com lastro histórico.  

 
2 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: Séculos XV-XVIII. Vol. III: o tempo do 

mundo. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2009. 
3 MCMICHAEL, Philip. “Incorporating Comparison within a World-Historical Perspective: An Alternative 

Comparative Method.” American Sociological Review, v. 55, n. 3, p. 385, 1990. 
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Para que isso ocorra é necessário que as partes não sejam consideradas como um todo e, 

como reificadas, comparadas como variáveis discretas. As partes da comparação devem ser 

entendidas como instâncias relacionadas entre si, integrantes de um mesmo processo histórico. A 

estratégia de pesquisa de comparação incorporada pode apresentar-se em duas formas: a primeira 

é múltipla, na qual “instâncias são analisadas como produtos de um processo evolutivo contínuo 

pelo tempo”4. Por outras palavras, por meio de comparação de diferentes momentos, é possível 

entender as relações sistêmicas que permeiam tais casos.  

A segunda estratégia trata de uma forma singular, que busca perceber as variações dentro 

de uma própria conjuntura da economia-mundo. Para que isso tenha efeito, a comparação ocorre 

entre termos contraditórios ao todo e estão em tempos sociais5 distintos. Assim, pode-se refletir 

que Austrália e Brasil eram, no século XIX, partes da mesma conjuntura e concorrentes em 

termos de produção de commodities, atraindo mão de obra imigrante e capitais para investimento. 

Portanto, suas dinâmicas contraditórias podem revelar como o processo de expansão da 

economia-mundo capitalista se deu no século XIX. Tendo em mente essas redes, a abordagem 

utilizada foi uma comparação formal entre os dois locais, suas legislações e a proximidade das 

condições de produção de locais tão distintos no espaço. 

O segundo fator está relacionado à História Comparada do Direito, que proporciona 

técnicas de comparação das fontes jurídicas estudadas e seus contextos. O primeiro ponto 

importante nessa perspectiva se dá na utilização do conceito de transplante legal, a fim de operar 

tal comparação. Alan Watson foi o primeiro pesquisador a chamar a atenção para o direito 

comparado das relações espaço-temporais entre leis, decretos e outros instrumentos jurídicos. Já 

havia discussões sobre das permanências e continuidades da circulação das ideias jurídicas, mas 

foi o inglês que desenvolveu essa nomenclatura.  

O livro que abre a discussão sobre esse procedimento intitulado Legal Transplants6 de 

1974, em que o autor afirma que o transplante legal é: “a mudança de uma regra ou de um 

 
4 MCMICHAEL. Ibiden. p. 389. 
5 Segundo Maria Helena Oliva-Augusto: “O tempo social dominante de uma sociedade é aquele que lhe permite 

cumprir os atos necessários para a produção dos meios que garantem sua sobrevivência, possibilitando a criação, 

manifestação, realização e atualização de seus valores fundamentais.” OLIVA-AUGUSTO, Maria Helena. Tempo, 

indivíduo e vida social. IN: Ciência e Cultura, v. 54, n. 2, p. 30–33, 2002. 
6 WATSON, Alan. Legal Transplants. Athens: University of Georgia, 1974. 
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sistema de leis de um país para o outro, ou de um povo para outro”7. Esse processo seria simples, 

não sendo necessário se importar sobre o contexto no qual a lei, ou o conjunto de leis, seriam 

aplicados pelo motivo de eles, como um órgão transplantado, se adaptam ao corpo de uma 

maneira ou outra, mas também precisam de compatibilidade. Os exemplos citados são de cunho 

histórico, tal como a influência do código de Justiniano no direito medieval.        

De forma geral, o transplante legal ocorre em três etapas. A primeira se dá na identificação 

da norma; a segunda na adaptação para o conjunto de normas de destino; e a envolve a própria 

publicação da norma. Enquanto o transplante de uma ideia, seja ela jurídica ou não, ocorre apenas 

com os dois primeiros passos, esse processo precisa do terceiro passo para a sua conclusão. Se de 

um lado, o transplante da norma é relativamente rígido, por outro lado a implantação uma ideia 

jurídica não se trata de algo tão distinto do processo de transplantar uma ideia. É necessário que 

haja alguma afinidade dos locais que fazem parte do transplante, mas frequentemente isso 

acontece também com os indivíduos e os grupos que operam esse transplante.  

O registro Torrens se mostra especialmente relevante como exemplo de transplante legal, 

principalmente por três motivos. O primeiro diz respeito ao fato de ter sido decretado em um 

momento de ruptura da ordem no Brasil, na virada da década de 1890 com o fim da escravidão, o 

fim da monarquia e a ascensão de novas elites políticas. Nesse momento o país estava em uma 

mudança social avançada, mas não alcançou o progresso econômico então desejado: a 

industrialização. Trata-se de um país dividido, ainda com fortes reverberações do legado colonial 

e, ao mesmo tempo com uma faceta diante da expectativa de modernização. Esses vestígios 

coloniais ainda permaneciam visíveis na sociedade, por conta da dificuldade em atualizar as 

relações de produção, assim como na tentativa de manter um certo status quo por parte da elite. 

Do outro lado, já surgem no horizonte ares de desenvolvimento, se fazendo presente nos 

discursos de liberais, positivistas e spenceristas, que viam mapas que indicavam o caminho do 

desenvolvimento econômico em exemplos fora do Brasil, como o registro Torrens. Uma visão 

tunelada de progresso, ou seja, que concebia o país como atrasado que deveria ignorar soluções 

locais em detrimento das soluções dos países que seriam exemplo de crescimento econômico e 

imperial. 

 
7 WATSON, Ibid. p. 20. (Tradução nossa) 
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O segundo motivo vem dessa iniciativa que revela um novo caminho de ideias 

modernizantes, de colônia a ex-colônia. O exemplo não veio da experiência inglesa, francesa ou 

alemã, mas do “novíssimo mundo”, que passava por um processo de modernização econômica e 

expansão do capitalismo. Dessa forma, as colônias inglesas na Austrália atuaram como uma 

espécie de laboratório para um novo tipo de relação entre terra e capital, tida como interessante 

no Brasil e escolhida para superar uma relação antiga, que persistia por manter determinada 

ordem social. A implantação do registro Torrens foi, portanto, uma tentativa de mimetizar a 

expansão do capitalismo, que ocorria do outro lado do mundo. 

O terceiro motivo pelo qual esse exemplo é interessante no caso brasileiro se dá na 

alteração no padrão dos transplantes legais nessa época. Isso implica em uma busca por novos 

modelos de modernização por meio do Direito. As tentativas de implantação de um código de 

direito civil, desde a Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas até o Código de 1913, 

mostram a incessante busca dos juristas e políticos do período em normatizar as relações 

econômicas, por meio da inspiração de legislações das mais variadas origens.  

As fontes utilizadas nessa dissertação são os decretos que criam e regulam o sistema 

Torrens no Brasil8, juntamente dos relatórios do Ministério da Fazenda sobre o assunto, o que 

inclui a defesa desse registro, a exposição de motivos feita por Rui Barbosa9 e as fontes que este 

utilizou para basear a defesa de seu argumento. Além do Real Property Act de 1858, que 

regulamentou o registro na Austrália do Sul e foi a base da sua expansão para o resto da colônia. 

As motivações do jurista e do historiador em colocarem o transplante como seu objeto de 

análise são distintas. O objetivo do jurista é o de entender com o propósito de aumentar a 

efetividade do transplante legal. Para isso utiliza de seu arcabouço técnico para transformar em 

nacional soluções estrangeiras. O jurista não é só o tradutor dessas normas, é também o mediador 

 
8 Brasil. Decreto nº 451-B, de 31 de maio de 1890. Lei Torrens. Rio de Janeiro, maio de 1890.  

Brasil. Decreto nº 955-A, de 05 de novembro de 1890. Estabelece o registro e transmissão de immoveis pelo 

systema Torrens. Rio de Janeiro, novembro de 1890. 

Brasil. Decreto nº 1155, de 10 de dezembro de 1890. Concede permissão a Domingos Theodoro de Azevedo 

Junior e outros, afim de transferirem à Companhia Brazileira Torrens a concessão que obtiveram para 

organizarem a sociedade anonyma “Registro Torrens Urbano”. Rio de Janeiro, dezembro de 1890. 

Brasil. Decreto nº 1232-B, de 30 de dezembro de 1890. Concede permissão a Domingos Theodoro de Azevedo 

Junior e outros, afim de transferirem à Companhia Brazileira Torrens a concessão que obtiveram para 

organizarem a sociedade anonyma “Registro Torrens Urbano”. Rio de Janeiro, dezembro de 1890.  
9 BARBOSA, Rui. Obras Completas. v. XVIII. Tomo I. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1952. 
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entre dois sistemas jurídicos distintos, possuidores de mecanismos autorreferentes também 

distintos. 

Já o objetivo do historiador é o de entender as causas e as conexões que fizeram esse 

transplante ser colocado em prática. Essa visão pode facilitar como comunidades intelectuais 

distintas resolvem problemas similares, ou pode revelar como funcionaria o poder simbólico do 

direito entre as sociedades. Esse objetivo pode ir na contramão da crítica de Bourdieu ao estudo 

do direito e a sua história. O autor francês diz que o historiador do direito: “apreende o direito 

como um sistema fechado e autônomo, cujo desenvolvimento só pode ser compreendido segundo 

sua dinâmica interna”10. Tendo isso em mente, nota-se que a utilização do transplante legal como 

objeto aparenta quebrar esse entendimento do direito como um sistema fechado e autônomo, pois 

evidencia as interferências internas e externas na criação de novas normas. 

A questão do tempo da norma também é relevante. Ela pode estar em vigor em outro 

Estado, assim sua implementação seria sincrônica. Se não estiver em vigor, sua aplicação é 

diacrônica. Isso é relevante para ambos, jurista e historiador. O primeiro necessita mobilizar mais 

conceitos e outras normas jurídicas, com o intuito de conseguir adaptar essa lei antiga. Com isso, 

tem-se como exemplo da adaptação das normas do direito Romano na criação dos direitos 

medievais. Já para o historiador, o tempo é seu primeiro e segundo trabalhos, respectivamente, de 

maneira a estabelecer uma cronologia básica e uma periodização 11 . A partir disso, pode-se 

apreender as outras relações sociais ao longo do tempo.  

Ao considerar esses levantamentos, outra questão notável se revela, no que diz respeito à 

falha no transplante, que se torna objeto de estudo. O que provoca sua rejeição possui vasto 

potencial de explicação da realidade. Uma norma pode não ter sucesso por motivos de disputas 

políticas e intelectuais, por má compreensão dos termos ou até por falta de conhecimento da 

realidade na qual o transplante é realizado. Isso não implica em realizar a história contrafactual, 

mas de fazer uso dos vestígios da uma implantação jurídica ineficiente.  

Para a operação historiográfica, o transplante legal pode ser utilizado de três formas. A 

primeira e mais simples é a comparação direta, assim como qualquer objeto de história 

comparada, a lei pode ser contrastada na origem e no destino, e a aproximação feita pelos juristas 

 
10 BOURDIEU, Pierre. O poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. p. 209. 
11 PROST, Antoine. Douze leçons sur l’histoire. Paris: Editions du Seuil, 1996. p. 114. 
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entre os termos de análise cria um ambiente propício para tal análise. A segunda questão envolve 

a lei como representação de alguma ideia, de forma que essa abordagem pode esclarecer as 

proximidades e distâncias das comunidades metodológicas, além de evidenciar como o poder 

simbólico atua no direito. A terceira maneira consiste em abordar as razões pelas quais a lei é 

transplantada, seja na origem ou no destino, com diversos olhares como os da história intelectual 

ou da política.  

O direito é um campo, segundo Bourdieu, e o conjunto de normas jurídicas é um sistema 

simbólico, ou seja, uma estrutura estruturante da sociedade. Assim, ele cria a realidade enquanto 

é influenciado por ela. Apesar de ser um sistema autorreferente, ele é influenciado pela ideologia 

interna e externa ao campo em que está inserido. Diferentemente de outros sistemas simbólicos, o 

conjunto de normas mostra claramente como seu poder simbólico opera na sociedade. O campo é 

fechado para quem não domina sua linguagem, e parte de seus operadores constituem uma elite 

dominante, apesar de divididos em grupos distintos e, frequentemente, rivais12.  

A implantação de um transplante legal se mostra um movimento constante de ruptura com 

determinada situação jurídica. Não é por acaso que nas diversas propostas de reformas legais 

frequentemente se encontre influências de leis estrangeiras. Ele supõe a expectativa de melhoria 

da situação jurídica e pode indicar a prevalência de uma visão de direito, progresso, 

desenvolvimento e economia que determinado grupo dentro do campo do Direito. Seus 

pressupostos, dados pela comunidade ideológica do operador do transplante, pelos conjuntos 

normativos de origem e de destino da norma, além do desenvolvimento histórico dos dois polos.  

Um exemplo notável do transplante enquanto representação se apresenta utilizado para a 

busca do progresso ou desenvolvimento. À luz dessa discussão Koselleck argumenta que, a partir 

do fim do século XVIII, a relação entre expectativa e experiência foi alterada. Anteriormente, boa 

parte da expectativa do futuro era baseada na experiência que determinada sociedade viveu, 

desconsiderando visões extramundanas criadas pela religião. A partir da popularização da ideia de 

progresso, as noções de experiência já não bastavam para gerar a expectativa. Assim, o mundo da 

técnica e da ciência permitiria grandes saltos e a construção de um progresso universal e linear13. 

Mesmo com a mudança da ideia de progresso para a de desenvolvimento, os objetivos são o 

 
12 BOURDIEU, Pierre. Ibiden. p. 210. 
13 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2015. pp. 305-327. 
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mesmo: avançar. O transplante legal muitas vezes é utilizado como catalizador desses processos, 

pois adequa situações indesejáveis de progresso/desenvolvimento insuficientes para o que 

realmente deve ser conduzido, na opinião de quem opera esses transplantes. Não é raro ver 

governantes buscando nos Estados Unidos normas regulatórias para o progresso econômico, ou 

até mesmo para os países nórdicos à procura de maneiras a implantar mecanismos de bem-estar 

social. 

Nesse caso a comunidade ideológica é transnacional, formada por pessoas que possuem 

um conjunto em comum de ideias a respeito de direito, política e sociedade. Essa comunidade 

está circunscrita, tanto de maneira sincrônica como diacrônica, de maneira que o direito possui 

uma capacidade de cristalizar conceitos e noções, transmitidos por muitas gerações, mais do que 

em outras ciências humanas. A dificuldade de se quebrar tradições nos cursos de direito 

demonstra como a plasticidade de conceitos é limitada. De outro lado, existe as trocas entre locais 

distintos que se aproximam por projetos ideológicos similares.  

Essa comunidade se manifesta por meio de aulas, textos, congressos, reuniões formais ou 

informais. Onde há linguagem, há indícios dessas ideias e elas são marcadas por termos 

específicos. No caso do direito, também se expressa por meio de decisões judiciais, decretos, 

projetos de lei, pareceres, arguições, entre outras maneiras. No Brasil do século XIX, a 

comunicação entre os membros de uma comunidade ideológica do direito poderia ser feita a 

partir de egressos de faculdades estrangeiras, como foi o caso de diversos membros da assembleia 

constituinte, que se formaram em Coimbra por viagens que alguns brasileiros puderam fazer e 

por meio de livros que chegavam ao país nos navios a vapor. As ideias relativas ao code civil 

francês, da escola histórica do direito alemão ou as inúmeras propostas de legislação sobre a 

propriedade e a terra chegaram por esses meios. Esse modelo de circulação criou alguns 

problemas como de ter muitas discussões incompletas, como foi o exemplo do uso de Savigny 

por Teixeira de Freitas. Segundo Reis, apesar de Freitas ser um grande conhecedor do autor 

alemão, o jurista não conhecia a grande polêmica com Thibaut na qual Savigny mostrou-se contra 

o processo de codificação 14 . No caso do registro Torrens, fazer parte de uma comunidade 

ideológica sobre essa legislação era comungar alguma das ideias de desenvolvimento econômico 

que existiam na Austrália, na Tunísia, no Canadá e Inglaterra. 

 
14 REIS, Thiago. Teixeira de Freitas leitor de Savigny. 2015. Working Paper. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13836>. Acesso em: 10 jul. 2021. P.16. 
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Como toda categoria de análise, o transplante legal não é neutro. Acima de tudo, o olhar 

do transplante é comparativo pela natureza de seu objeto. Sua escolha faz parte de uma 

comunidade ideológica própria, que encontra em Alan Watson, o seu predecessor. Watson é um 

historiador do direito e comparatista, o que já indica a afinidade entre as duas disciplinas para 

analisar esse objeto. Para ele, as leis estão fora de contexto na maioria do tempo, de forma que as 

sociedades possuem maneiras de readequá-las e recontextualizá-las. Ele não foi o primeiro a 

tratar do tema, de acordo com Kviatek15, o primeiro registro dessa discussão foi um texto de 

Frederick Walton, que questionava os imperativos da Escola Histórica do direito. Esse grupo de 

autores alemães, cujo expoente foi Friedrich Carl von Savigny, que redigiu a maioria de suas 

obras no início do século XIX, ele argumentava que o direito era uma das expressões vivas de um 

povo e suas tradições, tal qual a língua, e sua validade é criada como resultado de um processo 

histórico orgânico que deve ser capitada pelo jurista para interpretá-la e transformá-la em direito. 

Por isso, seria vital que o jurista estudasse a origem das leis, para que entendesse o 

princípio norteador de todas elas. Os processos codificadores e os meios políticos de criação de 

leis eram vistos como algo não natural, pois havia certa imposição de uma realidade alheia. Esse 

enaltecimento das raízes intelectuais nacionais era um dos valores caros ao romantismo alemão, 

que já era notável nessa época. O direito do povo alemão deveria refletir a sua verdadeira 

essência e, contaminá-lo com influências estrangeiras seria como envenenar a sociedade. Para 

Savigny, a origem do direito germânico estava tanto na história dessas leis, quanto na história do 

direito romano e, devido ao alto grau de refinamento, delas poderiam ser incluídas em reformas 

alemãs caso estudadas de maneira científica.  

Essa interpretação cria uma dicotomia de que as boas leis são as criadas pelo costume e 

tradição, ou de povos considerados cultos, e as leis impostas de origens sociais vistas como 

inferiores podem criar anomalias sociais16. Walton, em sua crítica, argumentou que o direito 

germânico não era o produto somente das tradições de seu povo, sua longa história apontava que 

também era tributário do direito romano. Watson, tradutor das Digestas por sua vez, indica que 

essa absorção do direito romano por outras sociedades foi, de fato, um dos mais importantes 

transplantes legais ocorridos durante a Idade Média. Uma das consequências relevantes desse 

 
15KVIATEK, Beata. Explaining Legal Transplants: Transplantation of EU Law into Central Eastern Europe. 

Groningen: University of Groningen, 2015. Tese de Doutorado. pp. 50- 51. 
16 RABBAN, David M. (Org.). German Legal Scholarship. In: Law’s History: American Legal Thought and the 

Transatlantic Turn to History. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 98–99.  
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debate foi a sugestão de Watson de que o direito não deve ser apenas um sistema autorreferente, e 

que soluções distantes no espaço e no tempo podem ser consideradas. 

A utilização dessas metodologias combinadas se baseia na ideia de que a História do 

Direito está inserida de maneira indissociável à História Política e da circulação das Ideias. É por 

meio do entendimento do mundo extratextual que podemos entender o mundo das leis em si. Essa 

delimitação elástica e mais abrangente da História do Direito é defendida por Koselleck, em seu 

texto História, direito e justiça 17 , e auxilia a entender que o processo de escolha de uma 

legislação a transplantar não implica, necessariamente, na subordinação do direito à política. Isso 

permite com que duas dinâmicas temporais distintas criem espaços e sobreposições desses dois 

mundos permitindo com que os atores de determinada época tirem algumas vantagens, nesse caso, 

utilizando um governo provisório para realizar reformas. 

Tendo isso em mente, pode-se constatar que a dinâmica temporal do direito é mais lenta, 

pois depende da sua própria capacidade de se repetir para se estabelecer. Já a dinâmica temporal 

da política é mais rápida, pois tem que responder às demandas das elites, da sociedade e da 

comunidade internacional. Nesse caso específico, esse processo se mostra ainda mais acelerado, 

pois o Brasil se encontrava em um período de mudança de regime e as próprias decisões políticas 

tinham custos distintos. No âmbito do Direito Comparado, utilizaremos o método do transplante 

legal para contrastar semelhanças e diferenças nas leis que regularam o Registro Torrens na 

Austrália e no Brasil, com o intuito de entender as indicações das formulações legais, assim como 

apontar possíveis consequências nas adaptações ao Direito brasileiro.  

 No que concerne o uso das fontes, vale ressaltar que os arquivos consultados foram 

digitais, em sua totalidade. Os documentos relativos ao registro Torrens no Brasil e outros 

documentos brasileiros foram obtidos nos repositórios digitais da Fundação Casa de Rui Barbosa, 

Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, repositório digital da UFRJ e da Universidade de 

Coimbra, o site da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da Repúbica e na Gallica da 

Biblioteca Nacional Francesa. Os documentos australianos foram obtidos por meio dos 

repositórios das Biblioteca Nacional Australiana, Biblioteca da Austrália do Sul, Universidade 

Monash de Melbourne, Biblioteca Britânica e da Biblioteca do Senado Americano. Essa 

 
17 KOSELLECK, Reinhart. Estratos do Tempo – Estudos sobre História. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014, p. 

313-32.  
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dissertação foi redigida entre 2019 e 2021, portanto durante a pandemia de COVID-19, o que 

limitou o acesso à arquivos e, principalmente, fontes secundárias não-digitalizadas. 

Assim, a presente dissertação está disposta em quatro partes. A primeira trata do contexto 

brasileiro anterior à chegada do registro Torrens, as legislações importantes para o registro de 

propriedades, o contexto econômico e político até a Proclamação da República e os primeiros 

anos do governo provisório até 1891. A segunda trata do processo da formação da mão de obra 

forçada de condenados na Inglaterra e da colonização da Austrália. A terceira parte compara as 

duas realidades por meio de fontes históricas. A derradeira parte é a conclusão do trabalho. 
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1. Terra e Leis no Brasil Oitocentista 

 

A história do registro de propriedades imobiliárias no fim do século XIX está ligada às 

inúmeras tentativas de aceleração dos processos de modernização econômica do Brasil. Desde a 

proclamação da Independência, havia a impressão de que o legado colonial não era uma base 

sólida para o crescimento econômico da nova nação. O escravismo, a ausência de grandes 

manufaturas e a falta de capitais para aumentar os processos acumulativos já estavam nas pautas 

de discussão.  

A terra não era exceção, de modo que a ausência de leis efetivas, que garantissem a 

propriedade privada, gerava muita incerteza sobre como aplicar as leis vigentes a respeito do 

registro de propriedade. Assim, a posse de terras não poderia ser algo que assegurasse segurança 

e prosperidade econômica. Muitas das leis que regulavam as propriedades no país recém 

independente foram herdadas das Ordenações Manuelinas e Filipinas, ou seja, leis publicadas por 

Portugal entre os séculos XV e XVII, portanto muito distantes da realidade de modernização 

econômica no desfecho do século XIX.  

Durante o período imperial brasileiro (1822-1889), houve tentativas que se provaram 

infrutíferas para resolver essa situação, tais como a Lei de Terras de 1850, a Lei Hipotecária de 

1862 e os diversos esforços de criação de um Código Civil. Com isso, a dificuldade em elaborar 

um registro confiável não mudou. Nos fins do século XIX, o governo procurou implementar 

diversas iniciativas para regularizar as terras, com o intuito de proporcionar garantias para o 

desenvolvimento de um sistema hipotecário. Em meio a nesse contexto de tentativa de 

modernização econômica, encabeçada pelo ministro da fazenda Rui Barbosa, que se insere o 

Registro Torrens.  

As primeiras regulações coloniais foram demasiadamente desalinhadas, de maneira que 

geraram uma discussão na historiografia sobre se o modelo de colonização era feudal ou não18. O 

grande instituto de regulação de terras nesse período foi a sesmaria, criadas para definir o destino 

das terras não ocupadas em Portugal, após a peste negra em 1375. Este, que ainda estava sob o 

domínio da casa de Borgonha redigiu um decreto que fixava um agricultor à terra, dando a ele um 

 
18 No seu livro Revolução Brasileira, Caio Prado Júnior rechaça essa possibilidade aventada por Nelson Werneck 

Sodré. Inserir referência  
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direito de posse enquanto estivesse lá. Essa medida foi tomada a fim de evitar com que houvesse 

grande deslocamento de trabalhadores para as cidades, garantindo o abastecimento de alimentos, 

e realmente ocupando a terra para que se dificultasse a invasão mourisca19. 

 Com a chegada dos portugueses, os colonizadores consideraram que o problema era 

similar: a necessidade de ocupar extensões de terra para garantir a posse. Toda a terra americana 

que estivesse nos limites do Tratado de Tordesilhas de 1494 era propriedade da coroa. Portanto, 

as sesmarias não foram transplantadas para garantir a propriedade privada dos súditos, mas para 

garantir a exploração do território colonial por meio de concessões. A colonização portuguesa 

ignorou completamente a presença indígena para determinar a propriedade e a posse da terra, os 

indígenas não foram vistos como sujeitos de direitos de propriedade, ou até mesmo da permissão 

de sua exploração.  

A concessão das sesmarias era realizada por meio da carta de doação, e implicava no 

dever de cultivo da terra como a sua previsão inicial na metrópole. Se essas terras não fossem 

cultivadas, se tornavam devolutas e retornavam às mãos do rei20. Esse mecanismo que poderia 

refletir a força do poder do rei no Antigo Regime, fortalecido pelas Ordenações Manuelinas e 

Filipinas, teve difícil controle da coroa, mesmo com outros decretos, que regulavam as 

transferências como a carta régia de 169521. As Ordenações Afonsinas foram escritas em 1446, 

portanto antes do início da colonização das Américas e colocam alguns paradigmas e problemas 

que também ocorrem em outros países europeus, tal como a mendicância. Quem se encontrasse 

nessa condição e não aceitasse ou conseguisse viver com outra pessoa, deveria ser preso até que 

encontrasse uma morada, ou um emprego e, caso não aceitassem essas condições, poderiam 

sofrer punições físicas22.  

As Ordenações Manuelinas, de 1511, definem propriamente o que constituía uma 

sesmaria, quem poderia ser um sesmeiro, como a transmissão hereditária ocorreria e permite com 

que as terras que nunca foram cultivadas pudessem ser objeto desse instituto23. As Ordenações 

Filipinas de 1603, mesmo sendo promulgadas durante o período de união entre as coroas de 

 
19 VARELA, Laura Beck. Das Sesmarias à Propriedade Moderna: Um Estudo de História do Direito Brasileiro, 

Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 6. 
20 MOTTA, Márcia. Direito à terra no Brasil: A gestação do conflito 1795-1824. 2ª ed. São Paulo: Alameda, 2012, 

p. 129-134. 
21 MOTTA. Ibidem. p. 121. 
22 Ordenações Alfonsinas. Livro IV. Título XXXVI. 
23 Ordenações Manuelinas. Livro IV. Título LXVII. 
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Portugal e da Espanha, não modificaram esse instituto. Nos locais onde poderia haver 

transmissão de propriedade, as ordenações ressaltavam a necessidade de um rito tradicional para 

concretizar a venda, o contrato criava uma obrigação, todavia, esse procedimento não se 

mostrava suficiente. O rito requisitava a presença de testemunhas, para que houvesse publicidade 

desse ato24. 

A metrópole não possuía interesse em garantir a propriedade para os colonos, apesar das 

reformas legais. A gestão de Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal e 

secretário de Estado de D. José I, promulgou a Lei da Boa Razão em 1769. A legislação com 

inspirações do iluminismo ibérico tinha esse nome, pois buscava uniformizar com racionalidade o 

ordenamento jurídico, que era visto como extremamente plural. Ela dava a alguns costumes, com 

mais de 100 anos, a força de lei, o que permitia que famílias com sesmarias centenárias e 

posseiros se apoiassem nela para garantir algum tipo de propriedade 25. 

Após a emancipação política do Brasil, tornou-se necessária uma nova maneira de lidar 

com a propriedade, tanto nas relações que concernem o Estado quanto nas que concernem os 

indivíduos, de modo que até mesmo a constituição de 1824 já previa o direito à propriedade26. 

Novas relações econômicas se desenvolvem com a expansão capitalista e, dentro desses 

encadeamentos, está a mercantilização da terra. Em países que estavam passando por revoluções 

burguesas e pela liberalização do direito, esse processo se mostrava bastante acelerado, tal como 

o caso da Inglaterra, França e Estados Unidos. Enquanto isso no Brasil, os primeiros anos foram 

marcados pela incerteza da regulação fundiária. Márcia Motta chama esse período, que vai de 

1822 a 1850, de “império da posse” no qual a posse da terra tornou-se propriedade. Isso se deu 

com a anulação da Lei das Sesmarias, entretanto, nenhum mecanismo formal foi adotado em seu 

lugar.  

O direito concedido pelo rei absolutista português não tinha mais espaço em um 

ordenamento jurídico liberal dado pela nova constituição. Nesse momento, quem tinha terras 

procurava garantir seu direito pela posse, por registros antigos e despadronizados. As muitas 

disputas que ocorreram acabavam judicializadas e, portanto, beneficiando a quem tinha melhores 

 
24 RODRIGUES, Pedro Parga. As Frações da classe senhorial e a lei Hipotecária de 1864. Tese de Doutorado, 

2014. pp. 24 e 25 
25RODRIGUES. Ibid. p. 34. 
26 Artigo 179, inciso 11. 
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condições de ser representado. De outro lado, a falta de previsão legal permitiu com que vários 

posseiros aproveitassem das terras devolutas para obter sua parte de terreno. 

Outro problema importante do Império diz respeito à propriedade diretamente ligada à 

capacidade de cidadania, pelo fato do voto ser censitário. Assim, ao regular quem tem acesso às 

terras, se estabelece quem tem acesso à riqueza e, portanto, passa a ser considerado como um 

cidadão. Mais uma vez, recaía nas mãos do judiciário organizar esses acessos. Logo, duas 

dinâmicas distintas foram desenvolvidas: a garantia da posse e a possibilidade de expansão dentro 

do território nacional, utilizando migrantes, também conhecida como colonização 27 . Dessa 

maneira, se faz necessário dirimir os conflitos entre possíveis proprietários e, ao mesmo tempo, 

garantir uma expansão agrícola economicamente interessante ao Estado. Desde a independência, 

o Brasil sofria pressão inglesa para que abolisse o tráfico de pessoas escravizadas e desde o 

Aberdeen Act de 1845 essa perspectiva se encontrava no horizonte brasileiro. Ao passo que a 

muitos dos países vizinhos já havia abolido a escravatura. A partir desse momento era necessário 

criar soluções para manter a organização produtiva o país, principalmente, obter mão de obra 

barata e reproduzível. 

A solução encontrada unia duas questões importantes, a imigração e a regulação das terras. 

Em 1850 foi promulgada a Lei de Terras, que tinha como objetivo principal regular as terras 

devolutas e regularizar a maioria do território brasileiro. Os artigos 4º e 5º definem tudo aquilo 

que poderia ser regularizado: 

 

Art. 4º Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões do Governo Geral ou 

Provincial, que se acharem cultivadas, ou com principios de cultura, e morada habitual 

do respectivo sesmeiro ou concessionario, ou do quem os represente, embora não tenha 

sido cumprida qualquer das outras condições, com que foram concedidas. 

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por occupação 

primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com 

principio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, ou de quem o represente 

(..)28 

 

 
27 MOTTA, Márcia. Nas fronteiras do poder - Conflito e direito à terra no Brasil do século XIX. Niterói: Editora 

da Universidade Federal Fluminense, 2008, p.131. 
28 BRASIL, Lei Nº 601, de 18 de setembro de 1850. 
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As terras que sobrassem seriam consideradas como devolutas, e o Império tinha o direito 

de vendê-las, entretanto, o valor teria que ser pago à vista. Portanto, aqueles interessados em 

adquirir terras no Brasil deveria negociar com algum proprietário, cuja família estivesse há tempo 

suficiente para provar a posse nos requisitos da lei e que, provavelmente, já deveria ter investido 

em melhoramentos e imóveis na propriedade. Caso pretendesse investir em propriedades mais 

afastadas, que aparentava ser mais barato, seria preciso que pagar à vista. Por outras palavras, as 

terras devolutas eram praticamente impedidas de serem financiadas em larga escala. 

Essa lei é, de certa forma, uma manifestação jurídica das relações entre pessoas, 

propriedade e Estado que vigoravam naquele momento, pois manteve a posse nas mãos do 

mesmo grupo social. Segundo Motta, as terras devolutas poderiam ser comercializadas a partir da 

compra e eram delimitadas na exclusão das particulares, ou seja, era necessário delimitá-las 

também. As terras possuídas podiam ser legitimadas e revalidadas, caso o dono provasse que ser 

o primeiro possuidor, e que exerceu atividades produtivas no local. Isso se provou um 

contratempo, pois os proprietários particulares eram a força motriz primária que colocaria o 

sistema em movimento29.  

Existia, ainda, a previsão de terras para colonização e abertura de estradas30, tendo em 

vista que nesse período já se discutia a expansão ferroviária no país, mas essas previsões não 

foram colocadas a cabo e a população imigrante europeia não teve um acesso facilitado à terra. 

Segundo José Murilo de Carvalho, as dificuldades da lei de 1850 extrapolam questões propostas 

no papel, de maneira que a maior força contra a implantação da lei eram os próprios barões, que 

contavam com a incapacidade de execução do governo central31.  

Um segundo ponto que coloca a lei de 1850 em evidência foi o fato de ter sido aprovada 

exatamente duas semanas depois da lei Eusébio de Queirós, que extinguiu o tráfico negreiro. Era 

necessário que se encontrasse uma solução para a mão de obra, seja ela imigrante ou escrava. Um 

dos expoentes defensores do escravismo, Bernardo Pereira de Vasconcelos, considerava apenas 

no trabalho forçado a possibilidade de se explorar as terras incultas de maneira viável. Seu apoio 

 
29 SANCHES, Almir. Op. Cit. p. 25. 
30 MOTTA. Op. Cit. p. 141-142. 
31 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem – teatro das sombras. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003, p. 350. 
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à lei situava-se na esperança de que os africanos fossem levados ao Brasil como se fossem 

colonos livres, burlando assim as linhas inglesas32. 

A Lei de Terras significou também o primeiro momento de relação indireta entre Brasil e 

Austrália. A discussão parlamentar acerca dessa tomada de decisão legislativa foi fortemente 

influenciada pelas ideias de Edward Wakefield, um economista inglês que começou a 

desenvolver o seu método de colonização em um texto intitulado Letter from Sydney33, datado de 

1829. Apesar do que poderia indicar o nome, o texto foi redigido de uma prisão londrina, sem que 

houvesse a expectativa que o autor fosse cumprir sua pena por lá. A carta propõe um novo 

sistema de colonização, chamado de sistemático no qual o governo metropolitano controlaria 

todas as terras devolutas e, com as rendas provenientes, financiaria o transporte de imigrantes 

para a Austrália. As terras deveriam ser vendidas a um preço fixo, que deveria ser relativamente 

alto para que não fosse facilmente adquirida. Assim os imigrantes sem condição de comprá-las 

formariam um exército de mão de obra barata, essencial para o plano wakefieldiano.  

Outro pilar importante para o desenvolvimento econômico da produção brasileira no 

século XIX se encontrava na criação de um sistema hipotecário confiável. Juridicamente, a 

hipoteca é “direito real de garantia de natureza civil, incidente em coisa imóvel do devedor ou de 

terceiros, sem transmissão da posse ao credor”34, ou seja, criando a capacidade que alguém utilize 

um bem como garantia de financiamento.  

Diversos tipos de bens poderiam ser hipotecados no século XIX, terras com ou sem 

construções, maquinário, animais e até mesmo escravos. Nas situações em que o bem garantidor 

se trata de um imóvel, os riscos do credor costumam ser baixos, principalmente por esse tipo de 

bem dificilmente possuir variações negativas extensas em seu valor. Todavia, em uma época na 

qual existia a incerteza da procedência, da titularidade do imóvel e de seus próprios limites 

físicos, a hipoteca não se mostrava como uma alternativa demasiadamente popular. Uma das 

consequências disso foi o maior risco no financiamento das safras, considerando a importância do 

café na expansão econômica na primeira metade desse século. Segundo um observador 

estrangeiro da época, a maior parte do capital investido no cultivo dessa planta era oriundo dos 

 
32 PARRON, Tâmis. A política da Escravidão no Império do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.p. 

211. 
33 WAKEFIELD, Edward G. Letter from Sydney. Joseph Cross. Londres: 1829. Disponível em: 

http://gutenberg.net.au/ebooks13/1306631h.html  
34 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direitos reais. 18 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 

p. 368. 

http://gutenberg.net.au/ebooks13/1306631h.html
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próprios produtores por meio do reinvestimento de seus lucros.35 O que levaria a uma enorme 

vantagem dos grandes produtores que reservavam parte de seu capital em aplicações financeiras 

para uso futuro. Os fazendeiros que não possuam essas condições deveriam buscar crédito com os 

Comissários de Café, intermediadores comerciais, prometendo o pagamento por meio de 

colheitas futuras. A partir da década de 1870, houve a participação cada vez maior dos bancos 

hipotecários, entretanto, não ocuparam o lugar central do financiamento que os Comissários. Os 

grandes riscos envolvidos tanto com a garantia das hipotecas quanto com a incerteza típica das 

atividades agrícolas.36 

Economicamente, a introdução da hipoteca era uma tentativa de dar liquidez ao mercado 

de terras e criar mais segurança no mercado financeiro. Em 1846, o decreto n. 482 criou o 

Registro Geral de Hipotecas, que possuía a finalidade de centralizar as informações sobre essa 

modalidade financeira em casa província. Ele dava aos cartorários temporariamente a obrigação 

de manter os registros, além de prever a criação de um cartório de registro geral em cada comarca. 

Isso significa que o sistema era descentralizado. Outra questão importante tem a ver com a 

previsão de hipotecar os escravos. O Código Comercial de 1850 também criou regras para a 

hipoteca, sendo promulgado dois meses antes da Lei de terras, introduzindo suas condições. 

Em 1864 houve outra tentativa de transformar o título de propriedade em algo dinâmico e 

transparente para que pudesse ser hipotecado, o que constituía a Lei das Hipotecas. Proposta no 

Senado Imperial em 1854, pelo ministro Nabuco de Araújo, sendo aprovada após dez anos e 

passando por longas discussões no judiciário. Essa lei transformaria as escrituras, particulares 

desde as Ordenações Filipinas em um instrumento público que qualquer pessoa pudesse consultar 

e, portanto, ter mais segurança tanto para transferir o título quanto para fazer uso da terra como 

garantia para uma hipoteca bancária37.  

Nessa legislação existe a previsão de um registro geral obrigatório, custeado pelo tomador 

da hipoteca no mesmo sistema de cartórios previsto pela lei de 1846. As hipotecas serão inscritas 

de acordo com a sua modalidade e, caso sejam legais e especializadas, são colocadas em livro 

 
35 LAERNE. C.G. van Delden. Brazil and Java: Report on coffee culture in America, Asia and Africa. Londres: 

W.H. Alden & Co, 1885. p. 212-213 
36 MELLO, Pedro Carvalho. Os fazendeiros de café e o mercado financeiro e de capitais, 1871/88. Estudos 

Econômicos. (São Paulo). v.14 n. 1, p. 145 – 161, 1984. 
37 VIEIRA, Julia Rosseti Picinin Arruda. Transmissão da propriedade imóvel pelo registro do título e segurança 

jurídica: um estudo de história do direito brasileiro. Dissertação (Dissertação de Mestrado) – USP, São Paulo, 

2009, p. 54-7. 
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único. Esse avanço no registro assegurava duas vantagens extensas, a primeira seria mais 

publicidade e transparência em um mundo de títulos extremamente confuso, no qual quem tinha 

acesso à elite cartorária também tinha maiores chances de registro. A segunda prometia incluir o 

mundo das propriedades em um mercado moderno, sendo a espinha dorsal do crescimento de um 

novo sistema bancário, que colocaria o Brasil no rumo do sonhado progresso. 

 Criado por um decreto, o Registro Torrens se originou na colônia de Austrália do Sul, que 

procura criar um registro cujo tipo de controle que seja confiável, que diminua os custos de 

transação envolvidos e acabe com os litígios de delimitação das propriedades. A diferença do 

registro australiano para outras formas então vigentes se dá no fato de que proporcionara ao título 

um caráter declaratório, ou seja, não cria, extingue ou transfere o direito de propriedade. O 

registro anterior, introduzido pela Lei de Terras de 1850, apenas possui um caráter meramente 

descritivo38. 

 O momento da introdução do registro foi oportuno, pois o regime político acabara de 

passar por uma profunda mudança. A República proclamada após o golpe militar de 15 de 

novembro de 1889 se colocou em uma posição positiva o suficiente para implantar medidas de 

modernização econômica. O governo provisório, que durou até a proclamação da constituição de 

1891, não possuía um projeto nacional elaborado e evidente, como coloca Renato Lessa: “Em 

menos de 24 horas, uma experiência institucional septuagenária foi erradicada, sem que os 

sujeitos responsáveis por tal ousadia possuíssem algum consenso minimamente suficiente para 

dar curso ao Brasil”39. A ruptura institucional trouxe instabilidade, mas também a possibilidade 

de reconstruir as estruturas políticas e econômicas do país. 

 Desde 1870 o país passava por uma forte mudança social, impulsionada pela crise da 

escravidão como instituição e a imigração europeia subvencionada como a sua solução. Para se 

adequar ao novo paradigma econômico mundial, o governo imperial utilizou a sua capacidade 

investidora para subsidiar o seu desenvolvimento econômico, entretanto, como afirmavam os 

republicanos à época: “o Império é o déficit”40. O poder imperial tardou a conseguir responder a 

 
38 SANCHES, Almir. A questão de Terras no início da República. Dissertação (Dissertação de mestrado) – USP, São 

Paulo, 2008 p. 70. 
39 LESSA, Renato. A Invenção Republicana. 3ª edição. Rio de Janeiro: Topbooks, 2015, p. 62. 
40 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem – teatro das sombras. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003. p. 266. 

 



 

30 

 

esses desafios e teve sua legitimidade gradualmente corroída. A transformação política não foi 

algo atingida por meio das estruturas representativas do império, mas por uma articulação de 

parte da elite com forças militares. Apesar da ascensão de partidários de um projeto positivista, o 

Brasil não passou por uma revolução burguesa de fato, o que mudaria as estruturas sociais e 

econômicas, e sim um golpe.  

 Os momentos após um golpe criam a possiblidade de impor medidas, que não seriam 

facilmente aceitas em um momento de estabilidade política com amplo debate parlamentar. No 

caso da república que acabou de nascer, não quer dizer que as medidas em si sejam 

necessariamente autoritárias. Isso ocorre em parte porque existe certo senso de compromisso 

democrático das pessoas que assumiram o poder após o golpe, principalmente dos civis. A 

maneira como são decretadas acarreta o problema autoritário, porque as medidas não são 

devidamente escrutinadas, podendo ser implantadas em conjunto e por meio de ações 

monocráticas do executivo o que, em tese, diminuiria os custos da sua implementação. A 

legitimidade para essas ações não provém do golpe em si, apesar da presença do exército, e sim 

da expectativa de uma mudança política por meio de um governo com ímpeto modernizante, 

fazendo as vezes de rolo compressor. É nesse ponto que o transplante legal se faz importante para 

o governo provisório. Ele seria o fiador da legitimidade dessas novas ações, pois prometia o 

almejado progresso econômico dos outros países ao Brasil, se corretamente implantado.  

 Durante os 15 meses do governo provisório, o ministério da Fazenda aplicou algumas 

medidas a fim de facilitar esse processo de modernização econômica. Uma das primeiras foi a lei 

das Sociedades Anônimas, inserida em um caminho de diversas outras sobre esse tipo de 

organização desde 1843. Há ainda a Lei de Bancos de 1890, cuja inovação foi a de criar um lastro 

da moeda brasileira com a dívida pública, e não mais o ouro. Essa ideia foi importada do sistema 

de bancos dos Estados Unidos, em uma tentativa de descentralização de poder característica de 

um Estado de modelo federalista41.  

Existe um grande debate brasileiro importado do Reino Unido, e que passou pelos Estados 

Unidos entre os metalistas e os papelistas. Os metalistas defendem que a economia de um país 

tenha todo o seu papel-moeda lastreado por metais preciosos, principalmente por ouro. Os 

papelistas acreditam que o governo central de um país deve ter a flexibilidade para emitir moeda, 

 
41 FRANCO, Gustavo H. B. “A primeira década republicana” in: ABREU, Marcelo de Paiva (org.). A ordem do 

progresso? Cem anos de política econômica republicana 1889-1989. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990, p. 21. 
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de acordo com seu crescimento 42. Essa lei introduzida por Rui Barbosa criou as condições para o 

processo de encilhamento, entretanto, não é o primeiro experimento papelista no Brasil: “A 

tentativa de resolver as crises via emissão monetária fora implementada em outras conjunturas do 

Império, como, em seu final, na reforma monetária de 1888”43. 

 Apesar da lei que regulou o Registro Torrens estar ligada a um processo acelerado de 

tentativa de modernização, se aproveitando de um momento de transição, a história da regulação 

do direito de propriedade de terras no Brasil é bem extensa.  

O registro Torrens, introduzido pelo gabinete do ministro da fazenda, trata-se de uma 

tentativa de criar um título seguro e que, ao mesmo tempo, diminua as disputas oriundas do 

período das sesmarias. Ele não era um desconhecido dos legisladores brasileiros, o visconde de 

Taunay indaga em sua fala no senado:  

 

Porque não havemos de estudar leis com o Torren's Act, a transmissão da propriedade 

territorial por endosso, que tão bellos resultados deu na Australia, na colonia Victoria, na 

Nova-Zelândia, no Canadá e está sendo adaptada aos Estados-Unidos e até á India 

Ingleza?44  

 

Surge assim uma segurança proveniente de sua transparência, unificação de títulos com a 

centralização do processo pelo Estado, e pela necessidade de resolução de disputas. Segundo a 

justificativa de Rui Barbosa:  

Por esse sistema se estendem à propriedade territorial as vantagens preciosas da riqueza 

mobiliária; pois, além de fundar essa instituição uma publicidade perfeita dos imóveis, 

facilita a circulação da propriedade estável por meios simples, expeditos e baratos, 

dando ao ato de aquisição dos imóveis o caráter de verdadeiro título de crédito, 

transferível por endosso45. 

 

 Esse sistema cria um título registrado em um grande livro de terras cuja publicidade é real, 

não pessoal e o registro se encontra vinculado à propriedade, não mais ao proprietário. Esse 

recebe um certificado com o valor do título, renovável a cada transferência. Para emitir esse título 

 
42  FONSECA, Pedro Cezar Dutra; MOLLO, Maria de Lourdes Rollemberg. Metalistas x papelistas: origens 

teóricas e antecedentes do debate entre monetaristas e desenvolvimentistas. Nova Economia, v. 22, n. 2, p. 203–

233, 2012. 
43 FONSECA e MOLLO. Ibid. p. 221. 
44 TAUNAY, Alfredo d'Escragnolle. Questões políticas e sociaes. Rio de Janeiro: Leuzinger e Filhos, 1886.   P.36-37 
45 BARBOSA, Rui. “Lei Torrens”. in: Obras Completas. v. XVIII. Tomo II. Rio de Janeiro: Ministério da Educação 

e Saúde, 1952, p. 252. 
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ele deveria iniciar um processo judicial, no qual um juiz ouve as partes que possivelmente podem 

disputar os limites de determinada propriedade 46 . Após esse processo, o título se torna 

indisputável e mais seguro. Essa proposta centralizaria o registro de terras nas mãos do Estado e 

diminuiria a dependência dos cartórios para a transferência de terras. O objetivo, portanto, gira 

em torno da criação de um título confiável o suficiente para que possa ser hipotecado, incluindo 

efetivamente o mundo da propriedade rural na esfera das relações capitalistas. 

 Essa tentativa de modernização pode ser enquadrada no processo descrito por Pierre 

Rosanvallon como: “a desterritorialização do espaço econômico e territorialização dos direitos de 

propriedade”47. Na Europa, o espaço econômico não é mais regido pelas relações militares que os 

reis possuíam com a nobreza, e sim pelo interesse econômico. Os títulos de propriedade serviam 

para ressignificar o papel da terra nessa sociedade. No caso brasileiro, pode-se pensar que se trata 

de uma tentativa de desterritorialização das relações clientelares, que existiam desde a colônia, 

ligando a posse da terra com o poder central. O registro das propriedades, portanto, altera as 

relações sociais, desenvolvidas por séculos. 

Consequentemente, existe um aproveitamento de um momento no qual as relações sociais 

brasileiras estavam fragmentadas em diversos níveis por causa da abolição da escravatura, da 

imigração e da mudança de regime. Os novos detentores do poder utilizam decretos para que um 

novo projeto nacional levasse ao progresso que tanto desejavam. Pareciam acreditar na eficiência 

de mudanças socioeconômicas a partir da legislação como se fosse um cortador de caminho nessa 

modernização. O que não perceberam foi que o desenvolvimento econômico precisa de mudanças 

estruturais, não apenas a introdução de um novo paradigma legal. Sem olhar para essas condições, 

o caminho que buscaram, nesse caso, foi o do transplante legal. 

  

 
46 BARBOSA. Ibid., p. 311-12. 
47 ROSANVALLON, Pierre. O liberalismo econômico: história da ideia de mercado. Bauru: Edusc, 2002, p. 133. 
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2. O transplante legal 

O transplante legal consiste na adoção de leis estrangeiras por um outro Estado de 

maneira total ou parcial. Trata-se de um fenômeno histórico, que aproxima dois locais separados 

no espaço e que podem estar separados no tempo. Os objetivos de se fazer transplantes são 

múltiplos, tal como emprestar a legitimação do polo de origem ou tentar alcançar nos mesmos 

resultados. Na questão temporal, a sua adoção pode ser sincrônica, ou seja, pode ser por meio de 

leis em vigor no momento em que são transplantadas, ou pode ser um processo diacrônico, 

recuperado de momentos distintos no tempo, como a exemplo da recepção do Direito Romano na 

Europa da Idade Média48.  

Essa abordagem, que ignora as questões culturais dos transplantes, não foi sempre bem 

recebida no Direito Comparado. Um forte contraponto reside na crítica de Pierre Legrand49 

acerca do conceito de transplante legal, no que concerne a diminuição do escopo do conceito de 

lei, surtindo apenas o efeito de uma simples regra e não traduziria a complexidade cultural de 

uma sociedade como um todo. Isso implica no entendimento de que o Direito é o substrato das 

relações sociais, econômicas e políticas. Portanto, o conceito de transplante legal seria ineficaz, 

por não conseguir abarcar as relações sociais do local que receberia essa lei. Todavia, essa 

definição não é a mais utilizada. 

A discussão sobre transplantes legais de Direito Privado adota um caminho intermediário 

nessa cisma. Primeiramente, o trabalho de La Porta et al.50 sustenta que muitas leis não são 

criadas espontaneamente, na verdade, são influenciadas pelo direito estrangeiro. Sendo assim, ele 

divide essas influências em famílias, tal como a família do Direito francês, da Common Law, do 

Direito escandinavo e do Direito germânico. Essa segmentação formaria certa expectativa de 

sucesso na aplicação do Direito, em sociedades com características jurídicas e sociais 

semelhantes, de maneira que levaria ao desenvolvimento econômico por tornar as instituições 

econômicas mais confiáveis. Por sua vez, Beck, Kunt e Levine 51  argumentam que o 

desenvolvimento econômico ocorre por situações que ultrapassam o próprio transplante de leis, 

 
48 SIEMS, Mathias. Comparative Law. 2ª edição. Cambridge University Press: Cambridge, 2018, p. 51. 
49  LEGRAND, Pierre. “The Impossibility of ‘Legal Transplants’”. IN: Maastricht Journal of European and 

Comparative Law, v.2 vol.4, p. 111–24. 
50 LA PORTA, Rafael et al. “Law and Finance”. IN: Journal of Political Economy. v.106. n. 6. Dezembro 1998 

p.1113 - 1155.  
51 BECK, Thorsten, et al. “Law and Finance: Why Does Legal Origin Matter?” IN: Journal of Comparative 

Economics. n. 31, 2003. 
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tais como instituições sólidas e direitos de propriedade que permitam esse crescimento. Portanto, 

para os autores pode ser possível o desenvolvimento econômico com transplantes legais de outras 

famílias jurídicas. Entretanto, faz-se necessário que as instituições nacionais tenham sido 

desenhadas para desenvolver esse conteúdo. Esse tipo de análise ocorre frequentemente em textos 

de Law & Development e Law & Economics, elaborados majoritariamente nos Estados Unidos. 

Normalmente, a finalidade desse tipo de análise está em entender a influência do direito no 

desenvolvimento econômico dos países, assim como a criação dessa lente teórica de famílias 

parece auxilia a comparação e a explicação desse processo. 

De outro lado, existe um obstáculo conceitual no agrupamento de ordenamentos jurídicos 

de desenvolvimento histórico distintos em famílias: o seu anacronismo. Esse grande guarda-

chuva teórico coloca na mesma categoria códigos elaborados em momentos distintos e 

ordenamentos jurídicos, criados por meio de uma rede extremamente heterogênea de influências, 

o que implica em uma dificuldade de fugir de sua natureza mutante. Além disso, há de se 

considerar o fato de que a busca por leis de uma determinada origem pode estar imbuída em uma 

tentativa de mimetizar o desenvolvimento histórico dessa sociedade. A busca por ideias jurídicas 

inglesas no século XIX, por exemplo, pode tentar buscar o desenvolvimento de uma sociedade de 

capitalismo industrial desenvolvido. A busca por ideias do Code Civil napoleônico em alguns 

países latino-americanos, por exemplo, embute a tentativa de imitar o desenvolvimento dos 

outros países tal qual a França que saltou do antigo regime para o mundo liberal-burguês pós-

napoleônico. Como se fosse possível por meio do direito ter muitas das benesses que o estado 

nacional francês teve e, ao mesmo tempo, evitar uma revolução.  

 O transplante legal se coloca como uma maneira eficiente de traçar o caminho que a ideia 

desse tipo de registro notarial fez até chegar ao Brasil, pois as vias diretas de difusão intelectual e 

comunicação entre Brasil e Austrália eram próximas de não existentes. Além disso, esse olhar 

metodológico permite examinar a escolha da lei transplantada como um objeto, que carrega em si 

uma ideologia escolhida pelo transplantador para transformar sua realidade. Essa metodologia é 

proposta por Grazadei, a fim de entender profundamente a escolha do transplante e expandir a 

capacidade do comparador entender o contexto52. 

 
52 GRAZADEI, Michele. “Legal Transplants and the Frontiers of Legal Knowledge.” In: Theoretical Inquiries in 

Law. n. 10. p. 723-43. 



 

35 

 

 A demanda pelo progresso, nessa época, era a busca linear do desenvolvimento 

econômico. Os países estavam liderando, ou seguindo em uma corrida, para alcançar o maior 

desenvolvimento tecnológico, econômico e social. O ponto de chegada contemplava tudo o que 

uma sociedade poderia se tornar. Se um país se encontrava atrás nessa corrida, poderia aprender 

com o pelotão da frente como tomar os próximos procedimentos. O direito, então, torna-se meio 

primordial para o desenho de uma sociedade e de uma economia, que fosse adequada o suficiente 

para buscar atalhos, ou apenas fazer o tempo passar mais rapidamente, para que as dores do 

progresso passassem mais rápido. Essa visão parece implicar que integração econômica mundial 

não era de estados nacionais isolados em suas fronteiras, mas que os espaços econômicos 

estavam não apenas mais intimamente ligados, como mais interdependentes. 

  A transposição de tradições legais no registro das propriedades está inserida em uma 

lógica maior, que visa utilizar o Direito para modernizar as relações econômicas de um país. O 

pressuposto entre os criadores dessa medida era a existência de um caminho explícito para se 

seguir: o progresso. Entretanto, o conceito de progresso que se tinha à época não se encontrava de 

acordo com a realidade a qual se apresentava. Pode-se perceber que, apesar da tentativa de trazer 

ideias vistas como bem-sucedidas para o Brasil, o resultado se mostra distinto do caso australiano. 

A colonização da região australiana começou em 1788 e seguiu uma sistemática colonial 

específica do império inglês do século XIX, no contexto da expansão imperialista. O objetivo era 

o de ampliar sua capacidade produtiva, por meio da exploração de outras áreas do globo. Todavia, 

não se apresentava como o Antigo Sistema Colonial53, que entrou em crise no fim do século 

XVIII: a colonização inglesa do século XIX operava na lógica da expansão capitalista, 

desencadeada pela Revolução Industrial.  

Quando estabelecida, a colônia da Austrália do Sul se revelou um laboratório das ideias 

coloniais de Edward Gibbon Wakefield. Esse novo modelo tinha como pressuposto que o valor 

baixo da terra encareceria o preço da mão de obra, uma vez com que o trabalhador teria fácil 

acesso à ela e não aceitaria trabalhar por salários baixos 54 . A partir desse panorama, era 

necessário criar barreiras de acesso à propriedade e, o modelo inglês até então, não contemplava 

 
53 NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808). 9a. ed. São Paulo: 

Hucitec, 2011. 
54 MACINTYRE, Stuart. The Concise History of Australia. Cambridge University Press: Cambridge. 2009, p. 79. 
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um mecanismo efetivo o suficiente para o controle estatal da terra, que esse tipo de colonização 

requeria. Apenas em 1875 uma lei reformou o instituto da propriedade na Inglaterra.  

Ainda mais, esse modelo antigo trazia um grande custo transacional, uma vez que 

vinculava a transmissão da propriedade à pesquisa da cadeia de transações pregressas. Na 

metrópole, essa dificuldade gerava ganhos para a manutenção da terra, na mão de uma nobreza 

proprietária. As transações eram dificultadas, porém o direito de propriedade se mantinha 

consolidado, pois a maioria dos registros já se encontravam dessa forma. A tradição de registro de 

propriedades pode ser vista desde o Domesday Book datado do século XI e resultado de um 

levantamento ordenado pelo rei Guilherme da Normandia55. 

Sendo assim, registro Torrens foi criado pelo membro do Conselho da cidade de Adelaide, 

Robert Richard Torrens, que apresentou o projeto em 1858. Apesar ter ganhado fama com o 

sobrenome de seu autor, o nome oficial da lei foi Real Property Act, convertida em legislação 

pelo parlamento da Austrália do Sul em 186156. Esse modelo foi desenvolvido em um contexto 

colonial específico do caso da Austrália, e posteriormente foi aplicado em diversos países que 

utilizam a Common Law, como em algumas províncias do Canadá em 186157. Nesses países, o 

registro desdobrou-se em um sistema complexo. Ao longo do tempo, também foi adotado em 

inúmeros outros países e colônias, tal como Argélia e Tunísia nas décadas de 1870 e 1880, 

respectivamente58. 

No Brasil, o Registro Torrens entra em vigor por meio do decreto 451-B, elaborado pelo 

ministro da fazenda Rui Barbosa e assinado pelo presidente Deodoro da Fonseca. Durante os 

quinze primeiros meses da República, o Marechal governou por decretos 59 , no governo 

provisório, o que fez com que as leis não fossem extensamente escrutinadas. Mesmo assim, o 

decreto foi acompanhado por uma justificativa escrita pelo ministro, na qual demonstra quais 

foram suas influências para elaborar essa lei.60 Foram diversos autores franceses e ingleses que 

discutem a aplicação desse sistema registral na Austrália, África, América do Norte e Europa. 

 
55 ROFFE, David. Domesday: The Inquest and the Book. Oxford: Oxford University Press. 2000, p. x. 
56 DINIZ, Maria Helena. Sistemas de Registros de Imóveis. 3ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2000, p. 436. 
57 TAYLOR. Ibid., p. 1.  
58 WORMS, Émile M. De Consolidée ou Tableau Historique et Critique Tous les Systemes les Plus Propres à la 

Sauvegarde de la Proprieté Foncière et de ses Demembrements. Paris: Libraire de La Société des Gens De 

Lettres, 1888.  
59  RESENDE, Maria Efigênia. “O processo político na Primeira República e o liberalismo oligárquico”. IN: 

FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília. O Brasil Republicano. v. 1. São Paulo: Record, 2011, p. 107. 
60 BARBOSA. Op. cit. 
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Nesse escrito, é possível observar a relação que Barbosa faz entre a importação de leis 

estrangeiras e progresso, ou seja, ele acredita em remédios estrangeiros para problemas 

brasileiros. Entretanto, não defende sua aplicação literal: “longo e penoso foi o labor da 

adaptação, atenta a dificuldade extrema de eliminar as idiossincrasias inglesas que inçam a lei 

Torrens no seu contexto original”61.  

A aplicação em si desse decreto criou diversas animosidades com a comunidade notarial, 

colocando o ministro da fazenda, propositor do registro, contra os donos de cartórios. Por conta 

disso, Barbosa redigiu um relatório ao presidente para defender o registro Torrens62. O grupo de 

cartorários citados pelo ministro se opunham a esse sistema, principalmente por conta de sua 

obrigatoriedade. Isso fez com que Rui Barbosa colocasse o registro como uma oposição às 

Ordenações do Reino63. Ou seja, entre o que deveria ser visto como o processo de modernização 

contra o obscurantismo colonial português.  

Ele defende o caráter civilizatório do transplante legal, ao passo que a manutenção da 

maneira brasileira de manter registros dava continuidade ao processo que impedia o país de se 

desenvolver. Era justamente essa civilidade transplantada por leis modernas que traria o 

progresso para a civilização brasileira. A civilidade era parte desse projeto de modernização 

liberal, que enxergava no Império Inglês um modelo para o Brasil. O que não deixa de ser curioso 

porque em alguns casos, o Império Brasileiro esteve à frente, como o caso de permitir um voto 

censitário relativamente amplo para a época. Enquanto isso, Londres só ampliou a franquia 

eleitoral com o Reform Act de 1832.   

Os decretos foram a maneira pela qual o governo provisório atuava, uma vez em que a 

assembleia eleita pelo pleito de 15 de novembro de 1890 estava destinada à elaboração de uma 

nova constituinte. Esse meio de criação de leis foi significativo para a rápida disseminação e 

aplicação do registro e, ao mesmo tempo, impediu que houvesse debate parlamentar, o que 

aumentou a possibilidade de diálogo com o mundo jurídico e notarial. 

 O relatório de Rui Barbosa buscava convencer o “generalíssimo” de que o registro 

Torrens era o modelo mais adequado a ser aplicado, fazendo uso de uma rica fonte sobre o 

 
61 BARBOSA. Ibid. p. 312. 
62 BARBOSA. “Execução da Lei Torrens na Capital Federal”. IN: Obras Completas. v. XVIII. Tomo I. Rio de 

Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1952. 
63 O ponto de vista dos cartorários será examinado após a pesquisa em jornais da época. 
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pensamento jurídico do ministro sobre o tema a fim de sustentar sua premissa. Por meio dele é 

exposta uma vasta quantidade de outras fontes e argumentos, que sustentam essa proposta. Por 

exemplo, o autor cita o livro do jurista francês Émile Worms, que compara quatro tipos de 

sistemas registrais: o francês, o australiano, o germânico e a reforma luxemburguesa. 

A discussão da introdução do Registro Torrens no Brasil não é uma tarefa apenas de 

análise de legislação de comparação da lei australiana com a brasileira, pois esse exercício seria 

apenas de institutos jurídicos, colocando em segundo plano a parte histórica. Tendo isso em 

mente, faz-se necessário “comparar sociedades próximas no tempo e no espaço que exercem 

influência mútua”64, como seria uma das perspectivas sugeridas por Marc Bloch. Nesse objeto de 

análise, fica evidente que a influência australiana é maior no Brasil do que o oposto. Entretanto, a 

crise e o declínio do Antigo Sistema Colonial obrigam a novas maneiras de colonização, que 

certamente influenciaram a Austrália. 

O desafio de comparar uma colônia com um Estado nacional independente faz parte da 

estranheza causada pela escolha desse transplante legal. Todavia, parece que a legislação colonial 

australiana estava incluída em uma cultura legal britânica e, por isso, teria validade. Além disso, 

havia uma ideia de que a legislação de países tidos como “cultos” pudesse ser subsidiária para os 

julgamentos do Supremo Tribunal Federal 65 . Argumentando a partir de teorias econômicas 

inglesas, o introdutor dessa ideia, Rui Barbosa, não precisa defender que a origem dessa 

legislação colonial é inglesa, portanto, justificar sua implementação em solo brasileiro não é uma 

de suas preocupações66. 

As tentativas de transposição legal no Brasil têm inúmeros exemplos no século XIX, 

desde a transplantar a proposta de código criminal, trazido da Louisiana às propostas de códigos 

civis, influenciadas pelo código francês. A escolha pela introdução de normas jurídicas 

estrangeiras tem como o objetivo de atingir no aqui o sucesso que cada parte de legislação teve 

em seu país de origem. O texto de Parglendler67 sobre transplantes legais no século XIX ilustra 

como esse processo se deu no Direito Comercial. Ao examinar se os legisladores do império 

escolheram determinada família legal para encontrar leis comerciais para transplantar no Brasil, a 

 
64 FAUSTO, Boris & DEVOTO, Fernando. Brasil e Argentina: um ensaio de história comparada (1850-2002). 

São Paulo: Editora 34, 2004, p. 14. 
65 Decreto Nº 848, DE 11 DE OUTUBRO DE 1890. 
66 BARBOSA, “Execução da Lei Torrens na Capital Federal”.  
67 PARGENDLER, Mariana. Op.Cit. p.? 
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autora concluiu que a escolha era mais sujeita à conveniência do legislador do que à coerência de 

determinada origem legal. Para ilustrar, ela utiliza a metáfora americana da cafeteria, na qual o 

legislador poderia escolher o que levar da lei, sem nenhuma necessidade de manter coerência no 

seu prato. 

O registro Torrens corria o mesmo risco. Na defesa que Rui Barbosa faz ao presidente, o 

ministro enfatiza que adaptou o projeto para a realidade brasileira, e afirma que a aplicação de tal 

sistema levaria o país ao progresso, ou seja, existe uma fé de que essa lei estrangeira 

desenvolveria o país, trazendo resultados similares que obteve na Austrália. Assim como as leis 

analisadas por Pargendler, esse registro corria o mesmo risco por não ter sido pensado com a 

lente das necessidades brasileiras.  

Uma hipótese que pode explicar esse fenômeno seria por meio da chave koselleckiana, de 

experiência e expectativa. O que um grupo de pessoas espera é moldado por meio da experiência 

de sua trajetória. Na passagem da idade Moderna para a contemporânea, os adventos científicos e 

econômicos ajudaram a determinar a expectativa como progresso, aumentando o intervalo entre 

os dois termos. Quando se coloca em jogo outros modos de enxergar o futuro, como o liberalismo 

e o socialismo, a expectativa cresce inversamente proporcional à experiência68 . Nesse caso, 

quanto menos soluções jurídicas originais que funcionam, maior a expectativa de que leis 

estrangeiras serão salvadoras. 

 A importância do registro de imóveis se mostra consideravelmente vasta para vários 

atores. Para o proprietário, delimita o seu direito à propriedade e respalda suas ações. Para o 

mercado imobiliário, pode facilitar ou complicar a compra e venda de imóveis, a depender de 

como foi planejado. Para o mercado financeiro, pode funcionar como garantia para empréstimos, 

o que os torna menos arriscados. Para o historiador, o registro de imóveis se revela uma das faces 

da história social da propriedade e de um determinado lugar. Para o professor de direito, o serviço 

de registro de imóveis serve para “assegurar a publicidade, a autenticidade, segurança e eficácia 

dos atos e negócios jurídicos”69. Para o cartorário é o seu ganha-pão. 

O registro garante ao indivíduo o direito à determinada propriedade, e como ela pode ser 

transmitida. Isso faz com que o tipo de registro importe, pois determina as interações entre 

 
68 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. p.306-324. 
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pessoas, assim como entre pessoas e coisas. Portanto, o tipo do registro pode apontar como as 

relações de poder foram estabelecidas e a maneira pelas quais as mudanças são sugeridas. Essas 

relações ultrapassam o próprio poder relacionado à propriedade, excluindo determinadas partes 

da sociedade, muitas vezes explicitamente. 

De outro lado, pode-se perguntar em quais contextos o registro se faz mesmo necessário. 

Os povos originários da região, do que depois viria se chamar de Brasil, não possuíam um 

registro que delimitasse a sua posse. Essa noção foi introduzida pelos colonizadores, na tentativa 

de viabilizar certa visão econômica nessas terras. Esse é um ponto substantivo, o registro de 

terras se mostra parte integrante da criação, mudança ou manutenção de uma certa ideia de 

economia, política e sociedade. Além do próprio serviço de registro, performado pelos inúmeros 

cartórios e que, por si só, possuem seus próprios interesses na manutenção de determinado tipo de 

registro. 

De maneira geral, o registro de imóveis no Brasil possui dois momentos importantes: o 

registro e a transmissão. O primeiro é o ato no qual a autoridade competente reconhece que um 

indivíduo possui o direito de propriedade sobre determinado bem. Normalmente, esse ato é 

motivado pela sua possibilidade de transmissão pela venda, uma doação ou a transmissão pela 

herança. Desde os tempos coloniais, isso parece celebrado em uma instituição ibérica importante 

que é o cartório. O cartorário é esse funcionário que flutua entre as esferas pública e privada, cuja 

finalidade é a de garantir o direito à propriedade, utilizando a sua boa fé pública de que foi 

conferida pela autoridade central. 

No contexto brasileiro, o registro de imóveis garante a propriedade privada de 

determinado pedaço de terra e permite sua transação. Vale ressaltar que nem sempre esse 

processo se desenvolveu dessa maneira, a ideia de que a propriedade precisa ser registrada não 

era familiar aos povos originários.  

Beatriz Perrone-Moisés70 argumenta que existia na legislação colonial a defesa de que os 

grupos indígenas tinham direito à terra. Entretanto, esse direito não era absoluto, alguns 

documentos como Regimento do governador geral do Brasil de 1588 condicionava o direito à 

terra à conversão ao catolicismo, ou seja, apenas os índios aldeados pelos padres tinham o direito 

à sua terra. Do ponto de vista jurídico, a interpretação ainda se encontrava incerta, sem um código 

 
70  PERRONE-MOISÉS, Beatriz. “Terras indígenas na legislação colonial”. Revista da Faculdade de Direito, 
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específico que padecia de garantias de propriedade. Obviamente que esse tipo de discussão não 

contemplava os próprios interessados, servindo para configurar a terra e sua utilização na visão 

de mundo europeia. 

Os colonizadores tratavam a terra colonial como domínio do rei de Portugal que, a partir 

de instrumentos como a carta de doação e o foral, permitia o uso pelos seus súditos. Esse cenário 

de incerteza proposital se arrastou até a emancipação brasileira. A constituição de 1824 não 

solucionou essa problemática, apenas tratou de assinalar o direito à propriedade. Assim, cria-se 

uma espécie de limbo jurídico, pois havia o direito, contudo, poucas pessoas detinham o título de 

propriedade. Esse período foi conhecido como império da posse, no qual a única maneira de se 

garantir a propriedade era por meio da posse e as transações eram mais baseadas na confiança do 

que em uma garantia de direito real. Esse panorama favorecia alguns antigos proprietários, que 

tinham maiores condições para afirmar a sua posse e até anexar algumas terras, o que, sobretudo, 

inviabilizava um projeto de modernização. 

A força econômica que pressionava a codificação da propriedade imobiliária pode ser 

vista pela criação de um registro geral de hipotecas, em 1843. Previsto a partir do artigo 35 da lei 

orçamentária 317 de 1843, regulado por meio do decreto 482 de 1846, o registro de hipotecas foi 

criado previamente a um sistema de registro de imóveis, criado somente por meio da lei de terras 

de 1850. 

Pode-se perceber que a hipoteca serve como uma âncora para diminuir os riscos de um 

empréstimo e, consequentemente, seus juros. Isso, em larga escala, permite a criação de um 

mercado hipotecário, que desenvolve tanto um mercado de terras quanto financeiro. A liquidez se 

mostra maior com mais segurança. Em um projeto modernizador, esse é um passo essencial para 

controlar e expandir o capital, uma vez que crédito mais barato passa a ser um incentivo poderoso 

para a regulação das terras. Entretanto, as novas normas hipotecárias não foram se mostraram tão 

efetivas quanto se imaginava. 

Um sinal de que a efetividade das hipotecas não foi imediata reside nos microdados, 

obtidos por Ricardo Leite Marcondes na cidade de São Paulo, revelando: “Nos primeiros anos, 

poucos negócios foram realizados, porém aos poucos as transações aumentaram, atingindo uma 

centena em 1878 e mais de quinhentos casos no último ano do Império.” 71 . A discussão 

 
71 MARCONDES, Renato Leite. “Crédito privado antes da grande depressão do século XX: o mercado hipotecário”. 
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historiográfica sobre o assunto propõe duas interpretações para explicar essa dificuldade. A 

primeira reside na insegurança jurídica, gerada pela falta de regras claras para delimitar as 

propriedades. A segunda consiste na combinação da falta de publicidade e a concorrência de 

outras formas de financiamentos, principalmente após 1850, com o redirecionamento do capital 

do tráfico de escravos para o mercado financeiro.72 

A lei hipotecária de 1864 permitiu a utilização de outros bens, que procuravam aumentar a 

garantia dos fornecedores de empréstimo. Por exemplo, Marcondes, citando Taunay, afirma que 

na cidade de Guaratinguetá, em 1883, havia 176 escravos além das terras como garantia.73 O caso 

não se faz isolado e isso pode indicar dois efeitos. O primeiro expressa a insegurança que os 

fornecedores de empréstimos sentem sobre a propriedade e, portanto, da hipoteca. O segundo 

equivale à relativa confiança de que a instituição da escravidão ainda duraria alguns anos, pelo 

menos o equivalente ao restante dos anos de vida dos escravos hipotecados. 
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43 

 

3. Do trabalho de condenados ao registro Torrens 

Para que se compare os dois contextos, considerando as suas relações espaço-temporais, é 

necessário que se entenda como a região da Austrália do Sul desenvolveu as suas relações entre 

terra, trabalho e capital. Essas conexões entram na colônia australiana por meio do próprio intuito 

inglês de se estabelecer nessa região, de modo que a primeira frota tinha como finalidade 

desenvolver uma colônia penal. Esse fato não foi dado ao acaso, a necessidade de expandir o seu 

império devido ao período turbulento que envolveu industrialização e as guerras napoleônicas, a 

pressão populacional e a independência dos EUA.  

Sendo assim, o trabalho forçado de condenados foi introduzido nessa região do planeta, 

mas o processo de aceitação dessa mão de obra pela sociedade não foi realizado subitamente, 

sendo entrelaçado com o processo de desenvolvimento do capitalismo inglês. O objetivo desse 

capítulo é explorar as continuidades da política de trabalho forçado de condenados entre 

Inglaterra e Austrália, do desenvolvimento das Tudor Poor Laws até a extinção desse tipo de mão 

de obra o território do sul em 1868. 

Esse procedimento não é uma exclusividade inglesa, aparecendo em diversos tempos e 

espaços, tal como minas da Roma antiga, ou nas galés oceânicas portuguesas.74 O que mudou foi 

como esse trabalho se insere na sociedade e transforma as relações sociais, rumo à sua completa 

comoditização no século XIX, que será visto a seguir. A formação da economia capitalista inglesa 

está relacionada com a equação entre utilização de terras e exploração do trabalho.  

O uso do trabalho forçado não é um processo distinto da transformação econômica que a 

Inglaterra passou a executar, desde o período Tudor no qual a relação entre trabalho e propriedade 

de terras tornou-se evidente. A reorganização da exploração da terra e o crescimento do comércio 

europeu criaram uma pressão para que os antigos arrendatários e posseiros fossem expulsos. Essa 

população, então, precisou buscar terras mais distantes, trabalho assalariado. Isso não significa, 

necessariamente, que a Inglaterra se tornou uma sociedade capitalista por essas medidas, mas as 

bases para uma economia de mercado estavam sendo criadas, como camadas de sedimentos que 

lentamente formam-se sobre o solo.  
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O primeiro passo para a construção de um corpo de mão de obra de condenados foi limitar 

quem estaria sujeito a esse tipo de condenação. O reinado de Henrique VIII (1509-1547) foi 

marcado pelo aumento da mendicância causada pelas más colheitas, cercamentos, aumento de 

preços e crise no comércio internacional. A solução foi desenvolver um conjunto de leis, que 

reprimissem essa população que ficou conhecida como Tudor Poor Laws. A primeira delas, de 

1494, Vagabonds and Beggars Act, distinguia os ditos vagabundos dos desempregados. A 

segunda de 1531 chamou-se Vagabonds Act e permitia com que pessoas com alguma debilidade 

física pudesse esmolas de maneira legal, mas reproduzia a mesma tática de repressão que era 

utilizada desde o século XIV. Segundo Kunze, a lei não foi bem-sucedida, pois falhou em criar 

uma rede organizada de auxílio.75 A terceira legislação foi criada em 1536, chamada de Act for 

Punishment of Sturdy Vagabonds and Beggars, determinando que as paróquias seriam o local que 

centralizaria o auxílio aos necessitados, e combateria o que era visto como um problema, o 

auxílio indiscriminado. Essa lei previa a punição física dos chamados vagabundos, e impunha o 

trabalho compulsório de até dois anos no retorno desses à sua paróquia de origem.76 Portanto, o 

grupo apto a trabalhos compulsórios era o de pessoas sem nenhum tipo de impedimento físico, 

que não foram absorvidos por outras formas de trabalho.  

É importante ressaltar que esse é um período de ebulição de crenças religiosas, que 

possuíam amplas implicações políticas. O Supremacy Act de Henrique VIII, decretado em 1534, 

cingiu a sociedade inglesa. Muitos fiéis não tinham como contestar a criação da igreja Anglicana, 

pois não detinham assento no parlamento. Mesmo se o tivessem, essa política não era aberta à 

discussão pelo rei com tendências absolutistas. Alterar o centro de gravidade religioso também 

significava modificar o papel da igreja nessa sociedade. As medidas incluíam desde destruir 

pequenas igrejas e monastérios para centralizar a caridade nas suas igrejas, até transferir a 

autoridade de nomear tabeliães e notários da igreja Romana para o escritório do arcebispo de 

Canterbury. Religião, terra e trabalho eram partes complementares no processo de mudança dessa 

sociedade inglesa. 

Não por acaso, foi nesse momento que ocorreu a aprovação pelo parlamento de uma das 

primeiras legislações, que regulavam o uso da propriedade, o Statute of Uses de 1536, que tinha 

 
75 KUNZE, Neil L. “The Origins of Modern Social Legislation: The Henrician Poor Law of 1536.” IN: Albion: A 
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como objetivo acabar com o gargalo fiscal relacionado a transmissão da posse da terra sem o 

controle do governo. A lei inglesa não indicava como as terras feudais deveriam ser transmitidas, 

nem quais os instrumentos necessários. O costume mostrou que isso era feito principalmente por 

contratos particulares, principalmente testamentos.  

A importância dessa legislação foi ditar a posse feudal, tornando-se proprietário das terras 

e, a partir desse momento, todas as transmissões poderiam ser taxadas, em uma fase em que o 

governo de Henrique VIII precisava cada vez mais de poder econômico. Essa lei gerou vários 

desfechos, o primeiro deles foi o braço legal, que concebe a propriedade privada de terras dos 

nobres, dificultando os acordos informais de uso da terra. O segundo foi a criação da figura 

jurídica do trust, que delega a um terceiro a administração de uma propriedade, sem que haja sua 

transferência. O terceiro diz respeito à grande revolta após a aprovação dessa lei, os populares 

liderados por Robert Aske se encontravam insatisfeitos com a cobrança das taxas, tal qual com o 

fechamento de pequenos monastérios, além de se revoltarem com situação de fome, intensificada 

por eventos climáticos. Essa revolta foi chamada de Peregrinação de Graça e foi fortemente 

reprimida pela coroa inglesa 77. 

Nesse mesmo período, a Inglaterra promoveu os cercamentos das terras que garantiram a 

propriedade para a nobreza e, ao mesmo tempo, expulsava camponeses das terras comunais. Essa 

delimitação da propriedade permite com que ela seja comprada e vendida, criando um mercado 

que aumenta seu preço e, ao mesmo tempo, inviabiliza o acesso dos camponeses à terra. O 

processo de cercamento não era tanto físico quanto era jurídico, uma vez que os grandes senhores 

de terra não encontravam demasiada dificuldade em garantir o seu domínio, a disputa se dava 

sobre as terras comunais habitadas por essa população, consideradas terras de segunda qualidade, 

mas que estavam passíveis de serem disputadas, divididas e vendidas.78 

A situação dos ingleses marginalizados tornou-se mais delicada a partir de 1547, com a 

promulgação pelo regente Somerset, responsável pelo jovem rei Eduardo VI da lei For the 

Punishment of Vagabonds and Relief of the Poor and Impotent Persons, a qual previa que os 

vagabundos podiam ser escravizados por dois anos79. Apesar da lei não apresentar efetividade 
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prática e ser retirada do ordenamento jurídico pelo parlamento dois anos depois, ela parece 

indicar que o uso do trabalho forçado pode ser considerado um remédio para a desordem social80. 

Segundo essa lei, um vagabundo é categorizado como qualquer pessoa que, podendo trabalhar, 

recusa um emprego. A nova proposta abre a possiblidade para que qualquer pessoa, contanto que 

desprovida de um senhor, possa ser escravizada por essa lei. Entretanto, a sua aplicação foi 

restrita, sendo logo revogada. 

A participação dos ingleses no mundo escravista atlântico tem início com as viagens do 

traficante de escravos John Hawkins em 1562, que vendia africanos escravizados comprados na 

costa ocidental na ilha de Santo Domingo. Ao longo dos 100 anos a seguir, diversas permissões 

foram concedidas para os mercadores britânicos a fim de que estabelecessem pontos de trocas de 

ouro, marfim e escravos, que rivalizassem as feitorias portuguesas e de outros países europeus. O 

fluxo do tráfico de escravos ingleses começa a crescer, principalmente com o estabelecimento da 

colonização inglesa nas Américas no século XVII.  

Entretanto, Tomilins delimita uma problemática, que gira em torno da questão de não 

haver uma previsão legal para a escravidão na lei inglesa, sendo uma instituição criada ex nihilo, 

ou seja, sem nenhuma previsão legal anterior. Os estatutos da escravidão na colonização britânica 

da América do Norte tiveram como fontes o direito natural e o dos povos. Ao passo que as 

garantias da propriedade privada, que já estavam formadas, ocorreram em um momento oportuno 

a finalidade de adequar essa nova demanda ao ordenamento jurídico da common law81. O século 

XVIII inicia-se com o trabalho forçado normatizado, seja ele realizado por africanos e seus 

descendentes escravizados na colônia, ou pelos chamados vagabundos na metrópole. 

 Essas duas formas de trabalho são coexistentes, porém cada uma parece ocupar 

determinado espaço na sociedade inglesa. A escravidão, que transcorreu ao longo dos séculos 

XVII e XIX, pode ser vista como uma atividade da sociedade inglesa transplantada em outros 

continentes, nos quais os donos de escravos possuíam certa dificuldade para exercer direitos 

políticos, e serviam à reprodução do capital de grandes trocas mercantilistas. O trabalho dos 

condenados antes do grande êxodo rural inglês, que teve seu início na segunda metade do século 
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XVII, não era extenso em número suficientemente para ser alocado nas grandes plantations de 

forma contínua e sustentada. 

 O uso do trabalho forçado de condenados nesse contexto não consegue competir com o 

uso do trabalho de pessoas escravizadas, por diversas razões. O processo de comoditização do 

trabalho escravizado cria um mercado por si só e, por isso, está sujeito apenas às condições 

econômicas. O condenado precisa passar por duas dinâmicas sociais distintas para que seu 

trabalho seja comoditizado. Ele precisa ser condenado pelas devidas instâncias legais, e sua pena 

ser designada como trabalho forçado82. 

Vale considerar como o Instituto Internacional de História Social de Amsterdã criou uma 

classificação distinta desses dois tipos de trabalho, baseados no tipo de troca que envolvem e no 

objetivo da produção que cada um está envolvido. O trabalho de escravizados se categoriza por 

um tipo de troca mercadológica, com o desígnio de atender a um mercado. Por outro lado, o 

trabalho dos condenados possuía uma troca relaciona a um trabalho tributário, ou seja, buscando 

restituir o mal causado ao estado. O alvo de sua produção não é necessariamente atender ao 

mercado, mas sim à pena atribuída pelo próprio estado83. Se o escravizado fosse vendido, o 

condenado tinha o seu trabalho vendido. Este pode ter a perspectiva de obter a sua liberdade em 

vida, dependendo do crime que fora sentenciado, ao contrário do escravizado, que necessitava de 

alforria ou benevolência do senhor para a sua liberdade. A aplicação de cada mão de obra também 

varia demasiadamente nos contextos analisados, uma vez que a mão de obra dos prisioneiros era 

designada pelo Estado. Dessa forma, os proprietários de terras nem sempre eram contemplados84. 

Outra distinção que vale a pena ressaltar reside na força de trabalho escravizada, que é 

considerava reproduzível em maior escada do que a dos condenados. 

 As semelhanças entre os dois tipos de trabalho podem ser consideradas notáveis. Ambas 

causam morte social, ou seja, a pessoa se via arrancada de suas relações sociais, convívio familiar, 

religioso e político para perder toda a autonomia de sua vida em uma terra estrangeira ou, no 

mínimo, distante de seu local de vida, como é o caso da aplicação da lei inglesa de 1536 

supracitada. No caso da escravidão e da pena nas colônias penais, mesmo que as pessoas 
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atingissem a liberdade, era impraticável que voltassem ao seu local de origem, seja pela falta de 

laços com a terra natal, ou simplesmente pela dificuldade de conseguir se transportar de volta. 

Tendo isso em mente, pode-se observar que o trabalho realizado pelos dois grupos foi, na maioria 

das vezes, de baixo valor agregado, ligado às atividades extrativistas e agrícolas. Além disso 

deve-se levar em consideração a noção da ideia religiosa acerca do trabalho que, mesmo forçado, 

supostamente possuía uma missão de regenerar o ser humano. Isso parte do pressuposto que esses 

grupos devem ser recuperados, de maneira que o não-cumprimento das rígidas diretrizes que esse 

processo implica justifica o uso das instituições coercitivas contra esses sujeitos. 

A Inglaterra do século XVII notou uma grande quantidade de “indesejáveis” em suas 

cidades, especialmente em sua capital. A corte de Bridewell, local onde havia um presídio, enviou 

1106 pessoas para colônias na América do Norte e Caribe entre 1617 e 1648 85 . Uma das 

primeiras experiências com o uso de condenados em colônias britânicas foi em Tânger86, ao norte 

da África e na entrada ocidental do estreito de Gibraltar, após o rei Carlos II ter se casado com 

Catarina de Bragança, e ter recebido essa região como dote dos reis portugueses em 1662, no 

contexto da Restauração Portuguesa. Essa mão de obra foi utilizada para fortificar as instalações 

de defesa inglesa contra o ataque dos sultões alauitas de Marrocos87.  

 As colônias do Caribe e da América do Norte recebiam tanto os condenados, quanto 

pessoas previamente livres, que chegavam ao novo mundo por meio da servidão por contrato. 

Esse tipo de trabalho prevê que o indivíduo esteja ligado à terra por sete anos a fim de pagar os 

custos de sua viagem. Normalmente, o seu labor era realizado em plantações, principalmente de 

cada de açúcar. Muitas vezes esse tipo de servidão era parecido com o trabalho dos condenados, 

pois tornou-se prática das cortes inglesas a atribuição de penas mínimas de sete anos. Esse tipo de 

trabalho forneceu o capital para os donos de terras coloniais alterarem dessas duas formas de 

trabalho forçado para a escravidão de africanos 88.  

Assim. a partir de 1660 torna-se cada vez mais esparsa a presença de europeus nas 

plantations, o que poderia indicar que o trabalho escravo seja economicamente mais rentável 
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quando comparado ao dos condenados. Nesse contexto, Plantations é a nomenclatura utilizada 

para a produção agrícola de uma única commodity em larga escala, com o trabalho escravo 

visando a exportação. Para esse tipo de agricultura se tornar rentável, necessita-se de baixo custo 

de aquisição da terra e escoamento simples de sua produção. Exemplos desse tipo de produção 

agrícola podiam ser encontradas na América Portuguesa, nas ilhas caribenhas e nas colônias 

inglesas do sul da América do Norte, entre os séculos XVI e XIX. As matérias-primas mais 

exploradas no cultivo extensivo para a exportação eram produtos capazes de manter sua 

integridade com as longas viagens transatlânticas como açúcar, algodão, café e tabaco. 

A quantidade de condenações voltou a subir após as revoluções inglesas e o parlamento 

inglês, durante o reinado de Jorge I, aprovou a legislação que dinamizou a migração forçada dos 

condenados, intitulada Transportation Act de 1717. Ela trazia duas novidades, a primeira gira em 

torno da ampliação do grupo de pessoas que podia ser transportada para além dos que comutavam 

a pena capital por trabalho. A segunda envolve a garantia de um incentivo financeiro para quem 

recebesse essas pessoas, oferecendo em troca a garantia de todo o cumprimento da pena89. Isso 

também indicava que o espaço da servidão, tanto por contrato quanto por trabalho forçado, dos 

condenados estivesse perdendo espaço para o trabalho de escravizados. Durante o século XVIII, 

o império inglês também utilizava os condenados para compor seus esforços de guerra, marcando 

que o interesse estatal era relevante para as decisões de onde essa mão de obra iria ser aplicada. 

O trabalho forçado entra na Austrália já nos primeiros momentos de sua colonização. O 

capitão da primeira frota Arthur Phillip liderou 11 barcos, sendo eles 6 apenas de condenados, 

rumo a colonização na região onde Sydney foi fundada, em 1788. Ele então instituiu a colônia 

penal nessa região, utilizando a mão de obra dos condenados como se atribuída a ele para 

construir prédios de interesse público, como a sede do governo colonial, casas de detenção e um 

porto. Em um segundo momento, o capitão assumiu que podia decidir o que poderia ser feito com 

a mão de obra, vendeu uma parte dela para colonos livres e perdoou outros. Maxwell-Stuart 

afirma que Phillip assumiu que tinha o direito de propriedade dessa mão de obra.90 

A passagem do século XVIII para o XIX foi crucial para a mudança dos fluxos e dos 

regimes de trabalho no império inglês. Em primeiro lugar, a independência dos EUA fechou a 

possibilidade de alocação dos condenados a um custo baixo, coincidentemente o número de 
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pessoas transportadas diminuiu drasticamente, durante a década seguinte de cerca de 1250 

condenados por ano para poucas centenas91. As guerras napoleônicas (1803-1815) originaram 

uma vasta crise econômica que, por um lado, aumentou o número de condenados e, portanto, 

ocupou as penitenciárias britânicas e, de outro, apertarou o orçamento para o seu transporte. A 

solução encontrada foi permitir o uso dessa mão de obra em iniciativas privadas nas colônias. O 

objetivo do sistema penal de transportes já se adequava às novas demandas econômicas. Se no 

início das Tudor Poor Laws ele servia como criação de uma reserva de mão de obra barata, agora 

serve na expansão militar e econômica da Inglaterra.  

 A Austrália no começo do século XIX concentrava as suas atividades coloniais e penais na 

sua costa oriental e na Terra de Van Diemen, atual Tasmânia. O governo local atribuía terras em 

volta de Sydney para colonos e, principalmente, oficiais britânicos que estavam postados por lá. 

O Transportation Act de 1824 “cimentou a propriedade privada do trabalho de condenados, 

provendo os donos com o direito legal de alugar o trabalho dos prisioneiros e até vende-los para 

terceiros”92. No total, cerca de 162 mil condenados foram transportados para a Austrália entre 

1788 e 1868, principalmente para Nova Gales do Sul. Em 1838, o transporte chegou ao seu ápice 

com cerca de 7 mil transportados, logo após o decreto de abolição da escravatura no império, o 

Slavery Abolition Act de 1833.  

Dessa maneira, as colônias australianas não receberam pessoas escravizadas da África, tal 

como as colônias caribenhas e americanas, porém o império britânico ainda dependia da 

escravidão para manter sua expansão econômica. Outro fator para que se descartasse o uso de 

escravos tem a ver com a pressão para o fim do tráfico como um fenômeno relevante, e o novo 

projeto colonizador já não incluía esse tipo de mão de obra. O decreto que encerrou com o tráfico, 

o Slave Trade Act, foi assinado em 1807, entretanto a colonização precisava de mão de obra para 

o estabelecimento dessa nova sociedade e o império necessitava de novas terras para manter a sua 

acumulação de capital. O financiamento e administração dos navios dos condenados era similar 

aos navios negreiros ingleses, o que pode sugerir que o capital investido apenas mudou de portos, 

do eixo Atlântico para o Oceano Índico. Outro fator considerável tem relação com a incapacidade 

de instaurar a produção de um produto agrícola que necessitasse o trabalho intensivo como o 

escravo. 
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 É nesse contexto que Dale Tomich sugere a criação de um outro tipo de exploração de 

mão de obra, denominado de segunda escravidão93. Esta seria uma nova escravidão moderna, 

integrada ao processo de expansão do capitalismo industrial, pois servia como maneira de 

baratear os custos de produção e permitia maior acumulação de capital em um período que a 

liberalização do comércio começava ser relevante. Ela se mostrava diferente da que decorreu nos 

primeiros séculos da colonização europeia das Américas, de forma que esse tipo de trabalho não 

estaria mais em uma divisão mercantilista que possuía no eixo metrópole-colônia a sua grande 

força, uma vez que utilizava o monopólio, os exclusivos comerciais e as restrições para a 

acumulação do capital.  

A partir do fim do século XVIII, com a revolução industrial, havia a necessidade de 

abastecer constantemente as regiões que estavam se industrializando, com uma quantidade 

enorme de commodities, notadamente algodão, café e açúcar, produzido pelas zonas escravistas. 

A partir desse momento, o importante era o controle do comércio mundial e não apenas da 

exclusividade de algumas rotas, de forma que esse processo foi capitaneado pela Inglaterra. A 

contradição não poderia ser maior, uma vez que o Brasil pós 1808 aos poucos saía da lógica 

mercantilista portuguesa para adentrar mais abertamente em uma rede de comércio mundial. 

Após uma constituição que garantia direitos liberais como de representação política e de 

propriedade, a aparente contradição dessa lógica escravista, porém liberal, fica mais evidente. 

Parron comenta: “Essa dupla expansão da liberdade e do cativeiro, contraditória à primeira vista, 

mas assustadoramente lógica em seus mecanismos íntimos, se vincula diretamente às revoluções 

do espaço atlântico no fim dos Setecentos”94. 

A importância da escravidão para a economia inglesa não se dava pelo tráfico e 

comercialização dessas pessoas, e sim pela capacidade de explorá-los com o intuito de obter bens 

com o menor custo possível. Para a Inglaterra, o alto preço do algodão não era mais desejado, 

uma vez que não venderiam mais apenas a commodity. A partir de então a busca se dava pelo 

oposto, de modo que esse produto fosse o mais barato possível. Portanto os fatores de produção 

como trabalho, terra e capital deveriam ser os menores possíveis.  
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  De outro lado, a Inglaterra também inseria as zonas periféricas na produção industrial e no 

mercado mundial, seja no consumo de produtos ingleses, seja pelo comércio com outras partes do 

globo. Maria Graham, em uma passagem célebre, ilustrava a situação dos produtos britânicos no 

Rio de Janeiro: 

As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglêsas. A cada porta as palavras 

Superfino inglês saltam aos olhos: algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas, 

acima de tudo, ferragens de Birmingham, podem-se obter um pouco mais caro do que 

em nossa terra nas lojas do Brasil, além de sedas, crepes e outros artigos da China. Mas 

qualquer cousa comprada a retalho numa loja inglêsa ou francesa é, geralmente falando, 

muito caro.95 

 

Esse novo tipo de colonização inglesa criou um império, que pode ser visto como uma 

categoria dupla. De um lado o império formal, com a colonização de algumas regiões chaves 

como Índia, Austrália e África do Sul, e de outro o império informal, entrelaçado por sua rede 

política, militar e comercial. A Inglaterra precisava consolidar a sua expansão industrial para além 

de suas fronteiras nacionais e coloniais, para isso buscou acesso a mercados periféricos, 

conjuntamente com terra e trabalho baratos, a fim de diminuir custos de produção. É importante 

ressaltar que a industrialização inglesa foi gradativa, havia dificuldade de transferir o capital 

alocado na agricultura ou no comércio para a indústria. Tendo isso em vista, Pat Hudson enumera 

as dificuldades das indústrias têxteis inglesas para saírem de um modelo, que utilizava o trabalho 

externo de artesãos e pouco capital inicial, para tornarem-se grandes indústrias, que 

centralizassem a produção, desde o fio de lã até o tecido, e que atraíssem o investimento de outras 

áreas. 

 A primeira dificuldade era superar o putting-out system, no qual artesãos realizavam parte 

dos processos em suas casas e ateliês, enquanto detinham parte do lucro, ou seja, dificultavam a 

acumulação do dono da indústria. Esses artesãos podiam até ter o seu próprio meio de 

financiamento, e muitos o faziam por meio da hipoteca, colocada pela primeira vez em vigor pelo 

primeiro registrador de bens de West Riding, centro produtor de lã e tecidos, em 170396. A 

segunda problemática estava em transferir o capital mercantil investido nesse sistema para os 
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processos centralizados, o que pareceria natural, que porém demorou a ocorrer, uma vez que nem 

sempre o novo sistema conseguia replicar a lucratividade do primeiro97.  

O problema inglês não envolvia tanto a quantidade de capital, e sim como convencer os 

comerciantes a verter esse fluxo para a incipiente indústria. O grande contratempo do 

financiamento da industrialização residia na quantidade de capital fixo, que deveria ser alocado 

para seu crescimento. Esse tipo de capital é aquele destinado em ativos físicos, duráveis e 

reproduzíveis como o maquinário e os imóveis. Sua liquidez é baixa e isso era considerado um 

risco pelos mercadores da época, acostumados com as extensas linhas comerciais. Esse panorama 

só mudou com as guerras napoleônicas, quando as trocas internacionais ficaram mais restritas, e 

o crédito de longa duração tornou-se mais seguro e comum98.  

Dentro dessa perspectiva, é preciso levar em consideração que o conceito de império 

informal inglês foi criado a partir da observação da influência inglesa durante o século XIX. 

Dada a impossibilidade de dominação político-militar de tantas áreas, a solução era implantar um 

regime de livre-comércio entre essas regiões. Entretanto, como os ingleses eram os mais capazes 

de alcançar distintas partes do globo, não apenas pelos seus meios de transporte como pelas suas 

linhas de crédito, seus interesses poderiam ser observados mesmo em territórios fora de seu 

domínio formal. Assim conseguiriam acesso aos fatores de produção desejados, sem ter o ônus da 

expansão militar. Um dos exemplos desse processo pode ser observado na criação de diversos 

tratados comerciais com os portugueses e, posteriormente, os brasileiros após 1808. Com esse 

tipo de medida, o processo de acumulação de capital industrial dos ingleses tornou-se mais 

dinâmico, favorecendo a construção da sua hegemonia nesse período. 

Do outro lado, havia a expansão do império colonial. Nesse contexto, o projeto 

australiano iniciou-se como uma colônia penal autossuficiente, com o objetivo de explorar a 

possibilidade que uma grande extensão desconhecida de terra permitiria, todavia, não foram os 

ingleses os primeiros a chegar ali. Os primeiros europeus a entrarem em contato com os 

aborígenes australianos foram os habitantes dos Países Baixos, no início do século XVII, que 

batizaram a ilha continental de Nova Holanda, navegando pela região para realizar comércio, 

 
97 HUDSON, Pat. The Genesis of Industrial Capital. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. p.16. 
98 HUDSON. Ibiden. p. 49-51. 
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principalmente por meio da Companhia das Índias Orientais99. Essa região não atraiu tanto os 

neerlandeses quanto as outras ilhas do Oceano Pacífico e do Índico, em busca de especiarias e 

outros produtos. Principalmente, o estreito de Malaca serviu de passagem para os navios 

neerlandeses, ingleses e portugueses entre o oceano Índico e o Pacífico100.  

Os ingleses chegaram nas ilhas, que posteriormente foram denominadas de Austrália em 

1788, contudo essa região já havia sido visitada por James Cook em 1770, quando passou pelo 

local chamado por ele de Bottany Bay, futura região de Sydney. Foi o navegador que indicou às 

autoridades imperiais a possibilidade de utilização da costa oriental da Austrália, para ser a base 

de uma colônia penal. A terra que, para os ingleses, se encontrava livre para a colonização não 

possuía riquezas naturais aparentes e nem era geograficamente conveniente para o império, de 

modo que a sua ocupação não foi por interesses puramente econômicos.  

Porém sua ocupação era oportuna, pois coincidiu com dois movimentos históricos do 

Império inglês. O primeiro foi o aumento da população nas cidades, devido tanto ao aumento da 

industrialização e, portanto, vagas de trabalho, quanto o êxodo rural causado pelo uso intensivo 

da terra, o que afetou muitos journeymen e agricultores que arrendavam terras. Enquanto as 

cidades se tornavam mais populosas, os crimes julgados pelos tribunais ingleses aumentaram e, 

por consequência, desencadeou um problema de superlotação das penitenciárias inglesas. Essa 

questão foi acentuada a partir da independência dos Estados Unidos em 1776, o que fez com que 

o grande fluxo de transferências de encarcerados fosse interrompido, e essa foi a segunda 

dinâmica que acelerou a busca por um novo polo receptor dessa forma inglesa, a de aliar punição 

com trabalho.  

Bottany Bay começou a ser colonizada a partir de 1788, com a chegada da primeira frota 

liderada pelo comandante Arthur Phillip, escolhido pela sua experiência anterior em levar 

condenados portugueses para o Brasil101. Essa expedição não contou com uma boa quantidade de 

pessoas hábeis com a terra, nem encontrou na região a abundância de terra fértil não inundável 

que imaginavam, de modo que a expedição de Cook não forneceu relatos precisos sobre a região. 

 
99  Apesar do mesmo nome, essa companhia (EIC) era concorrente da sua contraparte neerlandesa (VOC) e 

estabelecida muito depois. 
100 PARTHESIUS, Robert. Dutch Ships in Tropical Waters. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011. 
101 CHRISTOPHER, Emma e MAXWELL-STEWART, Hamish. “Convict transportation in global context.” IN: 

BASHFORD, Alison e MACINTYRE, Stuart. The Cambridge History of Australia. Vol. 1. Melbourne: Cambridge 

University Press, 2013 p.84. 
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Além disso, seu clima não era tão favorável para a criação de plantation102. Apesar da cana-de-

açúcar ter sido levada na primeira frota, a sua primeira plantação ocorreu apenas em 1861, feita 

por posseiros do norte de Queensland.  

A chegada dos britânicos à Oceania também é a marca de outra relação com a terra e sua 

propriedade. O conceito de Terra Nullius, terra sem dono, foi utilizado pelos britânicos para 

ignorar toda e qualquer reivindicação que a população nativa tivesse sobre as terras nas ilhas 

australianas. Os povos aborígenes mantinham um modo de vida de caçadores e coletores, 

provavelmente porque viviam em uma terra sem grandes predadores 103. Os grupos se mostram 

diversos e espalhados por todo o arquipélago australiano e, apesar de não serem totalmente 

sedentários, exploravam amplamente o território. Justamente essa característica permitiu com que 

os ingleses interpretaram esse modo de vida como independente da terra, pressupondo que os 

nativos não realizavam trabalho nela e, portanto, não possuíam a propriedade dela. Não houve 

uma tentativa de escravização sobre esses povos, a mão de obra disponível era a dos prisioneiros 

e de alguns imigrantes.  

O intuito primordial da relação dos ingleses com os aborígenes se dava na conquista a 

terra, que obtiveram êxito por meio da expulsão e morte dos nativos 104. Segundo McMichael, os 

aborígenes não conseguiram realizar uma resistência tão expressiva quanto a dos maoris ou dos 

nativos da América do Norte porque, apesar de seus grandes números, não possuíam uma 

organização hierarquizada, que criasse resistência militar ou gerasse um ponto de negociação 

com os invasores105. 

Nos primeiros anos, o objetivo dos governadores era o de criar fazendas prisionais, nas 

quais os condenados produzissem produtos agrícolas de subsistência para que a colônia fosse 

realmente autossuficiente, já que estava tão distante do resto do império e das manufaturas 

públicas. Inicialmente restritos à região de Sydney, a expansão inglesa na ilha continental foi feita 

por meio da fundação de outras colônias. Em ordem de fundação: Nova Gales do Sul, Austrália 

 
102 CLARKSON, L. A. Agriculture and the Development of the Australian Economy during the Nineteenth Century. 

The Agricultural History Review, v. 19, n. 1, p. 88–96, 1971. 
103 MACINTYRE, Stuart. A Concise History of Australia. Melbourne: Cambridge University Press, 2009. p.4 – 6  
104 FERRO, Marc. Histoire des colonizations. Paris: Éditions du Seuil, 1994. pp. 219-222. 
105 MCMICHAEL, Philip. Settlers and the Agrarian Question: Capitalism in Colonial Australia. Cambridge: 

Cambridge University Press: 2002 p .42. 
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do Oeste, Austrália do Sul, Victoria, Queensland e Tasmânia. Essa ocupação foi intensificando-se 

até 1850, quando passou de aproximadamente 1500 colonos para 500 mil106.  

 O primeiro período da colonização britânica foi marcado pelo governo militar que criou 

uma pequena elite dirigente composta de oficiais da marinha inglesa entre 1788 e 1826. O 

problema de segurança pública permitia que não houvesse um sistema de governo realmente 

representativo e centralizava o poder nos militares. Eram esses homens que controlavam o acesso 

à terra por meio das concessões reais para a colonização que poderia usar da mão de obra dos 

condenados para o seu desenvolvimento. Esses trabalhadores, normalmente de origem urbana, 

tiveram dificuldade para adaptar-se à vida rural, sua produtividade era considerada baixa para os 

padrões, e quando se rebelavam, eram mandados para colônias ainda mais inóspitas, como a terra 

de Van Diemen.  

Uma das razões discutidas pela historiografia australiana acerca dessas questões reside no 

fato de que a colônia ter sido criada com o intuito de se livrar dos condenados, não exatamente 

para expandir o império inglês107. Nos 80 anos de transporte de condenados, cerca de 160 mil 

deles chegaram às costas australianas, a maioria homens ingleses que cometeram crimes contra o 

patrimônio. Esse número representa um crescimento elevado em comparação a períodos 

anteriores: tendo em vista os 200 anos dos séculos XVII e XVIII, os ingleses enviaram cerca de 

200 mil entre colonos e pessoas sob servidão por contrato para suas colônias nas Américas e 

Caribe108. Esse número aumentou por alguns motivos, o primeiro tem uma relação extensa com o 

processo de industrialização e êxodo rural, já tratado anteriormente. O segundo corresponde com 

a diminuição de mercados, visando a alocação de mão de obra inglesa e irlandesa por meio da 

servidão por contrato, que ocorria principalmente na América do Norte. Houve até mesmo 

tentativas de transportar essas pessoas para a África Ocidental, utilizando-se dos espaços vagos 

na viagem de volta dos navios negreiros pela Companhia das Índias Orientais, alvo de crítica do 

projeto colonial australiano.109 

 Além disso, os militares ainda controlavam o mercado de importação e exportação, 

centralizando o comércio com a Companhia das Índias Orientais que, por sua vez, detinha o 

privilégio da navegação mercantil naqueles mares, o que obrigava os colonos a fazer essa 

 
106 HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções (1789 - 1848). São Paulo: Paz e Terra, 2011. p. 272. 
107 CHRISTOPHER, Emma e MAXWELL-STEWART, Hamish. Ibiden. p.83. 
108 CHRISTOPHER, Emma e MAXWELL-STEWART, Hamish. Ibiden. pp.68-70. 
109 CHRISTOPHER, Emma e MAXWELL-STEWART, Hamish. Ibiden. pp. 84-85 
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negociação 110. Segundo McMichael, os oficiais pretendiam projetar os privilégios da nobreza 

metropolitana na colônia, a fim de se estabelecerem no topo do estamento111. Isso deixa claro que 

o processo colonizador não foi desenvolvido como um rolo compressor de ideias comungadas por 

todos, e sim por grupos sociais, que tinham interesses concorrentes e disputavam o poder.  

Uma das primeiras tensões criadas se deu entre os colonos livres e militares. O primeiro 

grupo almejava mais terras, financiamento e liberdade para comercializar com os mercadores de 

Londres que, por seu turno, também os ofereceriam linhas de crédito. Em um segundo momento, 

o transtorno surgiu quando os emancipados, ex-condenados que cumpriram sua pena, ou foram 

perdoados, contavam com o acesso à terra, ao comércio e, posteriormente, direitos políticos. 

A partir de 1803, a cultura de ovinos de Nova Gales do Sul foi largamente aceita como de 

qualidade pelo Royal Flockmaster Joseph Banks, os animais podiam servir a dois propósitos, o 

primeiro era a lã para abastecer manufaturas locais e da metrópole e para alimentação. Isso se 

dava ao mesmo tempo que a produção europeia sofria um desarranjo, por causa das guerras 

napoleônicas. A Espanha viu o seu sistema de mestas ruir, era baseado na associação de pastores, 

que faziam a transumância de ovelhas entre o norte e o sul desse país. As mestas negociavam e 

vendiam a lã das ovelhas merino para a Inglaterra e os Países Baixos. Essas ovelhas se 

caracterizam por possuírem lã de qualidade superior, o que sempre gerou renda para essa região. 

Todavia, já sofria concorrência para as lãs inglesas, mais baratas e as lãs da região da Saxônia que 

conseguiram cruzar as ovelhas merino com as saxãs. Entretanto, a lã dessa região da atual 

Alemanha estava comprometida com suas rotas tradicionais de comércio. Aos poucos, a lã 

australiana começou a ter espaço no mercado inglês, pela concorrência que outras culturas 

estabeleceram na metrópole e pela confiabilidade com que a produção australiana garantia. Com 

isso, observa-se um crescimento considerável no momento em que as ovelhas merino foram 

introduzidas na primeira década desse século112. 

A partir de então, a pastorícia ou pastoralismo tornou-se uma das grandes atividades 

importantes da colônia liderada pelos oficiais, pois tinham facilidade de acesso à terra por meio 

das concessões de terra feitas pela coroa, os land grants, e pelo acesso à mão de obra dos 

condenados para trabalhar em suas propriedades. Até 1814, os militares detinham o controle de 

 
110 KARSKENS, Grace “The Early Colonial Presence.” IN: BASHFORD, Alison e MACINTYRE, Stuart. The 

Cambridge History of Australia. Vol. 1. Melbourne: Cambridge University Press, 2013 p.92. 
111 MCMICHAEL, Philip. Ibiden. p.35. 
112 MCMICHAEL. Ibiden. pp. 50-61. 



 

58 

 

boa parte da terra, da sua distribuição, da mão de obra e da comercialização dos produtos, 

principalmente alcóolicos. Além de deter o controle de parte do dinheiro em espécie, usado para 

seu pagamento e dos militares de baixa patente. Enquanto os colonos possuíam pequenas 

propriedades, cultivavam-na para a subsistência e mantinham a concorrência das fazendas 

estatais que, por sua vez, faziam o mesmo com a mão de obra dos condenados. A vantagem 

desses agricultores estava na produção estatal, que não era tão eficiente quanto a sua própria. O 

resultado dessa dinâmica reside na criação de uma forte diferenciação social entre os 

latifundiários militares, pequenos proprietários, emancipados e condenados.  

Em uma tentativa de diminuir o poder dos oficiais, a metrópole solicita ao governador de 

Nova Gales do Sul para pôr um fim aos monopólios e com o comércio de bebidas realizados por 

eles. Isso implica que não conseguiriam mais controlar os preços dos produtos que eles mesmos 

produziam. Outras duas medidas importantes envolvem a diminuição da atribuição de 

condenados para trabalho em terras particulares e da produção de alimentos em terras públicas. 

Em pouco tempo, os efeitos dessa política puderam ser vistos, tal como na participação dos 

militares na produção de alimentos despencou de 31,5% para apenas 5,6%, entre 1796 e 1808.113 

Mesmo assim, os militares permaneceram com as terras que já possuíam, e ainda mantiveram 

acesso privilegiado às novas terras. A solução para manter a sua rentabilidade foi aderir ao 

pastorialismo. 

Esses processos criaram, segundo McMichael, uma divisão rural do trabalho. De um lado, 

a agricultura intensiva de itens alimentícios ficou em grande parte na mão de pequenos 

proprietários de terra que não tinham tanta concorrência das terras estatais nem dos oficiais. De 

outro lado, esses tiveram que lidar com o fim do subsídio estatal que era, na prática, a mão de 

obra dos condenados. A criação extensiva de ovelhas foi a única opção viável para eles que 

tinham amplas terras. Entretanto a sorte lhes sorriu, pois esse foi o momento que a Inglaterra 

passou a notar a existência das colônias para a produção de lã114.  

A partir desse momento, a economia colonial tornou-se cada vez mais inserida no 

comércio. Mercadores começaram a se aproximar dos produtores para levar a lã aos mercados 

londrinos, levando produtos metropolitanos de volta. A lã australiana começou a ser 

comercializada nos coffeeshops londrinos e seu preço era ditado pela metrópole. O aumento 

 
113 MCMICHAEL. Ibiden. p. 50. 
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produtivo levou ao problema de financiamento, uma vez que o ciclo produtivo da lã demorava 

sete anos para se completar e boa parte das linhas de crédito eram oferecidas por esses 

comerciantes, tendo como garantia as terras dos pequenos proprietários. Aos poucos, esses 

mercadores foram acumulando terras e vendendo-as para os grandes proprietários, de forma que a 

consolidação do mercado de terras aconteceu durante a década de 1820. Esse fenômeno foi muito 

semelhante ao que ocorreu na segunda metade do século XIX no Brasil por meio dos Comissários 

do Café que tinham acesso às linhas de crédito dos mercados internacionais, principalmente os 

londrinos e muitos deles por meio das coffeeshops. Tais agentes realizavam empréstimos aos 

produtores de café que prometiam as suas safras futuras, uma vez que não possuíam garantias 

melhores para conseguir hipotecas. Nesses dois locais, o acesso ao crédito era difícil porque não 

havia um sistema financeiro robusto o suficiente para responder à acelerada expansão dessas 

atividades agrícolas e porque estavam longe da preocupação financeira do centro da economia-

mundo. 

As consequências dos conflitos europeus começaram a chegar na Austrália nas décadas 

seguintes, uma vez que a metrópole se encontrava em crise. Os fatores que obrigaram a Inglaterra 

a se abrir comercialmente envolviam a crise agrícola, que piora nas décadas de 1830 e 1840 com 

a grande fome na Irlanda. Portanto, observa-se um considerável deslocamento para a cidade, 

estima-se que 250 mil pessoas saíram de seu local de origem nessa época. Grande parte delas, 

originária do campo, realizou o êxodo rural principalmente em direção à Liverpool, Birmingham, 

Manchester e Londres. Outro grupo imigrou para as colônias e para os EUA. Houve uma 

reorganização da agricultura, o preço de algumas propriedades aumentou, principalmente em 

torno das cidades, o que expulsou pequenos produtores. Além disso, a necessidade de gêneros 

alimentares aumentou e ocupou terras destinadas ao pastoreio, o que diminuiu a quantidade de lã 

produzida na metrópole, e abriu oportunidades para a lã produzida na África do Sul e na Austrália.  

Uma das soluções adotadas pelos ingleses foi aumentar a liberdade comercial das colônias 

por meio de diminuição de tarifas de importação e exportação. Nessa década, o debate econômico 

inglês começou a pender para o livre comércio como a maneira mais efetiva de garantir expansão 

econômica e a criação de um modelo alfandegário como o Zollverein, de 1833, para aumentar o 

fluxo de comércio dentro do império. Essa solução não era consensual no império e tão pouco na 

colônia, a disputa entre livre-comerciantes e mercantilistas apareceu entre os mercadores e 
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produtores emancipacionistas, conjuntamente com outros agentes do mercado financeiro, e os 

donos de grandes pastagens.  

Os emancipacionistas defendiam uma visão de mundo liberal política e econômica, de 

forma que eram assim denominados por defenderem direitos civis para os ex-condenados, que 

cumpriram sua pena satisfatoriamente. Esse grupo tinha uma visão de que o direito à propriedade, 

assim como o de representação política deveria ser garantido no momento que as pessoas se 

emancipavam de suas penas. Militavam também pela ampliação de acesso a crédito, e aos 

mercados externos sem a intermediação de um grupo, como o dos oficiais. Já os donos das 

grandes pastagens almejavam obter o controle de um governo representativo local, nos limites da 

colonização, pois detinham amplas propriedades e dominavam boa parte do comércio da lã 

merino na década de 1820. Eram chamados de exclusivistas, pois buscavam o controle da 

concessão de terras e de mão de obra de condenados. Seu domínio das terras era tão amplo, que 

uma parte deles criou o Bank of New South Wales em 1826 para consolidarem a sua 

independência no financiamento da produção de lã115. 

Em 1831, houve uma grande mudança nas políticas colonizadoras para a Austrália, que 

introduziu a colonização sistemática pelas Rippon Regulations, que consiste na aplicação de uma 

teoria econômica elaborada por Edward Wakefield. Havia, portanto, uma permissão para o 

governo colonial padronizar a distribuição de terras, com o intuito de regular a sua ocupação, 

controlar o fluxo de mão de obra, ser autossustentável financeiramente e permitir a maximização 

econômica da produção. Wakefield desenvolveu essa teoria especialmente tendo em mente o 

contexto australiano, que possuía um vasto estoque de terra agriculturável e que, sem nenhuma 

ação estatal, permitiria uma ocupação descontrolada.  

Toda a terra de uma área não explorada deveria estar no controle do Colonial Office que 

teria critérios econômicos, e não mais políticos, para distribuí-las. As regulações extinguiram o 

sistema de concessão de terras devolutas e o substituíram pela compra e venda. A proposta foi 

rapidamente aceita pois criava um modo da colonização tornar-se financeiramente sustentável, 

superando a crise financeira que afetava o império. Entretanto, a realidade de Nova Gales do Sul 

era totalmente inversa, muitos imigrantes saíram das ilhas britânicas e tornaram-se posseiros de 

terras devolutas nessa região116. Para combater esse tipo de prática, foram implantadas as ideias 

 
115 MCMICHAEL. Ibiden. pp.72-74. 
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de Wakefield, após desconsiderar que os aborígenes possuíssem propriedade da terra, promover 

sua expulsão e extermínio, a oferta de terra na Austrália tornou-se extremamente vasta. Se cada 

colono, emancipado, ou até mesmo um condenado fugido, tivesse a oportunidade, as terras 

seriam amplamente ocupadas. Com isso, a quantidade de mão de obra disponível para trabalhar 

na grande lavoura seria diminuta. A dedução liberal-clássica desse raciocínio reside no fato de 

que os salários seriam tão altos a ponto de não permitirem a criação de uma produção rural 

competitiva, de modo que a colônia não atenderia ao objetivo de ser produtiva aos olhos do 

império inglês. 

Essa visão liberal sobre imigração parece ser muito próxima da crítica do Antigo Sistema 

Colonial, e da centralidade atribuída à escravidão nesse sistema. Wallerstein argumenta que 

muitos economistas políticos liberais da época eram contra a política de colonização, porque 

induzia à criação de monopólios e, portanto, ao mercantilismo como Adam Smith, David Ricardo 

e James Mill.  

Após 1815, todavia, os liberais começaram a aderir aos argumentos de Wakefield e 

Torrens (pai) de que era possível a colonização por meio do livre mercado, como uma resposta à 

necessidade imperial de alocação de recursos e de melhora da qualidade de vida para os 

colonos117. A expansão imperial, desta maneira, atenderia ao utilitarismo benthamiano e seria 

“uma extensão da mudança social além-mar, um exemplo de imperialismo social”118. Todavia, o 

que percebia na Austrália não era exatamente a maximização do bem-estar, mas a tentativa de 

transplante das relações metropolitanas. McMichael argumenta que os motivos da mudança de 

política colonial ultrapassavam a racionalização do uso da terra colonial e respondia à 

necessidade de coordenar a colonização, com as novas necessidades sociais da metrópole geradas 

pela revolução industrial. De um lado, se fazia necessário haver um espaço para acomodar a 

grande massa de pessoas que saíram do campo, sejam elas inglesas ou irlandesas, pela crise na 

agricultura após as guerras napoleônicas, pelos cercamentos ou pela paulatina diminuição do 

putting out system, tendo em mente que não havia espaço nas cidades119.  

O modelo de colonização da Austrália do Sul necessitava de uma maneira de regular as 

terras disponíveis, a fim de maximizar a capacidade produtiva, criando um sistema artificial de 
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preços, que funcionasse como uma barreira de entrada para novos proprietários. Para os 

economistas influenciados por Wakefield, o fato da proporção entre terra e mão de obra ser tão 

alta nas Américas abriu espaço para a escravidão como o único meio economicamente viável para 

a exploração120. O dispositivo legal desenvolvido por Torrens consiste em uma parte da resposta 

para esse anseio. A necessidade do registro faz com que o estado consiga controlar a maneira pela 

qual as terras estão distribuídas e, eventualmente, cobrar um preço mínimo.  

Além disso, ele é uma barreira de entrada considerável, uma vez que necessita de um 

processo imbricado de medição, resolução de conflitos e aprovação pelo poder judiciário. 

Adicionalmente, permite que uma terra “sem história” fosse transformada em uma propriedade 

particular, e fosse assim regulamentada pelo estado colonial. O extermínio e deslocamento dos 

povos aborígenes recebeu, assim, um complemento jurídico que os impedia de reclamar na 

justiça algum tipo de propriedade. Portanto, o obstáculo das terras na Austrália não se tratava 

mais da sua proveniência, e sim de quem seriam os novos ocupantes e como eles a explorariam. 

Isso também deslegitimaria eventuais imigrantes posseiros, posto que o seu reconhecimento seria 

contestado. 

Wakefield argumenta que ainda haveria outros benefícios para a colônia e para a 

metrópole. A migração regulada ainda diminuiria o excesso de população nas ilhas britânicas, e 

aqui vale ressaltar que o Essay on the principle of population de Thomas Malthus foi publicado 

em 1798, servindo como uma referência incontornável para os economistas ingleses dessa época. 

Além disso, melhoraria a qualidade das pessoas que estavam nas colônias australianas que, na 

época de sua carta, eram “condenados, trabalhadores braçais, mecânicos e homens desesperados 

ou necessitados”121. 

Uma outra proposta similar já havia sido debatida, o subsecretário responsável pela 

colonização a partir de 1821, Robert Wilmot-Horton acreditava que “a crise econômica que 

ocorreu após as guerras napoleônicas era resultado da excessiva quantidade de mão-de-obra em 

relação ao capital investido”122. Além disso, o funcionário da coroa ainda se mostrava favorável à 

permissão das famílias inglesas e irlandesas a imigrar em caso de fome, o que garantiria a posse 

 
120  KITTRELL, Edward R. “Wakefield’s Scheme of Systematic Colonization and Classical Economics”. The 

American Journal of Economics and Sociology, v. 32, n. 1, p. 87–111, 1973. P. 87 - 89. 
121 WAKEFIELD. Ibid. p.?  
122 CAIN, Peter J. Economic Foundations of British Overseas Expansion, 1815–1914. London: Macmillan, 1890. 

p. 22 (Tradução livre pelo autor). 
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das colônias pela metrópole e, ainda, melhoraria o controle social da já instável Inglaterra que se 

industrializava.  

Sua proposta consistia em utilizar a coroa a fim de financiar a imigração e a distribuição 

de terras, indenizada por meio da receita da administração local colonial e com a produção dos 

colonos. Cain argumenta que essa proposta ainda possuía um grande fundamento mercantilista, o 

que não agradava a todos. Essa política ficou célebre por meio do nome de “removendo os 

indigentes”123. Apesar dessa proposta, Wilmot-Horton não estava alinhado aos mercantilistas. Sua 

proposta era, na verdade, uma reação as Corn Laws que intensificaram a fome e a miséria no 

Reino Unido e na Irlanda. 

Em contraste, há a defesa de Wakefield, de ampliação do livre comércio para escala 

global, justificando que a colonização por meio de empresas privadas ampliaria a oportunidade 

de se aplicar capital criando um mercado e, ao mesmo tempo, resolveria a crise de subconsumo 

na década de 1830 124. Sua proposta obteve até o apoio do parlamento e de John Stuart Mill, pois 

conseguia harmonizar uma defesa racional da colonização. Essa seria uma colonização científica, 

que estaria além dos caprichos dos monarcas, imune ao pecado da escravidão e beneficiaria a 

todos com o progresso que geraria. Uma proposta quase perfeita, todavia, esqueceram de avisar 

os aborígenes.  

Apesar da política britânica “tirar os pobres com pá”, que consistia em subsidiar o 

transporte de ingleses e irlandeses para as colônias da África do Sul, Canadá e Austrália, a década 

de 1830 não assistiu ao aumento da oferta de mão de obra para trabalhar nos grandes latifúndios 

por três motivos. O primeiro consiste na pressão organizada dos emancipacionistas pelo fim do 

trabalho compulsório de condenados, e pela garantia de direitos individuais a essas pessoas. Essa 

pressão, combinada com os movimentos por mais autonomia colonial e liberdade econômica dos 

setores já descritos, foram reforçados por uma quantidade considerável de imigrados pertencentes 

a classe média, que comungava desses valores e compunha o segundo motivo. Essas pessoas 

chegaram na Austrália com certo capital para adquirir terras ou abrir negócios na cidade. O 

 
123 Shovelling out paupers. 
124 Existe um debate sobre a própria existência do subconsumo. Segundo os liberais é a incapacidade do mercado de 

absorver a produção. Isso se dá não pela superprodução, resultado de uma expectativa exagerada por parte dos 

produtores, mas pela diminuição do poder aquisitivo das camadas mais baixas. Ele serve como um conceito 

fundamental para declarar que a expansão imperial britânica não é só uma necessidade do capitalismo, mas um 

pressuposto para criar um imperialismo social. O debate marxista, desde Lênin, nega que esse fenômeno exista e 

acusa que a utilização desse termo como se fosse uma manifestação distinta da própria crise de realização capitalista 

é “aceitar que a produção se organiza em termos capitalistas.” MAZZUCCHELLI, Frederico. A contradição em 

processo. O capitalismo e suas crises. Campinas: Unicamp. IE, 2004 p. 60 
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terceiro corresponde ao aumento de posseiros, pessoas com conhecimento da vida na terra, mas 

sem meios para comprá-las, ou seja, provavelmente seriam assalariados no campo.  

A invasão de terras tornou-se um fenômeno tão amplo que muitos proprietários se 

sentiram ameaçados e criaram uma milícia para expulsar os invasores. Essa situação problemática 

entre migrantes e proprietários já se encontrava complicada mesmo antes da explosão migratória, 

causada pela descoberta do ouro na região de Nova Gales do Sul, onde fica Sydney. Ouro já havia 

sido descoberto desde a década de 1820, mas essa informação só se torna célebre após a 

descoberta na região de Orange, cidade situada a pouco mais de 200km de distância da capital, 

por Edward Hargraves em 1851. Assim como o que ocorreu 150 anos antes no Brasil, houve uma 

imigração massiva de pessoas dentro do império inglês para a região da Nova Gales do Sul. 

Pessoas que já estavam em outras regiões mineradoras, tal como a Califórnia migraram em massa 

para essa região, todavia, poucos queriam permanecer na colônia para tornar-se agricultores. 

Enquanto os primeiros anos da região de Sydney foram dedicados basicamente à criação 

de uma colônia penal, a região da Austrália do Sul foi fundada em 1834 com o claro propósito de 

servir à colonização sistemática. Essa foi a única região australiana que não recebeu condenados 

e nasceu a partir de um ato, denominado South Australia, promulgado pelo parlamento inglês 

durante o reinado de Guilherme IV em 1834. Ele previa uma província colonial territorialmente 

determinada125, com a capital na cidade de Adelaide, cujo nome homenageava a rainha, e sob a 

direção de uma entidade chamada de Comissão Colonizadora da Austrália do Sul, composta por 

três membros e que respondia a um grupo de cerca de 300 acionistas126. Se o conceito de Terra 

Nullius se aplicou ao início da colonização da costa oriental australiana, isso não ocorreu com 

esse território. Ele todo tornou-se propriedade da coroa britânica, que detinha o direito de vendê-

las e não as conceder, como fizeram em outras colônias. Esse era o primeiro experimento do 

modelo wakefieldiano de colonização. 

 
125 “Whereas that part of Australia which lies between the meridians of the one hundred and thirty-second and one 

hundred and forty-first degrees of east longitude and between the Southern Ocean and twenty-six degrees of south 

latitude together with the Islands adjacent thereto consists of waste and unoccupied lands which are supposed to be 

fit for the purposes of colonization.” [Considerando que a parte da Austrália que fica entre os meridianos de 132 e 

141 graus de longitude leste e entre o oceano do sul e 26 graus de latitude sul, juntamente com as ilhas adjacentes a 

ele consiste em terrenos baldios e desocupados que deveriam ser adequados para fins de colonização.] REINO 

UNIDO. South Australia Act. Londres, 1834. Transcrição disponível em: 

https://www.foundingdocs.gov.au/resources/transcripts/sa1_doc_1834.pdf 
126 FORD, Linda e ROBERTS, David. “Expansion” IN: IN: BASHFORD, Alison e MACINTYRE, Stuart. The 

Cambridge History of Australia. Vol. 1. Melbourne: Cambridge University Press, 2013. p. 138. 
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A comissão foi formada pela primeira vez em 1835 e entre seus membros estava um 

famoso economista da época chamado Richard Torrens, pai do autor do registro, que acrescentou 

apenas o nome Robert no filho para diferenciar de seu próprio nome 127 . O progenitor foi 

responsável pelo embrião da teoria de vantagens comparativas, formulada por David Ricardo em 

1817. Em 1815, Torrens (pai) lança seu An Essay on the External Corn Trade e sustenta que o 

comércio interno levaria a uma divisão interna do trabalho, e o comércio externo causaria uma 

divisão internacional do trabalho128 . Esse economista estava participando do debate sobre a 

primeira das Corn Laws, promulgada em 1815. Elas eram um conjunto de leis protecionistas 

promulgadas após as guerras napoleônicas, com o intuito de estabelecer barreiras alfandegárias 

para a importação de gêneros alimentícios.  

Havia o receio entre os proprietários de terra ingleses de que o preço dos cereais129, 

principalmente trigo, saísse do controle com a livre importação de cereais espanhóis e alemães, 

de maneira que isso quebrasse a produção inglesa. Entretanto ocorreu o aumento excessivo do 

preço desses alimentos, o que gerou o aumento da fome na população. A lei foi revogada em 

1846, logo após o início da Grande Fome Irlandesa entre 1845 e 1852. A pobreza que essa 

medida auxiliou a gerar levou muitos ingleses a imigrar para as colônias. Outra posição relevante 

de Torrens foi a de ser antibulionista, ou seja, contrário à vinculação da libra esterlina ao ouro, 

pois acreditava que o lastro poderia limitar a expansão econômica até a década de 1820, após a 

crise inglesa que sucedeu, o economista mudou de ideia130. 

Em 1836, com a permissão real e a criação da comissão colonizadora, os estudos para a 

criação de Adelaide, uma homenagem à rainha consorte de Guilherme IV, deram início à 

discussão de viabilizar a efetiva exploração do território. Em pouco tempo, a expectativa de uma 

colonização sistemática se tornou a disputa pela especulação suas terras, excelentes para a 

agricultura. O objetivo dos sulistas consistia em evitar que ocorresse um processo de invasão 

sistemática de terras pelos colonos, o que só foi resolvido pela vizinha Nova Gales do Sul, pelo 

reconhecimento dos direitos dos posseiros. 

 
127  Para evitar ambiguidades, as menções ao pai no texto estarão acompanhadas de (Pai). Nas referências 

bibliográficas o pai aparece como Richard Torrens e o filho como Richard Robert Torrens. 
128 TORRENS, Richard. An essay on the influence of the external corn trade. London: J. Hatchard and Son, 2nd 

ed., 1820. 
129 Corn era o termo utilizado para qualquer tipo de grão como centeio, aveia e, principalmente, trigo. 
130 FONSECA e MOLLO. Ibid. p. 206. 
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Já naquele momento havia o conhecimento de reservas de cobre nessa região. Para evitar 

o descontrole, a coroa retomou a colonização em 1842 e, ao contrário das experiências vizinhas, 

conseguiu se manter sem a utilização de trabalho de condenados ingleses.131 Isso foi essencial 

para que essa região criasse uma áurea de excepcionalismo, junto com a imigração germânica e 

de metodistas ingleses, ao passo que irlandeses ocupavam as províncias vizinhas. Esse 

sentimento é o equivalente australiano de city upon a hill que a Nova Inglaterra criou para si 132 , 

entretanto, a soberba não foi equivalente ao desenvolvimento econômico. A questão da mão de 

obra disponível tornou-se um problema para a Austrália do Sul e, para que atraísse imigrantes, ela 

necessitava superar seus rivais coloniais e externos. O apelo protestante funciona para grupos 

religiosos como os luteranos alemães, todavia a colonização é realizada por múltiplos atores.  

A solução surgiu por meio do método da imigração subvencionada, por meio da venda das 

terras por um preço fixo, de modo que 12 mil colonos chegaram a essa província até 1850133. 

Nesse mesmo ano, a economia local estava em franco crescimento com agricultura variada, 

pastoreio e extrativismo mineral, e o governo vitoriano permitiu com que as colônias da Austrália 

do Sul, Victoria, Nova Gales do Sul e Tasmânia criassem casas legislativas com relativa 

autonomia, por meio da lei Australian Colonies Government Act. Segundo Macintyre, “os 

governadors locais se tornaram monarcas constitucionais locais, chefes de estado formais que 

agiam sob o conselho de ministros que, por sua vez, eram membros de parlamentos constituídos e 

respondiam para eles”134.  

As elites australianas passaram por um momento de certo autogoverno, o que permitiu 

mais flexibilidade para tomar decisões políticas e lidar com os assuntos ligados ao início de uma 

colonização massiva, por motivos da repercussão das descobertas das minas de ouro, cujo foco 

foi a província de Victoria135. A colônia da Austrália do Sul teve seu crescimento econômico 

impulsionado, principalmente pela produção de lã, cobre e grãos. 

A integração econômica com as ilhas britânicas se tornou maior com a ferrovia, que 

ligava o mar do Caribe até o oceano Pacífico no istmo do Panamá em 1855. Hobsbawm cita que 

 
131 MACINYRE. Ibid. p.79. 
132 Para uma discussão mais profunda do excepcionalismo americano ver: FONSECA, Carlos da. “Deus está do 

nosso lado: excepcionalismo e religião nos EUA”. Contexto Internacional, v. 29, n. 1, p. 149–185, 2007. 
133 FORD, Linda e ROBERTS, David. Ibid. pp. 139-141. 
134 MACINYRE. Ibid. p. 92 (tradução nossa). 
135MACINTYRE. Ibid. p. 79. 
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o caminho entre Sydney e Portsmouth podia ser percorrido em até 58 dias136. Sendo assim, o 

crescimento econômico do ouro não atingiu todas as colônias australianas com a mesma 

intensidade. Nova Gales do Sul e Victoria cresceram de maneira considerável, enquanto as 

chamadas colônias pobres em 1861 eram Austrália do Sul, Austrália Ocidental e Queensland, se 

mantinham basicamente agrárias137. 

A colônia da Austrália do Sul introduziu o cultivo de ovelhas e de trigo em suas terras na 

década de 1830 e na seguinte já era um dos maiores exportadores de alimentos para as outras 

colônias, o que serviu para alimentar boa parte da crescente população de toda a ilha-continente. 

Em 1851, Robert Richard Torrens foi eleito para um conselho legislativo, que governava a 

colônia até a criação da sua própria constituição, criada em 1856. Após esse momento, se elegeu 

por Adelaide em 1857 com a plataforma de garantir a valorização das propriedades de terra, já 

com os poderes garantidos pela nova constituição. O entendimento sobre a propriedade vigente 

na metrópole, típico de um sistema de common law, ou seja, requeria todos os registros de 

mudança da posse da propriedade. Um procedimento que facilitava mais a defesa dos títulos para 

uma nobreza proprietária, do que permitia a sua fácil alienação. Isso já não fazia mais sentido nas 

colônias australianas e, principalmente, na da Austrália do Sul onde todas as terras estavam 

detidas nas mãos da companhia colonizadora, cuja população branca ultrapassava dos 60 mil 

habitantes, 15% de toda Austrália concentrada nos ingleses.138 

Segundo Torrens, sua candidatura ao parlamento ocorreu apenas para garantir a aprovação 

do sistema registral e, assim aprovado, não ele buscou reeleição para se dedicar à completa 

implantação do sistema. O Real Property Act de 1858 era composto por 123 artigos que criavam 

um sistema registral, seus procedimentos, os sujeitos de direito e uma organização registradora. A 

sua inovação mais importante foi a introdução de um livro único e público de matrículas, que 

possibilita a qualquer pessoa, com os meios suficientes, consultar a situação de qualquer imóvel. 

Essa ideia foi retirada do Merchant Shipping Act de 1854, que estabeleceu condições semelhantes 

para os navios ingleses. Assim, esse código de registro de imóveis retira a exigência de um 

advogado para a transmissão da propriedade. Tal prática era comum na Inglaterra, onde era 

necessário que se traçasse todo o histórico da propriedade, muitas vezes até o Domesday Book. 

 
136 HOBSBAWM, Eric. A era do Capital (1848-1875). São Paulo: Paz e Terra, 2011. p. 110. 
137  WILLIAMSON, Jeffrey e PANZA, Laura. Australian Exceptionalism? Inequality and Living Standards 

1821-1871. CEPR Discussion Paper. Nº DP11756. Londres: janeiro, 2017. p.29. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2896046>. Acesso em: 30 set. 2020. 
138 Ibidem p.79 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2896046
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Dessa maneira, essa facilidade permitiria com que seu dono, ou representante, pudesse fazer a 

venda ou alguma alteração como a inclusão de uma hipoteca. 

A origem do registro faz parte de uma discussão importante entre os juristas australianos. 

Murray Raff sustenta que o ele tem origens alemãs, pois o sistema de registros em um só livro era 

prática das cidades da Liga Hanseática, durante a Baixa Idade Média, principalmente na cidade 

de Hamburgo. Ele servia tanto para barcos, um dos bens primordiais para o desenvolvimento 

comercial da região, quanto para terras em um contexto em que os domínios feudais permitiram o 

descolamento dessas cidades, o aparecimento de um mercado de propriedades privadas e de uma 

classe média que poderia realizar essas transações139.  

Esse sistema, segundo o autor, foi a base de um conjunto de leis marítimas que 

influenciaram a criação do Merchant Shipping Act e, por sua vez, o Real Property Act. A disputa, 

entretanto, não era sobre esse tipo de influência, e sim pela presença da figura de Ulrich Hübbe, 

jurista alemão filho de um registrador de Hamburgo, que imigrou para a Austrália do Sul em 

1842, e escreveu diversos textos sobre essa prática nas cidades hanseáticas. Raff afirma que 

Hübbe e Torrens se encontraram diversas vezes antes da criação do registro, e que alguns indícios 

no registro marcam essa influência. A principal delas foi a utilização do conceito de propriedade 

imóvel, derivado do direito civil, portanto, podendo ser traçado ao direito germânico. 

De outro lado, Greg Taylor sustenta que, apesar da influência hamburguesa na criação das 

leis precedentes ao registro, Hübbe não teve influência significativa na criação do registro. Dessa 

maneira, uma evidência utilizada consiste na ausência da citação do nome do alemão nas 

discussões parlamentares e nos agradecimentos. No prefácio da justificativa do registro que leva 

seu nome, Torrens nega as acusações recebidas já em 1859. De qualquer forma, as ideias 

registrais alemãs circularam e influenciaram o que foi proposto na Austrália 

 Este incluía um glossário para a interpretação dos termos como terra, concessão, hipoteca, 

fee simple ou a propriedade real. Nele, já introduz os tipos incapazes de realizar o registro por 

conta própria: o menor de idade, o lunatic, pessoa interditada pela corte devido a seu estado 

mental, e o person of unsound mind, pessoa que não sendo lunatic, nem menor de idade seja 

incapaz mentalmente de celebrar o contrato. 

O registro cria uma instituição para gerir o sistema, denominada de o escritório registrador, 

que seria um organismo relativamente independente dos poderes do Estado. Essa instituição 

 
139 RAFF. Ibiden.pp. 250-251. 
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realizaria todas as transações relativas ao registro, e sua receita utilizada para o financiamento do 

transporte dos novos imigrantes. A previsão para essa instituição fosse liderada por um 

registrador-chefe nomeado pelo governador da colônia, e indicasse dois comissários de registro e 

procuradores. O registrador possuía remuneração fixa, enquanto os comissários seriam 

remunerados de acordo com a quantidade de pedidos realizados. As terras devolutas da Austrália 

do Sul não estavam confiadas a essa companhia, de forma que se manteve nas mãos do governo 

provincial. 

O registrador-geral poderia criar regras relativas às maneiras de se admitir registros, 

execuções e atestação de instrumentos, evidências para identificar qualquer pessoa, além de 

qualquer outro ato que julgasse conveniente. Além de criar ou alterar qualquer forma de 

instrumentos que ache necessário, seria necessário o consentimento do governador que esse ato 

seja publicizado. Apesar dessa lei ser muito extensa, o registrador-geral detém um poder 

legislativo em parte delas. Além disso, ele possui imunidade sobre os atores praticados no 

exercício de sua função, com exceção de má-fé e negligência.  

O registro abria possibilidade para a que fosse utilizado por pessoas que não residissem na 

Austrália do Sul, mas possuíam propriedades nessa província. Isso demonstra que o mercado de 

terras dessa região estava aberto para todo o império britânico, e o resto do mundo, o que poderia 

ser uma vantagem competitiva na atração de imigrantes.  

Sarah Kennan sugere que o sistema Torrens na Austrália funciona como uma máquina do 

tempo140. O registro de terra não sofre as mudanças de outros tipos de registro, como usucapião141, 

e consegue se preservar durante longo período. Outra característica que a autora destaca é o 

apagamento da história da propriedade. Uma vez que o juiz já mediou os conflitos, a história de 

um determinado lugar torna-se irrelevante juridicamente. Para o registro, não importa se aquele 

imóvel tenha sido ocupado ilegalmente, por meio de violência de forja de documentos, ou outras 

técnicas ilegais ou imorais.  

Isso se torna claro no caso australiano. O registro Torrens foi criado em um momento de 

aumento do fluxo de colonização para colônia britânica, incentivado por diversos fatores, tal 

como a descoberta de minas de ouro e a possibilidade de acesso a terras. O que fica na sombra da 

 
140 KEENAN, Sarah. “From historical chains to derivative futures: Title registries as time machines”. Social & 

Cultural Geography, v. 20, n. 3, p. 283–303, 2019. 
141 Vale ressaltar que no Brasil o STJ permitiu o pedido de usucapião em um imóvel inscrito no registro Torrens. 

Uma vez que tal pedido se refere à ocupação da terra e não à transferência. REsp nº 1542820 / RS (2013/0341931-3) 
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história da colonização consiste na relação dos nativos daquelas terras, os aborígenes. Os ingleses 

declaram aquela ilha continental terra nullis, ou seja, terra sem dono. Em uma canetada, os povos 

locais perderam o direito de ocupar aquele território. Vale dizer que o conceito de direito de 

propriedade foi a eles imposto, longe de discussão. O que houve de fato foram guerras de 

conquista pelas terras. 

A ideia lockeana de “liberdade sob a lei” não se mostra universal, sendo apenas válida 

para os quais são reconhecidos pela lei. A consequência irônica consiste em os aborígenes podem 

ser sujeitos a perder suas terras, sua vivenda e até a sua vida, porque não usufruem da liberdade 

que os próprios ingleses criaram, a partir de sua rule of law. Kennan ainda destaca que esses 

povos atualmente podem até ter acesso a essas propriedades, se tiverem dinheiro e o acesso a 

essas terras142. A dimensão do registro, que apaga a história da propriedade também deixou esses 

povos no fim da fila para adquirir esses territórios. O registro de propriedades de imóveis também 

serve como um meio, a fim de distanciar determinados grupos da terra. 

  

 
142 KENNAN. Ibid p. 294. 



 

71 

 

4. O registro Torrens no Brasil 

 

O registro Torrens foi introduzido como norma pelo ministro da fazenda do governo 

republicano provisório, Rui Barbosa, em 1890 pelo decreto 451-B de 31/05/1890 e 

regulamentado pelo decreto 955-A de 05/11/1890. Apesar desses artigos específicos terem sido 

revogados pelo decreto 11 de 18/01/1991, ele ainda está em vigor graças à lei nº 6.015, de 

31/12/1973. 

Um dos objetivos do dessa norma registral equivale a criar a presunção absoluta de 

veracidade, ou seja, o título de propriedade não pode mais ser contestado caso um juiz já tenha 

examinado o pedido, que tenha transitado em julgado. Para isso, o processo precisa passar por 

dois passos. O primeiro, administrativo, consiste em mostrar as provas de propriedade para o 

registrador de imóveis, que por sua vez, efetua o primeiro exame do pleito de propriedade. O 

segundo passo, de caráter jurídico, consiste em resolver todas as disputas entre vizinhos e 

possíveis pleiteadores do título. Nesse caso, o juiz funciona mais como custos legis, ou seja, um 

mediador desses conflitos. Sua decisão é final e, se não houver nenhum vício durante esse 

processo, não pode mais ser contestada143. 

Quando consolidado, o título entraria em um livro registral único e centralizado. Essa 

segurança permite o aumento do fluxo e da liquidez das transferências dos títulos imobiliários o 

que, por sua vez, permite a utilização dessa propriedade como garantia hipotecária. O resultado 

direto seria a dinamização do mercado de terras com uma segurança jurídica maior. O indireto 

reside na modernização da produção agrícola, já que os proprietários poderiam financiar a 

produção de maneira mais ágil e segura, e os proprietários menos produtivos teriam incentivos 

maiores para vender ou arrendar as suas terras. 

Outro recurso importante equivale à criação de um fundo de garantia, que indenizaria 

pessoas afetadas por erros administrativos durante a inclusão das propriedades nos livros 

registrais. Esse fundo seria composto por meio de arrecadação de taxas durante o registro do 

imóvel, da hipoteca, ou da transferência do título. Caso não houvesse crédito nesse fundo, o 

governo emitiria títulos do tesouro para garantir o pagamento144. 

No Brasil, além de garantir o direito à propriedade, algo previsto na constituição de 1824, 

o registro também sugere como deve ser o mundo das propriedades, após a sua aplicação. Ele 

 
143 A jurisprudência atual admite o pleito de usucapião, mas isso não é decorrência da proposta de Torrens. 
144 Artigos 60 a 62, decreto 451-B de 31 de maio de 1890. 
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requer uma grande quantidade de documentos, dinheiro e tempo para que funcione. Normalmente, 

esse mecanismo limita o acesso ao registro, qual tipo de propriedade pode ser registrada e como 

ela deve circular.  

Considerando esse panorama, segundo O’Connor 145 , pode-se observar dois tipos de 

segurança em um título de propriedade: estática e dinâmica. A segurança estática é aquela que 

cria incentivos para que os proprietários de terras mantenham a sua propriedade, por exemplo, 

com elevados custos de transação. Esse é o caso da lei de terras de 1850, com a sua barreira para 

compra de terras devolutas. Um registro como o Torrens se mostra dinâmico, pois permite rápidas 

transações comerciais com o título. Sejam elas de compra e venda, hipoteca ou mesmo de resgate 

da garantia hipotecária. 

O órgão que alegou ser o primeiro a introduzir a discussão do registro no Brasil foi a 

Sociedade Central de Imigração, fundada por três imigrantes alemães em 1883: Herman 

Blumenau, colonizador da região que deu origem a cidade com o seu nome; Karl von Koseritz, 

deputado provincial gaúcho; e Hugo Gruber, diretor de um jornal alemão no Rio de Janeiro.146 O 

objetivo maior desse grupo era influenciar a política de imigração do império, para que 

privilegiassem a vinda de europeus ao Brasil e, assim, colocassem o país no rol das “nações 

civilizadas”.  

Figuras políticas proeminentes também foram ativos na sociedade, como o engenheiro e 

abolicionista André Rebouças, o primeiro a introduzir um texto sobre a “lei Torrens na edição 24, 

de setembro de 1886, da publicação mensal da associação chamada de A Immigração. Essa foi a 

primeira menção escrita da proposta, entretanto, na edição 68, de junho de 1890, que comemora o 

decreto 451-B já no governo provisório, se alega que a proposta foi defendida desde a fundação 

da sociedade. No seu texto, o famoso abolicionista defende as vantagens do registro, que criaria a 

transmissão da sociedade por endosso, ou seja, bastaria a assinatura do vendedor que a 

propriedade passaria de mãos, como se fosse uma propriedade mobiliária. Além da função 

financeira, Rebouças afirma que o país precisava de leis que fossem “bem entendidas e largas”, 

ou seja, garantissem aos agricultores e colonos segurança jurídica, para que fizessem seus 

 
145 O’CONNOR, Pamela. Deferred and Immediate Indefeasibility: Bijural Ambiguity in Registered Land Title 

Systems. Rochester, NY: Social Science Research Network, 2010. p. 198. 
146 HALL, Michael M. “Reformadores de classe média no império brasileiro: A sociedade central de imigração.” IN: 

Revista de História. Nº105. 1º Trimestre de 1976. p.148. 
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investimentos e, ao mesmo tempo, permitisse que quem já produzia, mas não tinha a propriedade 

da terra, pudesse adquiri-la evitando, assim, as remoções e expulsões da terra. 

O primeiro grande artigo, chamado de “A propriedade territorial e o ato Torrens”, data do 

fim do mesmo ano. O texto descreveu os pormenores da criação de um registro unificado, 

explicando como foi criado na Austrália do Sul e como foi exportado para diversos lugares do 

mundo147. O texto retrata essa legislação como a porta de entrada para um mundo de maior 

riqueza, e produção econômica por meio da regulação do acesso à terra.  

Dessa maneira, observa-se como a industrialização da Inglaterra teria se beneficiado pelos 

enclousures, que limitaram o acesso a essas propriedades e permitiram a acumulação de capital 

suficiente para a industrialização. No Brasil, a concentração de terras não obteve o mesmo 

sucesso e, na verdade, levava o país ao lugar oposto, pois não havia chegado no limite da 

produção rural, pelo contrário, havia escassez de produtos alimentícios. A ampliação do acesso à 

terra que o registro poderia criar levaria à melhor alocação dos fatores produtivos na agricultura, 

oferecendo a chance de um “país novo” como o Brasil de se desenvolver economicamente. 

O conceito de país novo se faz relevante nessa discussão, para que se entenda o papel do 

registro nesse momento no Brasil, de forma que se refere aos países de colonização europeia, 

independentes ou detinham algum grau de autonomia, naquele momento. Importantes países 

novos naquela época eram os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina e a Austrália, que deveriam 

buscar desenvolvimento econômico por meio da expansão agrícola e disputar a imigração da mão 

de obra europeia para que chegassem ao patamar das nações “civilizadas”. Assim, possuíam 

problemas comuns como dificuldade de mão de obra, acesso e distribuição da terra, criar leis 

eficientes, lidar com os nativos e o acesso à tecnologia. Não por acaso que o registro era 

frequentemente associado a outros tipos de legislações e políticas implantadas nesses países, 

como a estadunidense Homestead Act de 1862, que distribuiu terras a colonos que se 

comprometessem a cultivá-las ao menos por 5 anos, ou a discussão do financiamento do 

transporte dos colonos como estava ocorrendo na Argentina.  

A primeira proposta de lei do registro Torrens ocorreu no dia 28 de setembro de 1887 e foi 

apresentada no senado do império pelo visconde de Taunay, também membro da Sociedade 

Central de Imigração, com o nome de registro da propriedade territorial transmissível por 

 
147 A Immigração. Edição 27. 
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endosso. Em um curto texto de dois artigos, o senador estabelece a não-obrigação do registro, 

fixa as taxas de transferência e posterga a regulamentação do registro para um outro momento: 

 
A assembleia geral resolve: 

Artigo 1º - Fica estabelecido o registro da propriedade territorial transmissível por 

endosso. 

 §1º Esse registro não é obrigatório. 

§2º O governo expedirá regulamento e os moldes necessários para tornar bem conhecido 

o systema, podendo gastar até a quantia de 50:000$, que será tirada da verba Terras 

públicas e colonisação. 

§ 3º Os direitos a pagar para colocar uma propriedade sob o regimem d’esta lei variarão 

entre o mínimo de 1$ e o máximo de 12$000. 

§ 4º Para actos de transferência, hypoteca ou locação a taxa será fixa e de 10$000. 

Artigo 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1887. 

Escragnolle Taunay148 

 

 A proposta nada versa sobre o principal empecilho para a sua transformação em lei, que 

era como o registro deveria se financiar. Na própria sessão do Senado, adversários da proposta já 

assinalavam ser impossível adotar uma medida dessas em um momento fiscal delicado como o 

que o Brasil passava. Enquanto os apoiadores do registro defendiam ser uma das plataformas para 

o progresso nacional, seus opositores consideravam essa medida dispensável, em meio a outras 

crises como a da escravidão.  

Na defesa de sua proposta, Taunay afirmava os imigrantes só teriam confiança em ir para 

o Brasil se houvesse condições de dignidade, vida garantia e respeito à pessoa e à propriedade. 

Ele cita que o registro Torrens seria uma lei ampla, que esse tipo de lei buscava aumentar o 

acesso à cidadania e ao mercado do que sua restrição. Por outras palavras, os direitos individuais 

típicos de locais nos quais a tradição legal inglesa tenha se manifestado. Outros tipos de leis 

consideradas amplas consistiam na criação do casamento civil, dos cemitérios laicos, da taxação 

territorial justa e na pequena reforma agrária que o Homestead Act propunha. Apesar da 

militância dos defensores da imigração, o registro Torrens só se torna lei em 1890. 

No período entre a primeira proposta do registro e o decreto 451-B, o país sofre vastas 

modificações em diversos sentidos. O primeiro foi o fim da escravidão em 1888, por meio da lei 

Áurea, que não previu nenhum meio de reparação aos escravos, como uma reforma agrária, muito 

menos previu indenizações para os antigos proprietários. Isso instaura uma crise já anunciada de 

mão de obra, que deveria ser resolvida, do ponto de vista da Sociedade Central de Imigração, 

 
148 SOCIEDADE CENTRAL DE IMIGRAÇÃO. A IMMIGRAÇÃO. Edição 50. p.1. 
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com a atração de famílias de países cujas sociedades fossem “países civilizados”. As outras 

origens da mão de obra foram desconsideradas, seja pela incapacidade desses países em integrá-

las aos processos produtivos, seja por motivos racistas, como é o caso dos chineses nos dois 

locais. O segundo sentido envolveu o golpe militar, que proclamou a República e abriu a 

oportunidade para um rearranjo jurídico no Brasil. 

O militar que ocupou a cadeira de presidente durante o governo provisório, Deodoro da 

Fonseca, indicou um gabinete recheado das pessoas tidas como mais capazes em suas áreas como 

Campos Sales para o Ministério da Justiça, convidando o jurista Ruy Barbosa para o Ministério 

da Fazenda. Uma das primeiras medidas desse governo atendeu o anseio dos grupos defensores 

da imigração, decretando a naturalização de todos os estrangeiros que estivessem residindo no 

Brasil por no mínimo dois anos completados antes do dia 15 de novembro de 1889, salvo aqueles 

que se opuserem dentro de seis meses. Outras medidas apoiadas pelos imigrantistas, se tornaram 

realidade no governo de Deodoro envolvem a laicidade do estado e o estabelecimento do registro 

civil. Essas duas últimas eram defendidas para que o país se tornasse mais atrativo, 

principalmente aos imigrantes europeus protestantes. 

Como visto, a primeira proposta de introdução do registro Torrens no Brasil não foi 

realizada por Rui Barbosa, contudo o jurista brasileiro absorveu os debates realizados por meio 

dos das sociedades defensoras da imigração, a fim de desenvolver seu projeto de lei, de forma 

que o presidente a decretou com o número 451-B em 31 de maio de 1890. O registro brasileiro 

possui 85 artigos, trazendo as mesmas disposições gerais que o original propõe em um livro de 

registro, elegendo um registrador e indicando a obrigatoriedade do registro. Uma diferença 

importante corresponde à importância que o registro geral de hipotecas exerceu nessa lei:  

SECÇÃO I - Do registro, sua indole e fórma 

Art. 1º Todo o immovel, susceptivel de hypotheca ou onus real, póde ser inscripto sob o 

regimen deste decreto. 

 As terras publicas, porém, alienadas depois da publicação delle, serão sempre 

submettidas a esse regimen, pena de nullidade da alienação, sendo o preço restituido 

pelo Governo, com deducção de 25 por cento. 

Serão tambem obrigatoriamente sujeitos ao mesmo regimen, si o Governo julgar 

conveniente, os terrenos e predios da Capital Federal no perimetro marcado para o 

imposto predial. 

 Art. 2º a execução dos actos previstos por este decreto é confiada ao official do Registro 

Geral das Hypothecas, sob a direcção do juiz de direito a quem este serviço se achar 

submetido. 
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A substituição desse magistrado será regulada por instrucções do Ministerio da 

Justiça. .149 

 

O registro Torrens no Brasil tinha uma peculiaridade, de modo que poderia ser utilizado 

em uma área densamente populosa, tal como a capital federal no momento do registro, ao passo 

que na Austrália, apesar das previsões para a utilização a demanda se mostrava menor. O intuito 

de um registro efetivo nas cidades abarcava a busca efetiva de arrecadação de impostos prediais, 

que pudessem ajudar a superar a crise arrecadatória que o país estava sofrendo. 

O decreto adicional, que regulamenta o registro, 955-A de 1890, previa a obrigatoriedade 

do registro na capital federal representou um problema para a sua aplicação. Os tabeliães tentam 

remover o caráter obrigatório do registro, pois enxergam nele seu fim. O impasse para eles 

consiste na substituição da faculdade do registro pela obrigação, ao oposto do que ocorreu com o 

registro original. Entretanto, o caráter facultativo teve que ser admitido na Austrália pelas 

“hostilidades que o gênio da tradição inglesa, transplantada e arraigada nas colônias, opunha a 

essa revolução no regime da terra”150. Os cartorários reclamam que a obrigatoriedade seria uma 

intromissão indevida do estado nas relações particulares, mas Rui rebate: 

O tabelionato fluminense, pelo contrário, quereria que assentássemos o edifício desta 

reforma sobre os direitos seculares do funcionalismo forense as suas preocupações, o seu 

ramerrão, a sua papelada opressiva, supérflua e odiosa. É como se se tratasse de uma 

velha aquisição sua, fundada em títulos imemoriais, que os decretos orgânicos do 

Regime Torrens entre nós lhe quisessem arrancar, esbulhando-o de posse antiga e 

incontestada. 

Procedem e discorrem, como se a lei Torrens fosse instituída a benefício dos notários, 

quando foi criada a benefício da propriedade; e querem-na converter em prolongamento 

dos cartórios, quando há entre estes e ela um abismo de divergência e heterogeneidade. 

Há nessa pretensão um excesso de simpleza, que passa dos limites naturais. O serviço da 

lei Torrens não é forense, mas administrativo.151 

 

A obrigatoriedade foi o calcanhar de Aquiles do registro no Brasil, sem ela o registro não 

seria propriamente aplicado. Na Austrália do Sul, o obstáculo foi menor por não haver um 

sistema consolidado de propriedade nas mãos de uma elite que poderia contestar. Por lá, o 

registro iniciou facultativo pelo seu caráter experimental, em pouco tempo retomou sua 

 
149 Decreto 451-B de 1890 
150 BARBOSA, Ruy. A EXECUÇÃO DA LEI TORRENS NA CAPITAL FEDERAL. IN: Obras Completas. v. 

XVIII. Tomo I. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1952. P 23 
151 Ibid. p. 43 
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obrigatoriedade. A elite cartorária fluminense precisou mirar apenas no ponto fraco do registro 

para tirar a sua força. 

A retórica ruiana não perdoou essa atuação de seus opositores e tratou de estabelecer o 

registro Torrens como o polo moderno, de forma que o mundo cartorário é considerado como um 

dos resquícios das Ordenações do Reino e, portanto, seriam arcaicas e antimodernas. Outra 

oposição da sociedade fluminense reside na criação de uma companhia para a aplicação e 

manutenção desse registro. Entretanto, o fim da obrigatoriedade foi o suficiente para que a lei 

Torrens tivesse menos efeito do que o pretendido. 

De fato, o governo provisório se aproveitou da centralização temporária do poder para 

realizar amplas reformas na sociedade brasileira, o que provavelmente não ocorreria tão 

rapidamente em um momento de normalidade institucional, entretanto, isso não implicou que a 

sociedade civil não fosse capaz de se opor a essas medidas. Assim, com o caos provocado pelas 

medidas econômicas principalmente o Encilhamento, conseguiram tirar os efeitos primordiais do 

registro, tal como a sua obrigatoriedade. Outra questão que auxiliou a derrocada do registro no 

Brasil foi o considerável aumento dos imigrantes europeus para o país. Amaro Cavalcanti registra 

o aumento de 5 mil imigrantes, em 1884, para 92 mil em 1889152, fazendo com que apoiávamos 

apoiadores do registro por motivos imigratórios não tivessem tanta vontade política em 1891, 

quando Rui Barbosa se encontrava no epicentro dessa problemática do Encilhamento, 

enfrentando desconfianças de todos os lados. 

As sociedades australianas e brasileiras no momento da implantação do registro Torrens 

possuíam conjunturas semelhantes para a implantação do registro. As condições ambientais eram 

semelhantes, consistindo em grandes extensões de terra agriculturável em locais mais ou menos 

remotos, e distantes dos centros compradores dos produtos, que poderiam sem produzidos por 

elas. Enquanto o Brasil expandia a sua produção de açúcar e café, a Austrália ampliava a sua 

produção de lã, cobre e ouro. Ambas as sociedades possuem ligações produtivas próximas com a 

Inglaterra, entretanto, o Brasil estava se desgarrando do império britânico, tendo em vista a 

aproximação de outros países.  

 
152 CAVALCANTI, Amaro. “Resenha Financeira do Ex-Império do Brasil”. IN: SCHULZ, John. A Crise Financeira 

da Abolição. São Paulo: Edusp, 2013. p.159. 
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 Com o fim do trabalho compulsório nos dois locais, as sociedades necessitaram buscar 

de uma mão de obra oriunda de países considerados civilizados e, ao mesmo tempo, baratas o 

suficiente para manter baixos os preços dos seus produtos agrícolas. O registro, ao regular a terra, 

oferecia a possibilidade de ampliar o estoque de mão de obra, diminuindo os salários e, portanto, 

possibilitando maior acumulação de capitais dos donos de terras.  

 No Brasil, o registro era apoiado por um grupo coeso de pessoas, que tinham ideais 

semelhantes e quando essa concepção foi apresentada pela primeira vez no senado imperial, não 

angariou o apoio suficiente para que fosse aprovada. Na segunda introdução, sua decretação 

obrigou os grupos opositores a utilizarem a única arena possível, os jornais. Assim, pressionaram 

o governo a acabar com a obrigatoriedade do registro. 

 Na Austrália, as condições para a aprovação do registro eram outras, uma vez que não 

havia uma comunidade organizada de pessoas para se opor. Entretanto, foram necessários alguns 

anos para que a obrigatoriedade do registro voltasse a ter efeito. Mesmo assim, uma menor 

quantidade de terras disponíveis fez que essas condições gerassem menos conflitos do que 

quando comparados ao panorama brasileiro. 

 Nos dois locais havia a necessidade de incorporar grandes áreas, na velocidade com que 

as demandas de expansão elaboradas pelo crescimento econômico do mundo capitalista. Na 

Austrália, no entanto, a elite era relativamente nova e, mesmo os grupos aristocráticos, não houve 

dificuldade em assimilar que o processo de comoditização da terra seria vantajoso para eles. 

Entretanto, essa discussão não desenvolveria resultado frutíferos para a elite proprietária 

brasileira, principalmente nos momentos iniciais da república.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Essa dissertação procurou, a partir de um levantamento bibliográfico e da análise de 

algumas fontes, estabelecer um panorama que parte do princípio do caso brasileiro, considerando 

leis que permitem tecer uma rede de ideias, tendo como ponto de partida a Lei de Terras de 1850 

e a Lei da hipoteca de 1864, e acaba por culminar no foco analítico: o Registro Torrens. Por meio 

dessas medidas legislativas que envolvem a terra, pode-se observar um paralelo que antecipa a 

execução do transplante legal, aplicado pelo já mencionado Registro, percorrendo um trajeto 

antipodal entre dois territórios, aparentemente desprovidos de uma ligação evidente. Todavia, ao 

considerar o fenômeno do transplante legal pode-se observar uma intrínseca trama, traçada pela 

troca sistemática de ideias, que buscava o progresso econômico, tendo como guia o país que 

melhor o representava, ou seja, o império inglês. 

 Esse registro surgiu como fruto de políticas da expansão imperial inglesa, que 

demandavam a rápida ocupação de terras para exploração agrícola e mineral, a fim de atender o 

febril ritmo da revolução industrial, assim como saciar seus processos de acumulação de capital. 

A aparição do transplante legal dessa categoria de registro revela que, apesar de condições 

históricas distintas entre Brasil e Austrália, a necessidade capitalista era a mesma. Isso não 

interessava apenas ao polo central da economia-mundo que desenvolvia essa demanda, como 

também às regiões periféricas a fim de se integrar cada vez mais, como pode ser visto nas 

tentativas reiteradas de legislação sobre a terra no Brasil. 

 As legislações brasileiras sobre a propriedade privada de terras buscaram criar 

mecanismos de sua efetivação, estabelecendo um mercado de compra e venda, financiamento e 

distribuição territorial. Contudo, como no caso do registro Torrens, essas deliberações não se 

mostraram efetivas por conta de fatores internos da nação. Fatores esses podem ser observados 

seja por conta da imposição de diversas barreiras para a aquisição da terra, como na lei de 1850, 

seja porque a sua efetiva propriedade se mostrava constantemente contestada e, portanto, não 

permitia a hipoteca, como na lei de 1864. Por fim, podem ser vistas na oposição estabelecida 

pelos cartorários e pela mudança no padrão migratório, como nos decretos de 1890. 
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 O transplante legal, nesse caso, foi utilizado com o intuito de tentar o estabelecimento de 

uma legitimidade, principalmente por ser concebido em uma região que desenvolvia uma nova 

categoria de colonização, a sistemática, que se encontrava no horizonte legal brasileiro desde 

1850. Esse pedigree de legislação prometia o almejado salto para o progresso, visto que havia 

sido forjado no mesmo fogo inglês das celebradas inovações da economia política, aplicadas na 

Austrália. Por meio dessa legitimidade, que deveria evidenciar quanto certo e líquido seria o 

progresso resultante de sua aplicação, o decreto imposto pelo governo provisório poderia ser 

isento dos debates parlamentares. Entretanto, Rui Barbosa e os outros apoiadores do registro não 

esperavam a força da classe cartorária fluminense para combatê-lo, pressionando o governo, o 

que culminou, por fim, na retirada da obrigatoriedade do tal registro. 

 Considerando esse panorama complexo, pode-se observar a maneira pela qual o 

transplante legal é prescrito nesses lugares, uma vez que suas demandas por regulamentação da 

propriedade demonstram ser as mesmas, apesar de conterem condições distintas. A necessidade 

de exploração dessas terras, na Austrália e no Brasil, foi gerada, majoritariamente, por demandas 

do centro da economia-mundo. Dessa forma, mesmo com as grandes diferenças entre as mazelas 

de cada lugar, o remédio civilizador parecia aos seus defensores ser o mesmo. 

 Diante disso, pode-se refletir acerca da maneira pela qual os legisladores e advogados da 

imigração viram no registro Torrens a solução excepcional para os problemas da propriedade, 

pois Brasil e Austrália dispunham de demandas similares de trabalho europeu livre. Essa 

demanda foi estabelecida pela indisponibilidade de trabalho compulsório nas duas regiões, 

reivindicando um rearranjo da exploração e distribuição da terra, que passou da simples 

concessão para um amplo mercado de compra e venda, para que se tornassem mais atrativos aos 

novos trabalhadores defendidos pelos imigrantistas.  

 Em vista disso, pode-se constatar que o momento em que o registro Torrens foi 

introduzido no Brasil pela primeira vez ocorreu pouco antes da abolição da escravatura e foi 

efetivado após dois anos. Existe uma ligação intrínseca entre a necessidade de um registro como 

esse e as questões que envolvem a transição do trabalho compulsório para o livre nas grandes 

produções de commodities. Assim, o registro Torrens surgiu em uma província colonial 

australiana pós-trabalho compulsório, desenvolvendo a mesma necessidade de mão de obra, em 

um processo que não se trata de mera coincidência.  
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 Sendo assim, pode-se analisar como o período de transição para a república ofereceu ao 

governo brasileiro vasta capacidade de impor um registro complexo. Entretanto, forças políticas, 

notadamente os cartorários, mantiveram uma oposição suficientemente vigorosa a ponto de se 

mostrar capazes de evitar a obrigatoriedade dessa medida, minando sua eficiência e potencial de 

alcance de progresso. Levando em conta esse panorama mediante o exposto, até mesmo a 

legitimidade emprestada pela origem do transplante não evitou o seu destino. 
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