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RESUMO

A proposta deste estudo é a análise de ações cíveis de liberdade constantes dos fundos
Relação do Rio de Janeiro e Supremo Tribunal de Justiça do Arquivo Edgard Leuenroth
(UNICAMP – IFCH). Discutimos as estratégias escravas diante das práticas de escravização
ilegal no Brasil no século XIX, buscando entender como os cativos lidavam com o direito e as
leis, desde a forma como tomavam conhecimento de disposições que lhes eram favoráveis e
quando decidiam levar a causa aos tribunais, até as estratégias que utilizavam para obter
aliados na luta judicial e influenciar os rumos do processo.

Palavras-chave: Escravidão - Escravização Ilegal - Ações de Liberdade.

ABSTRACT

This study analyzes appeals for freedom pertaining to the Supreme Court and the
Court of Appeals, in Rio de Janeiro (Relação do Rio de Janeiro and Supremo Tribunal de
Justiça, Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP – IFCH). It discusses the strategies of slaves
against practices of illegal enslavement in 19th-century Brazil. It seeks to understand how
captives dealt with law and rights, the way they learned about legal dispositions that could
benefit them in lawsuits. Furthermore, this study tries to understand the conditions which
motivated and allowed slaves to go to court, how they managed to obtain allies among free
and freed people, thus taking the risks of deciding to legally challenge their alleged masters.

Keywords: Slavery - Illegal Enslavement – Freedom Lawsuits.
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INTRODUÇÃO

Descobertas de atitudes de afirmação da africanidade, alicerçadas em recuperações
culturais ou em múltiplas solidariedades étnicas, religiosas ou de classe1, assim como atos de
desobediência escrava dentro das fazendas cafeeiras ou estratégias de acobertamento da
condição de cativos no meio urbano2, redesenharam o modo de interpretar a instituição
escravista no Brasil e sua abolição no século XIX. Ao trazer à cena o cativo como uma figura
que constantemente obrigava os senhores escravocratas a buscar novas formas de controle
social e manutenção da instituição, a historiografia tem abandonado gradualmente
interpretações tradicionais que opunham a imagem do escravo vítima ao escravo rebelde3.
Nesse sentido, a historiografia atual tem adotado de forma crescente a análise de
processos cíveis de liberdade como forma de compreender as lutas e estratégias escravas e o
confronto de valores e interpretações do direito que se davam entre senhor e escravo na arena
jurídica. Esses processos se multiplicaram ao longo do século XIX, especialmente na sua
segunda metade, desafiando abertamente o poder senhorial de arbitrar sobre a vida e a
condição de seus cativos.
Foi em busca de vislumbrar e compreender esses embates em meio à escravidão e seu
declínio a partir da segunda metade do século XIX que esta pesquisa se desenvolveu. Através
da análise de ações de liberdade, buscamos entender como esses cativos lidavam com as leis e
o direito, desde a forma como tomavam conhecimento de disposições que os favorecessem até
as estratégias que utilizavam para obter aliados na luta judicial e influenciar o curso do
processo.
Encontrar centenas de processos em que escravos questionam juridicamente o
cativeiro, em um período em que a escravidão era aceita legalmente, causa, no mínimo
alguma surpresa. Mais inquietante ainda é atentar para o fato de que os autores desses
1

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São Paulo:
Companhia das Letras, 2003; SLENES, Robert Wayne Andrew. Na senzala uma flor: Esperanças e
Recordações da Família Escrava (Brasil Sudeste, Século XIX). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
2
CHALHOUB, Sidney. “Cenas da cidade negra”. In:_ Visões da liberdade: uma história das últimas
décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das letras, 1990, pp. 175-248.
3
A tradição de vitimização do escravo via-o como ser passivo e submisso diante da luta contra a
instituição escravista. Contrapondo-se a essa tradição outra interpretação enfatizava a rebeldia escrava
e via na violência aberta a única reação cativa frente à sua condição social. (Cf.: CHALHOUB,
Sidney. “Epílogo; a despedida de Zadig, e breves considerações sobre o centenário da abolição”. In:_
Visões da liberdade, op. cit., pp. 249-253.

processos foram exatamente os indivíduos mais explorados e desapropriados de direitos civis
do período, isto é, os escravos. Esse primeiro estranhamento já foi substituído por uma série
de obras historiográficas que têm se debruçado de forma significativa sobre as estratégias de
luta dos escravos contra o cativeiro e visto nas demandas legais pela liberdade um importante
espaço para esse estudo.
Essas obras vêm mostrando a freqüência e o peso político e social que essas ações
tiveram no Oitocentos para a discussão da escravidão pelos contemporâneos e para a
compreensão da dimensão cativa da luta contra o cativeiro. Apontou também para a
relevância das leis emancipacionistas para o declínio do sistema escravista e o
reconhecimento legal de direitos reivindicados pela população cativa e seu valor dentro das
discussões parlamentares e judiciais.
A questão que ainda se impõe diante dessas importantes análises é entender com maior
exatidão como os escravos chegavam aos tribunais. O estudo que aqui propomos almeja ser
um passo nesse sentido, buscando nos próprios processos uma compreensão de qual o
movimento dos escravos em torno da possibilidade de reivindicar a liberdade nos tribunais.
Pretende-se, sobretudo, colaborar para os recentes estudos que discutem as práticas de
escravização ilegal, bastante enraizadas na sociedade oitocentista, e as estratégias cativas para
combatê-las e deslegitimá-las. Em outras palavras, entrever as estratégias e dispositivos que
os cativos podiam acionar e de fato acionavam para que a reivindicação da liberdade na
justiça fosse iniciada. Buscamos assim, compreender a forma como os escravos lidavam com
as leis e o espaço jurídico, e com as possibilidades de alforria delineadas pelo crescente
questionamento da instituição escravista na época.
Partimos do pressuposto de que alguns eventos importantes antecediam o libelo de
liberdade apresentado ao juiz municipal, os quais serão analisados no decorrer das páginas
que seguem.
No primeiro capítulo, buscamos aventar as expectativas e frustrações dos cativos
quanto à possibilidade ou o direito à liberdade, isto é, a existência de um testamento, uma
carta de alforria, ou uma lei emancipacionista que lhes favorecessem, bem como os motivos
que causaram a não-efetivação do alegado direito à liberdade e, por isso, a necessidade do
recurso ao tribunal.
Outro elemento importante para o questionamento jurídico do cativeiro era a presença
de aliados, que se configuravam como protetores e apoiadores para a luta judicial, o que é
discutido no capítulo dois.

O terceiro tópico ganha contornos de capítulo conclusivo, reunindo os aspectos
arrazoados nos itens anteriores e problematizando duas questões centrais, qual sejam o
conhecimento do cativo com relação à possibilidade de alforria e sua decisão definitiva de
levar suas pretensões à justiça.
Parte-se da idéia de que o processo cível é uma alternativa buscada em última
instância, haja vista a presumível retaliação do senhor no caso de retorno ao seu poder no fim
do processo. Isso permite pressupor que o escravo acreditava na possibilidade de sucesso da
pendenga judicial4.
É lidando com esses pressupostos, que trabalharemos a seguir, através de uma análise
densa de alguns dos casos que foram levados aos tribunais da Corte no século XIX.
As fontes documentais utilizadas na pesquisa foram processos cíveis de liberdade, que
se encontram no fundo documental Relação do Rio de Janeiro armazenado no Arquivo
Edgard Leuenroth (IFCH – UNICAMP). O fundo se formou a partir do recolhimento efetuado
pelo respectivo tribunal e, em 1960, integrava um fundo no Arquivo Nacional, no Rio de
Janeiro, denominado “Escravos”, que passou a ser organizado em três fundos distintos em
20065.
O Tribunal da Relação do Rio de Janeiro foi criado em 1751 para julgar as causas do
Sul e Sudeste da colônia em primeira e segunda instâncias, enquanto a Relação da Bahia – já
existente – julgaria as do Norte e Nordeste. Em 1808, a Relação do Rio de Janeiro passou a se
chamar Casa da Suplicação do Brasil e a julgar causas em última instância. Em 1828 foi
criado o Supremo Tribunal de Justiça, que atuava como tribunal de revista e absorveu as
responsabilidades da Casa da Suplicação do Brasil, que então deixou de existir, marcando o
retorno da Relação do Rio de Janeiro como tribunal de primeira e segunda instância, até 1890,
quando foi criada a Corte de Apelação. O Supremo Tribunal de Justiça foi extinto em 1891,
com o advento da República e a criação do Supremo Tribunal Federal.
Os processos constantes do fundo Relação do Rio de Janeiro tratam de questões
relacionadas a escravos, com apelações criminais e cíveis, e datam, sobretudo, do começo do

4

GRINBERG, Keila. Liberata: a lei da ambiguidade: as ações de liberdade da corte de apelação do
Rio de Janeiro no século XIX. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p. 36.
5
A partir do fundo “Escravos” do Arquivo Nacional foram organizados o fundo Supremo Tribunal de
Justiça e o fundo Casa da Suplicação do Brasil; ambos apresentam a mesma história documental que o
fundo Relação do Rio de Janeiro.

século XIX até 1888. Os documentos examinados para o estudo proposto foram apelações
cíveis iniciadas entre 1812 e 1878 na Corte do Rio de Janeiro6.
Centro do governo imperial desde 1808, a Corte se configurou como importante
espaço de debate e decisões parlamentares, e de mobilidade dos milhares de escravos que
compunham sua população. Assim, a cidade foi escolhida de forma especial para o estudo
dessas ações por abrigar o tribunal da Relação do Rio de Janeiro e por ter sido o lugar onde
mais se abriram ações de liberdade no século XIX, com uma porcentagem alta de sentenças
favoráveis aos cativos, o que sugere até mesmo que escravos de outras localidades
procurassem a cidade para iniciarem processos semelhantes7.
As apelações cíveis são documentos extensos, que possuem uma capa para cada
instância em que foi julgada; uma petição inicial em nome do escravo litigante, mas assinada
por um homem livre8; um auto de depósito para a liberdade; depoimentos de testemunhas;
autos de contrariedade que trazem a defesa do senhor; o libelo cível, em que o argumento para
a liberdade é desenvolvido pelo curador do escravo e, por fim, a decisão judicial – sentença
(na primeira instância) ou acórdão (quando advinda no Tribunal da Relação). A análise se
estendeu especialmente sobre a leitura desses “capítulos” dos processos, em busca de pistas
sobre como o cativo obteve o conhecimento da ilegalidade de sua condição, a sua relação com
as pessoas livres ou libertas que estavam ao seu redor, envolvidas de maneira direta ou não no
processo, os conflitos com o senhor durante o litígio, se o escravo tentou outras formas de
obter a alforria e como ele efetivamente chegou à justiça.

6

Trabalhamos com um montante de 39 processos iniciados na Corte do Rio de Janeiro, constantes do
fundo Relação do Rio de Janeiro, e mais um processo de revista cível iniciado na cidade de Jaguarão,
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, constante do fundo Supremo Tribunal de Justiça.
7
Sobre a efervescência jurídica da Corte com relação a essas ações de liberdade e presumível difusão
de informações relativas às disposições legais que pudessem garantir a liberdade dos cativos, ver
AZEVEDO, Elciene. Direito dos escravos: lutas jurídicas e abolicionismo na província de São Paulo
na segunda metade do século XIX. Tese (Doutorado) – Unicamp, Campinas, 2003, p. 108.
8
O escravo não tinha sua pessoa reconhecida juridicamente e por isso não podia ir a juízo sem um
homem livre que assinasse seus requerimentos e um representante legal, isto é, o curador.

CAPÍTULO 1: PROVARÁ QUE É LIVRE

Para compreender o movimento feito pelos cativos em torno da possibilidade de
alforria nos tribunais brasileiros no século XIX, e a forma como lidavam com as leis e o
direito, buscamos analisar processos de liberdade que envolveram diretamente duas leis
emancipacionistas do período: a primeira que proibiu o tráfico de escravos africanos para o
Império do Brasil, isto é a lei de 7 de novembro de 1831, e a disposição que regulou uma série
de elementos da relação senhor-escravo no Oitocentos e ficou conhecida como “lei do ventre
livre”, sancionada em 28 de setembro de 1871.
Porém, a abordagem das fontes nos colocou diante de “elementos legais”
reivindicados em processos até mesmo anteriores a essas leis, ou que as citavam apenas de
passagem, sem se fundamentar completamente sobre uma lei positiva – isto é, consolidada no
corpus legislativo imperial. Encontramos litígios das décadas de 1850 e 60 em torno de
direitos ainda não regulados por legislação específica e percebemos sua riqueza para pensar
quais os dispositivos encontrados pelos cativos na busca de sua alforria.
Para que um processo de liberdade fosse iniciado, uma petição contendo as razões do
escravo devia ser entregue ao juiz municipal, que então, convencido da possibilidade de prova
de tais razões, lhe nomearia um curador e o remeteria para um depósito público ou um
depositário particular.
Se o esperado racionalismo jurídico e a legalidade da escravidão indicariam a
necessidade de um argumento fundado em uma disposição legal como base para a defesa da
liberdade em um litígio contra um senhor escravocrata, encontramos vários processos que
mostraram que essa lógica não foi seguida à risca.
De acordo com o paradigma de Edward Palmer Thompson, e como reforçado na
literatura recente sobre a escravidão no Brasil, ao invés de representarem um bloco
monolítico, cuja missão seria a imposição direta das vontades da classe dominante, o direito e
a justiça funcionaram como campos indeterminados de possibilidades e de conflitos de
classe.9

9

THOMPSON, Edward P. Senhores e caçadores: a origem da lei negra. 2 ed. Rio de Janeiro : Paz e
Terra, 1997; AZEVEDO, Elciene. Orfeu de Carapinha: a trajetória de Luiz Gama na imperial cidade
de São Paulo. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1999, p. 194 e 199; AZEVEDO, Elciene. Direito
dos escravos: lutas jurídicas e abolicionismo na província de São Paulo na segunda metade do século
XIX. Tese (Doutorado) – Unicamp, 2003; PENA, Eduardo Spiller. Pajens da Casa Imperial:

Não se pode supor, aliás, que as ações de advogados e juízes tenham partido de uma
análise imparcial do direito e das leis, recobertas por tecnicalidades jurídicas apenas, ou por
interesses de uma classe monolítica, mas sim influenciadas por diversos fatores,
desde a noção que tinham de como lidar com a doutrina do direito, até de
como se posicionar frente às questões prementes da política local e nacional e
de como se relacionar aos interesses dos litigantes que recorriam à disputa
legal.10

Além disso, a segunda metade do século XIX viveu um visível declínio moral da
escravidão, que muitas vezes se sustentou nos discursos parlamentares como um mal
necessário à economia e sociedade brasileiras, mas com um fim já possível de vislumbrar. Da
mesma forma, vários discursos judiciais, em que figuraram rábulas e magistrados
abolicionistas ou não, admitiam que a extinção da escravidão era desejável.
Desta forma, às vezes, as decisões judiciais eram mais políticas do que baseadas em
especificações técnicas e jurídicas, em especial diante da ambigüidade das leis11. Não havia
um corpo de leis consolidado que aventasse a escravidão, apenas disposições fragmentadas no
tempo que eram tomadas para fundamentar argumentações judiciais, mas nem sempre
estavam relacionadas diretamente aos cativos africanos12. As decisões a respeito da
possibilidade de libertação ou não do cativeiro em algum momento da vida do escravo eram
prerrogativas do senhor e não sofriam influência direta do Estado. No entanto, como assinalou
Sidney Chalhoub e outros estudiosos, a existência do sistema escravista passava também por
um consenso geral sobre o que era um cativeiro justo e se sustentava em uma série de acordos
e concessões na relação entre senhores e escravos que se estabeleciam pelo direito

jurisconsultos, escravidão e a lei de 1871. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2001, p. 25; LARA,
Silvia Hunold e MENDONÇA, Joseli Maria Nunes (orgs). Direitos e justiças no Brasil. Ensaios de
história social. Campinas (SP): Editora da Unicamp, 2006; MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Entre
a mão e os anéis: a lei dos Sexagenários e os caminhos da abolição no Brasil. 2 ed. Campinas, SP:
Editora da UNICAMP, 2008; entre outros.
10
PENA, op. cit., Idem.
11
CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na
corte. São Paulo: Cia das letras, 1990, pp. 171-2; GRINBERB, Keila. Liberata: a lei da ambiguidade:
as ações de liberdade da corte de apelação do Rio de Janeiro no século XIX. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1994, p. 83.
12
LARA e MENDONÇA, op. cit., p. 15.

costumeiro, isto é, vivido no cotidiano e respeitado de maneira geral, apesar de não escrito em
lei13.
Chalhoub, em seu estudo sobre o declínio da escravidão na segunda metade do século
XIX, concluiu que a lei de 28 de setembro de 1871 significou o reconhecimento legal de
alguns desses direitos que estavam no costume e eram reivindicados pelos cativos, como a
liberdade do ventre e a possibilidade de juntar pecúlio e comprar a própria alforria14.
Dessa forma, ao se deparar com esses vários processos envolvendo disposições legais,
histórias mirabolantes e alegações ligadas ao direito costumeiro, percebemos que distingui-los
pelo uso ou não de uma lei específica como argumento não parece ser a melhor forma de
classificá-los.
Keila Grinberg chamou atenção para a distinção entre as ações de liberdade e as ações
de manutenção de liberdade, denominação usada nos processos no século XIX.
Nas ações de liberdade, os escravos – ou, ao menos, indivíduos
formalmente tidos como cativos – solicitavam a homens livres que assinassem
petição por eles, argumentando que possuíam razões suficientes para processar
seus senhores e pedir sua liberdade. As ações de manutenção de liberdade
eram iniciadas por libertos que pretendiam defender na justiça o direito de
manter sua condição jurídica, à qual consideravam ameaçada pela
possibilidade de reescravização.15

Para nossa análise, vamos modificar um pouco essa diferenciação, estendendo a
denominação “ações de manutenção de liberdade” também aos processos iniciados por
cativos – ou considerados cativos – que buscaram a justiça com a alegação de que tinham
direito à liberdade, mesmo que ainda vivessem em cativeiro – que no caso seria ilegal. A
principal diferença para a qual vamos atentar, portanto, é a expectativa em torno do papel da
justiça, ou seja, ora como meio pelo qual a alforria poderia ser concedida – por compra, por
exemplo, - e ora como reconhecedora de um direito à liberdade que já existia previamente,
ainda que não tenha sido desfrutado em nenhum momento. Note que não vamos priorizar a
denominação constante dos processos, mas sim a que julgamos acertada para classificar a
expectativa do autor do litígio.
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CHALHOUB, op. cit., p. 252; Ver também: REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociação e
conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
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CHALHOUB, op. cit., p. 159.
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GRINBERG, Keila. “Reescravização, Direitos e Justiças no Brasil”, in: LARA e MENDONÇA, op.
cit., p. 106.

O caso que introduz este capítulo foi intentado pela parda Vitória em novembro de
1857. Ela requereu sua liberdade com a alegação de ter sido levada à Europa por um antigo
senhor, o que teria acontecido 14 anos antes de ela procurar as autoridades. Este processo
consiste numa tentativa de afirmação da ilegalidade do cativeiro, por isso o chamaremos de
“ação de manutenção de liberdade”.
Para entender o argumento usado por Vitória e mais detalhes de sua história,
precisamos abordar outros elementos – legais ou não – que foram usados no século XIX para
justificar a ilegalidade do cativeiro. Sobre eles nos estenderemos a seguir, para compreender
quais as razões que os escravos entendiam lhes garantir direito à liberdade.

1.3 A lei de 1831 nos tribunais

A primeira lei de abolição do tráfico de africanos para o Brasil foi promulgada em 7 de
novembro de 1831 para confirmar e efetivar acordos anteriores entre Inglaterra e Portugal,
que foram adotados pelo Brasil independente em 1826 e 1827 como contrapartida para o
reconhecimento inglês da independência brasileira. Baseava-se em argumentos de ordem
moral, econômica, política, religiosa e filosófica16, mas foi fruto principalmente de um
“ressentimento em relação à interferência britânica nos assuntos nacionais”

17

, em especial

pela interceptação das embarcações brasileiras que era feita pela marinha inglesa em
consonância com o disposto nos tratados da década de 182018.
Assim, como observaram Beatriz Gallotti Mamigonian e Keila Grinberg na
apresentação ao Dossiê “Para inglês ver”? Revisitando a Lei de 183119, a sua promulgação
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PIRES, Ana Flávia Cicchelli. “Subterfúgios e novos padrões de organização no tráfico ilegal de
escravos: o caso do brigue Asseiceira”, IV Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional,
Curitiba, 2009, p. 2.
17
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti e GRINBERG, Keila. “Apresentação”. Estudos Afro-Asiáticos,
ano 29, nºs 1/2/3, jan-dez 2007, p. 88
18
O tratado entre Brasil e Inglaterra assinado em 1826 e ratificado no ano seguinte entrou em vigor em
1830 e previa a instituição de comissões mistas (anglo-brasileiras) no Rio de Janeiro e em Freetown,
Serra Leoa, com o objetivo de julgar os navios suspeitos de contrabando e emancipar os africanos
neles transportados. Cf.: Idem, p. 87.
19
Idem.

“foi uma tentativa da Regência de tomar, para o governo brasileiro, a responsabilidade da
repressão ao tráfico de escravos e dar às suas autoridades elementos legais claros para fazêlo”20.
Com um texto que ia além do disposto nos tratados anglo-brasileiros, a Lei de 1831
previa a libertação de todos os escravos que fossem trazidos para o território brasileiro ou
fossem encontrados em embarcações interceptadas pelas autoridades no Atlântico após a data
de sua publicação e regulava a punição de traficantes e compradores desses africanos já
dentro do Império. No entanto, sabe-se que até 1837 “não havia unanimidade em torno da
questão da cessação do tráfico internacional de escravos, e os debates parlamentares
continuavam a discutir a questão”.21
Dessa forma, mesmo após a publicação da Lei, muitos africanos foram trazidos para o
Brasil pelo contrabando, gerando um montante de cerca de 500 mil africanos traficados
ilegalmente entre 1831 e 184522.
A historiografia tem buscado entender como isso foi possível. Ricardo Tadeu Caíres
Silva, investigando as sutilezas do tráfico através de processos de liberdade iniciados na
Bahia, observou que os escravos importados ilegalmente ficavam um tempo escondidos nas
matas para então serem vendidos como contrabando. Verificou ainda que o “desembarque em
praia afastada, à noite, para despistar as autoridades, ocultação dos africanos para um período
de adaptação, e posterior venda aos fazendeiros da região” também faziam parte do “modus
operandi dos traficantes naquela conjuntura de ilegalidade do tráfico.” 23
Ana Flávia Cicchelli Pires também investigou as estratégias de organização do tráfico
ilegal e observou a transferência de um concessionário para outro, a remoção do africano da
cidade de desembarque, o uso de navios de carga, mudanças nas formas de negociação e
financiamento, bem como a formação de uma complexa rede entre negociantes brasileiros e
africanos24.
Essas estratégias garantiram pelo menos 20 anos de contrabando de escravos, com o
auxílio da conivência e corrupção das autoridades brasileiras, e consolidaram a interpretação
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Idem, p. 88.
AZEVEDO, Elciene, Direito dos escravos, op.cit., p. 82, nota 114.
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MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti, “A Grã-Bretanha, o Brasil e as "complicações no estado atual da
nossa população": revisitando a abolição do tráfico atlântico de escravos (1848-1851)”, IV Encontro
Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, Curitiba, 2009, p. 1.
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SILVA, Ricardo Tadeu Caíres. “Memórias da travessia: aspectos do tráfico internacional de
escravos para o Brasil nas falas dos cativos que disputavam suas liberdades na Justiça. Bahia (18841888).”, IV Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, Curitiba, 2009, p. 10.
24
PIRES, op.cit., p. 9.
21

oitocentista de que a Lei de 1831 era inócua, ou seja, não teria influências efetivas sobre o
sistema escravista e não seria respeitada de maneira geral no Império. Essa conclusão foi
repetida ao longo das décadas e pouco discutida, dando origem à expressão “para inglês ver”,
numa alusão à promulgação da Lei de 1831 somente para satisfazer superficialmente os
tratados firmados com a Inglaterra.
No entanto, os estudos mais recentes têm buscado recuperar a primeira lei de extinção
do tráfico e entender sua gênese e seu impacto na sociedade escravista do período oitocentista,
bem como seus resultados ao longo do século.
Beatriz Mamigonian produziu importantes pesquisas que trabalharam com as
implicações de ser Africano Livre25 no Brasil oitocentista. Observou que sua situação no
Império era bastante instável. A legislação dizia que deviam trabalhar para o Estado ou para
particulares por ele designados por um período de 14 anos – para adaptação -, e depois seriam
libertados. No entanto, muitas vezes o que ocorria era a escravização ilegal desses indivíduos.
A historiadora também explorou a atuação britânica na repressão a essas práticas de
escravização ilegal dentro do solo brasileiro, exigindo que o governo garantisse a liberdade a
esses africanos26.
Elciene Azevedo, Keila Grinberg, Maria Angélica Zubaran, Ricardo Tadeu Caíres
Silva e Vinicius Pereira Oliveira27 estudaram ações cíveis de liberdade iniciadas pelos
africanos trazidos para o Brasil após 1831 que aqui foram vendidos como escravos. É
interessante notar, que, como afirmou Azevedo, o uso da lei de 7 de novembro de 1831 nesses
casos partia de um alargamento da lei, estendendo as atribuições de Africano Livre a negros
que não haviam sido apreendidos em navios interceptados, como era entendida a aplicação do
termo pelas autoridades imperiais, “como se o fato de serem africanos pudesse constituir por
si só a legalidade da liberdade que buscavam”.28
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A denominação “Africano Livre”, em sua origem legal, dizia respeito especificamente aos negros
apreendidos em embarcações negreiras interceptadas em mar ou nos portos brasileiros.
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MAMIGONIAN, “A Grã-Bretanha...”, op. cit..
27
AZEVEDO, Direito dos escravos, op. cit; GRINBERG, Keila, “Escravidão e Relações
Diplomáticas Brasil e Uruguai, século 19”, IV Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional,
Curitiba, 2009; ZUBARAN, Maria Angélica, “Os Escravos e a Lei de 7 de Novembro de 1831 no Rio
Grande do Sul (1865-1888)”, IV Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, Curitiba,
2009; SILVA, Ricardo, op.cit; OLIVEIRA, Vinicius Pereira de. “O estudo de trajetórias escravas
como possibilidade historiográfica: o caso do africano Manoel Congo (Rio Grande do Sul/Brasil,
século XIX)”, IV Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, Curitiba, 2009.
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AZEVEDO, Direito dos escravos, op. cit, p. 121.

O que esses historiadores observaram é que, a partir da década de 1860, muitos desses
africanos importados ilegalmente figuraram nos tribunais brasileiros. Alegavam que, por
terem sido trazidos para o Brasil pelo contrabando pós–Lei de 1831, estavam em cativeiro
ilegal e, portanto, deveriam ter sua liberdade reconhecida. A alegação se baseava no artigo 1º
da Lei, que declarava livre todos os africanos trazidos para o Brasil após a data de sua
promulgação.
Tâmis Peixoto Parron explorou como se deu a gênese e trajeto da lei de 7 de novembro
de 1831 no Parlamento brasileiro ao longo da década de 1830 e argumenta que seu 1° artigo
só pôde ser concebido pelos parlamentares brasileiros porque eles não previram o
contrabando de escravos que iria se estabelecer no Império nas décadas posteriores, isto é,
eles “apostaram no declínio do comércio negreiro”29.
A análise de Tâmis Parron confirma, ademais, que a Lei de 1831 não foi gestada de
antemão para ser uma farsa, mas tinha um propósito real de repressão ao tráfico. O autor
argumenta ainda que ela passou a ser desrespeitada ao longo da primeira década após sua
promulgação por um recrudescimento de posturas conservadoras e escravocratas entre os
membros do governo brasileiro30. A partir de 1837, com a consolidação do Partido do
Regresso no governo, o tráfico não só recrudesceu como foi incentivado, pois “quer no
discurso, quer na prática, os regressistas darão toda prova aos fazendeiros e a seus representantes de
que não vão lutar jamais pelo fim do tráfico ilegal”31.

Elciene Azevedo localizou alguns processos nos quais atuou o rábula negro Luiz
Gama na Província de São Paulo, em fins da década de 1860, que se apoiavam sob essa
alegação e destacou a importância de advogados abolicionistas para dar sustentação jurídica e
significado político às estratégias escravas em torno da reivindicação da liberdade a partir da
Lei de 183132. A historiadora verificou que “de todos os argumentos que os escravos até então
podiam lançar mão para conseguir sua liberdade na arena jurídica este, sem sombra de dúvida,
era o mais explosivo”33. Isso porque poderia colocar a maior parte dos senhores escravocratas
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Idem, p. 111.
32
AZEVEDO, Orfeu de Carapinha…, op.cit. e AZEVEDO, Direito dos escravos…, op. cit.
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AZEVEDO, Direito dos escravos…, op. cit, pp. 84-5.

brasileiros no banco dos réus e desestruturar todo um aparato político e econômico que se
sustentava sobre a mão-de-obra desses mesmos africanos escravizados de forma ilegal34.
Mesmo com o problema que representava a discussão sobre a aplicabilidade ou não
dessa lei, esses historiadores têm mostrado que ela significou, de fato, a libertação para muitos
cativos que recorreram aos tribunais naquele período. De acordo com Keila Grinberg, quase
todos os juízes deram ganho de causa aos escravos que conseguiam comprovar que sua
entrada no Brasil fora posterior a 183135.
Ricardo Silva investigou esses processos no sul da província da Bahia, onde se
preocupou em entender como se dava o comércio ilegal desses escravos e quais os resultados
das ações de liberdade impetradas por eles no Tribunal da Relação da Bahia, entre 1884 e
188836.
Vinicius Oliveira abordou o caso de um africano trazido do Congo para o Brasil no
último desembarque de carregamento de escravos da província de São Pedro do Rio Grande
do Sul, que ocorreu em 1852 em Conceição do Arroio. O historiador buscou reconstituir a
trajetória de vida do escravo Manoel Congo, mostrando as relações que estabeleceu e as lutas
que travou para ter sua liberdade reconhecida pelas autoridades imperiais rio-grandenses37. A
preocupação principal do autor foi mostrar que o estudo de trajetórias populares apresenta
grande potencial para a compreensão da organização da vida de escravos e
afrodescendentes38.
Keila Grinberg identificou na província de São Pedro do Rio Grande do Sul outras
ações de liberdade iniciadas nas décadas de 1860 e 1870 que também se apoiavam sobre a Lei
de 1831, mas que tiveram uma origem argumentativa diferente: tratava-se de escravos
nascidos no Uruguai – que abolira sua escravidão em 1842 – ou que para lá foram levados por
seus senhores e que, ao chegarem (ou retornarem) ao Brasil alegavam ser protegidos pelo tal
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Porto Alegre: EST, 2006.
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artigo da Lei que declarava livres todos os negros trazidos para o território brasileiro após sua
promulgação39.
A historiadora também observou que, no que tange a esses casos, à alegação de
importação ilegal ligada à lei de 7 de novembro de 1831, somou-se
o argumento do ‘princípio da liberdade’, segundo o qual qualquer escravo que
pisassem [sic] em solo livre automaticamente teria direito à libertação. De
acordo com esta linha de raciocínio, casos de escravos que tinham atravessado
a fronteira envolviam reescravização, já que estes escravos teriam conseguido
a liberdade simplesmente por terem pisado em solo estrangeiro. Argumento
similar foi usado na França e na Inglaterra para libertar escravos que viajavam
com seus senhores do Caribe para a Europa no século XVIII, assim como, nos
Estados Unidos, para argumentar que escravos que viajavam de estados
escravistas para estados livres ao longo do século XIX deveriam ser
alforriados40.

Esse princípio não estava escrito em nenhuma disposição legal, no entanto, era aceito
como consenso jurídico pelo Direito Internacional e foi possível sua afirmação nos casos da
fronteira Brasil-Uruguai devido à abolição uruguaia da escravidão que se deu em lei de 12 de
dezembro de 1842.
Angélica Zubaran estudou esses casos e seu desenrolar nos foros rio-grandenses41.
Observou que muitos dos escravos que foram à justiça entre os anos sessenta e setenta
alegando terem direito à liberdade por terem cruzado a fronteira do Rio da Prata, tinham feito
esse percurso devido à Revolução Farroupilha (1835-1845) que levou muitos senhores
escravocratas a mudar-se temporariamente com suas famílias e escravos para o Estado
Oriental do Uruguai, retornando ao Brasil ao fim da Revolução.
Nesse sentido, encontramos no fundo Supremo Tribunal de Justiça o caso da preta
Benedita42, cuja história, marcada por idas e vindas entre o Brasil e o Uruguai, elucida as
tensões em torno do uso desse tipo de argumento na justiça.
A preta nascera no Estado Oriental do Uruguai em 1822 e alegava ter sua liberdade
garantida pelo Regulamento de 6 de março de 1813, que declarava livres os negros ali
39

GRINBERG, “Escravidão e relações diplomáticas …”, op. cit.
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nascidos a partir daquela data. Alegava também ter sido introduzida no Brasil, junto com dois
de seus filhos (Virgília e Agostinho), após a promulgação da lei brasileira de 7 de novembro
de 1831, que proibia a importação de escravos. Além disso, ela estava com sua senhora no
Estado Oriental do Uruguai quando lá se promulgou o decreto de 12 de dezembro de 1842,
que aboliu a escravidão no referido Estado, sendo depois reintroduzida no Brasil43.
Se fosse retirada toda a citação de regulamentos e decretos uruguaios e se “podasse”
boa parte da longa história contada pela preta, a questão parecia simples e ainda favorável à
Benedita: ela retornara ao Brasil após 1831, portanto, deveria ser declarada livre. Mas não foi
assim que a história se desenrolou em juízo. A senhora negou não só a versão de Benedita
sobre as idas e vindas entre Brasil e Uruguai, como também a validade da Lei de 1831 para
justificar a libertação da escrava.
Além das tensões em torno da aplicabilidade da lei brasileira de extinção do tráfico, o
caso de Benedita levantou discussões em torno da legitimidade das leis uruguaias citadas no
processo (decreto de 12 de dezembro de 1842, que aboliu a escravidão no Estado Oriental do
Uruguai e o Regulamento de 06 de março de 1813, que declarava livres os negros ali nascidos
a partir daquela data).
Problemática semelhante se deu com a preta Carlota44, que alegou ter nascido em
Angola, mas ter sido batizada em Portugal em 1828, quando lá já não se admitia a importação
de escravos, pelo Alvará de 19 de setembro de 1761, o que a tornaria livre antes mesmo de ter
sido trazida para o Império do Brasil pouco tempo depois, onde foi vendida.
No tribunal, o advogado do senhor, Joaquim José de Azevedo, insistiu na alegação de
que a lei portuguesa de extinção do tráfico era inválida em terras brasileiras, dizendo que ela
só daria vantagem à autora “se ela reclamasse em Portugal, país a que são peculiares [sic], e
independente deste Império, aonde na espécie vertente, não é possível julgar por lei estrangeira”45, e
porque aquelas leis sempre foram limitadas aos domínios europeus da Coroa
de Portugal, e não sendo do número das que constituem legislação neste
Império, nos termos da C. de L. [sic] de 20 de outubro de 1823 são leis de um
País estrangeiro que segundo as regras do Direito das Gentes, são inaplicáveis
ao Brasil, nação independente, sobre si, e com própria autoridade para se reger
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Idem. Vista ao procurador Joaquim José de Azevedo, em nome de João Tomé da Silva, em
14/06/1849, f. 31.
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pelas leis que forem feitas e promulgadas em harmonia com a sua
constituição.46

No entanto, apesar do argumento da inaplicabilidade da lei estrangeira em solo
tupiniquim ter sido defendido arduamente pelo advogado, ele nem mesmo foi considerado
pelo juiz da Relação em sua apreciação da causa, considerando Carlota livre pelo alvará
citado.
Da mesma forma, apesar de toda a cautela pedida pelo advogado de Eméria Pereira
das Neves, senhora da preta Benedita, acerca das possíveis conseqüências políticas do uso da
lei de 1831 em casos desse tipo e da insistência em torno da inaplicabilidade das leis
uruguaias no processo, os juízes de primeira e segunda instâncias deram ganho de causa à
Benedita.
Outros dois casos de reconhecimento da liberdade envolvendo a lei de 7 de novembro
de 1831 chamam a atenção em meio aos autos de liberdade do Tribunal da Relação.
Isac entrou na justiça para reclamar sua alforria em 1870, quando já havia cumprido a
condição que fora imposta pelo testamento do ex-senhor, o senador Conselheiro Bernardo
Pereira de Vasconcelos, a respeito de sua liberdade47. Enquanto litigava com a irmã do
falecido senador, que alegava que ele pertencia a ela e não ao irmão, Isac teve a argumentação
de defesa modificada por seu curador.
A princípio, o curador questionava a ausência de títulos de propriedade que
comprovassem que o preto fosse escravo de d. Deoguina Maria de Vasconcelos de Usmar,
irmã do senador, e apelava para o favor devido à liberdade:
pretendem provar que o suplicante, não estando matriculado como escravo do
senador Vasconcelos, era, ipso facto, escravo dos apelados. Que lógica
desastrosa! Uma de duas: ou há título legítimo pelo qual se prova a escravidão
do apelante, ou não?; se há título, que os suplicados os apresentem, estará
finda a questão, se não há, o apelante deve ser considerado livre, porque milita
em seu favor a presunção de direito.48

Nenhuma das partes apresentara documentos que comprovassem a propriedade do
escravo e a defesa de d. Deoguina argumentou que não os possuía porque, quando Isac foi
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importado da África, não existia a exigência legal de títulos de compra. Foi então que o
curador modificou a base de sua argumentação, que era a presunção da liberdade pela
ausência da comprovação da propriedade escrava. Ele levantou a hipótese de Isac ter sido
introduzido no Brasil após a extinção do tráfico, já que não havia títulos que comprovassem
que ele fora comprado antes de 1831.
Outro detalhe do processo que chama a atenção é que essa suspeita levantada pelo
curador não foi sequer citada pelo juiz em sua sentença. Ele conferiu liberdade a Isac, mas o
fez baseando-se na ausência de prova de domínio pela irmã do senador, e parece que se
esforçou em não “tocar na ferida” da questão da importação ilegal, o que parece ainda mais
provável se levarmos em conta que d. Deoguina ou o falecido irmão, que era senador e
conselheiro do império, seriam então acusados de escravização ilegal. Assim, o silêncio desse
jurisconsulto pode evidenciar seu posicionamento político diante do que parecia consensual,
isto é, o desrespeito geral com relação à lei de 1831, e frente ao problema que uma sentença
de liberdade baseada nessa disposição legal poderia trazer àquela sociedade, como foi exposto
algumas páginas atrás.
A história da preta Maria é bem diferente da de Isac a princípio, mas alguns pontos de
seus processos de liberdade se ligam e os tornam muito semelhantes. O litígio contra seu
senhor, Manuel Ferreira da Costa, se iniciou quando ela foi apreendida pela Polícia em uma
casa de prostituição, em março de 187149. Em um determinado momento do processo, o
argumento da importação ilegal da mãe de Maria após a extinção do tráfico veio à tona,
mudando os rumos do processo50.
A princípio, toda a argumentação do procurador do senhor girou em torno da
comprovação de que ele não sabia e não consentia na prostituição da escrava, uma vez que ela
estaria alugada a um terceiro para serviços domésticos. Ela teria então se prostituído sem que
nem mesmo esse locatário soubesse, indo a tal casa de meretrício quando saía à rua para
comprar itens pedidos por ele. Em junho de 1871, o tribunal de primeira instância deu ganho
de causa ao senhor, aceitando a alegação de que a prostituição não era consentida. Foi a partir
daí que a argumentação do curador de Maria se modificou.
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Ele passou a insistir na necessidade de ser comprovada a legalidade da condição da
mãe de Maria, uma africana chamada Eva que poderia ter sido importada para o Império após
a proibição de 7 de novembro de 1831. Se isso se comprovasse, e o cativeiro de Eva fosse
considerado ilegal, Maria seria livre pela lógica de que o parto segue o ventre, ou seja, por ter
nascido de ventre livre.
Não foi possível encontrar no processo o fio inicial que esse curador encontrou para
desenrolar a suspeita da importação ilegal da mãe de Maria, mas fica clara sua intenção de
manipular ao máximo a inexistência de um documento que pudesse invalidar sua hipótese. A
partir daí, a problemática do processo se deslocou para o confronto entre a presunção da
liberdade ou da escravidão:
O curador defendeu que a escravidão “que constitui uma exceção do estado natural do
homem, não se presume, é preciso prova plena, e que convença, e (...) na dúvida deve triunfar
a causa da liberdade”51.
O advogado do réu, por sua vez, insistiu que o que deveria ser provado não era a
escravidão da autora, mas sim sua condição de livre diante da atual situação de escrava.
Assim também foi considerado pelo juiz do Tribunal da Relação, que sentenciou a
permanência de Maria como escrava de Manuel Ferreira.
Como se vê nos casos de Isac e Maria, a ilegalidade do cativeiro com base na lei de
1831 poderia ser percebida apenas em momento muito posterior à sua escravização no Brasil,
quando a análise dos documentos contendo o nome da mãe ou a data de compra do escravo
poderia levar à desconfiança quanto à importação por contrabando. É necessário destacar
também a estratégia de muitos senhores no período que batizavam seus cativos, cuja mãe
havia sido importada ilegalmente, como filhos de pais incógnitos, ou omitiam ou falseavam a
idade do escravo em certidões de matrícula, para esconder a ilegalidade do cativeiro, “apesar
de ser considerado crime, a prática de batizar africanos importados ilegalmente como escravos
era bastante difundida entre nas [sic] paróquias”52.
De forma sintomática, como analisa Azevedo, as disposições legais de 1871 que
previam a matrícula obrigatória dos escravos exigiam declaração de nome, sexo, cor, idade,
estado, aptidão para o trabalho e filiação – se conhecida. No entanto, a nacionalidade –
informação que, ligada à idade, poderia resultar no fácil reconhecimento de importação ilegal
– não era exigida por tal legislação. Ademais, a matrícula estava nas mãos dos senhores, pois
se baseava nas suas declarações, que poderiam ser omitidas ou falseadas. Dessa forma, a
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matrícula acabou por se configurar em “um documento legal que possibilitava aos senhores
regularizarem a situação dos africanos que mantinham ilegalmente como escravos” 53.
Os casos apresentados mostram, no entanto, que alguns curadores souberam usar essas
mesmas lacunas em uma estratégia oposta, forçando-as no limite para ao menos levantar a
suspeição sobre a legalidade da condição de seus curatelados. É interessante imaginar o que
aconteceria se essa suspeição sobre as lacunas nos títulos de propriedade e certidões de
batismo fosse aceita pelos juízes nos processos de Isac e Maria, e, ainda mais, se essa
consideração jurídica se generalizasse nas ações de liberdade. E é muito provável que este
cálculo tenha precedido as sentenças daqueles jurisconsultos. Elciene Azevedo explorou o
desdobramento público das ações de liberdade e verificou que
esses conflitos acabavam também por ‘informar’ os próprios escravos que
muitos deles eram, numa concepção bastante alargada da lei, legalmente
livres. […] O que era, nos tribunais, a construção de uma argumentação
jurídica para sustentar a busca pela liberdade, assumia, nas ruas, a forma de
um direito a ser reivindicado54.

Dessa forma, a prudência dos juízes na apreciação de suas causas estava baseada em
uma percepção dos riscos que as articulações escravas em torno dos possíveis direitos à
liberdade representavam para aquela sociedade55. Isso se torna ainda mais evidente se
retomarmos os dados que mostram que uma fatia considerável da população escrava no Brasil
da segunda metade do XIX era constituída por africanos importados ilegalmente, após a lei de
7 de novembro de 1831.

1.2 Condição de livre, condição para ser livre

A disputa em torno da liberdade era complicada muitas vezes não pela validade ou não
das razões apresentadas pelos cativos, mas porque havia entraves à sua efetivação naquele
momento. Isso se deu de modo especial nas alforrias concedidas com cláusula de serviços, ou
condições, que faziam com que a liberdade só pudesse ser desfrutada certo tempo depois de
passada a carta de alforria, ou outro documento em que fosse concedida.
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Pompeu deu início à sua causa de liberdade em fevereiro de 1862 e alegou ter nascido
de ventre livre. Mas o que complicava a aceitação judicial de seu argumento era um detalhe
crucial: a liberdade que fora concedida à sua mãe por carta em 1822 era condicional, e ele
nascera antes de cumprida a condição.
Eduardo Spiller Pena ressaltou que a situação dos filhos nascidos das escravas libertas
sob condição (as statu liber) foi uma das mais significativas pendências judiciais da década de
1850, especialmente discutida pelo Instituto dos Advogados do Brasil em 185756. O problema
era decidir se a escrava liberta sob condição devia ser considerada escrava com promessa de
liberdade e, portanto, seus filhos nasceriam escravos, ou liberta com obrigação de prestação
de serviços, o que tornaria livre seu ventre.
A liberdade com cláusula de condição foi bastante recorrente no Oitocentos e deu
vazão a uma série de processos no Tribunal da Relação. Por aparentar ser antes uma promessa
de liberdade do que uma concessão efetiva, tornou mais difícil a defesa do cativo em juízo e,
como concluiu Chalhoub, significava muitas vezes uma forma de controle por parte do senhor
pela possibilidade que tinha de ser revogada57.
Entre os exemplos que encontramos no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro58, está o
caso de Isac, já citado, cuja liberdade só viria com a condição de ter completado 25 anos de
serviços prestados ao senhor desde a data de sua compra, conforme especificado no
testamento do senador. No mesmo documento, e sob a mesma condição, o senador libertara
todos os seus escravos, que, individualmente, se libertariam em momentos diversos,
dependendo do período decorrido desde a sua compra.
A complexidade de algumas condições à liberdade chamou a atenção em mais de um
processo.
Carolina, por exemplo, teve sua liberdade citada em um documento de doação da
escrava à Maria Felizarda da Cruz em novembro de 1855. O “papel de doação” dizia que
Carolina serviria à donatária até sua morte, e então serviria a seus filhos, caso existissem, até
sua morte ou, caso não houvesse um filho, serviria ao marido de Maria Felizarda até sua
morte. A trama da doação é bastante complicada e vê-se do documento que a intenção da ex56
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senhora era mais garantir o benefício da família de Felizarda do que conceder a liberdade à
escrava; o que não impediu Carolina de explorá-lo ao máximo.
Ela intentou uma ação na justiça em 1869, contra Felicíssimo A. Gomes, o marido da
falecida Maria Felizarda, que alegava ter direitos sobre a escrava. O processo girou em torno
da interpretação do documento de doação. Para Carolina, a condição fora cumprida quando o
único filho do casal morrera, em julho de 1869, já que a obrigação de servir ao marido adviria
apenas da inexistência de um filho. Para Gomes, no entanto, seus direitos sobre a escrava
eram garantidos pelas leis de sucessão, uma vez que seria herdeiro de seu filho, e interpretava
o documento de doação nesse sentido. Ao fim de alguns meses a interpretação do juiz
municipal sobre a doação da escrava e sua liberdade foi a de que a condição havia sido
cumprida, e Carolina foi considerada liberta. Felicíssimo Gomes até tentou apelar da sentença,
mas ela foi confirmada pelo Tribunal da Relação, em 1873.
É interessante ainda observar como se deu o início desta disputa judicial. Em julho de
1869 faleceu o único filho do casal, a quem Carolina deveria servir até a morte como
condição para a liberdade. Assim, de acordo com sua interpretação do documento de doação,
sua liberdade passaria a vigorar a partir de então. No entanto, Felicíssimo Gomes alugou a
escrava a José Bernardes Simão na Estação de Todos os Santos, o que o curador defendeu
como sendo ilícito, pois “vê-se dessa escritura, que os serviços da autora não podiam ser
traspassados [sic] a outras pessoas além das declaradas na mesma escritura, sendo limitadas á
essas pessoas [sic], e á mais ninguém [sic]”59.
Vale observar que a entrada na justiça por parte de Carolina foi motivada por uma
tentativa de reescravização daquele que se julgava seu possuidor. Segundo a interpretação da
escrava, sua liberdade entrara em vigor em julho de 1869 e em setembro do mesmo ano ela
iniciou a ação judicial. A rapidez com que a escrava procurou a justiça para impedir o
cerceamento de sua liberdade parece incomum diante de vários casos que encontramos em
que o intervalo entre a situação que dera direito à liberdade e a entrada na justiça para
reclamar seu reconhecimento legal fora de um grande espaço de tempo. Retornaremos a essa
questão em outro momento. Agora, voltemos aos casos de liberdade condicional para analisar
as percepções desses escravos em torno da possibilidade de alforria e seus entraves.
Outro caso cheio de obstáculos foi o do pardo Luís, que teve sua liberdade concedida
no testamento de Luísa Rosa. No entanto, em data anterior a do testamento, em 1850, foi
59
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passada também uma carta de alforria ao pardo em que havia a condição de se passarem mais
dez anos para que a liberdade pudesse se efetivar, quando ele completaria 25 anos de idade.
Até lá, após a morte da senhora, Luís ficaria sob os cuidados de Antonia Narcisa da
Conceição, mãe de seu padrinho de batismo, que recebera a quantia de dois contos de réis
para então cuidar da sua educação até que passasse o tempo estipulado no documento.
Ao que parece a intenção da senhora aqui foi a liberdade do pardo e não a doação do
mesmo à Antonia Narcisa. A mesma interpretação foi feita pelo pardo, como expressa o
curador: “acresce que nesse mesmo papel quando verdadeiro seja se vê que o fim da finada
sempre foi que o pardo Luís fosse educado e tratado pela Ré enquanto não tivesse a idade da
Lei para se reger”60.
No entanto, Antonia Narcisa não queria permitir a efetivação da liberdade de Luís e
dele auferia os jornais de 30 mil réis mensais. O processo foi intentado em 1856 e Antonia
Narcisa alegava que a liberdade do pardo só poderia vigorar em 1860, segundo as condições
da carta de liberdade. Na interpretação de Luís e seu curador, essa carta de alforria e sua
condição tinham sido invalidadas pelo testamento da senhora, em que todos os seus escravos
foram libertados.
Os pequenos entraves desses e de outros casos permitem divisar as complexas
informações e situações inferidas pelos cativos quanto à possibilidade de alforria. A entrada
na justiça significava uma interpretação desses documentos tão complexos e sinuosos, e
também uma tentativa de forçá-los até o limite da garantia da liberdade, mesmo quando esta
não fosse sua intenção inicial ou central. O mais importante é que esses cativos não deixaram
que a alforria só chegasse quando alguém interpretasse esses documentos e leis ao seu favor;
não deixaram essa interpretação e a própria luta contra a escravidão a cargo de terceiros, mas
o fizeram eles mesmos. De modo semelhante, Azevedo concluiu que
o entendimento que os próprios cativos estavam forjando sobre seus direitos,
baseados na relação que estabeleciam, não necessariamente com os homens
letrados, mas com seus pares, era também capaz de influenciar, portanto, a
leitura que advogados faziam da lei – somando novos subsídios para a sua
instrumentalização no foro. 61
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Ou seja, de modo oposto ao que era defendido por abolicionistas como Joaquim
Nabuco, para quem os escravos necessitavam da ajuda de homens ilustrados para defendê-los
do cativeiro, eram os próprios cativos que travavam essa luta, a partir de “lógicas ou
racionalidades próprias”62, e que eram legitimadas pelos advogados diante dos tribunais como
juridicamente aceitáveis.
Um último caso de liberdade com cláusula de condição que gostaríamos de citar
ocorreu na primeira metade do século XIX, e chama a atenção pelo estranho jogo em que a
escrava Felisminda aparece ora como peça e ora como jogadora perspicaz63.
A preta entrou na justiça em 1836 alegando ter sua liberdade concedida por carta em
1809 e ter sido impedida dela pelo ex-marido da senhora que a levou com ele para sua
fazenda após a separação, em 1831.
A carta teria sido passada antes do casamento da senhora de Felisminda, Antonia
Maria de Jesus, com o réu, Francisco Machado, em 1810, e tinha a condição de que a escrava
lhe servisse até sua morte. Dessa forma, a liberdade estaria garantida à revelia de qualquer
direito matrimonial que o réu pudesse alegar, uma vez que fora concedida antes de suas
núpcias com a senhora da escrava.
Francisco Machado alegou que a tal carta continha data falsa, e fora passada havia
poucos anos, após a separação do casal, apenas para prejudicá-lo. Assim, pelos direitos
advindos do matrimônio, a carta era inválida, uma vez que a escrava pertencia ao casal, e a
senhora não poderia libertá-la sem que esse fosse um acordo entre marido e mulher. O
processo gira, então, em torno de comprovar a validade da carta de liberdade de Felisminda.
Porém, em março de 1837, durante o litígio contra Francisco Machado, a senhora
Antonia Maria de Jesus passou outro documento, em que excluía a cláusula de condição da
carta de alforria de 1809 e conferia completa liberdade à Felisminda.
Francisco Machado insistiu na tese de que toda a trama em torno da alforria da preta
era um jogo da ex-mulher para prejudicá-lo. Se assim fosse, em contrapartida para a própria
Felisminda o que estava em jogo era sua liberdade que, se fosse aceito o argumento de que
sua proprietária legal era Antonia Maria, já não teria a cláusula de condição causa mortis.
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1.3

Vitória, o “princípio da liberdade” e outras reivindicações de ser

livre

Voltemos agora ao caso de Vitória, com quem iniciamos este capítulo e cuja história
muito nos ensina acerca das estratégias escravas para influenciar seus destinos na sociedade
escravista do Oitocentos.
Como observado anteriormente, nos casos de escravos levados ao Uruguai e
reintroduzidos no Império, além da alegação de importação ilegal ligada à lei de 7 de
novembro de 1831, afirmava-se
o argumento do ‘princípio da liberdade’, segundo o qual qualquer escravo que
pisassem [sic] em solo livre automaticamente teria direito à libertação. De
acordo com esta linha de raciocínio, casos de escravos que tinham atravessado
a fronteira envolviam reescravização, já que estes escravos teriam conseguido
a liberdade simplesmente por terem pisado em solo estrangeiro.64

Foi sobre este princípio que o argumento de Vitória se alicerçou.
Em agosto de 1857 o negociante de escravos Manoel Simões da Silva adquiriu a parda
Vitória e seu filho de três meses pelo preço de um conto e oitocentos mil réis, das mãos do
Dr. Francisco de Paula Meneses, que fora proprietário da escrava por onze anos65.
Aparentemente uma transação comum para um negociante da Corte, não fossem os eventos
seguintes, que tornariam essa aquisição mais cara do que lhe parecia. Em novembro, a parda
fugiu e se apresentou à polícia, requerendo sua liberdade com a alegação de ter sido levada à
Europa por um antigo senhor.
Para entender a história de Vitória, é preciso caminhar alguns anos atrás, na verdade
um total de 17 anos, quando ela era escrava de Francisco Eduardo Alves Viana, homem de
negócios, casado com d. Alexandrina Severa de Oliveira Viana e residente na Corte. Em abril
de 1840, Francisco Viana embarcou com sua esposa e mais duas escravas no Porto do Rio de
Janeiro em direção a Bordeaux, na França.
Como vimos, pela lógica do “princípio da liberdade”, se fosse aceita a versão de que
Vitória era uma das escravas que embarcaram em 1840 com Francisco Viana, ela estaria
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liberta, e o processo resolvido. No entanto, as coisas não assumiram essa simplicidade em
juízo e Manoel Simões não entregaria o jogo tão fácil.
A questão levantada foi a veracidade, ou mesmo verossimilhança, da ida de Vitória à
França. Soube-se, pela cópia da legitimação para os passaportes solicitados por Viana na
época, que ele levara consigo uma preta, de nome Joaquina, e uma parda, de nome Benvinda.
Dessa forma, não havia prova documental da participação de Vitória na viagem. Ela alegou,
no entanto, que teria viajado usando o passaporte da parda Benvinda, já que a idéia inicial de
Francisco Viana teria sido levar esta à França, e só depois ele teria resolvido levar Vitória.
Segundo a história contada pela parda, ao retornar ao Brasil, depois de 3 anos na
França, ela não compareceu à polícia, mas seus senhores trouxeram com eles seu passaporte.
Ela passou os dois anos seguintes com o casal Viana na Província de Pernambuco, até ser
vendida para a Corte, em 1845, quando foi, por intermédio de outro comerciante de escravos,
Fortunato Rodrigues da Costa Jumbeba, comprada pelo Dr. Paula Meneses. O homem que
recebeu Vitória no Porto do Rio de Janeiro em agosto de 1845 com a autorização para vendêla, por consignação, foi Bernardo José Luiz de Sá, que disse que a parda e a outra escrava
enviada com ela, de nome Maria, estavam com seus passaportes legalizados.
Os trâmites que trouxeram Vitória de volta à Corte nos mostram um pouco dessa
trama interprovincial e comercial que possibilitou a entrada de cerca de 200 mil escravos no
sudeste, vindos do norte, a partir de 185066 e, provavelmente, a reescravização dos tantos
escravos que vieram à cena nas ações de liberdade chegadas à Relação do Rio de Janeiro no
período. Vitória chegou à corte pelo porto do Rio de Janeiro, acompanhada de uma parceira, a
tal Maria, e portando passaporte e uma “carta de ordens” expedida por seu senhor ao
comerciante que a receberia no porto. A partir daí, mais um comerciante entra em jogo,
Fortunato Jumbeba, que providenciou a venda para o Dr. Paula Meneses em cerca de um mês.
A presença de vários intermediários no processo e a necessidade de um documento
que autorizava ou requisitava a venda do escravo em outra província foram mostradas por
Sidney Chalhoub ao analisar processos comerciais do período em questão, e, como observou
o historiador, “nos indicam a face mais impessoal – e por isso bastante cruenta – das
transações de compra e venda de escravos” 67.
O curador Manoel Inácio Gonzaga apelou em favor da liberdade, a qual mereceria
proteção e os favores da lei pela consciência da época, já que “a idéia de escravidão repugna a
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todos os intelectuais e a todos os que se prezam de [ilegível] sentimentos de verdadeira
religião”68.
O advogado do réu, Pedro Rebelo, em contrapartida, classificou o processo como
“filho dos exagerados favores que se tem querido estender à liberdade, sacrificando-se a Lei,
atentando-se contra a propriedade tão garantida pela nossa Constituição”69.
O embate entre os sagrados direitos de liberdade e propriedade era comum nessas
demandas judiciais70 e elucidam a gradual perda de legitimidade da escravidão ao longo do
século XIX, sendo a interferência do Estado nas relações entre o proprietário e seu escravo
cada vez maior, seja pela sanção de leis emancipacionistas, seja pela atuação dos tribunais.
A forma como o argumento de Vitória fora recebido em juízo também é algo
intrigante. Apesar de não estar no direito positivo, isto é, escrito na letra da lei, o “princípio da
liberdade” não foi em nenhum momento questionado pelos defensores do senhor ou pelos
magistrados que julgaram a ação em primeira e segunda instâncias. A única dúvida que
impedia a libertação da parda era se a própria Vitória teria estado na Europa, como alegava.
Em contrapartida, encontramos processos em que as leis e regulamentos citados,
apesar de estar na “letra da lei”, foram arduamente questionados por advogados senhoriais.
Lembramos aqui dos casos já citados de Carlota e Benedita, que tiveram a validade das
legislações estrangeiras em solo brasileiro questionada, com a alegação do alvará português
que extinguia o tráfico de africanos para aquele reino num caso, e a legislação que abolia a
escravidão no Uruguai no outro, respectivamente. Como vimos, a lei de 7 de novembro de
1831 também é um exemplo de disposição legal cuja aplicabilidade foi bastante discutida em
juízo. Outro regulamento estrangeiro que foi fortemente defendido por curadores e
questionado por senhores apareceu em várias ações de liberdade nos anos de 1870 e 1871 nos
tribunais do Rio de Janeiro, a saber, o direito romano.

1.3.1 A “moda” que se busca em Roma
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Segundo Sidney Chalhoub, cerca de duzentos processos foram iniciados nos tribunais
cariocas após uma medida “do chefe de polícia da Corte, em articulação com o juiz municipal
da segunda vara, no sentido de combater ‘o imoral escândalo da prostituição de escravas’”71.
Os processos se basearam no direito romano, que considerava a prostituição de uma
escrava como abuso de poder dominical, o que obrigaria o senhor a libertá-la. Segundo a lei
de 18 de Agosto de 1769, o direito romano deveria ser seguido nos casos omissos na
legislação brasileira, mas os defensores dos senhores acusados de obrigar suas escravas à
prostituição não o aceitaram de forma pacífica. Alguns alegaram a invalidade da legislação
romana, não só pelo local de origem, como também pela sua época. Acusaram-no de ser
anacrônico para reger as questões que então se colocavam àquela sociedade e apostaram na
alegação de que a lei promulgada em 28 de setembro de 1871 era “clara e explícita acerca da
matéria”
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, não sendo necessário subsídio do direito romano a respeito da prostituição

forçada.
Para entender melhor essa consideração, analisemos o processo iniciado em outubro
de 1871, pela escrava Josefa, que fora obrigada à prostituição sob o mando de sua senhora,
Caetana Rosa, por cerca de três anos73. Antes que reclamasse sua liberdade em juízo, no
entanto, a dita senhora vendeu a escrava a Manoel Marques Alvim.
Josefa requereu, dessa forma, que a venda a Alvim fosse anulada e ela declarada livre
pelo disposto no direito romano, acerca do abuso de poder dominical, e nos “princípios do
Direito Nacional, os preceitos da Moral, a doutrina santa do Cristianismo e o espírito da
Legislação Pátria”. 74
O curador acusou também a ex-senhora de ter realizado a venda com premeditação
para evitar o processo:
é manifesta a má fé, com que essa escritura [de venda] foi passada, visto que,
tendo data posterior á [sic] medida tomada pelo então Dr. Juiz Municipal da 2ª
Vara, para subtrair numerosas vítimas á [sic] uma escravidão ilegal e infame,
foi feita unicamente para obstar que a autora recebesse o benefício de tão
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generosa e eminentemente civilizadora providência e por esse motivo desde já
protesta a autora pela competente ação criminal.75

E disse que Manoel Alvim
com certeza devia saber dessa medida do Juiz Municipal e, por isso, ou a
compra foi fictícia e planejada para salvar Caetana Rosa, ou foi uma
especulação mercantil para comprar por pequeno valor e obter grandes
lucros.76

Essa suposição parece plausível, uma vez que o mesmo Alvim é mencionado no
processo como um rico e poderoso negociante, portanto, um presumível conhecedor das
tramas em que escravos e senhores se debatiam naquele período.
O defensor de Caetana Rosa e Manoel Marques Alvim fez-se de desentendido e
alegou que o direito brasileiro não previa a obrigação de libertação da escrava em caso de
prostituição forçada. Ao perceber que o argumento da aplicabilidade do direito romano no
caso não seria deixado de lado pelo curador, resolveu discutir a questão. Disse que o uso do
direito romano como legislação era uma simples “moda” e que mesmo se se considerasse
abuso de poder por parte da senhora, a expropriação era proibida pela “Lei das leis” – se
referindo ao direito de propriedade expresso no artigo 179 da Constituição do Império – e só
poderia ser admitida com prévia indenização.
O advogado citou então a lei de 28 de setembro de 1871 que, por tratar da libertação
forçada, deveria ser considerada competente para julgar as questões expressas no processo, ou
seja, a obrigação ou não da ex-senhora Caetana Rosa, ou do atual senhor Manoel Alvim, de
libertar a escrava Josefa. A lei citava a libertação do ventre como obrigatória a partir daquela
data e também a alforria com indenização de preço, mas não apontava o constrangimento à
prostituição como causa para libertação forçada. Por isso, para o rábula que defendia Manoel
Alvim, nada mais haveria que se discutir.
É interessante notar que a mesma lei – de 28 de setembro de 1871 e que previa que o
escravo tinha direito de comprar sua alforria – foi citada pelo curador de Josefa, alegando que
os lucros auferidos por Caetana Rosa com o “ofício” da escrava deveriam ser admitidos como
suficientes para considerar indenizada sua liberdade.
Como se vê, a articulação em torno dessas leis não estava regida por um consenso
geral e imparcial a respeito de quem estava com a razão na disputa legal, mas sim precedida
75
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por análises políticas e ideológicas, ora a favor da liberdade, ora a favor da escravidão. De
modo semelhante, as muitas estratégias de senhores e escravos em torno da escravização
ilegal foram articuladas nos foros oitocentistas com base em argumentações dispostas em lei
ou não. Para investigar que articulações foram essas, vejamos o que mostram algumas outras
ações de liberdade envolvendo a escravização ilegal.

1.3.2 Estratégias de escravidão, estratégias de liberdade.

Odorico iniciou causa de liberdade em novembro de 1862, alegando que sua mãe
nascera livre e fora escravizada ilegalmente aos sete anos de idade, sendo depois vendida a
Manoel Marques Perdigão77. Apesar disso, segundo alegações do próprio Odorico, a família
de Marques Perdigão sempre reconhecera a mãe e filho como livres e assim os tratava. Para
protegê-los após sua morte, o senhor teria deixado Odorico e sua mãe com uma de suas filhas.
No entanto, após a morte da mãe de Odorico, uma das pessoas da família o batizou como
escravo, omitindo o nome dos pais, e o vendeu ao falecido marido da ré, sua atual senhora.
É interessante notar neste caso a forma como se deu a escravização de Odorico e sua
mãe, em momentos e situações diferentes, mas, segundo Odorico, ambas ilegais.
Sua mãe se chamava Felismina e, ao ser escravizada, teria tido o nome trocado para
Teresa. Sidney Chalhoub observou esta como uma prática comum no processo de
escravização, destacando, que “os africanos recém-chegados perdiam logo seus nomes
originais, os escravos furtados tinham suas alcunhas trocadas ao talante das fraudes de seus
sedutores e dos fazendeiros que os recebiam”78.
Odorico por sua vez, também teria tido uma informação de origem alterada para que a
escravização ocorresse: a mudança de sua condição legal na certidão de batismo e a omissão
do nome da mãe, que morrera sete anos antes.
Outro exemplo de escravização ilegal envolvendo o batismo do cativo aconteceu com
o preto Dionísio, cuja mãe morrera quando estava alugada como ama de leite ao senhor João
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Batista Lacaille79. Dionísio estava com sua mãe na casa de Lacaille quando ela veio a falecer,
e aí continuou, a pedido do próprio Lacaille a Antônio Lopes da Silva, ex-senhor do pardo e
sua mãe. No entanto, o senhor teria a intenção de conferir liberdade a Dionísio e por isso
recomendou a Lacaille que o batizasse como livre – o que não aconteceu. Dionísio foi
batizado como escravo de João Batista Lacaille, enquanto o ex-senhor do apelante já o
considerava liberto.
Em fevereiro de 1868, Dionísio fugiu e, em maio, deu início à ação judicial em que
encontramos essa história. O réu, João Batista Lacaille, afirmou que alugara a dita preta
Antonia – mãe de Dionísio – em 1828, com a condição de comprá-la se ela o agradasse – o
que fez no ano seguinte.80 Assim, o autor do litígio teria nascido, em 1849, em casa e poder
do mesmo Lacaille.
A forma como Dionísio percebe os acontecimentos de sua própria vida e o tipo de
interpretação que aciona para reclamar uma possível intenção de alforriá-lo por parte do exsenhor são bastante intrigantes. Em especial se nos perguntarmos como ele teria tido
conhecimento da recomendação de Antonio Lopes para que fosse batizado como livre. Teria
ouvido da boca de outros escravos que conviviam com ele? Da mãe? Do ex-senhor?
Infelizmente o processo oferece poucas pistas a respeito, mas, uma vez que a certidão de
batismo de Dionísio apresenta o ex-senhor como seu padrinho, parece difícil crer que ele não
estivesse ciente da – e de acordo com – a condição de escravo que Lacaille conferira ao preto
na mesma certidão.
Mas isso não é o mais importante. O que importa é que, ao mesmo tempo em que
mostram as estratégias senhoriais para a escravização ilegal, esses processos apresentam a
manipulação dessas mesmas estratégias a favor da liberdade, isto é, a suspeição em torno das
informações contidas nos documentos de matrícula e batismo, por exemplo. Isso explicita
ainda o quanto comum e conhecida era a prática da escravização ilegal por esses meios.
Outro detalhe da disputa judicial em torno da liberdade de Odorico que chama a
atenção é a situação que o cativo alega ter-lhe informado acerca de sua liberdade: era tratado
como livre pela família do senhor. Como veremos, essa alegação foi repetida em vários
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processos de liberdade e foi levada em conta diversas vezes pelos jurisconsultos que os
julgaram.

O que é enfático nos casos aqui analisados é que as ações de liberdade intentadas nos
tribunais do Império nem sempre se apoiavam sobre questões claras, ou documentos diretos
que garantiam a liberdade do escravo. Mesmo assim, ao considerar seu cativeiro ilegítimo,
esses escravos buscaram forçar ao máximo as linhas que cercavam a possibilidade de
liberdade. Basearam-se em histórias e razões múltiplas e cheias de sinuosidades que tentaram
interpretar e manipular da melhor forma que poderiam.
Em alguns momentos encontraram disposições legais que sustentavam a validade de
suas reivindicações; em outros, buscaram essa sustentação em idéias consensuais a respeito da
relação entre senhor e escravo; em outros ainda, encontraram em advogados abolicionistas
aliados decisivos para tornar justificável a ilegitimidade de seu cativeiro nos foros. Nesse
sentido, a decisão de entrar na justiça para reclamar a liberdade estava precedida de uma série
de interpretações: de documentos, de condições favoráveis, de argumentos que poderiam ser
aceitos, de aliados possíveis.
Devia contar também com uma análise dos riscos envolvidos em formar um litígio
contra o próprio senhor. Como expôs Elciene Azevedo, havia um grande perigo para o
escravo que demandasse sua liberdade na justiça, uma vez que poderia sofrer duras represálias
do senhor81. Dessa forma, a presença de um aliado na luta judicial e também fora dela pode
ter sido um fator importante para encorajar e sustentar a luta escrava contra o cativeiro nos
tribunais do século XIX. Essas possíveis alianças serão investigadas no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2: ALIANÇAS DENTRO E FORA DOS TRIBUNAIS

Para disputar sua liberdade judicialmente, o escravo precisava do apoio de homens
livres que redigissem e assinassem seu requerimento, lhe conseguissem curador e lhe
protegessem, o que significa que ele precisava ter relações pessoais bem consolidadas82.
Como era considerado “res”, isto é, coisa, pela legislação, não tinha sua personalidade
reconhecida em juízo83 e por isso necessitava de alguém que o representasse. Eis então a
figura do curador, que foi regulada como um direito do escravo no 4º parágrafo, do Aviso nº
7, de 25 de janeiro de 1843, quando ficou disposto que o juiz que julgava a ação de liberdade
devia nomear um homem livre para que representasse e defendesse o escravo no foro84.
Vale ressaltar que, embora alguns indivíduos tenham se apresentado à justiça como
libertos, sempre aparecem em juízo representados por um curador. Isso mostra a presunção da
escravidão de maneira geral ou a de que, mais do que representar a pessoa do cativo, o
curador cumpria o papel de defensor da liberdade, já que sempre estaria presente nesse tipo de
demanda legal.
Muitos desses curadores foram advogados militantes da causa abolicionista que, mais
do que cumprir o seu papel legal de representação do escravo no litígio, atuaram de modo a
favorecer a liberdade e apoiar a luta contra a própria escravidão, em especial na segunda
metade do século XIX.
Elciene Azevedo analisou as relações entre curadores e escravos, e questionou a
tradicional periodização a respeito do movimento abolicionista em São Paulo que o dividia
em duas fases: a legalista (com Luiz Gama) e a fase revolucionária (com Antonio Bento e
seus caifazes, entre 1882 e 1888)85.
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Destacou também a atuação de abolicionistas como Luiz Gama não só dentro dos
foros e da lei, mas também com práticas mais incisivas, como apoio e acoitamento a fugas
escravas e a publicação de artigos legitimando a ação violenta dos escravos contra seus
senhores86.
A lei de 7 de novembro de 1831, para abolição do tráfico de escravos, se torna muito
importante para essa análise. Seu crescente uso nos tribunais do Império a partir dos anos
1860 se configurou como uma decisão política de atribuir valor legal a essa disposição87, em
contrapartida às razões políticas alegadas pelas autoridades do governo imperial para não
emancipar os africanos importados e não estender a eles os mesmos direitos dos chamados
Africanos Livres88. Para Beatriz Galotti Mamigonian, isso significava que os escravos
estavam conseguindo “quebrar a recorrente cumplicidade entre as esferas do poder público e
os proprietários”89.
Mamigonian também destaca que a lei de abolição do tráfico se tornou a principal
bandeira do abolicionismo no início dessa década, extrapolando os sentidos positivos – e
aceitos pelo governo imperial – do que era ser africano livre90.
Elciene Azevedo observou que os rábulas que atuavam nessas ações de liberdade
davam forma e conteúdo jurídico a expectativas e interpretações do direito que eram próprias
dos cativos91.
Em alguns contextos, a convivência com escravos libertados pelo artigo 1° da lei de 7
de novembro de 1831, ou as informações que circulavam a respeito das vitórias nos tribunais
com o uso dessa lei, fizeram com que africanos importados para o Brasil na mesma situação,
mas que aqui foram escravizados, reivindicassem que também tinham direito à liberdade92.
Essa interpretação que os escravos fizeram de sua situação foi reforçada pelos curadores em
seus discursos no foro e nas páginas dos periódicos que circulavam na época.
Azevedo enfatizou a importância da pena abolicionista que traçava denúncias e
discussões acaloradas nas páginas dos periódicos oitocentistas, levando a público as questões
debatidas nos tribunais e suas sentenças. Ela observou que
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o significado político atribuído à questão dos escravos provenientes do tráfico
clandestino estava sendo construído nesse período não apenas dentro dos
tribunais, mas também em outros espaços sociais – como as folhas dos jornais
que davam publicidade [a esses casos]93.

A história de Jacinto, examinada por Azevedo em sua tese de doutoramento, é
sintomática nesse âmbito. Jacinto tomou ciência da ilegalidade de sua condição escrava
(importado depois de 1831) através de um “anúncio” a esse respeito publicado nos jornais de
Santos, que denunciava a escravização ilegal de 23 africanos, incluindo Jacinto, que haviam
sido levados para Jaguari e batizados irregularmente como escravos94.
De forma análoga às publicações relacionadas ao tráfico clandestino, em 1871 vários
artigos de autoria de José Joaquim Peçanha Póvoa discutiram a prostituição forçada das
escravas, em consonância com as ações do juiz municipal e do chefe de polícia da Corte para
libertar essas cativas95.
Não podemos afirmar que as vozes na imprensa informavam diretamente os escravos a
respeito de direitos e possibilidades de liberdades, haja vista o analfabetismo generalizado
entre a escravaria. Todavia, não se pode descartar a probabilidade da existência de pessoas
que liam os jornais para os cativos e a importância dessas publicações para mobilizar e
informar a opinião pública acerca das questões concernentes à emancipação e abolição,
articulando um importante movimento de massas, em especial na década de 188096. E, de
fato, os escravocratas temiam que os discursos e artigos de propaganda abolicionista nos
periódicos incitassem a escravaria à insurreição97.
Homens livres auxiliavam os cativos também fora dos tribunais e das publicações
periódicas, dando incentivo e, às vezes, até acoitamento a fugas de escravos para que o
processo de liberdade fosse iniciado. Enquanto isso, as autoridades imperiais se esforçavam
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por deslegitimar a fuga como atitude aceitável para se iniciar ações de liberdade, mesmo as
envolvendo casos de escravização ilegal98.
Os processos envolvendo a Lei de 1831 aumentaram e se estenderam por várias
províncias ao longo da década de 1880, com o auxílio de vários advogados, juízes e
funcionários que atuavam no bojo de um abolicionismo reforçado por outros laços, como a
maçonaria e o republicanismo99. Elciene Azevedo observou a importância dos maçons para as
questões de liberdade na biografia de Luiz Gama, identificando que, em um ano, mais de 42
escravos foram libertados com o auxílio da Loja América, círculo maçom do qual Luiz Gama
fazia parte.100 Outros círculos maçônicos de São Paulo que seguiam o exemplo da Loja
América eram as Lojas Amizade e Sete de Setembro, e mesmo O Grande Oriente, líder da
maçonaria no Brasil, tinha uma ação efetiva contra a escravidão.101
Além dos curadores, outros homens livres estavam envolvidos diretamente nos
processos de liberdade. Uma vez que o litígio se iniciava, o escravo era colocado em depósito
público ou privado, para que estivesse protegido de previsíveis retaliações dos senhores no
decorrer do processo. Sempre que possível, o depósito era feito em casa de pessoa livre que
assumisse a responsabilidade e os cuidados pelo cativo enquanto durasse o litígio e o
apresentasse em juízo quando fosse necessário.
Eduardo Penna destacou a importância da ação de curadores, procuradores e também
juízes nessas ações de liberdade e na militância abolicionista para desagregação do sistema
escravista ou, pelo menos, para a formação de uma “economia moral” da escravidão no
período oitocentista102. Não podemos deixar de considerar que esses homens envolvidos
diretamente com as lutas judiciais pela liberdade tinham grande importância política no
período, constituindo, nas palavras de Penna, uma “identidade orgânica com o governo
imperial”103. Diversas discussões e debates do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) nas
décadas de 1840 e 1860 surgiram das pendências jurídicas relativas à escravidão e à liberdade.
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Assim, a ação parlamentar e das instituições judiciárias estão profundamente ligadas às
relações sociais de escravidão e às lutas travadas em nome da liberdade104.
Desta feita, neste capítulo buscamos verificar a atuação de curadores, depositários e
outras pessoas no interior do processo e fora dele, no relacionamento com o escravo litigante,
para divisar a importância das alianças constituídas antes ou durante as disputas legais para a
liberdade desses indivíduos.

2.1 Curadores e depositários: o abolicionismo que se praticava nos foros

Quem protagoniza este capítulo é Rufina, uma preta que teve sua liberdade discutida
em um processo na década de 1850105. Ela desejava comprar sua liberdade, mas teve de
recorrer à justiça para que assim pudesse. A lei que regularia a compra da alforria como um
direito do escravo só foi sancionada em 28 de setembro de 1871 – a “lei do ventre livre”.
Assim, o mais lógico seria pensar que a senhora de Rufina não teria nenhuma obrigação legal
de conceder a liberdade mediante indenização. No entanto, a questão, apesar de parecer
simples, gerou uma grande discussão em torno do direito da senhora de julgar arbitrariamente
a respeito da liberdade da preta.
A princípio, poderíamos classificar o processo de Rufina como uma ação para
aquisição da alforria, que convencionamos chamar de ação de liberdade. No entanto, a
expectativa da preta em torno da função da justiça nesse caso parece outro. Não apenas definir
o preço da liberdade da escrava, ou conceder-lhe o direito de comprar sua alforria, mas o
reconhecimento do seu direito à liberdade uma vez que a senhora já tinha acordado com ela a
transação. Vamos entender melhor.
Foi seu pai, Francisco Diogo, quem deu início à ação de liberdade na 3º vara cível da
freguesia de Sacramento, cidade do Rio de Janeiro, em agosto de 1856, após uma tentativa
frustrada de entender-se com a senhora, d. Francisca Rosa Batista, para libertar a filha por
meio de indenização do seu preço.
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Francisco Diogo, que era forro, considerou excessivos os dois contos de réis pedidos
pela senhora de Rufina e foi a partir daí que uma série de aliados começou a figurar na
história da preta. O pai conversou com o segundo delegado de polícia, que convenceu a
senhora a baixar o valor da liberdade da escrava para um conto e quinhentos mil réis. A
senhora pediu, no entanto, que o negócio se demorasse por mais oito dias, pois ela precisava
da escrava para acompanhá-la em uma viajem a Mauá.
Quando voltou, a senhora mandou um representante à casa do segundo delegado para
declarar que mudara de idéia e não levaria o negócio adiante. Francisco Diogo não se deu por
vencido e pediu a intercessão do Dr. Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto, que
falou com o Dr. José Caetano de Andrade Pinto, então chefe de polícia. Pressionada,
Francisca Rosa Batista disse que passaria a carta de alforria à Rufina mediante o valor
acertado, mas pediu novo prazo para cumprir a promessa, por precisar da escrava nos
próximos dias. No entanto, passado o tempo combinado, a senhora mais uma vez voltou atrás
no acordo e Francisco Diogo resolveu levar a causa ao tribunal.
Como se vê, o recurso à justiça ocorreu não para que o preço da liberdade fosse
decidido ou a senhora fosse convencida de conceder a alforria por meio da indenização. Todas
essas etapas foram percorridas antes, através da intercessão de vários aliados. O que o
processo discutiu então foi a obrigação de d. Francisca Rosa Batista de honrar o acordo feito,
em razão do qual a liberdade de Rufina deveria ser considerada um direito.
A história de Rufina chamou a atenção em meio aos autos do Tribunal da Relação
porque nos permite entrever uma série de homens livres cuja relação com seu pai aparenta ser
bastante significativa para a ação de liberdade da preta.
Nada sabemos a respeito do liberto Francisco Diogo, mas é provável que tivesse
relações bem consolidadas no local de residência, já que pôde contar com a intercessão de
pessoas tão importantes quanto um delegado e um chefe de polícia para acertar a liberdade de
sua filha. Além disso, ambos foram chamados para depor no processo cível e testemunharam
a favor de Rufina.
O outro intercessor que aparece no relato da tentativa de compra da liberdade da preta,
o Dr. Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto, apesar de não ocupar cargo de
autoridade local, não era menos ilustre.
Muniz Barreto fora um importante empresário e deputado do Oitocentos, a quem o
governo imperial deu a concessão da ferrovia entre a cidade de Salvador e o rio São

Francisco, em 1853106. A concessão consistia em um direito de privilégio por 90 anos para
construir uma estrada de ferro saindo das proximidades do porto da cidade de São Salvador
até a Vila de Juazeiro, às margens do Rio São Francisco e sinaliza a importância do
empresário na Província da Bahia. Em 1855 – ano anterior ao início do processo de liberdade
de Rufina – ele vendeu os direitos de concessão a capitais ingleses que criaram a Bahia and
São Francisco Railway Company.
No Rio de Janeiro, Muniz Barreto empregou sua fortuna e seus esforços na direção da
folha Correio Mercantil107, que rivalizava em importância com o Jornal do Comércio e
apresentava uma postura liberal bem definida.
No processo de liberdade de Rufina, Muniz Barreto atuou não só como intercessor na
tentativa de convencer a senhora a passar a carta de alforria por compra, mas também como
depositário da preta durante a disputa judicial.
Um detalhe interessante é que Francisco Diogo e Muniz Barreto declararam, na ação
cível, o mesmo endereço: rua da Quitanda, nº 55. O que evidencia a proximidade do
empresário com a família de Rufina antes mesmo do início do processo. Também é possível
supor que a fortuna que Muniz Barreto adquirira pela venda dos direitos da concessão da
ferrovia baiana à empresa britânica no ano anterior ao início do processo, tivesse sido uma das
fontes de onde Francisco Diogo obtivera a quantia nada modesta que apresentou para a
compra da alforria de Rufina.
A coincidência de endereço mostra também que a preta passou a residir com o pai
quando foi posta em depósito. E poderia explicar porque o depositário Muniz Barreto teve a
displicência de se ausentar do país durante o processo, deixando que, na prática, Rufina já
desfrutasse da liberdade disputada em juízo. D. Francisca Rosa Batista reclamou durante o
processo que o depositário teria viajado para a Europa e que a escrava andava pelas ruas como
se livre fosse.
A bibliografia mostra que não era raro que os escravos litigantes passassem a desfrutar
de liberdade já no depósito, contando algumas vezes com a demora proposital do curador nos
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procedimentos jurídicos exatamente para que pudesse assim permanecer longe do domínio
senhorial por algum tempo108.
Interessa nesse processo não só a presença e atuação de tantos aliados importantes ao
lado da escrava e seu pai. A senhora Francisca Rosa Batista também contou com um aliado
não menos importante que atuou como seu procurador: ninguém menos que o Conselheiro
José Tomaz Nabuco de Araújo.
Jornalista, deputado, conselheiro de Estado, promotor, advogado, juiz de direito,
desembargador, presidente de província, ministro da justiça109. A longa lista de cargos
ocupados por José Tomaz Nabuco de Araújo dá mostra da grande relevância política que
tinha sua figura no Império.
É provável que Francisca Rosa Batista tenha procurado os serviços jurídicos do
conselheiro Nabuco em seu escritório de advocacia pela conclusão de que necessitava de um
representante que fizesse frente aos importantes aliados de Francisco Diogo envolvidos com a
questão da liberdade de Rufina.
No Parlamento, Nabuco de Araújo se dedicou à política de extinção efetiva do tráfico
africano e foi escolhido por d. Pedro II para presidir a comissão que avaliava a questão da
emancipação dos escravos no Conselho de Estado. Defendeu um modelo de emancipação
gradual e progressivo, com vistas a evitar os riscos à ordem e segurança públicas110.
No processo de Rufina, além de negar toda a história contada pelo pai da preta, o
conselheiro defendeu Francisca Batista baseado nos direitos de propriedade: “A escravidão
ainda existe entre nós com as suas conseqüências, e pois o escravo está sujeito aos princípios
que regem a propriedade”111.
Reconheceu que a liberdade tivesse mais favor em consonância com “o espírito liberal
das nossas Instituições”, porém não se poderia tirar o poder do senhor sobre o escravo que era
reconhecido como tal, o que seria “uma violência maldita, que ameaça a família e a
sociedade”. Assim, mesmo que admitisse a existência da promessa de liberdade no caso, ela
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não consistiria em uma obrigação judicial, somente moral, já que não havia escritura
pública112.
Desta feita, os argumentos do ilustre procurador contribuíram para que o processo
tivesse sentença favorável à escravidão em 1ª e 2ª instâncias, até ser concedido o direito de
revista pelo Supremo Tribunal de Justiça por “injustiça notória”, com a conclusão do
presidente do Supremo de que havia sido
provado com a necessária concludência [sic] ter a recorrida [d. Francisca Rosa
Batista] convencionalmente [concordado] dar liberdade à recorrente [Rufina]
pela quantia de um conto e quinhentos mil réis, e isto por testemunhas digo
por depoimento de testemunhas qualificadas e maiores de toda a exceção.113

O presidente do Supremo ainda acrescentou que “é corrente em Direito que em favor
da liberdade muitas causas são outorgadas contra as regras gerais”114, citando o parágrafo 4,
título XI, do livro 4° das Ordenações Filipinas.
Além do procurador ilustre, o processo apresenta outro aliado de Francisca Batista que
a teria representado diante do segundo delegado de polícia em meio aos esforços de Francisco
Diogo para acertar a compra da liberdade de Rufina: o português Antonio Gomes, que
cuidava dos negócios da ré freqüentemente. Também figura na história o amásio de Francisca
Rosa, que era sapateiro e alfaiate, e é mencionado como causa para toda a obstinação da
senhora em torno da oposição à liberdade de Rufina.
O curador da preta argumentou que o sapateiro tentara no início proteger Rufina e
convencer a amásia a aceitar o negócio para libertá-la. Mas isso teria provocado ciúmes em
Francisca Rosa, fazendo-a desistir de libertar a escrava e decidir por vendê-la para uma
fazenda de café longe da Corte como forma de castigá-la.
Algumas testemunhas também contaram que Francisca Rosa Batista desconfiava da
presença de outra pessoa interessada na liberdade de Rufina que não o pai dela, e o procurador
da senhora disse que havia um aliado oculto no processo, que “o pretendido bem-feitor não
era o verdadeiro pai” de Rufina.
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Também conta-se que a senhora ficara muito escandalizada pela intervenção da polícia
no caso, se referindo à intercessão do segundo delegado e do chefe de polícia no negócio para
a compra da liberdade da escrava.
Toda essa lista de aliados, representantes e bem-feitores, dos dois lados da história,
nos deixam entrever a série de relações e interesses envolvidos em torno da liberdade de
Rufina. Apesar de a preta ter contado com a intercessão e testemunho de pessoas importantes
da freguesia, os juízes de primeira e segunda instâncias decidiram pela informalidade e
conseqüente invalidade do acordo de compra da alforria, declarando que a escrava só seria
libertada pela vontade da senhora, a qual era defendida por pessoa de tamanha importância
quanto um conselheiro de Estado. Quando o processo chegou ao Supremo Tribunal de Justiça,
todavia, a liberdade foi favorecida por se considerar o valor do depoimento das testemunhas
que confirmaram a formalidade do acordo para compra da alforria.
O jogo de interesses e influências que se delineou em torno da disputa de Rufina pela
liberdade parece ter tido papel decisivo no processo, ainda que não possamos afirmar que
tenha sido determinante. Observamos, todavia, que as relações que se tornaram importantes
no tribunal, configurando personagens que atuariam como depositário e testemunhas, se
constituíram a princípio fora dele, em contexto anterior à entrada da escrava na justiça para
disputa de sua liberdade115.
Outro caso interessante acerca dos aliados dentro do processo é o da preta Benedita,
que foi citado no capítulo anterior. Apresenta-se nele um homem livre que sempre assina os
requerimentos da libertanda116. Em 03 de outubro de 1859, a preta apresentou em juízo uma
petição requerendo a citação de Eméria Pereira das Neves, a pretensa senhora, para audiência
em que se buscaria uma sentença conciliatória. Como a senhora não compareceu na data
marcada, Benedita passou uma procuração ao advogado Capitão João Antonio de Moura e
Cunha e deu início à ação para manutenção de sua liberdade.
Mesmo com a alegação veemente de Benedita de que era liberta, o juiz municipal
optou por considerá-la cativa enquanto sua condição não fosse esclarecida em juízo e, por
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isso, lhe nomeou um curador: José Batista de Azevedo Souza117. Cerca de quinze dias depois,
como o curador não tomou providências com relação ao processo, Benedita requereu que lhe
fosse nomeado outro representante legal.
Chamado em juízo para justificar seu esmorecimento na causa, José Batista de
Azevedo Souza respondeu com as seguintes palavras: “Não me oponho à pretensão da
Suplicante, antes espero que V.S. se servirá remover-me da Curadoria” 118.
O motivo do pedido do curador para sair de cena não ficou claro no processo, mas
podemos supor que não quisesse se envolver em causa tão espinhosa119.
Todos os requerimentos apresentados por Benedita em juízo foram assinados pelo
procurador Capitão João Antonio de Moura e Cunha, inclusive o que pedia a substituição do
curador. Por fim, o capitão tomou o lugar de Azevedo Souza na ação. É possível supor que
esse homem fosse um aliado de Benedita em sua luta pela liberdade e que a tivesse
incentivado a recorrer à justiça nesse momento específico, em que várias ações semelhantes
se iniciavam nos tribunais do sul do Império.
Voltemo-nos também para a trama de Josefa, cujo litígio foi discutido no capítulo
anterior, e que começou quando foi ajudada por um amigo a pular o muro da casa do
consignatário José Luiz Pereira, que estava encarregado de vendê-la. Após a fuga, Josefa se
apresentou à polícia e de lá foi conduzida à Casa de Detenção por requerimento de André
Pereira Lima, que se tornou seu curador na ação de liberdade intentada em outubro de
1871120.
A ação de Pereira Lima na história de Josefa começou antes da data de início do
litígio. Há uma portaria reproduzida no processo com uma lista de escravas que, sob a curatela
dele, reclamaram ser prostituídas por suas senhoras, e tem data de fevereiro de 1871. Na lista
figura já o nome de Josefa, o que nos mostra que houve um intervalo de sete meses entre a
fuga e apresentação da escrava à polícia e o efetivo início do litígio.
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Presume-se que, após requerer a condução da escrava à Casa de Detenção, como
consta no processo, André Pereira Lima tenha ele mesmo tratado dos trâmites para que o
processo de liberdade fosse iniciado.
É provável que Pereira Lima estivesse se especializando em causas como a de Josefa,
isto é, de escravas obrigadas à prostituição que poderiam se beneficiar da medida do juiz
municipal e do chefe de polícia da Corte referente à libertação dessas cativas. Isso porque
além de citar o direito romano como base legal para a libertação das cativas nessas condições,
o curador apresentou vários outros regulamentos que davam sustentação à sua argumentação:
a lei de 1º de Abril de 1680, que diz que há mais razões em favor da liberdade que do
cativeiro; a de 6 de Junho de 1755, a qual dispõe que a prova cabe a quem está contra ela; a de
18 de Agosto de 1769, que manda seguir o Direito Romano nos casos omissos na legislação
brasileira; o 4º parágrafo do Cód. Latin libert tall; Theod A Valent e Leão, nas leis 12 e 14
Cod. De episcopali audienti L. 4; e ainda a lei de 28 de setembro 1871, no que concerne ao
direito do escravo de obter liberdade mediante indenização de seu preço.
Além disso, ele aparece como curador das cinco escravas relacionadas na portaria
reproduzida no processo a respeito dos litígios em torno da prostituição forçada e que foram
por ele conduzidas para depósito na Casa de Detenção121.
Outro detalhe no processo de Josefa que chama a atenção é que ela teve seu
depositário substituído quatro vezes: Xavier Fortes Teixeira, Antonio Francisco Casaes,
Marcelo José Gonçalves, Luiz da Silva Braga e Custódio José Batista. É claro que este é um
caso extremo, mas nos deparamos com sete processos em que o depositário é trocado durante
o litígio, número que equivale a 29,6 % das apelações cíveis em que temos informações
quanto aos depositários.
Sintomático nesse sentido é a série de reclamações que os senhores apresentaram em
alguns processos a respeito do depósito de seus escravos. Além de reclamar da perda
econômica que resultava por estarem sendo privados do trabalho dos cativos durante o litígio,
alguns acusaram os depositários de agir com displicência ou até má fé no cuidado com os
escravos litigantes.
Em maio de 1870, Cristina iniciou ação de liberdade também baseada no argumento
da prostituição forçada e foi posta em depósito sob os cuidados de João de Oliveira
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Guimarães122. Em outubro, Bibiana Maria de Jesus – a senhora de Cristina – enviou uma
reclamação ao juiz: ao invés de permanecer na casa do depositário, Cristina “vaga pelas ruas
da cidade, entregando-se à prostituição e adquirindo maus hábitos pelos lugares que
freqüenta”123; por isso, a ré requereu que a escrava passasse para o Depósito Geral da cidade.
Reclamações do mesmo gênero, isto é, relacionadas aos maus hábitos que os escravos
estariam sujeitos a adquirir enquanto em depósito, foram encontradas no processo de Rufina e
Odorico124. Este último teve a apreensão e depósito na Casa de Detenção decretados pelo juiz.
Todavia, o escravo não foi encontrado nem na casa do depositário, nem na casa de seu pai125.
Efigênia foi apreendida por embriaguez e desordem quando já estava em poder do
depositário126. Ela iniciou ação de liberdade em março de 1871 e acusou a senhora de ter-lhe
obrigado à prostituição. O caso seria muito parecido com todos os outros concernentes à
questão da prostituição forçada e às reclamações do senhor quanto ao depósito do escravo,
mas nos chamou a atenção pelo longo discurso proferido contra as intenções dos defensores
da escrava.
O advogado do réu – Guilherme Bandeira de Gouvêa – alegou que semelhantes ações
envolvendo prostituição forçada eram intentadas com falsa filantropia e para, na verdade,
originarem algum ganho aos interventores nos processos:
Por esses casos omissos tem o moralista Duarte e competente caterva
vivido a custa alheia!!! […] grandioso proveito usufruem os escolhidos
depositários, alugando as escravas, a eles depositadas, ou empregando-as a
quitandar pelas ruas da cidade, como é público e notório, ou desfrutando-as no
serviço doméstico sem despenderem um real de aluguel, recebendo na
terminação do processo a importância dos alimentos que não despenderam!127
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O mais interessante é que a maior parte da argumentação de defesa do advogado
Gouvêa não se baseou na tentativa de provar que a escrava não fora obrigada à prostituição
pelo senhor, mas sim em “denunciar” o que ele considerava seriam as reais intenções por trás
daquele litígio: “... filantropos à custa alheia, adoradores dos casos omissos128, verdadeiros
moralistas da barba longa”.
Ele apresentou em juízo os custos de outro processo semelhante para provar quanto
prejuízo advinha ao senhor, e acrescentou que os depositários dessas libertandas teriam
encontrado um Potosí, fazendo referência à cidade boliviana que se destacou nos séculos
anteriores por sua riqueza como fornecedora de prata à metrópole espanhola.
O procurador de Efigênia era Duarte Gonçalves Pereira e seu depositário era Alfredo
Gonçalves Pereira Duarte. As semelhanças nos sobrenomes não são coincidência; os dois
homens eram irmãos, fato que irritou ainda mais o advogado Gouvêa pela conclusão de que a
preta estaria sob o poder do procurador durante o litígio. Além do parentesco, os dois tinham
o mesmo endereço, e o pai deles, Francisco Gonçalves Pereira Duarte, também morava na
vizinhança, o que era inaceitável para o defensor do senhor.
Depois de tantas reclamações e acusações, o juiz decidiu pela substituição do
depositário de Efigênia. E Alfredo Duarte, o então depositário, recebeu mandado de prisão
por não ter entregado a escrava para ser removida para o outro depositário. Ele disse que não
a entregara em tempo porque ela se encontrava enferma.
Quando Efigênia foi enfim posta sob a guarda de Luis Antonio Vieira de Barros
Vasconcelos – o novo depositário -, ela de lá fugiu após uma visita do procurador Duarte
Francisco Gonçalves Pereira.
As confusões concernentes aos interventores no processo não se limitaram a
procurador e depositário. O curador Carlos Honório foi substituído por Hermógenes Queiros e
Silva por falta de diligência na ação judicial.
As reclamações senhoriais e o andamento do processo nos permitem observar que a
proximidade de Efigênia com o procurador durante o litígio, haja vista o parentesco do
mesmo com o depositário, deve ter desempenhado papel de suma importância na elaboração
de estratégias a serem utilizadas no tribunal. O que também pode ser observado a respeito da
fuga da escrava durante o processo. Sidney Chalhoub observou que seria possível interpretar
as fugas dos cativos durante o andamento do litígio como uma estratégia para informar a
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O advogado usa a expressão “casos omissos” porque a defesa da libertação das escravas obrigadas
à prostituição se baseava no uso do direito romano, que era subsidiário ao brasileiro nos casos em que
a legislação imperial fosse omissa, isto é, não possuísse disposição a respeito.

ilegitimidade de seu cativeiro ao juiz que julgava a ação129. Assim, fica ainda mais plausível a
participação do procurador na fuga de Efigênia como mais uma estratégia para sua defesa no
tribunal.
Apesar de as sentenças de 1ª e 2ª instâncias não terem sido favoráveis à Efigenia, a
falta de diligência do curador no início do processo e as confusões em torno do depósito
possibilitaram que o processo durasse mais do que seria aceitável para o senhor, tão
preocupado com os prejuízos financeiros advindos da ação judicial. E garantiram que, durante
aqueles quase três anos, a escrava desfrutasse de alguma liberdade em poder dos depositários.
Esse processo também mostra que o movimento dessas escravas nos tribunais com a
alegação da prostituição forçada gerou uma série de insatisfações e motivou também a
elaboração por parte dos defensores dos interesses senhoriais de um discurso a respeito do seu
significado, da sua legitimidade e da ação dos homens livres nesses processos.
Em pelo menos 15 dos processos lidos o curador foi substituído e em cinco deles, a
substituição aconteceu mais de uma vez. Maria Teresa, por exemplo, cuja ação foi intentada
para compra da liberdade, teve três diferentes curadores, e mais um tutor, que também foi
trocado uma vez, somando cinco representantes distintos durante a disputa no tribunal. Em
geral as trocas eram motivadas por reclamações dos senhores, falta de diligência do curador
no processo, ou casos específicos de desistência, doença ou falecimento do curador.
Acusações contra os abolicionistas e sua atuação nos tribunais não eram incomuns e,
segundo Ricardo Tadeu Caíres Silva, se tornaram ainda mais recorrentes a partir da década de
1880, com o aumento das ações de liberdade130.
Essas acusações e reclamações revelam as concepções senhoriais sobre qual deveria
ser a atuação desses homens livres, não prejudicando os interesses escravistas ou buscando
interesses próprios. Vemos ainda no processo protagonizado por Efigênia a percepção de que
alguém lucrava com as perdas dos senhores.
Diante de toda a preocupação do escravocrata quanto aos gastos advindos do processo,
é plausível afirmar que, mesmo para o senhor, seria melhor entrar em um acordo com o
escravo antes que ele recorresse aos tribunais.

129 CHALHOUB, op. cit, p. 120.
SILVA, Ricardo Tadeu Caíres. “Memórias da travessia: aspectos do tráfico internacional de
escravos para o Brasil nas falas dos cativos que disputavam suas liberdades na Justiça. Bahia (18841888).”, IV Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, Curitiba, 2009, p. 4.
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Como vimos, havia também a acusação de falsa filantropia aos interventores no
processo. Diante de uma dessas acusações, o curador que defendeu os escravos da finada
Antonia de Macedo Sodré, na ação intentada contra os herdeiros de Francisco de Albuquerque
Muniz Telo em maio de 1878, respondeu dizendo que
Isto não passa de uma insinuação maligna: quem há que ignore que
pobres oprimidos, perdidos em uma freguesia da roça, sem meios e sem
recursos não conseguiriam nunca chegar à porta do templo augusto da Justiça,
se alguém condoído de sua desgraça, lhes não valesse com seu auxílio, e não
os trouxesse pela mão a autoridade que pode e deve protegê-los, ouvindo os
seus lamentos, e mantendo-os seus contestados direitos?131

Destaca-se na fala do curador a intenção de responsabilizar a Justiça pela proteção aos
direitos dos escravos, e a estratégia de retratá-los como miseráveis e necessitados de ajuda de
outrem para a garantia desses mesmos direitos, inclusive para a aquisição da liberdade. Esta é,
ademais, uma argumentação que correspondia à imagem que os magistrados e autoridades do
império tinham sobre a população escrava e desejavam que fosse generalizada. Seria perigoso
admitir que os próprios escravos fossem os sujeitos de suas reivindicações e provocadores dos
incômodos sofridos pelos senhores naqueles anos. A escravidão e a alforria deviam ser um
negócio tratado pelos proprietários brancos e livres, a quem caberiam as decisões a esse
respeito.
Se os escravos poderiam ter como aliados curadores e depositários, as reclamações dos
senhores apontaram também para outras redes de solidariedade que poderiam auxiliar o
escravo na sua ida à justiça.

2.2 Familiares e parceiros: a luta em comum

A escrava Josefa, de quem falamos há pouco, parecia contar com um curador bastante
engajado na questão que a levara ao tribunal, isto é, a libertação das escravas obrigadas à
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Apelação cível sobre liberdade de escravos. Apelantes: Teresa, Adriano, Vicente, Benta,
Emerenciana, Alexandrina, Felipe, Cristina, Margarida e os pardos Marcelino e Leonídio, escravos de
Antonia de Macedo Sodré. Apelados: Antônio José da Silva Ribeiro, Antônia de Albuquerque Muniz
Telo Ribeiro e os herdeiros de Francisco de Albuquerque Muniz Telo. Rio de Janeiro, de 29/05/1878 a
12/08/1881. (AEL: 84.0.ACI. 196, localização: RRJ mr 059).

prostituição. Não menos importante, todavia, se mostrou a presença de um pardo que a ajudou
a chegar à polícia para que toda a ação judicial fosse possível.
Não sabemos o nome desse homem, mas é dito no processo que se tratava de alguém
com quem Josefa “mantinha relações”, e que morava na rua de São Pedro, atrás da casa do
consignatário Pereira, de onde Josefa fugiu, com a ajuda do mesmo pardo, para se apresentar
à polícia.
Odorico, cuja história foi contada no capítulo anterior, teve também o auxílio de
alguém pouco ilustre para a cena política da época, mas que foi de grande importância para
seu processo de liberdade: seu pai, que inclusive foi acusado pela senhora de pretender tirar o
cativo “da ré para aproveitar-se de seus salários” 132. Para nós, ele é apenas um homem sem
rosto e sem nome, já que o processo não traz outras informações a seu respeito; mas é
provável que tenha colaborado para reforçar na memória de Odorico a história da
escravização ilegal de sua mãe e o apoiado a buscar o reconhecimento de sua liberdade na
justiça. Outro processo que apresentou laços familiares foi o de Rufina133, cujo pai participou
ativamente da pendenga judicial.
O caso que vimos no primeiro capítulo sobre o escravo Isac também é um exemplo
interessante134. Lembremos que ele fora libertado com condição no testamento do senador
Conselheiro Bernardo Pereira de Vasconcelos, mas a irmã do senador, d. Deoguina Maria de
Vasconcelos de Usmar, alegou que o escravo pertencia a ela e não ao irmão.
No processo há menção a um “sedutor de escravos”, João Dias, que, segundo a defesa
de d. Deoguina de Usmar, teria falsificado um documento relacionando todos os escravos que
havia na casa em que o senador Vasconcelos morava com sua irmã como de propriedade
desse mesmo senador, sendo compreendido entre eles o preto Isac. Com esse documento,
todos os escravos ali relacionados poderiam se declarar libertos pelo testamento do senador.
João Dias era padrinho de alguns dos escravos de Bernardo Pereira de Vasconcelos e pode ter
sido um aliado de Isac em seu litígio pela liberdade.
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Retomemos também o processo de Felisminda Antonia, no qual vale a pena observar
os aliados que a escrava teve durante o processo135. Além da ex-senhora, que defendeu
insistentemente sua posse sobre a escrava e seu direito de libertá-la, Felisminda parece ter
contado com o apoio de seu amásio, o feitor da fazenda de Francisco Machado, que,
provavelmente, foi quem facilitou sua fuga da propriedade, o que resultou na sua apreensão e
posterior início do litígio judicial para provar a validade de sua carta de alforria.
O feitor, Antonio Maria Sobral, também é apontado pelo defensor de Francisco
Machado como sendo o promotor de toda a ação de Felisminda em torno de sua liberdade.
“Desencaminhada por maus conselhos”136, alguém “tem tratado destes negócios”137, a
escrava tem deixado a ação correr à revelia confiando nas “proteções que tem para continuar a
viver como se liberta fosse”138, existência de um “sedutor de escravos”. A suposição da
presença de pessoas livres ou libertas motivando a ação do escravo que ia à justiça era
freqüente nos processos de liberdade. Assinalam o temor crescente dos escravocratas frente à
ação daqueles que auxiliavam os cativos e sustentavam suas estratégias, em especial naquele
momento de aumento das ações de liberdade, de declínio moral da escravidão e crescimento
de opiniões emancipacionistas139.

2.3 Desamparados: processos sem aliados e relações fora dos tribunais

Além dos escravos que iam a tribunal acompanhados por um membro da família, um
amásio, um parceiro ou mesmo um homem letrado que o defendesse na própria disputa
judicial – como curador, procurador ou depositário -, também nos deparamos com casos de
escravos que aparentavam estar sozinhos em juízo.
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Apelação cível sobre liberdade de escravo. Apelante: Felisminda, escrava de Antonia Maria de
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Em geral, observamos episódios em que o escravo, impossibilitado de apresentar um
requerimento para sua liberdade assinado por pessoa livre diretamente ao juiz competente,
fugia e se dirigia à polícia ou à Santa Casa de Misericórdia, buscando nas próprias autoridades
legais algum tipo de proteção à sua reivindicação de liberdade.
A escrava Maria, por exemplo, teve seu processo de liberdade iniciado porque foi
apreendida pela polícia da Corte em uma casa de meretrício depois da medida do chefe de
polícia e do juiz municipal para a libertação das escravas obrigadas à prostituição por seus
senhores140. Nesse caso, parece bem claro que os aliados com quem Maria poderia contar
eram o próprio chefe de polícia e o juiz municipal, uma vez que a eles pertencia a origem de
sua presença em tribunal para disputar sua liberdade.
Como vimos no capítulo precedente, outro personagem dessa ação cível que se tornou
aliado de Maria na luta por sua liberdade foi o seu curador, que interpretou a ausência de
documentos como suficiente para suspeitar de importação ilegal de sua mãe. A suspeição
levantada pelo curador possibilitou a alegação de que Maria seria livre pela lógica de que o
parto segue o ventre.
Vinicius Pereira de Oliveira analisou a história de um africano importado ilegalmente
no Rio Grande do Sul, que procurou ir à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para ter
sua liberdade defendida141. O africano se chamava Manoel e viera do Congo em um
carregamento de escravos que desembarcou em Conceição do Arroio, Rio Grande do Sul, em
1852 – o último na província. Dez anos depois, formou um processo crime contra o Capitão
Joaquim José de Paula, residente em São Leopoldo, por tê-lo escravizado ilegalmente.
Antes de ter passado ao poder do capitão, no entanto, Manoel Congo teria sido escravo
de outro senhor e escapara de seu domínio quando resolveu fugir rumo à Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre para se apresentar como africano livre às autoridades
competentes. No caminho para Porto Alegre acabou sendo reescravizado pelo capitão.
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Apelação cível sobre liberdade de escravo. Apelante: Maria, escrava de Manuel Ferreira da Costa.
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Outro caso que apresenta o recurso às autoridades competentes é o da parda Vitória142,
cuja história apenas começamos a contar no capítulo anterior. Está anexo ao processo um
ofício da Secretaria de Polícia da Corte, com data de 11 de novembro de 1857, assinado pelo
chefe de polícia, informando que Vitória se declarara livre e se encontrava na Casa de
Detenção. Ela não apresentou um requerimento de liberdade assinado por um homem livre e,
além disso, teve seu curador nomeado pelo juiz municipal e permaneceu na Casa de Detenção
durante todo o processo. Esses fatos talvez evidenciem a ausência de aliados envolvidos de
modo direto no processo, uma vez que nenhum homem livre se apresentou para ser seu
depositário ou curador.
Por outro lado, a existência de alguma parceria não ligada de maneira direta à disputa
judicial não pode ser descartada, uma vez que várias testemunhas disseram conhecer Vitória
há muito tempo, o que sugere que ela tinha relações de longa data no local onde residia. Além
disso, uma testemunha depôs que a parda teria tentado trocar de senhor antes de recorrer à
justiça, pedindo que a mãe da testemunha a comprasse, o que mostra que havia, no mínimo,
uma relação de confiança entre a escrava e a dita testemunha.
A mãe dessa testemunha teria se negado a comprar a escrava por saber que ela era
livre por ter viajado à França. Além dela, outras testemunhas confirmaram a história da
viagem de Vitória à Europa. Se a história era verídica ou não, apenas podemos fazer
proposições. Mas importa observar que as testemunhas só poderiam saber de tal história a
partir de informações fornecidas pela própria Vitória, uma vez que ela fora vendida para a
corte após passar três anos em Pernambuco depois do retorno da França. Destarte, é pouco
provável que alguma das testemunhas tenha presenciado o embarque da parda, ou tivesse
alguma relação com ela ou a família de seu senhor nessa época.
Em que medida Vitória espalhou essa história e convenceu as pessoas de sua
veracidade somente podemos supor. Mas sugerimos que as pessoas que foram a juízo
confirmar essa história tinham no mínimo uma relação de solidariedade com a parda,
ajudando a sustentar sua argumentação no foro.
Desta feita, não podemos supor que os cativos estivessem totalmente desamparados
em seus embates pela liberdade. Mesmo que não tivessem algum amparo judicial por meio de
um curador, procurador ou depositário aliado, homens e mulheres escravizados construíram
redes de relações que, fora dos tribunais, davam sustentação à sua luta pela alforria.
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Apelação Cível sobre liberdade de escravo. Apelante: Vitória, escrava de Manoel Simões da Silva.
Apelado: Manoel Simões da Silva. Rio de Janeiro, 17/03/1858 a 02/07/1859. (AEL: 84.0.ACI.79,
localização: RRJ mr 026).

Mas não devemos também nos deixar levar pelo outro extremo, a idéia de que essa
luta era travada por outrem, por protetores que lhes auxiliavam a adquirir a liberdade
enquanto os próprios cativos aguardavam o resultado final143.
Esse modelo de interpretação foi repetido por muitos escravocratas, que viam grande
perigo em admitir que o escravo fosse capaz de lutar ele mesmo por sua liberdade. Escravidão
e emancipação deviam ser um negócio tratado por homens livres e proprietários, como ficou
evidente nos discursos de muitos senhores que figuraram como réus nos processos que
analisamos. Admitir que eram seus próprios escravos que tomavam a decisão de ir a juízo e
pretender sua liberdade contra eles era mais difícil do que relegar essa iniciativa a algum
benfeitor.
Vale observar que as práticas de [re] escravização ilegal foram perdendo a
legitimidade ao longo do período oitocentista, em especial a partir da segunda metade do
século, com uma intensa discussão jurídica sobre as ações de escravidão e revogações de
alforria, que se configurou entre juízes e advogados da corte144. Entre os processos iniciados
na corte e julgados pelo Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, apenas 2 foram iniciados
pelos senhores para revogação de alforria durante o século XIX145.
Esse debate, todavia, não se limitou aos homens letrados, mas foi compartilhado nas
ruas e senzalas, por libertos e escravos. Sem negar o mérito dos advogados abolicionistas no
processo que garantiu a liberdade de muitos cativos frente à escravização ilegal, devemos
observar que os escravizados encontraram suas próprias formas de provocar e formular essas
alianças e redes de solidariedade e de aproveitar ao máximo as contribuições que pudessem
ter em seu embate contra o cativeiro.
À semelhança do litígio da parda Vitória, que tentara trocar de senhor antes de levar a
causa ao tribunal, outros processos mostram as tentativas de aquisição de liberdade que
antecederam a entrada na justiça e se basearam na articulação de relações pessoais e redes de
solidariedade.
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O escravo Firmino obteve de seu senhor uma licença para que promovesse uma
subscrição em benefício de sua alforria146. Com essa autorização do senhor, o cativo poderia
adquirir a quantia necessária à compra da alforria por meio de doações ou empréstimos de
outras pessoas. O valor em que Firmino fora avaliado era de 1,2 milhão de réis. Apesar de ser
um valor elevado, o escravo de fato conseguiu obter a quantia para sua liberdade.
Outro caso de compra da alforria se deu com Maria Teresa147. José Fernandes Cardoso
Guimarães tentou comprar a escrava com o fim de libertá-la. O acordo entre Maria Teresa e o
benfeitor era que o valor da liberdade seria pago com seus serviços.
Bento comprou sua liberdade também com o auxílio de uma terceira pessoa, pois,
tendo por suas economias ajuntado a quantia de 300 mil réis, a fim de se
libertar do cativeiro e exigindo sua ex-senhora a quantia de 700 mil réis para
esse fim, faltaram ao suplicante 400 mil réis148.

Ele pediu essa quantia emprestada a d. Joaquina Maria Rosa e a reembolsaria com
seus serviços.
Elciene Azevedo observou que os cativos conseguiam ajuda para a compra da alforria,
“com freqüência, de pessoas ligadas ao escravo que, provavelmente, haviam sido de alguma
forma persuadidos por estes a ajudarem-no a conseguir a liberdade”149.
Apesar de as três histórias apresentadas acima tratarem da tentativa de compra da
liberdade e contarem com a solidariedade de outrem, todas culminaram com a ida dos
escravos à justiça. Isso se deu por diferentes razões.
Firmino foi impedido de efetivar a compra de sua alforria porque sua senhora havia
falecido há pouco e ele se encontrava entre os bens litigados por aqueles que se diziam
herdeiros da senhora. Assim, mesmo com os 1 conto e duzentos mil-réis em mãos, não
poderia adquirir sua liberdade até que o processo que julgava a partilha dos bens de sua finada
senhora não fosse resolvido.
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Maria Teresa, por sua vez, acreditava que sua alforria já estava acordada entre Ana do
Rocher – sua senhora – e José Fernandes Cardoso Guimarães. No entanto, quando Guimarães
voltou à casa de Ana do Rocher para efetuar a compra, ela disse que não iria mais vender a
escrava. O curador de Maria Teresa argumentou que desde que o preço fora tratado ela não
poderia mais ser espoliada do direito à sua liberdade, pois o trato deveria ser cumprido até o
fim. A senhora alegou que nunca pensara em vender a escrava, pois necessitava de seus
serviços, e também nunca pretendera libertá-la, visto ter lhe dado vários desgostos.
Em juízo, além do esforço para negar que o trato tivesse acontecido, a senhora deu
vários detalhes a respeito da relação de Maria Teresa com seu benfeitor:
A autora quase sempre era empregada pela mãe da ré150 em compras
de porta fora para o arranjo da Cozinha, que estava entregue então ao seu
cuidado. Que em tais saídas começou aquele Guimarães (que fora depois
preso por quebrar de má fé, sendo taberneiro, e não negociante como se tem
inculcado) a solicitar a autora com grandes promessas de liberdade
conseguindo dela o que dela pretendia. Aparecendo por vezes arranhada a
autora e ferida em casa, perguntava-lhe a originária ré sua senhora a causa
daquilo, e ela se desculpava como lhe parecia. Porém veio finalmente a mãe
da ré a saber que a autora aparecia daquele modo porque aquele Guimarães
por motivo de ciúmes a mal-tratava, sendo o mesmo Guimarães causa de que a
mesma autora se demorasse tempo considerável fora de casa todas as vezes
que dela saía a fazer compras. Desde que soube daqueles ilícitos e
escandalosos passos, tratou a mãe da ré de a pôr no maior recato possível
tirando-lhe todas as ocasiões de poder sair à rua. Guimarães vendo que lhe
faltava a sua amásia a autora fez todos os esforços que lhe sugeria sua
criminosa afeição, e vendo que apesar deles nada podia conseguir, lembrou-se
de inventar o estratagema de que trata o libelo, em que se diz que ele
Guimarães fora falar em compra da autora (...) tudo isso é uma refinada
mentira de propósito.151

Para a senhora, a luta pela alforria de Maria Teresa estava mais ligada às suas relações
afetivas com o tal Guimarães do que ao anseio pela liberdade. Por mais que possamos
considerar que a relação afetiva entre ambos existisse, isso não exclui o fato de que a
conquista da alforria era uma importante expectativa de Maria Teresa e que ela poderia ser
beneficiada pela disputa judicial.
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Outro detalhe intrigante do caso é que, apesar de contar com a presença de José
Fernandes Guimarães durante todo o processo e estar depositada para tratar de sua liberdade,
Maria Teresa foi castigada pela senhora durante o litígio152.
O escravo Bento, por sua vez, chegou à justiça de um modo diferente. A luta pela sua
liberdade parecia resolvida após o empréstimo feito com d. Joaquina Maria Rosa e a compra
da alforria.
Por que então, em julho de 1867, o pardo seria apreendido como escravo fugido pelo
inspetor de quarteirão da Freguesia de Santo Antônio?153. Na ocasião, Antônio Frederico
Kuster entrou na justiça com pedido de mandado de manutenção da liberdade de Bento e o
processo foi iniciado154.
A partir daí Antônio Kuster é apresentado como aliado de Bento, tendo se tornado seu
curador e depositário ao longo do processo. Em contrapartida, aquela que havia emprestado a
quantia de 400 mil réis ao pardo para a compra da liberdade aparece como ré pela tentativa de
reescravização de Bento, “dizendo tê-lo comprado, negando as condições da transação”155.
No tribunal, d. Joaquina Rosa apresentou escritura de compra de Bento, a qual o pardo
alegou que fora passada apenas para assegurar-lhe o pagamento dos 400 mil réis emprestados.
Outra informação interessante trazida nessa ação cível é que os 400 mil réis
emprestados seriam pagos mediante cerca de sete meses de trabalho do escravo à doadora.
O pardo teve sua liberdade mantida por sentença do juiz, sendo depositado em poder
do seu curador, Antônio Frederico Kuster. Este intercedeu para que Bento fosse empregado
como pedreiro em uma obra, de onde o escravo desapareceu a certa altura do processo.
Antônio Kuster afirmou acreditar que esse desaparecimento se devia à “violência empregada
por Joaquina Maria Rosa”, que se opôs à manutenção da liberdade de seu curatelado.
Vale ressaltar que o processo teve início por uma fuga de Bento, e essa estratégia se
repetiu mesmo durante o processo. Como vimos com relação ao caso de Efigênia, e de acordo
com Sidney Chalhoub, a fuga durante o litígio poderia ser uma estratégia para informar a
ilegitimidade de seu cativeiro ao juiz que julgava a ação156.
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A primeira fuga aconteceu por um motivo em especial: d. Joaquina Rosa pretendia
vender Bento para fora da Corte.
No capítulo a seguir, discutiremos os momentos e situações que motivaram ou deram
lugar à decisão dos escravos de procurar na justiça o reconhecimento ou a aquisição de sua
liberdade. Investigaremos como eles decidiram procurar a justiça naquele momento e quais os
dispositivos que encontraram para tanto.

CAPÍTULO 3. “E COMO ATUALMENTE A QUEIRAM REDUZIR À
ESCRAVIDÃO”157.

Não é preciso grande esforço de imaginação histórica para concluir que nenhum
senhor escravocrata se sentia feliz ao ser intimado para defender sua propriedade escrava no
foro e ainda ter que arcar com os custos do processo, advogados e procuradores. Essa
infelicidade poderia se materializar de diversas formas: em castigos físicos contra o escravo
que o processara, com a venda do libertando para regiões indesejadas por ele ou com a perda
de direitos acordados entre cativo e senhor. Assim, para demandar judicialmente por sua
liberdade, o escravo enfrentaria vários riscos. Como frisou Elciene Azevedo, era comum o
açoitamento como “punição por fuga ou até mesmo por manifestarem ‘pretensões’ de
liberdade”158. Assim, a decisão do cativo de ir à justiça significava, na maior parte das vezes,
uma situação limite, em que qualquer outra tentativa de negociação direta com o senhor se
mostrara impossível159.
Esse “aspecto conflitivo” das ações de liberdade, nas palavras de Angélica Zubaran,
poderia afastar os cativos dos tribunais. No entanto, suas expectativas em torno da
possibilidade de a justiça exercer uma interferência efetiva nas relações com o senhor160,
amenizariam, quiçá anulariam o temor aos riscos advindos do enfrentamento judicial, o que
evidencia que os litígios pela liberdade representavam uma chance real de resultados
favoráveis aos cativos161.
Como observamos no primeiro capítulo, podemos dividir os processos para a liberdade
em dois grandes grupos: as ações de liberdade, em que se busca a obtenção da alforria, e as
ações de manutenção de liberdade, em que se requer o reconhecimento de um direito à
157
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liberdade que se deu por algum elemento ou evento do passado, mesmo que nunca tenha sido
desfrutado.
Entre os processos do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro iniciados na Corte, há 30
processos de manutenção de liberdade, de um total de 39 processos cujos autores são
escravos. Em pelo menos sete deles os autores já desfrutavam da liberdade há algum tempo
quando sofreram tentativas de reescravização e acionaram a justiça para se protegerem. Nos
outros 23 processos, todavia, os indivíduos que reclamaram seu direito à liberdade estavam
vivendo em cativeiro ilegal havia cerca de, no mínimo, um ano. Dentre eles, verificamos pelo
menos cinco que foram iniciados por volta de dois anos após a escravização ilegal ou o direito
que teria conferido liberdade ao escravo litigante. Esse parece um número razoável, e um
lapso de tempo também razoável. Por outro lado, encontramos quatro processos iniciados
após 5 a 10 anos de cativeiro ilegal, e três casos de escravos que viveram por 20 anos nessa
condição. São eles Pompeu162, Odorico163 e Carlota164, que nasceram livres, mas foram
batizados ilegalmente como escravos. Esses três indivíduos passaram toda sua vida em uma
situação de cativeiro ilegal, mas só levaram a causa à justiça após 20 anos. Por quê?
Para entender essas e outras histórias, precisamos nos debruçar sobre uma série de
questões, tais como a forma como os escravos sabiam ou entendiam que tinham direito à
liberdade, o que acontecia para que tomassem a decisão de ir à justiça e como de fato o
faziam.

3.1 Como sabiam de seu direito à liberdade

Mais do que saber que havia uma disposição legal ou algum documento que lhe
conferiria liberdade, o escravo devia ter certa expectativa de que sua argumentação seria
162
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aceita no tribunal, levando-o a crer que a possibilidade de ter um resultado positivo na
demanda legal era maior que os riscos daí advindos. Essa esperança ou convicção poderia
advir do conhecimento de demandas semelhantes que tenham resultado em liberdade.
Azevedo também observou a importância da publicidade das próprias ações de
liberdade, observando “escravos com uma ação baseada no conhecimento de casos e
demandas em que advogados abolicionistas politizavam e tornavam públicos aspectos e
possibilidades favoráveis aos cativos”165.
A publicidade que as ações dos escravos nos foros foram ganhando ao longo do século
XIX nas senzalas e nas ruas pode ter sido um fator motivador para o aumento progressivo dos
processos de liberdade. Conhecer casos de escravos que obtiveram a alforria mediante
demanda judicial, baseados em direitos diversos, pode ter instigado outros indivíduos a
também buscar na justiça o mesmo benefício.
Isso ficou evidente no processo que julgou a liberdade de Joaquina, iniciado em
janeiro de 1872166. Seu curador começou sua defesa com a alegação de que a escrava queria
“aproveitar as disposições da lei que têm beneficiado a outras em iguais condições que ela”167,
referindo-se às medidas tomadas com relação à prostituição das escravas na cidade do Rio de
Janeiro168. A atuação do juiz municipal e do chefe de polícia da Corte acerca das escravas
obrigadas à prostituição ganhou grande publicidade, em especial devido aos “brilhantes e
enérgicos artigos publicados ultimamente no Jornal do Commercio”169 pelo jornalista José
Joaquim Peçanha Póvoa, como assinalou um dos maiores observadores da sociedade de sua
época, Machado de Assis.
Essa publicidade também foi apontada pelo curador de Rita, no processo que intentou
contra a senhora Maria da Conceição Correia Lima170. Afirmou que a escrava vinha à justiça
“sabendo das justas medidas tornadas famosas pela Polícia para evitar tais escândalos” e que
era
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conhecida pelos Jornais da Corte a medida apascenta [?] e honrável, tomada
pelo digno Juiz Municipal da 2ª Vara, de fazer cessar o escandaloso e imoral
abuso de alguns senhores de escravas, de forçarem-nas a um comércio ilícito,
com a ofensa da moral, da religião, e transgressão da lei penal.

Os jornais também contribuíram para a circulação das discussões e informações acerca
do tráfico ilegal de africanos. Elciene Azevedo mostrou o caso de um africano importado após
a proibição do tráfico pela lei de 1831 que soube do seu direito à liberdade graças a uma
denúncia de desembarque ilegal de africanos publicada em um jornal de Santos171. Dessa
forma, a autora destaca o grande temor senhorial de que os discursos e artigos jornalísticos de
propaganda abolicionista incitassem a escravaria à insurreição172.
É presumível a polêmica que essas ações de liberdade causavam entre os escravocratas
no Império, haja vista a interferência da justiça no poder senhorial. Podemos imaginar as
discussões nas ruas, para além das publicações em periódicos. Muitas dessas insatisfações
senhoriais foram expressas nos próprios litígios, em que, por exemplo, o juiz municipal
Miguel José Tavares foi acusado de abuso de poder por intentar ações para libertar as escravas
prostituídas. Essas ações de liberdade devem ter causado especial polêmica, pois atingiam de
uma só vez grande número de proprietários no período, haja vista que a prostituição das
escravas era prática recorrente desde a colônia.
O advogado de Maria da Conceição C. Lima, por exemplo, assinalou que “a
prostituição [era] uma necessidade, admitida em todos os Países como garantia da honra e paz
das famílias”173, e considerou a medida do juiz como uma calamidade, visto que “após essa
medida, escravas que eram coagidas a prostituir-se e outras que não eram compareceram à
Polícia como denunciantes de seus senhores”174.
A arguição do rábula sugere, ainda, que essas medidas chegavam sem dificuldade ao
conhecimento da escravaria em geral, já que seria possível que outras escravas, não postas em
depósito pelo próprio juiz Tavares, comparecessem à polícia “como denunciantes de seus
senhores”.
Outra questão que, levada aos tribunais do Império, ganhou grande publicidade pela
polêmica que gerou, foi o uso da lei de 30 de novembro de 1831 para reclamar a liberdade de
africanos importados após sua promulgação. Como observamos no primeiro capítulo, os
171
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processos de liberdade que foram intentados, sobretudo a partir da década de 1860, trouxeram
ao cerne da discussão a aplicabilidade da Lei de 1831, considerada até então como inócua,
“para inglês ver”.
Azevedo assinalou que essa era uma questão “explosiva”, pois a maior parte dos
escravos que sustentavam a economia do Império era composta por africanos advindos do
contrabando pós-Lei de 1831 e seus descendentes, o que implicaria na ilegalidade
generalizada da propriedade escrava naquele período. Nesse sentido, se torna sintomático o
alerta do senador Rodrigues de Carvalho sobre o perigo de emancipar os africanos importados
ilegalmente, alegando que
se tal acontece, entram já todos em uma revolução, porque basta um que saiba
ler para que, vendo esta disposição, cite todos os outros; e ainda que nenhum
preto saiba ler não há de faltar quem por espírito de revolta, de que há agora
tanta abundancia, procure onde existem esses pretos para os aconselhar.175

Além de ter ficado famosa pela polêmica que envolvia, a libertação de africanos
através da Lei de 1831 também pode ter chegado ao conhecimento de outros negros
escravizados pela própria relação deles com africanos livres176.
Beatriz Gallotti Mamigonian nos conta que, em 1848-9, houve planos de revolta de
escravos no Vale do Paraíba justificados pela insatisfação dos cativos devido “à presença de
africanos livres entre eles (um símbolo de que todos os importados depois de 1830 ou 1831
tinham direito à liberdade)”177.
De forma análoga, Elciene Azevedo apontou para “o entendimento que os próprios
cativos estavam forjando sobre seus direitos, baseados na relação que estabeleciam, não
necessariamente com os homens letrados, mas com seus pares”178.
Podemos considerar que esses aspectos se intensificavam quando vividos na Corte,
onde o meio urbano e a grande quantidade de negros habitando a cidade facilitavam a
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comunicação, a mobilidade e a difusão das informações. Metade da população total da cidade
era escrava na primeira metade do século XIX, e, em 1849, 66,4% dos cativos eram
africanos179.
Ao abordar as interferências da Grã-Bretanha no combate ao tráfico ilegal de africanos
no Brasil, Beatriz Mamigonian notou que havia grande preocupação com o impacto das
atividades abolicionistas britânicas sobre a população escrava, e citou, por exemplo, o caso de
escravos que declararam aos britânicos “terem sido vendidos ou saberem de parceiros
africanos livres que o foram”180. O trecho mostra que esses indivíduos sabiam que seus
parceiros eram africanos livres e que viam os britânicos como aliados na luta contra o
cativeiro.
Nesse sentido, supomos que os aliados que os escravos constituíam na própria
experiência da escravidão, abolicionistas ou não, poderiam ler os jornais para eles, ou os
informar a respeito de disposições legais, promessas, documentos que poderiam lhes garantir
liberdade. Como observado no capítulo precedente, parentes, amigos e parceiros de cativeiro
poderiam exercer papel decisivo para a entrada dos escravos na justiça também como
motivadores e apoiadores na demanda judicial.
Não é possível afirmar com exatidão se os escravos de fato conheciam os códigos e
disposições legais que eram citados em seus libelos de liberdade ou que seus curadores
arrolavam em sua defesa. Nem se compreendiam os significados jurídicos de suas pendengas
contra os senhores. Mas, certamente, estavam a par de elementos e situações que poderiam ser
aceitos como plausíveis para justificar sua liberdade diante do aparato judicial, o que
aprenderam em sua própria experiência de cativeiro.
Alguns desses “conhecimentos” serão percebidos adiante, ao observarmos como, além
do argumento central citado para a liberdade, os escravos entendiam que era o momento de
levar suas reclamações à justiça.

3.2 Estratégias anteriores ao processo

Nos processos analisados, encontramos nove casos em que a justiça foi acionada para
mediar, ou mais claramente, interferir em acordos e negociações com o senhor. São todos
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casos de tentativas de compra da alforria. Seis deles, o que corresponde a 67%, foram
precedidos por tentativas de negociar diretamente com o senhor. Assim, o recurso aos
tribunais ocorreu como uma reação ao “fracasso de acordos privados pela obtenção da
alforria”181, como já observara Maria Angélica Zubarán.
Vários estudiosos concordam que a entrada na justiça se configurava como uma
situação limite, em que outras alternativas teriam se mostrado impossíveis ou infrutíferas para
os cativos. Isso ficou claro em pelo menos um quarto de todas as ações analisadas, sejam as
de manutenção de liberdade ou não. Nelas, os cativos buscaram outras estratégias para
escapar do cativeiro antes de darem início ao litígio.
Vitória, cujo caso foi citado mais de uma vez ao longo deste trabalho, procurou uma
pessoa conhecida e pediu que ela a comprasse182. Como o pedido da escrava não foi atendido,
ela fugiu da casa do senhor e se apresentou à polícia para dar início ao processo de liberdade.
Como vimos no capítulo anterior, Rufina também foi à justiça depois que sua tentativa
de negociação direta com a senhora não deu certo183. O mesmo se deu com Laudelina, que era
escrava do Convento do Carmo e cuja compra da alforria foi tratada entre sua mãe e frei Luiz
de Santa Bárbara Pereira184. O preço teria sido pago e a carta de alforria passada, mas não foi
entregue à Laudelina ou sua mãe. Por fim, frei Francisco Fausto do Monte Carmelo, que
representou o Convento na ação de liberdade que encontramos no fundo da Relação, disse que
frei Luiz Pereira não tinha competência para passar a tal carta de alforria e que Laudelina não
podia ser libertada por estar compreendida em uma transação do convento com um fazendeiro
local. Mais uma vez as complicações nas negociações diretas com o proprietário tiveram que
ser resolvidas em uma demanda judicial.
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Também Maria Teresa185, Ricardo186 e Firmino187 tentaram negociar a compra de suas
alforrias com seus respectivos senhores, mas eles ou se negaram a passar a carta de liberdade
mediante indenização, ou mudaram de idéia após terem combinado fazê-lo.
Há outros casos diversos de estratégias para a liberdade que não surtiram efeito e
culminaram na ida do escravo aos tribunais, mas o caso que gostaria de dar atenção a seguir é
protagonizado por Fortunato Antonio, um pardo cheio de artimanhas e segredos188.
Em 1824, o segundo Batalhão do Exército passou pela Vila de Maricá, nas
proximidades da fazenda de Inácio Cabral de Souza, onde residia o pardo Fortunato. Ele se
aproveitou desse fato e foi se juntar ao Batalhão, fugindo da fazenda e assentando praça no
mesmo ano. Sete anos depois, em outubro de 1831, o senhor Inácio Cabral mandou um
requerimento ao Comandante do Batalhão de Caçadores nº 12 da 2º Linha do Exército
pedindo que verificasse se lá estava seu escravo Fortunato Antonio. Depois o procurou na
prisão do Calabouço e descobriu que ele fora preso havia cerca de um ano, como escravo
fugido. Diante da ameaça de retorno ao cativeiro, após tantos anos vivendo em liberdade –
mesmo que não oficial – Fortunato deu início ao processo que discutiria os direitos de
propriedade de Inácio Cabral sobre o escravo fugido há tanto tempo e os direitos deste de
continuar em liberdade.
Ele alegava ser forro por ter assentado praça no 2º Batalhão de Caçadores do Exército,
em julho de 1824, e porque teria vivido como pessoa livre desde então, com residência e
lavoura próximas à fazenda de Inácio Cabral de Souza, e, portanto, com sua ciência.
Inácio Cabral reclamou que o escravo fazia parte dos bens deixados por seu pai, e
precisava ser avaliado para continuar os termos da sobrepartilha. Assim, durante a primeira
parte do processo iniciado por Fortunato para litigar por sua liberdade se deu a avaliação do
escravo e a sobrepartilha dele como bem deixado por Antonio de Souza Nunes e sua mulher
para Inácio Cabral e outros três herdeiros do casal, dos quais dois já haviam também falecido.
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Fortunato Antonio sabia serrar e falquear madeira e foi avaliado em 500 mil réis, o que Inácio
Cabral julgou ser um valor baixo. De qualquer forma, a primeira intenção do pretenso senhor,
isto é, de provar que Fortunato pertencia aos bens deixados por seus pais, fora satisfeita.
Cabia agora ao tribunal aceitar ou não o assentamento militar do cativo como razão para sua
liberdade.
Surpreende nessa história que o pretenso senhor de Fortunato só o tenha procurado na
prisão após um ano de sua apreensão. Para ser mais exato, o intervalo entre a fuga do cativo e
a busca de seu senhor por ele na prisão do Calabouço foi de sete anos. Mas comecemos a
história do princípio, para que essas estranhezas fiquem menos nebulosas.
Segundo contou Inácio Cabral, Fortunato nasceu como escravo em casa de seus pais, e
foi criado com muita estima, tendo sido seu feitor e recebido consentimento para que se
casasse com a parda forra Mariana, permanecendo ambos em companhia de Cabral após a
morte de seus pais. Porém, Mariana faleceu e, depois desse fato, Fortunato teria começado a
se portar como um “facinoroso”, cometendo roubos e outros atentados, culminando com sua
fuga em 1824.
Foi então que assentou praça no 2º Batalhão de Caçadores, no qual foi aceito sem as
formalidades legais, ou seja, sem apresentar carta de alforria. Essa estratégia de Fortunato
para viver em liberdade foi utilizada por largo número de escravos no período.189 E, apelando
para algum consenso jurídico a respeito do que seria considerado um cativeiro justo, o curador
de Fortunato afirmou que ninguém serviria à milícia se fosse escravo e tivesse um bom
senhor. A isso, o procurador de Inácio Cabral respondeu que o serviço da milícia por mais
rigoroso que fosse seria menos pesado que “o mais favorável cativeiro”190.
À alegação de que demorou tempo demais para reclamar a posse de seu escravo,
Inácio argumentou que os senhores sempre obtiveram por meio de simples justificação no
foro a apreensão dos seus escravos, mesmo estando deles desapossados por muitos anos.
Se acaso ao Senhor dos escravos fosse necessário convencer estes
pelos meios Ordinários do seu cativeiro, quando estes vão [ilegível] dias,
meses, e anos fugidos, em tal caso milhares e milhares de Processos seria
necessário instaurar todos os dias [...]. Sempre foi prática, para a entrega dos
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escravos fugidos a seus senhores, fazer-se apenas uma justificação do direito
de propriedade, e quando muito prestar-se fiança: isto o que o apelante se
propôs fazer, porém depois de muitas e várias diligências nada pode
conseguir191.

Mencionou ainda o caso de dois escravos fugidos que assentaram praça e fizeram
“toda a campanha do Sul”192 e depois foram devolvidos aos respectivos senhores. Disse
também que sua idade avançada colaborara para a negligência quanto ao cativo fugido e que
Fortunato nunca vivera como livre à sua vista.
A esse respeito, havia uma disposição legal do período colonial, o alvará de 10 de
março de 1682, que previa que um senhor só poderia reclamar por um escravo fugido para um
quilombo por espaço de cinco anos, depois a ação seria prescrita193. No entanto, o alvará não
foi citado pelo curador de Fortunato Antonio e podemos supor que tenha sido por
desconhecimento, já que se tratava de uma disposição bastante antiga. E o fato é que, segundo
Keila Grinberg, o mesmo alvará só foi citado 16 vezes nos 402 processos cíveis envolvendo
liberdade julgados no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro194.
Desta feita, é curiosa a análise das alegações da parte escrava nesse processo quanto à
possibilidade de alforria, já que ela não se apoiava em qualquer disposição legal. Diante dos
títulos que comprovavam a posse de Inácio Cabral de Souza sobre Fortunato Antonio, este
apresentou a alegação de que vivia como livre “às vistas” do pretenso senhor, inclusive tendo
uma lavoura e moradia fixa. Cabral por sua vez alegou não ter tido notícias do escravo nos
sete anos que se passaram após sua fuga. Ou seja, contra títulos legais de propriedade, o
escravo se apoiou no entendimento de que o fato de ter vivido tantos anos longe do senhor lhe
daria direito à liberdade e tentou provar a ciência e o consentimento do fazendeiro sobre sua
vida como liberto e sua inserção no Exército. Mas sua versão não foi comprovada em juízo, e
ele voltou ao domínio de Inácio Cabral.
Apesar de o processo ter um fim triste para Fortunato, a alegação de que vivia como
livre “na presença do senhor” foi realmente considerada pelo juiz que julgava sua ação e a
sentença desfavorável se baseou exatamente na falta de provas de que essa versão era verídica
– e não de que era válida. Ou seja, ao que parece, o fato de ser tratado como livre poderia
realmente implicar na conclusão jurídica do direito à alforria. Essa alegação se baseava na
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idéia de que havia ciência do senhor quanto à liberdade do escravo e, portanto, seu
consentimento, não podendo simplesmente chamá-lo de volta à escravidão. Chalhoub
observou que o “viver só” e sem prestar “contas de sua vida a pessoa alguma” faziam parte de
uma definição de liberdade aparentemente compartilhada por senhores e escravos195. E, de
fato, não me lembro de ter visto em nenhum dos processos com os quais tive contato algum
senhor que argumentasse contra essa análise, se limitando ao esforço de provar que nunca
tratara o escravo como livre.
Para apoiar a alegação do cativo, o curador foi audacioso nessa análise:
Ora, sendo públicos todos estes atos […], é para admirar, que o
suplicante nunca conhecesse o suplicado por seu escravo, e tratasse de o
apreender [sic], até sendo ele casado e vivendo sobre si com situação, e
lavouras no mesmo Distrito da Companhia, em que o suplicante era Cabo da
Esquadra, como consta dos assentamentos de praça de um e de outro, que
incluso remeto. Com efeito, não posso persuadir-me, que sendo o suplicado
cativo do suplicante, fugisse de seu domínio, e firmasse o seu estabelecimento
na sua vizinhança, tratando-se como pessoa livre, sem que o suplicante o
embaraçasse, quando menos por essas ciladas, em que falam as suas aliciadas
testemunhas, o que me induz a crer que é fictício o cativeiro, e misteriosa a
pretensão do suplicante, apesar dos Documentos196.

Observe que o rábula chega a mencionar que Fortunato vivia “sobre si com situação, e
lavouras”. Isso pode sugerir que esse escravo não só considerava sua liberdade efetiva havia
algum tempo, tendo-lhe sido possível até mesmo adquirir a tal lavoura e uma residência fixa,
como também tinha essa liberdade reconhecida pelos moradores da vizinhança, já que só foi
apreendido por suspeita de ser escravo fugido pelo menos seis anos após sua fuga da fazenda
de Inácio Cabral. A importância do argumento de viver sobre si, ou ser tratado como livre,
apareceu em vários processos e merece atenção no que diz respeito às formas como os
escravos entendiam seu direito à liberdade.
Outros casos nesse campo foram protagonizados por Cristina197 e Joana198, escravas
que entraram na justiça em maio de 1870 e setembro de 1871, respectivamente, e reclamaram
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suas liberdades baseadas na alegação da prostituição forçada. Ambas usaram também a
alegação de que eram tratadas como livres por suas senhoras para endossar a afirmação de
ilegitimidade de seus cativeiros: “que finalmente nessa vida imoral em que viveu por tanto
tempo contra sua vontade sempre gozou da mais ampla e plena liberdade”199. O trecho foi
extraído do processo em que é disputada a liberdade de Joana, e traz ainda depoimento de
testemunhas que afirmaram pensar que ela fosse livre.
Em contrapartida, nesse processo, o curador se esforçou por provar que a ré, Carolina
Ferreira, era a proprietária legal da escrava Joana, uma vez que a estratégia inicial da senhora
fora transferir a responsabilidade da ação para o antigo senhor, João Antonio Lopes. Alegou
que, tendo comprado a escrava há pouco tempo, pagou parte do valor combinado a João
Antonio Lopes, mas este faleceu sem lhe passar a devida escritura de venda e seu
testamenteiro e inventariante foi buscar a escrava para ser devolvida aos herdeiros do finado
Lopes; portanto, ela não seria a responsável competente para responder a presente ação, já que
não era senhora de Joana.
A isso, o curador da parda respondeu que, ainda que não houvesse escritura que
comprovasse a propriedade da ré sobre a autora, João Antonio Lopes foi conivente com os
fins aos quais seria destinada à escrava quando acertou a venda com Carolina Ferreira, pois
ela era uma “mulher de vida pública”, sendo impossível ignorar que a escrava seria entregue
ao comércio ilícito. Ou seja, houve consentimento daquele senhor com relação à entrega de
Joana à vida de prostituição e, além disso, a falta da escritura só beneficiaria a própria ré. Se
João Lopes agiu de boa fé, no entanto, ainda assim a parda deveria ser considerada livre,
“porque viveu na prostituição por consentimento e coação de Carolina Ferreira, em quem ela
reconhecia e nem podia deixar de reconhecer – sua verdadeira e legítima senhora” 200.
Apesar de o curador ter caído em contradição ao afirmar que Carolina Ferreira era
considerada por Joana como sua legítima senhora, confirmar se a parda de fato vivia como
pessoa livre foi um ponto importante do processo, tendo sido mencionado pela maioria das
testemunhas e negado com insistência pela defesa da ré201.
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Em maio de 1870, Cristina requereu sua liberdade com a alegação de que era obrigada
à prostituição pela senhora Bibiana Maria de Jesus há mais de cinco anos. Alegou também
que sempre fora tratada como livre por Bibiana de Jesus, e assim apresentada aos que
freqüentavam sua casa. Os argumentos apresentados pela escrava, todavia, não foram
considerados provados pelos juízes da Relação, e Cristina permaneceu escrava202. No entanto,
a questão do tratamento como livre supostamente dispensado à parda foi discutido seriamente
durante o processo.
A experiência histórica da Corte a caracterizou como uma cidade em que grande
número de negros trabalhava de maneira autônoma e morava longe da presença do senhor,
com apenas a obrigação de lhe pagar os jornais combinados. Dessa forma, Sidney Chalhoub
observou que os cativos buscavam com freqüência aproveitar as possibilidades de morar fora
da casa do senhor e se articular em torno da idéia do “viver sobre si”203. Em torno dela “havia
um conteúdo ideológico aparentemente comum a senhores, escravos e magistrados: todos
achavam que ‘viver sobre si’ era algo atrelado à condição de pessoa livre”204.
Voltando ao caso de Fortunato Antonio, concluímos que a fuga, o assentamento no
Exército e a constituição de uma vida que pudesse ser interpretada nos termos de “viver como
livre” – moradia fixa e lavoura – se configuraram como importantes estratégias para o alcance
da liberdade. Quando elas ruíram, isto é, no momento em que Inácio Cabral encontrou
Fortunato na prisão e reclamou sua posse sobre ele, a ida à justiça se apresentou como último
recurso possível.
Esta e as demais histórias citadas neste tópico mostram que os escravos buscavam
múltiplas estratégias para escapar ao cativeiro, como a fuga e a compra da alforria, e que o
recurso ao aparato judicial era também uma delas. Em todas elas, como vimos no capítulo
anterior, os protagonistas buscavam solidariedade e se aliavam com diferentes membros da
sociedade oitocentista: livres, libertos, outros escravos. Dito de outra forma, as estratégias que
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antecediam os processos corroboram a conclusão de que os cativos participavam ativamente
da luta pela sua liberdade205, seja fugindo, seja denunciando sua escravização ilegal nos foros.

3.3 Processos precedidos pela venda

Quase metade dos processos iniciados na Corte que chegaram ao Tribunal da Relação,
isto é, 16 deles, têm um curioso aspecto em comum: o senhor que atua como réu na ação
comprara o escravo havia pouco tempo.
A parda Vitória demorou 14 anos para se apresentar à justiça reclamando seu direito à
liberdade206. Segundo contou em juízo, ao retornar ao Brasil, depois de 3 anos na França, ela
não compareceu à polícia, mas seus senhores trouxeram com eles seu passaporte. Ela passou
os dois anos seguintes com seu senhor Francisco Eduardo Alves Viana na Província de
Pernambuco, até ser vendida para a Corte, em 1845, quando foi comprada pelo Dr. Francisco
de Paula Meneses. Em agosto de 1857 o negociante de escravos Manoel Simões da Silva
adquiriu a parda Vitória e seu filho de três meses pelo preço de um conto e oitocentos mil réis,
das mãos do Dr. Paula Meneses, que fora proprietário da escrava por onze anos.
A compra foi realizada em agosto de 1857, apenas 3 meses depois a parda fugiu e o
processo cível teve início na terceira vara do Juízo Municipal, quando alguns trâmites da
venda ainda aconteciam, como pagamento dos impostos obrigatórios e a matrícula da escrava,
que só se efetivou em abril do ano seguinte207.
O que intriga neste processo, e igualmente irritou o negociante Simões, é o porquê de
Vitória não ter reclamado sua liberdade antes, mas sim no momento específico em que ela
passou às mãos do réu, Manoel Simões da Silva.
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De forma análoga, Pompeu, que intentou ação de liberdade em 1862 para reclamar ter
nascido de ventre livre, o fez logo após ter sido comprado pelo réu, João de Araújo Rangel,
quando ainda nem mesmo a escritura de compra havia sido passada ao novo senhor208.
Isso também aconteceu com Joaquina, que fora vendida em novembro de 1845 e deu
início ao processo que julgou seu direito à liberdade em junho do ano seguinte209.
Odorico fora batizado ilegalmente como escravo em 1850, e entrou na justiça para
reclamar da ilegalidade desse ato apenas em 1862. O que aconteceu nesse intervalo de tempo
que parece ter tido influência para o acionamento da justiça foi a venda de Odorico para
Felismina Cândida Teixeira, que ocorrera três anos antes, em 1859210.
Também as escravas Joana211, Eulália212, Efigênia213, Joaquina214 e Josefa215, que
reclamaram terem sido obrigadas à prostituição, levaram à questão aos tribunais nos poucos
meses que sucederam sua venda àqueles que aparecem como réus nos processos.
Sidney Chalhoub já havia observado as tensões em torno das situações de compra e
venda dos escravos no seu trabalho sobre a escravidão na Corte e apontou para a ameaça de
separação de familiares e amigos, de venda para lugares indesejados, como as fazendas
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cafeeiras, e de perda de direitos conquistados ao antigo senhor como fatores que faziam parte
dessas transações e amedrontavam os cativos com um futuro incerto216. Eduardo Spiller Pena
analisou de forma semelhante o crescimento das revoltas escravas no período em que também
aumentara o comércio interno de cativos do norte e centro do Império para as fazendas
cafeeiras do sudeste, concluindo que esses indivíduos “tenderam a resistir ao comércio interno
sobre sua vida e seu corpo”217. “Muitos deles”, continua Pena, “agiam dessa forma por não
concordar perder, de forma repentina, a estabilidade que haviam conseguido depois de muitos
anos de negociação e coexistência com seus antigos proprietários”218.
Chalhoub observou ainda que situação semelhante era vivida no momento de morte do
senhor, que poderia representar uma possibilidade de alforria, mas também se configurava
como um futuro incerto nas mãos dos herdeiros219.
Essas observações se comprovam pela quantidade de processos que foram iniciados
nesses momentos que envolviam a venda do escravo ou a morte do senhor. Entre as que
tiveram lugar na Corte, nada menos que 30 ações de liberdade foram iniciadas em períodos
próximos dessas situações, o que corresponde a 77% do total220. A recorrência leva a crer que
a venda, ou ameaça de venda e a morte do senhor eram momentos decisivos na vida do
escravo, como já afirmara Chalhoub, e que eram também determinantes para motivar a
atuação escrava na luta pela liberdade nos tribunais.
Se voltarmos aos casos citados acima, veremos que longo tempo se passara desde o
evento ou situação que teria dado direito à liberdade dos cativos, e que esse cativeiro ilegal só
foi questionado, ou esse argumento só veio à tona, quando da venda do escravo. Vitória, como
vimos, demorou 14 anos após sua volta ao Brasil para reclamar o “princípio da liberdade” na
justiça. Pompeu221 e Odorico222 são casos ainda mais extremos: nascidos de ventre livre
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apenas reclamaram sua liberdade quando já tinham cerca de 20 anos223. Período também
decorrido entre o batismo ilegal de Carlota e seu recurso aos tribunais224.
O que podemos sugerir para justificar a ida à justiça por escravos recém-comprados se
baseia na importância dos acordos e negociações que se estabeleciam nas relações entre
senhores e escravos e que receberiam contornos do que seria um cativeiro justo para os
indivíduos escravizados. Direitos e acordos já arranjados com o antigo senhor, como “certa
autonomia no trabalho, liberdade de movimento, e até licença para dormir fora de casa”225
talvez não tenham sido “renovados” pelo comprador do cativo, o que poderia justificar sua
busca pela liberdade nesse momento específico, em que o atual cativeiro não lhe agradava.
Também é possível que os cativos calculassem que tinham então pouco a perder, uma vez que
já não havia tantos acordos para sustentar como na relação com o antigo senhor.
O caso de Odorico226 é singular nesse sentido. Sua mãe, uma negra livre de nome
Teresa, fora escravizada ilegalmente aos sete anos de idade, tendo seu nome trocado e sendo
vendida a Manoel Marques Perdigão. Odorico afirmou em juízo que a família de Marques
Perdigão, todavia, sempre tratara mãe e filho como livres. Para protegê-los após sua morte, o
senhor teria deixado Odorico e sua mãe com uma de suas filhas. No entanto, após a morte da
mãe de Odorico, uma das pessoas da família o batizou como escravo, omitindo o nome dos
pais, e o vendeu ao falecido marido da ré, sua atual senhora.
Parece certo que as configurações no novo cativeiro motivaram Odorico a ir à justiça.
Antes da venda ao marido de Felismina Candida Teixeira, quando era escravo da família
Marques Perdigão, Odorico experimentava uma situação de autonomia que ele mesmo podia
chamar de liberdade, que o teria inclusive dado certeza da ilegalidade da escravização da mãe
– a família reconhecia sua liberdade. Se a história da escravização ilegal não fosse verdadeira,
ainda assim permanece que a insatisfação com o novo cativeiro, em contraposição àquela
situação de autonomia, é motivadora da ação na justiça nesse momento específico.
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Lembremos que a escravização “oficial” de Odorico – batismo com omissão do nome dos
pais – ocorreu em 1850, isto é, 12 anos antes de o processo ser iniciado, em 1862. Portanto, é
plausível que não seja contra esse ato que o pardo esteja lutando na justiça, mas contra o novo
cativeiro, que lhe teria feito viver na prática a situação de escravo. Também podemos sugerir
que ele só tenha descoberto os detalhes da certidão de batismo que o designavam como
escravo depois da venda.
Rozendo e seus parceiros foram libertados por carta com condição causa mortis em
1845, mas quando o senhor morreu, em 1857, e a liberdade seria efetivada, a firma Rezende
Júnior & Companhia os vendeu. Logo depois os libertos entraram na justiça para requerer a
anulação da venda e o reconhecimento de sua liberdade227.
Nesse caso, podemos perceber que a entrada na justiça se deu como uma reação
imediata ao ato de reescravização, ou seja, quando deveriam gozar de sua alforria, mas foram
vendidos, os cativos acionaram a justiça para exigir que seu direito à liberdade fosse
respeitado.
O mesmo se deu com João e seus companheiros228. O testamento da senhora Leocádia
Teodora de Lima libertava João e seus parceiros, podendo seu marido desfrutar dos seus
serviços enquanto vivesse. Quando Leocádia de Lima faleceu, seu marido, Domingos de
Abreu Silva, desistiu dos serviços dos escravos, deixando-os completamente livres. No
entanto, Carlota Maria Belo de Andrade e Francisco José Pereira tinham uma dívida particular
com Domingos Silva, e penhoraram e venderam em praça pública João e seus companheiros
para saldá-la.
Além de confirmar a facilidade com que indivíduos eram ilegalmente re-escravizados
no Império, esses casos mostram que os cativos não aceitavam essa prática com a mesma
facilidade, e viam na justiça um recurso para se defender.
Situação semelhante se deu com Carolina, cuja liberdade adviria da interpretação de
um documento de doação da escrava à Maria Felizarda da Cruz em novembro de 1855229.
Nele se definia que Carolina devia servir à donatária até sua morte, e então serviria a seus
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filhos, caso existissem, até sua morte ou, caso não houvesse um filho, serviria ao marido de
Maria Felizarda até sua morte. Para Carolina, essas condições foram cumpridas por ela
quando o único filho do casal morrera, em julho de 1869. Contudo, o marido da donatária,
Felicíssimo Antonio Gomes, alugou-a após a morte do filho. O curador da escrava
argumentou que isso fora ilícito, pois:
vê-se dessa escritura, que os serviços da autora não podiam ser traspassados
[sic] a outras pessoas além das declaradas na mesma escritura, sendo limitadas
á essas pessoas [sic], e á mais ninguém [sic].

Dessa forma, o ato de Felicíssimo Gomes foi considerado por Carolina como uma
tentativa de reescravização e sua reação a ela foi imediata, com o início da ação de liberdade
apenas dois meses depois.
Outra escrava cujo processo foi iniciado como reação a uma tentativa de
reescravização é Joaquina230. Ela era escrava de Domingos dos Santos Carvalhal, mas fora
libertada por carta em 1838. Sete anos depois, o ex-senhor hipotecou e vendeu a preta a
Florêncio Paz para saldar uma dívida. O comprador considerava que a carta de alforria
perdera validade, visto que ela podia “inquestionavelmente ser revogada ou anulada, como o
foi pelas ditas escrituras e obrigações conseqüentes”231 da hipoteca e venda de Joaquina. O
curador da apelante, em contrapartida, argumentou que Domingos Carvalhal já não tinha mais
nenhum direito sobre a preta a partir do momento em que assinara a carta de alforria, uma vez
que ela não tinha cláusula ou restrição.
O que estava em jogo nessa pendenga judicial era a possibilidade de Carvalhal revogar
a alforria passada à Joaquina havia tantos anos. O Tribunal da Relação ponderou que o senhor
não “poderia dispor em escritura de um objeto sobre o qual já não tem domínio”232, e declarou
a permanência de Joaquina em liberdade.
Aqui, como no caso de Carolina, a tentativa de reescravização aparece com maior
nitidez, assim como também se mostra de maneira mais clara a reação dos indivíduos a essa
tentativa. Apesar de o processo ser da primeira metade do século XIX (1846), não se pode
ignorar o fato de que o domínio senhorial se encontrava em queda, evidenciado pela cada vez
maior dificuldade em se revogar a alforria, ou chamar alguém de volta à escravidão. Apesar
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de as práticas de escravização ilegal serem comuns e bastante generalizadas, como mostramos
no primeiro capítulo, elas perderam legitimidade ao longo do século no bojo dos debates
parlamentares e reações escravas nos tribunais233.
Cabe ainda questionar o motivo pelo qual o processo de Joaquina só começou em
junho de 1846, se a suposta venda da escrava aconteceu em novembro do ano anterior.
Podemos supor que os sete meses entre a compra da escrava e a entrada na justiça tenham
sido preenchidos pelos trâmites de Florêncio em torno da regulamentação da posse de
Joaquina, como matrícula e pagamento de impostos. É provável também que nesse mesmo
período Joaquina tenha se articulado para conseguir um aliado que redigisse sua petição de
liberdade e para encontrar uma oportunidade de ir apresentar às autoridades esse
requerimento.
Em outros episódios concluímos que a situação de venda parece ter se configurado
como momento oportuno para a ida do cativo à justiça para reclamar de um direito que
acreditava possuir por algum fato ou situação do passado. Os direitos conquistados com o
antigo senhor, e que poderiam ser arriscados por um conflito judicial, não estavam garantidos
no novo cativeiro. Desta feita, os escravos poderiam calcular como menor esse risco com o
novo senhor, já que determinados acordos e concessões ainda não se tinham renovado.
Podemos supor também que a vigilância e demais aspectos da relação entre senhor e
escravo ainda não se tinham delineado completamente, deixando brechas que podiam ser
aproveitadas pelos cativos. Isso ficou claro no processo de Vitória234. Como já mencionado, o
senhor ficou deveras irritado pela ação de liberdade ter se iniciado logo após ele ter comprado
a escrava. Seu procurador, o advogado Pedro Veloso Rebelo, afirmou que:
é inverossímil senão quase inconcebível, que tendo Victória estado em França
e tendo passado por três [ou] quatro vendas, só no fim de dezesseis anos se
lembrasse de sua viagem, e se considerasse livre.235

A isso, Vitória respondeu que:
não se apresentou à Polícia durante os onze anos que esteve em poder do
Doutor Paula Meneses a fim de reclamar pela sua liberdade, porque sempre
que saía era acompanhada.236
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Ao ser comprada pelo réu, Vitória fugiu e se dirigiu à Polícia. Isso nos mostra que o
processo de transição de senhor facilitou a ação da escrava em favor de sua liberdade. De
acordo com Vitória, sob o poder do Dr. Paula Meneses não lhe era facultada qualquer
possibilidade de apresentar-se à polícia, já que era sempre acompanhada quando saía à rua, e
essa possibilidade só apareceu quando sob o domínio do negociante Simões. Por outro lado, o
advogado do réu defende que se a história da viagem fosse verdadeira, Vitória teria ido à
justiça logo que chegou ao Brasil, ou à Corte, enfim, não parece crível que ela deixasse passar
14 longos anos sem reclamar sua liberdade, e tivesse feito isso exatamente depois de
comprada pelo réu. Questionando a dificuldade para iniciar o processo antes, o advogado
Pedro Rebelo argumentou: “Victória em poder do Réu teve tino suficiente para fugindo de
casa ir à Polícia”237.
O caso de Vitória é tão rico que não podemos analisá-lo considerando apenas a
situação de venda como facilitadora da sua atuação pela liberdade. Há outros fatores que
parecem ter se combinado para influenciar a sua decisão de ir à justiça nesse momento; entre
eles, a ameaça de ser novamente vendida. Simões era um negociante e já estava planejando
sua venda para outra província. Por que essa outra venda amedrontava a parda o suficiente
para motivar uma atitude diferente diante de uma situação já vivida tantas outras vezes?
Vamos tentar responder essa questão no próximo tópico.

3.4 Ameaça de venda

Terminamos o capítulo precedente com a história de Bento, um pardo que comprou
sua liberdade com um empréstimo de d. Joaquina Maria Rosa, a quem reembolsaria com seus
serviços238. Alguns meses depois da transação, no entanto, Bento fugiu e, quando capturado e
apreendido pelo inspetor de quarteirão, teve a manutenção de sua liberdade pedida ao juiz e o
processo que temos em mãos foi iniciado. A fuga de Bento e sua captura como escravo fugido
parecem inconcebíveis diante da alforria comprada pouco tempo antes. Elas se explicam pela
237
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tentativa de reescravização do pardo: ele alegou que fugira da casa de d. Joaquina Rosa
porque ela pretendia vendê-lo para fora da Corte.
A recorrência com que essa ameaça aparece nos momentos anteriores ao início do
processo é bastante significativa. Pelo menos 8 processos citaram a ameaça de venda.
Catarina iniciou seu processo de liberdade em 1836, onze anos após ter comprado sua
alforria de seu então senhor José Domingues Pereira (falecido em 1825)239. Contou em juízo
que sua casa fora roubada três ou quatro anos antes e que, na ocasião, sua carta de liberdade
havia sido subtraída junto com outros pertences. O que deu motivo à ação de liberdade, no
entanto, é que, onze anos após a concessão da alforria, o irmão e testamenteiro daquele senhor
mandou apreender Catarina como escrava fugida e pretendia vendê-la para fora da cidade.
Lembremos também do caso de Rufina240. Seu pai, Francisco Diogo, iniciou processo
de liberdade para garantir que a senhora cumprisse a transação de venda da alforria da escrava
como tinham acordado antes. Assim, podemos afirmar que a motivação para o recurso ao
tribunal foi a dificuldade de negociar com a senhora, o que já havia sido tentado como
primeira estratégia para a aquisição da liberdade da filha.
No entanto, não é só isso. Francisco Diogo também afirmou temer por sua filha, pois:
muito provavelmente será barbaramente castigada pela senhora e vendida para
fora, por seu ressentimento com ele, e pede que previamente seja passado o
mandado de depósito da escrava.

O pai contou também que a senhora estaria em véspera de mudança para fora da Corte,
o que reforçava seu pedido de depósito da filha. Durante as tentativas de negociação para a
compra da alforria de Rufina, a senhora, Francisca Rosa Batista, fizera-lhe várias ameaças de
venda para fora da cidade.
As histórias de Bento, Catarina, Rufina e também a de Laudelina241, citada algumas
páginas atrás, indicam que a ameaça de venda foi importante para motivar o recurso aos
tribunais. No caso de Rufina, a senhora ameaçara categoricamente que venderia a escrava
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para fora da Corte, já Laudelina, sairia do Convento do Carmo direto para uma fazenda em
Iriri, para honrar acordos entre o convento e um fazendeiro local.
Para completar o cortejo de cativos a serem vendidos, retornemos à história de
242

Vitória

. Como vimos, o fato de ter sido vendida para o negociante Simões facilitou sua ida

à polícia para reclamar seu direito à liberdade. No entanto, outro fator que parece ter sido de
grande importância para o recurso às autoridades nesse momento é que Simões estava
preparando sua venda para Minas Gerais.
Voltemos a alguns detalhes da história de Vitória, que de tão rica, pode se tornar um
pouco confusa. Lembremos que ela alegou ter direito à liberdade por ter viajado com um
antigo senhor para a França, o que, pelo princípio da liberdade, significaria que ela havia
retornado ao estado natural de livre ao pisar em solo onde não se admitia a escravidão. Ao
retornar ao Brasil, continuou escrava do casal que a levara para a Europa, na província de
Pernambuco, e depois foi vendida para a cidade do Rio de Janeiro. Em seu depoimento, a
parda contou que “logo que aqui chegou soube que os escravos que vão à Europa ficavam
livres”243.
Fica difícil saber se ela está se referindo à sua chegada ao Brasil, em 1843, ou à Corte,
em 1845. Mas, a julgar pelas suas alegações seguintes e a forma como a história parece se
desenrolar, é possível supor que ela tenha tido conhecimento desse direito ao chegar à Corte.
Nossa suposição se baseia no fato de que a Corte foi o lugar onde mais se abriram ações de
liberdade no século XIX, tendo uma porcentagem alta de sentenças favoráveis à liberdade,
sendo até mesmo provável que os escravos de outras localidades procurassem a cidade para
iniciarem processos semelhantes. Essa efervescência jurídica da Corte com relação a essas
ações pode sugerir que houvesse, por extensão, uma grande difusão de informações relativas
às disposições legais que pudessem garantir a liberdade a algum cativo, como foi observado
algumas páginas atrás acerca da ação informativa que os processos que tramitavam pelos
tribunais assumiam nas ruas.
Dessa forma, é mais provável que Vitória tenha tido conhecimento da ilegalidade de
sua condição quando já estava em poder do senhor Paula Meneses, na Corte. Como vimos, ela
alegou que, nessa situação, não foi possível reclamar seu direito devido à constante vigilância
do senhor. O fato de ela só ter reclamado esse direito depois de tanto tempo também ajuda a
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afirmar isso, mas não há nada mais nos autos do processo que nos sugira como ou a partir de
quem exatamente essa informação chegou à parda.
Além da conclusão de que a transição de senhor facilitou a ida de Vitória à justiça,
este processo deixa entrever que a possibilidade de ser vendida para Minas Gerais foi
elemento crucial para que ela tomasse essa atitude, o que se confirma pela sua declaração de
que tal motivo “a fez vir apresentar-se a esta Repartição”244.
Além disso, de acordo com uma das testemunhas, d. Carlota Augusta de Melo e
Castro, Vitória, ao saber que seria vendida para Minas Gerais, procurou a mãe da testemunha
para que a comprasse, livrando-a dessa forma do destino planejado pelo negociante Manoel
Simões. Depôs a testemunha, no entanto, que sua mãe não aceitou comprar a parda por saber
que ela era livre, haja vista a viagem feita à França. O depoimento de d. Carlota, além de
confirmar a versão de Vitória sobre a viagem, nos dá mais uma pista sobre seu desejo de
permanecer na Corte, ainda que em cativeiro.
Não obtendo sucesso dentro das tramas da própria escravidão com a tentativa de trocar
de senhor, Vitória intentou uma ação judicial para sair dela. Esse temor à venda para a
província mineira pode ser justificado por alguns fatores. Por exemplo, a probabilidade de
rompimento das relações que ela tinha na Corte, como as que são possíveis vislumbrar pelo
depoimento de algumas testemunhas, que dizem conhecê-la de longa data, apesar de alegarem
que não a viam há muito tempo, alegação comum para legitimar o depoimento.
O risco de separação de familiares e amigos também ficou evidente nos processos de
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Rufina

e Laudelina246, uma vez que poderiam perder contato com seus pais, que

participaram ativamente das respectivas ações de liberdade. Isso fica ainda mais evidente se
atentarmos para o fato de que os processos citam a ameaça de venda para fora da Corte, ou
seja, para locais distantes de parentes, amigos e aliados. Também parece plausível supor que o
temor à venda para outra província estivesse relacionado ao filho de Vitória, que foi também
comprado por Manoel Simões. Como nada é mencionado a respeito e não sabemos se a
criança seria vendida junto com a mãe, podemos sugerir que a tentativa de fuga das mãos
desse senhor se tenha motivado mais pelo medo da separação do filho do que pela repulsa à
própria escravidão, a qual ela já teria suportado de maneira ilegal por mais de onze anos. O
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mesmo pode ser observado no caso de Rufina, que tinha um filho de quase dez meses quando
deu início ao processo.
Chalhoub argumentou que não era incomum que escravos varressem o mapa de volta
às suas comunidades de origem ou em busca de pessoas queridas separadas por transações de
compra e venda247. Portanto, a possibilidade de rompimento de relações e separação de
familiares que estava presente no horizonte que contornava as situações de compra e venda
foram cruciais para que esses escravos decidissem que era preciso recorrer às autoridades
legais para se verem protegidos.
A venda para a outra província poderia ainda significar maior dificuldade para iniciar
um processo de liberdade, lembrando o que já foi observado sobre a reputação da Corte em
termos dessas ações cíveis.
Além disso, a argumentação do curador de Rufina no processo em que sua liberdade
foi discutida sugere outro motivo para o temor com relação à ameaça de venda, pois a senhora
teria o desejo de
ser indenizada pela doce satisfação de mandar surrar a Embargante [Rufina],
de martirizá-la, vendendo-a finalmente para o interior, a algum fazendeiro
bárbaro que a esmague sob o peso de uma enxada!!!248

A venda para fazendas do interior era indesejada pela escravaria em geral, seja pela
intensidade do trabalho na lavoura ou pela menor mobilidade e autonomia se comparada com
a escravidão urbana249.
São sintomáticos nesse sentido os relatórios ministeriais da província do Rio de
Janeiro referentes ao período de 1871 a 1878, que registraram que, em geral,
a mortalidade relativa é maior nos municípios de serra-acima [que são
cafeicultores] que nos de serra-abaixo [não cafeicultores], tanto para escravos
como para ingênuos.250

Eduardo Pena também observou a visão negativa que os cativos tinham “a respeito das
condições de trabalho nas províncias cafeeiras”251 e apontou para a “ameaça da ‘venda
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vingativa’ para esses estabelecimentos” como um “poderoso instrumento senhorial de
controle dos trabalhadores mais insubmissos”252.
Isso ajuda a entender porque a senhora de Rufina usaria a venda para uma fazenda do
interior como forma de punição da escrava, como aparece na arguição do curador. Claro que
tudo poderia fazer parte apenas de uma elaboração jurídica para sustentar a defesa da
liberdade de Rufina, mas permanece o fato de que essa alegação tenha sido aceita como
plausível e não tenha sido negada ou discutida pelo defensor da senhora. Desta feita, a
pretensão de venda de Rufina se configurou como forma de punição e significaria não
reescravização, mas sim o impedimento à escrava de continuar lutando pela compra de sua
alforria, afastando-a de seus aliados e familiares, além de colocá-la em duras condições de
trabalho e vida (fazendas do interior), aliada às ameaças de castigos físicos.
Voltemos ao caso de Catarina253, que, diferente dos casos acima, aparece como uma
reação direta a tentativas de reescravização. Ela já gozava de sua liberdade havia onze anos
quando Marcelino Guedes, o testamenteiro do ex-senhor, resolveu apreendê-la e preparar sua
venda. A venda aqui significava a forma mais concreta da reescravização: o testamenteiro
poderia ter dificuldades para fazer com que a preta aceitasse sua autoridade e o servisse com
obediência e subserviência, já que ela era forra havia um bom tempo. Sidney Chalhoub
apontou casos de cativos que, convencidos da ilegitimidade de seu cativeiro, passaram a viver
em constante insubordinação, o que era um grave problema dentro de uma relação que se
alicerçava sobre a idéia de autoridade moral do senhor perante o indivíduo escravizado254. A
venda da preta assim garantia a Marcelino Guedes os direitos sobre a escrava, materializado
no valor que dela auferiria, e diminuiria as possibilidades de que uma contestação contra a
reescravização ilegal se formasse contra ele, passando essa responsabilidade a outrem. Além
disso, os documentos que se originariam pela transação de venda da escrava permitiriam a
legalização do cativeiro.
A história de Catarina se assemelha a de outros escravos cuja ameaça de venda
motivara a entrada na justiça não só pelas tensões e incertezas já observadas que existiam em
torno dessa possibilidade, mas sim porque ela se configurava diretamente como tentativa de
reescravização. Assim também a ameaça de ser vendido por d. Joaquina foi interpretada por
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Bento255, o que de igual forma motivou Fortunato256 a iniciar o processo de liberdade que
analisamos há pouco.
O mais inesperado na história de Fortunato é que ele só tenha intentado a ação de
liberdade que temos em mãos tanto tempo depois do assentamento militar e após passar um
ano na prisão. A princípio fica evidente que ele não sentira necessidade de ter sua liberdade
reconhecida oficialmente nos seis anos que se passaram entre sua fuga e assentamento no
exército e a sua apreensão no calabouço. Como foi afirmado no tribunal, ele vivera como livre
durante esse período, inclusive tendo lavoura, família e moradia fixa.
À época da apreensão de Fortunato, Euzébio de Queirós era o chefe de polícia da
Corte. Em 1835, o ministro da justiça Limpo de Abreu lhe escreveu alertando que
logo que se apreenderem pretos, que se presuma ser escravos, e estar fugidos,
deve imediatamente não só publicar-se pelas folhas os sinais para que possam
aparecer os senhores, mas também proceder-se ex officio pela Polícia à
verificação do seu estado no caso deles declararem que são forros, como seja
tirando informações pelos lugares, onde eles disserem que residiam, e
fazendo-se outras indagações sem ser necessário demorá-los tanto tempo no
Calabouço inutilmente, sem a Polícia procurar saber a verdade, soltando-se
sempre que, depois de tais pesquisas, não resultar prova de serem cativos.257

Se essa recomendação tivesse sido seguida no caso de Fortunato, ele talvez tivesse
retornado à liberdade sem mais problemas, uma vez que o senhor só o procurou no calabouço
após um ano de sua apreensão. Contudo, Fortunato ficou preso “inutilmente” por mais de um
ano. Sidney Chalhoub observou que era comum ao chefe de polícia deixar os negros
capturados por longo período no calabouço, à espera que alguém reclamasse sua propriedade
ou que o negro provasse sua liberdade, em geral pela apresentação de algum documento258.
O fato de que Fortunato tenha se demorado um ano para lutar pelo reconhecimento da
liberdade que depois alegou em juízo pode então se explicar pela expectativa de que ninguém
apareceria para reclamar sua propriedade e de que ele seria libertado após algum tempo, já
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que servira ao exército. Assim, o que o instigou a iniciar a ação na justiça foi o surgimento de
Inácio Cabral, chamando-o de volta ao cativeiro, e, somado a isso, a ameaça do suposto
senhor de vender o pardo.
Mais uma vez a pretensão da venda toma contornos de estratégia para garantir o
direito sobre o cativo, uma vez que ele não aceitaria o cativeiro como legítimo. Inácio Cabral
afirmou em juízo que
herdara Fortunato de seus pais, mas este se evadira de seu domínio a pretexto
de ser liberto, jamais quis dar-lhe obediência, constituindo-se um ladrão
público; que fez várias ciladas para assassinar a Inácio, o que conseguiria se
não tivesse sido preso na Corte, para dali ser vendido, o que Inácio não pôde
fazer, pois o pardo se inculca liberto e soldado.

O fato de o pardo se “inculcar liberto” era deveras prejudicial para garantir o domínio
de Inácio Cabral sobre ele, o que justifica a necessidade de vendê-lo, o que, como se vê, não
seria aceito facilmente por Fortunato.
Como o pardo já vivia como livre desde que assentara praça, havia sete anos, a
pretensão de Cabral de vender-lhe era o ato que concretizaria seu retorno à escravidão, o que
não havia temido com a simples apreensão na Prisão do Calabouço, já que ninguém ainda
viera reclamar seu direito de propriedade sobre ele, e ele tinha o assentamento no exército
como proteção para sua liberdade.
Outro caso singular neste tópico é o de Lauriana259. Ao perceber que sua venda estava
sendo tratada, Lauriana propôs comprar sua liberdade pelo mesmo valor acordado entre seu
senhor e o provável comprador. Quando ela deu início à demanda legal, sua venda já havia
sido concluída, porém ainda podemos afirmar que o que foi decisivo para sua entrada na
justiça foi a suspeita de que ia ser vendida, o que encarou como oportunidade.
Se retomarmos então os motivos que explicam o porquê da entrada na justiça diante
das ameaças de venda, podemos citar a incerteza com relação ao futuro e demais tensões
inerentes às situações de compra e venda como decisivas, assim também a venda poderia ser
interpretada como tentativa de reescravização ou se apresentar como uma brecha oportuna
para a compra da liberdade.
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3.5 Morte do senhor

A morte do senhor poderia aparecer no horizonte dos cativos como esperança da
liberdade, mas também como mais um momento de tensões e incertezas quanto ao futuro,
semelhante em alguns aspectos às situações de compra e venda260.
Estudos de Manolo Florentino e José Roberto Góes, com análise de partilhas de
inventários post-mortem para o período entre 1790 e 1835 no Rio de Janeiro, mostraram que,
em “condições ideais, cerca de 90 por cento das famílias [escravas] continuavam juntas”261
depois das partilhas entre herdeiros. As condições ideais citadas seriam partilhas de escravos
de “‘grandes plantéis’ (com mais de vinte cativos), preferencialmente, entre famílias nucleares
(sancionadas pela norma) com filhos, cujos chefes eram africanos e nos períodos de menor
intensidade do tráfico atlântico”262.
Cristiany Miranda Rocha, ao fazer uma análise semelhante para as grandes fazendas
de Campinas, observou uma média de 97% das famílias escravas unidas mesmo depois da
partilha:

De um modo geral, nota-se que mesmo antes de 1850, quando o comércio de
africanos ainda abastecia de mão-de-obra as lavouras do Império, havia a prática de
preservação dos casais cativos legalmente constituídos, assim como da maioria dos
filhos menores de 12 anos junto aos pais.263

E concluiu que, no momento da partilha dos bens do falecido senhor, tomava-se o
cuidado para não separar os escravos ligados por laços de parentesco, “a fim de evitar as
separações que poderiam ser seguidas de atos de rebeldia ou melancolia como, por exemplo,
as fugas e os suicídios.”264
Dessa forma, a historiadora questionou as conclusões mais recorrentes na
historiografia acerca do temor de separação das famílias escravas com a morte do senhor e a
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partilha entre os herdeiros, já que essa não seria uma prática comum entre os inventariantes do
Oitocentos.
Em 1869, foi sancionado o Decreto nº 1.695, que previa a nulidade de vendas de
escravos que separassem “o marido da mulher, o filho do pai ou mãe, salvo sendo os filhos
maiores de 15 anos”265. Com a lei de 28 de setembro de 1871, essa nulidade foi estendida a
outras transações com escravos, como a partilha: “Em qualquer caso de alienação ou
transmissão de escravos é proibido, sob pena de nulidade, separar os cônjuges, e os filhos
menores de 12 anos, do pai ou da mãe”266.
Dessa forma, ao menos para as partilhas feitas após essa lei, podemos supor que o
temor da separação de familiares era inexistente, ou ínfimo. No entanto, a obstinação dos
herdeiros de não se ver prejudicados na partilha dos bens apareceu mais de uma vez como
motivador para a presença do escravo em juízo para manutenção de liberdade, o que nos
permite reafirmar a morte do senhor como momento ambíguo entre a esperança de liberdade e
a incerteza quanto ao futuro nas mãos dos sucessores. Acresce que a segurança de não
separação da família só era prevista em lei para os filhos menores de 12 anos e casais
legalmente constituídos.
A maior parte dos processos que foram iniciados logo após a morte do senhor mostra
escravos para os quais o falecimento do senhor daria origem ao seu direito de liberdade, seja
pelo cumprimento de condição definida em carta de alforria, seja pela menção em testamento.
Em geral, o que os colocou diante dos jurisconsultos imperiais foi o fato de terem sido
impedidos de desfrutar dessa liberdade por herdeiros ou credores dos falecidos senhores.
Manuel, João, Francisco, Maria e Emerenciana eram escravos de José Manuel de Sá
(ou da Silva?) e tiveram sua liberdade concedida no testamento dele267. No entanto, o
testamenteiro de José Manuel, Joaquim de Souza Monteiro, os impediu de gozar dessa
liberdade, pois eles estavam compreendidos em um hipoteca, cuja dívida não fora paga pelo
senhor. Joaquim Monteiro destacou ainda que o falecido deixara muitas outras dívidas, e disse
que “onde há dívidas não há legados”268. Podemos supor que, neste caso, o impedimento da
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alforria vinha rodeado de outros aspectos assustadores: a entrega dos escravos aos credores ou
a sua venda poderiam causar a separação desses cinco cativos, que se apoiavam mutuamente
na luta pela liberdade.
Observamos no primeiro capítulo os obstáculos que se impuseram à liberdade do
pardo Luís, escravo de Luísa Rosa Avondana Pereira, e como a morte da senhora significou
para ele a chance de se ver livre do cativeiro269. Ela havia lhe concedido alforria em uma carta
condicional em 1850, cujo cumprimento da condição se daria depois de 10 anos, ou seja, em
1860. Todavia, em seu testamento, Luísa Rosa também citou sua liberdade e a de todos os
seus escravos. Por isso, quando ela faleceu, em 1856, Luís entendeu que, mesmo que não
finda a condição da carta de alforria, ele devia entrar no gozo de sua liberdade pelo disposto
no testamento, que invalidaria a tal carta e sua condição. O que impedia sua liberdade,
portanto, não era simplesmente a oposição de um herdeiro – apesar de que a senhora que
estava encarregada de cuidar dele até que se findasse a condição da carta contestou
severamente a possibilidade de se ver desprovida de seus serviços antes do tempo previsto. A
origem da sua liberdade ou o impedimento dela se dava pela interpretação dos documentos
citados, isto é, a carta de alforria e o testamento da senhora, e que só foram trazidos por Luís
para o cerne da discussão devido à morte da senhora.
Também pareceu motivar a contestação da ré, Antônia Narcisa da Conceição, o fato de
que ela ficara encarregada de cuidar de Luís até que a condição da carta de alforria se findasse
dali a quatro anos. Enquanto isso o fruto do trabalho do pardo como oficial de correeiro, no
valor de 30 mil réis mensais, era subtraído por ela.
Outro episódio bastante complexo se deu com Rosa, que era escrava de José Bento
Afonso, falecido no Reino de Portugal em junho de 1870270. Em seu testamento, Bento
Afonso pedia que sua mulher, que era sua única herdeira, concedesse liberdade condicional a
seus escravos em seu testamento para que eles ficassem livres após servir ao pai dela, José da
Cunha Araujo Braga, enquanto ele vivesse, se os cativos procedessem bem. A senhora faleceu
em 1872, sem deixar testamento ou qualquer documento que tratasse da liberdade dos cativos.
Para complicar ainda mais a trama da alforria de Rosa, a senhora a vendera um ano antes, em
setembro de 1871, ao atual senhor, João Batista de Oliveira Ferraz Pinto.
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A expectativa de Rosa quanto à sua liberdade se baseava nas promessas feitas pelo
finado senhor de que libertaria todos os seus escravos depois que eles tivessem servido à sua
esposa. Assim, quando ela faleceu, em 1872, Rosa deu início à demanda judicial, pois
considerava que essa era a condição para sua liberdade. A venda feita ao réu deveria ser então
anulada, já que a senhora devia ter libertado os cativos.
Destaca-se a singularidade da interpretação da escrava quanto à possibilidade de
desfrutar da alforria prometida por José Bento Afonso. Mesmo em mãos de um novo senhor
havia mais de um ano, procurou a justiça para o reconhecimento daquela liberdade prometida
no momento em que a viu ser efetivada pelo falecimento da ex-senhora.
O preto Firmino, escravo de Rosa Francisca da Conceição, também viu no falecimento
da senhora a oportunidade para a aquisição de sua liberdade271. Ele passou a pertencer – por
testamento – a João Manuel Marques e foi avaliado no inventário em um conto e duzentos mil
réis. Firmino acordou com João Marques a compra de sua alforria por esse valor e obteve
licença para promover uma subscrição para tanto. Com a quantia em mãos, no entanto, o réu
Manuel Ferreira o impediu de comprar sua alforria, “alegando que o suplicante [Manuel
Ferreira] está em litígio com outros que se dizem herdeiros”272 da finada Rosa Francisca da
Conceição. O testamento foi protestado em juízo em disputa pela qualidade de herdeiro da
finada, uma vez que João Marques e sua mulher Josefa Maria se apresentaram como herdeiros
universais dos bens de Rosa Francisca, enquanto a mulher de Manuel Ferreira se dizia filha
legítima daquela senhora.
Firmino procura na justiça, portanto, uma forma de validar o acordo feito com Manuel
Marques. Observe que o falecimento da senhora e a transferência de Firmino para outro
senhor se apresentaram para o preto como caminhos por onde poderia adquirir sua liberdade.
Podemos supor que ele tenha tentado comprar sua alforria ainda sob o domínio de Francisca
Rosa, mas que ela não tenha permitido. Talvez a tentativa de negociar com o novo senhor
tenha sido mais fácil – como de fato foi, já que este aceitou o acordo para a compra da
alforria. Mas temos apenas suposições. O fato é que o acordo com Manuel Marques só
poderia ser cumprido quando as dúvidas relativas ao testamento da senhora e à propriedade de
Firmino fossem resolvidas entre os pretensos herdeiros.
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Outro escravo que se viu às voltas com a suspeição sobre sua propriedade foi o preto
mina Miguel273. Ele era cozinheiro e servia ao ganho ao casal Constantino Henriques Ferreira
e Bernardina Rosa de Aguiar, pagando-lhes um jornal mensal de 35 mil réis. Fora comprado
em 1864 – três anos antes de dar início ao processo – e desde 1865 tinha autorização de
Constantino Ferreira para dormir fora da casa do senhor. Quando este faleceu, seu testamento
declarava Miguel livre por sua parte e o preto tentou entrar em um acordo com a senhora
Bernardina Aguiar para comprar a outra parte de sua alforria. No entanto, a senhora pediu a
anulação do testamento do marido, com a alegação de que o escravo pertencia somente a ela e
não ao casal. Dessa forma, o processo se desenrolou em torno do julgamento de quem era,
com efeito, o senhor – ou senhores – de Miguel, o que validaria ou não a sua “meialiberdade”. Mais uma vez, podemos notar a morte do senhor como esperança para o escravo,
mas cerceada pela obstinação daqueles que estavam vivos e ávidos por nada perder de seu
quinhão.
Um caso um pouco diferente dos arrolados acima se deu com Teresa e seus parceiros,
cuja liberdade não teria origem na morte do senhor, mas os impedimentos para que dela
desfrutassem se deram pelas mãos dos herdeiros274. Eles se tornaram cativos de Francisco de
Albuquerque Muniz Telo por morte da antiga senhora Antonia de Macedo Sodré e do Capitão
Inácio Luiz Sodré, em 1872. Todavia, Francisco Telo nunca os matriculou, conforme exigia o
regulamento de número 4.835 de 1 de dezembro de 1871, determinando no artigo 19
que os escravos que por culpa ou omissão dos interessados não fossem dados à
matrícula até o dia 30 de setembro de 1873 seriam por fato considerados
libertos.275

Os cativos explicam porque Francisco Telo não teria feito a tal matrícula, trecho que
vale a pena ser lido na íntegra pelo aspecto curioso:
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Entre eles muitos havia cuja cor coincidia com certas práticas
infelizmente freqüentes na vida monótona do solteirão, especialmente em uma
fazenda isolada e longe do centro de população, tornando muito suspeitosa a
paternidade; (…) Francisco de Albuquerque reconheceu alguns filhos naturais,
quase todos havidos de sua criada Ludovina, mais [sic] recuou diante do
receio de fazer irmãos, escravos de seus irmãos – Não matriculou escravo
algum. 276

“Entretanto”, alegaram os autores do processo,
foram apresentados a [sic] Recebedoria do Município diversas relações de
escravos que se davam como remetidos da Guaratiba por Francisco, que as
assinava, umas como senhor, outras como inventariante de D. Antonia, e
outras como testamenteiro de seu irmão o Capitão Inácio. A recebedoria do
Município recusou receber essas relações porque teve suspeita de serem falsas
as assinaturas de Francisco. Viu-se então constrangido a confessar que
efetivamente as datas e assinaturas dessas relações não eram do punho de
Francisco Muniz, procurando explicar, da melhor forma que pode, essa
singular substituição da verdadeira assinatura pela apócrifa, o que é certo é
que tais relações foram rejeitadas por contrárias à disposição do § único do
artigo 2º do Decreto nº 4.835 de 1 de dezembro de 1871. (…) Posteriormente,
em 29 de junho de 1873, nova tentativa, iludiu a recebedoria, que admitiu as
matrículas. Dias depois, em 04 de julho de 1873 faleceu Francisco de Muniz.

De fato, o 2º artigo do Regulamento em parágrafo único mandava que
As relações dos escravos deverão ser datadas e assignadas pelas
pessoas a quem incumbe a obrigação de dál-os á [sic] matricula, ou por
alguém, a seu rogo, com duas testemunhas, se essas pessoas não souberem ou
não puderem escrever.277

O processo que julgou a liberdade dos cativos e a validade da assinatura apócrifa nos
documentos para a matrícula foi iniciado em 1878, cinco anos após a morte do senhor. Os
autos não trazem informação a respeito da partilha dos cativos entre os herdeiros de Francisco
de Muniz, contudo, observando a diferença de endereços entre os réus e os autores do
processo, podemos supor que ela ainda não fora completada.
Essa suposição é reforçada pela existência de outro processo de liberdade, iniciado
anteriormente por companheiros dos escravos aqui mencionados, também contra os herdeiros
de Francisco Telo, o que pode ter atrasado os trâmites da partilha.
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Se estivermos certos, poderemos sugerir que Teresa e seus parceiros tenham iniciado a
ação de liberdade em momento que coincidia com o processo de partilha dos bens de
Francisco Telo. Convém ressaltar que, apesar da suposição de que fossem todos irmãos, esses
cativos tinham idade maior do que 12 anos278, portanto não seriam protegidos pela lei de 1871
a respeito da separação da família escrava, a não ser Margarida, que tinha dois filhos menores.
Além do temor com relação à separação dos parceiros de cativeiro, a partilha poderia
representar a perda de direitos adquiridos na relação com o senhor Francisco Telo, como, por
exemplo, o costume que tinha de deixar seus escravos “livres aos sábados e domingos, em
troca da comedoria unicamente”279.
Como vemos, este caso é diferente dos demais apresentados neste tópico porque a
morte do senhor ocorrera muito antes do início do processo – pelo menos cinco anos – e o
fato que daria origem ao direito à liberdade dos autores não se relaciona de modo direto ao
falecimento do senhor, mas à falta de matrícula. Todavia, as tensões em torno da partilha
entre os herdeiros aproximam esse caso dos outros e confirmam o quanto esses momentos
eram entendidos como cruciais na vida do cativo, motivando o recurso à justiça.

3.6 Outras histórias e sujeitos

Vamos explorar algumas outras histórias de escravos que figuraram nas pendengas
judiciais iniciadas na cidade do Rio de Janeiro no século XIX, e que não se encontram
compreendidas nos três grupos maiores que tratamos nos tópicos antecedentes, para buscar
neles alguma lógica que, apesar das múltiplas realidades vividas por cada cativo, pode nos
aproximar dos entendimentos, expectativas e tensões que antecediam a ida à justiça e/ou a
motivavam.
Em setembro de 1872, a preta Francisca fugiu da casa de seu senhor e iniciou uma
ação cível para que fosse avaliado o preço de sua liberdade, “socorrendo-se do benefício da
278

O processo foi iniciado pelos pretos Teresa, Adriano, Vicente, Benta (50 anos, solteira, não sabe ler
e escrever), Emerenciana, Alexandrina (50 anos, solteira, não sabe ler e escrever), Felipe, Cristina,
Margarida (e seus dois filhos menores Emígdio e Manuel) e pelos pardos Marcelino ou Marcolino (40
anos, solteiro, não sabe ler e escrever) e Leonídia (40 anos, solteira, não sabe ler e escrever). Ap. c.
sobre lib. de esc. Apelantes: Teresa e outros. Rio de Janeiro, de 29/05/1878 a 12/08/1881. (AEL:
84.0.ACI. 196, RRJ mr 059).
279
Idem.

lei novíssima de emancipação de escravos”280, isto é, a promulgada em 28 de setembro de
1871, que regulava o direito dos cativos de adquirir sua liberdade por indenização de seu
preço. Ela apresentou 600 mil réis que possuía de seu pecúlio para a compra da alforria e foi,
no início, avaliada em 700 mil réis.
A citação da “lei novíssima de emancipação de escravos” sugere que Francisca tinha
conhecimento das recentes mudanças legislativas no que se referia ao direito dos cativos.
Mas, para não ser ingênuos, podemos confiar mais na proposição de que essa fosse uma fala
do curador, e não diretamente da preta. Ainda assim, outros detalhes da história permitem-nos
suspeitar de que ela sabia muito bem como e quando ir a juízo para ter o preço de sua
liberdade avaliado.
A primeira avaliação, que concluiu pelo valor de 700 mil réis, foi contestada pelo
senhor Francisco Raimundo Correia de Faria Sobrinho, pois ela lhe seria prejudicial já que
pagara 1 conto e 600 mil réis pela escrava. Alegou que “Francisca preparou habilmente a
primeira avaliação, uma vez que ainda estava doente em conseqüência de um laborioso
parto”281 e exigiu uma nova avaliação. De fato, os novos peritos avaliaram a preta em um
valor bem maior: um conto e 200 mil réis.
O curador contestou a segunda avaliação com o argumento de que a ação de liberdade
devia ser “sumaríssima”, sendo a primeira avaliação julgada por sentença. Se assim não fosse,
“a causa da liberdade ficará sempre a arbítrio do senhor, que só aceitará a avaliação quando
ela lhe for conveniente”. Disse ainda que a causa do escravo devia ser mais favorecida que a
do senhor, princípio que inspirara a lei de 28 de setembro de 1871.
A arguição do curador não foi aceita pelos juízes que atuaram no processo, e o valor
de um conto e 200 mil réis foi sentenciado em 1ª e 2ª instâncias.
Francisca tinha 36 anos, o que, como alegou o senhor, justificava uma alta
indenização. Além disso, nos idos de 1870, quando já não existia a importação de africanos e
novas leis emancipacionistas eram promulgadas, o preço do escravo era cada vez maior. Por
isso, parece correto aceitar a alegação do senhor de que 700 mil réis era um valor baixo a ser
pago pela preta Francisca. Mas esse foi o valor arbitrado pelos primeiros peritos, o que pode
confirmar a acusação de Francisco Sobrinho de que a escrava tenha ido à justiça quando sabia
que seria avaliada por um baixo preço, já que apresentava problemas de saúde, advindos de
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um “laborioso parto”. Nesse caso, Francisca teria sido bastante astuciosa e podemos sugerir
que a decisão de procurar a justiça nesse momento tenha se dado através do cálculo de que
seria favorecida nessas condições.
Se, contudo, o astucioso foi o senhor, ao elaborar essa história para ter a segunda
avaliação feita, permanece a plausibilidade do argumento de que os escravos tentavam
diminuir seu valor real para facilitar a aquisição da alforria. Também não podemos deixar de
notar que, ao invés de buscar a negociação direta com o senhor para a compra da alforria,
Francisca se dirigiu de imediato à justiça, o que sugere que ela sabia que não conseguiria
pagar tão baixo valor pela sua liberdade em uma situação normal. Lembremos que ela
apresentou apenas 600 mil réis em juízo.
Nos processos constantes do fundo do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, apenas
três foram iniciados na Corte com o propósito de ter o preço da liberdade arbitrado em juízo.
Dois deles se deram após a promulgação da lei que regulava a compra da alforria. Podemos
pensar em pelo menos duas hipóteses para o baixo número de ações desse gênero nesse fundo
documental. Primeiro, pode-se imaginar que os processos iniciados na Corte com esse intuito
tenham sido julgados em primeira instância e não tenham sofrido apelação de sentença. Desse
modo, talvez não existisse grande discordância entre o valor que o escravo estava disposto a
pagar e o valor que o senhor estava disposto a receber como indenização pela liberdade, já
que não havia contestação da 1ª avaliação. Cabe lembrar que a lei 2.040 dispunha que a ação
de liberdade devia ser sumária282.
A segunda hipótese, que parece mais válida, é que poucas questões de compra de
alforria tenham sido levadas a juízo, sendo em geral decididas por meio de negociação entre
senhor e escravo. Isso seria menos dispendioso ao senhor do que se ver às voltas nos tribunais
com advogados e taxas referentes ao processo e, ao escravo, como foi dito antes, a ida à
justiça em geral acontecia depois de tentar outras formas de adquirir a alforria.
Assim, é crível que Francisca tenha levado sua causa diretamente à justiça para se
aproveitar da situação em que seria avaliada pelos peritos, diminuindo seu valor real. Sidney
Chalhoub demonstrou haver na documentação comercial escravos “que decepcionam seus
compradores e são devolvidos; outros que ficam doentes e provocam a anulação de transações
já realizadas”283. O autor concluiu que muitas dessas ocorrências se davam de maneira
consciente pelos cativos, para influenciar nas transações nas quais seu destino estava sendo
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tratado. Não é difícil então supor que também buscassem uma forma de influenciar no preço
que seria pago por sua liberdade, como fez Francisca.
Vejamos agora aquele único caso de arbitramento para liberdade iniciado na Corte
antes da lei de 28 de setembro de 1871 que mencionamos acima e é interessante no que diz
respeito ao momento entendido pelo escravo como oportuno para levar sua causa aos
tribunais.
A escrava de Antônio Dias de Souza Castro iniciou processo de liberdade em 1850,
requerendo ser avaliada para comprar sua alforria284. A preta Isabel justificou sua ida à justiça
pelos maus tratos aos quais era sujeita pela esposa de Antônio Castro, que lhe negava
alimento e a obrigava a “trabalhar continuamente mesmo na situação de enfermidade em que
se encontra”. Foi realizado corpo de delito em Isabel para constatar o excesso nos castigos
físicos, e os peritos avaliadores fixaram o preço da liberdade da preta em 400 mil-réis.
A forma como a alegação de Isabel foi aceita em juízo, justificando o arbitramento
para liberdade mesmo contra a vontade do senhor – lembremos que a vontade senhorial só
seria menos decisiva nesse aspecto a partir da lei de 1871 – demonstra certo
compartilhamento de opiniões acerca do que era um cativeiro justo e de quais eram os limites
às ações do senhor. Chalhoub observou que, ao longo do século XIX e com uma discussão
generalizada a respeito da legitimidade da escravidão, “havia menos tolerância na Corte com
relação aos senhores que insistiam em supliciar seus escravos”285.
Mesmo que a história dos maus tratos não seja verdadeira, não podemos desconsiderar
o fato de que Isabel tenha considerado esse um bom argumento para alcançar seus objetivos
de liberdade, e que o tenha usado nesse momento. Para escapar a esse “horrível cativeiro”,
Isabel poderia apenas permanecer escondida, uma vez que ela já havia fugido da casa do
senhor. No entanto, ela julgou ser mais prudente aproveitar as condições físicas que
apresentava por estar enferma para requerer o exame de corpo de delito e levar a causa à
justiça, adquirindo de uma vez a liberdade.
Esses episódios mostram um conhecimento de momentos e argumentos que poderiam
ser aceitos pelos tribunais para justificar sua ida à justiça e o favorecimento de sua liberdade,
ainda que ela não fosse garantida por algum direito específico. Outros casos que seguem
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lógica semelhante são os iniciados na Corte em meio à conjuntura das medidas do juiz
municipal e do chefe de polícia para libertar as escravas que eram obrigadas à prostituição.

3.6.1 A prostituição das escravas da Corte

Entre os processos iniciados na Corte com alegação de liberdade por abuso do direito
senhorial no emprego de escravas na prostituição, apenas oito tiveram suas sentenças apeladas
para a segunda instância e se encontram no fundo do Tribunal da Relação do Rio de
Janeiro286. Elas foram iniciadas pelas pretas Maria e Efigênia, e pelas pardas Eulália, Josefa,
Joana, Joaquina, Cristina e Rita287.
Vale a pena dar atenção aos esquemas e elementos constantes da prostituição das
escravas na Corte que são revelados por esses processos antes de seguir adiante na análise de
seus significados para a liberdade das escravas.
Se nos permitirmos traçar um perfil das escravas obrigadas à prostituição podemos
dizer que em geral eram pardas, com idade entre 17 e 30 anos, e nascidas no Brasil. Os
proprietários dessas escravas eram mulheres, mas nem todas eram também prostitutas.
Algumas delas apenas recebiam o jornal advindo do meretrício e permitiam que as escravas
morassem longe delas, apesar de terem alguém que as vigiasse. Geralmente, se não moravam
e se prostituíam em casa da senhora, moravam em algum bordel ou com alguma outra escrava
ou liberta designada pela senhora para vigiá-las e receber os jornais em seu nome.
A maioria das escravas, ou testemunhas, contaram que havia mais mulheres
trabalhando como prostitutas junto com elas, em casas destinadas especificamente para isso:
“os réus faziam lucros imensos desse comércio indigno, tendo mais de 8 escravas parceiras da
Autora aplicadas especialmente na prostituição!!”288.
Outra característica que chamou a atenção e foi repetida em todos os processos é o
ganho financeiro advindo da prostituição das cativas. Em geral, as escravas revelaram pagar o
jornal diário de 15 a 30 mil-réis às senhoras. Já os senhores de algumas delas (Maria e
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Joaquina) disseram que 30 mil réis era o valor recebido como pagamento mensal pelo aluguel
das escravas em casas de família. Para fazer uma comparação com dados colhidos de
processos julgados no mesmo período, podemos citar o preto Miguel, cuja liberdade foi
discutida em juízo entre 1867 e 1869 e cuja senhora disse que ele lhe rendia um aluguel
mensal de 35 mil réis, “por ser um bom cozinheiro”289. Se a senhora reclamava tanto pela
possibilidade de perder um escravo que rendia 35 mil réis ao mês, o que dizer de escravas que
rendiam quase esse mesmo valor ao dia?
Eulália afirmou que sua senhora teria recebido dela “nos cinco anos cerca de mais de
trinta contos de réis, pela ré adquiridos pelo meio indicado”290. No primeiro capítulo
mostramos que o curador de Josefa se apoiou sobre o mesmo argumento – os exorbitantes
lucros desse comércio – para alegar que, pelo que dispunha a lei de 28 de setembro sobre o
direito do cativo de juntar pecúlio e comprar a própria alforria, a senhora de sua curatelada já
havia sido indenizada pela liberdade da escrava291.
Para dar maior ênfase ao argumento da prostituição forçada e do abuso de poder
senhorial, as escravas insistiram em afirmar que realizavam esse trabalho contra sua vontade
ou que ele era um grande prejuízo à sua saúde. Vejamos alguns excertos retirados de seus
depoimentos em juízo:
Que expondo a suplicante ao suplicado razões convincentes da
impossibilidade de tão torpe modo de vida, principalmente pelas enfermidades
venéreas, as procedentes do excesso de coito, ou provenientes pelo suplicado
contra as leis divinas e humanas foi respondido à suplicante que a tal modo
dever-se-há [sic] sujeitar, por ser escrava, e assim incapaz da vontade.292
iludida entregava-se a princípio de livre vontade, mas que mais tarde vendo o
que era essa vida, conservava-se nela obrigada por temor e medo de sua
senhora.293
289

Ap. c. sobre lib. de esc. Apelante: Bernardina Rosa de Aguiar. Rio de Janeiro, 23/07/1867 a
04/03/1869. (AEL: 84.0.ACI. 147, RRJ mr 046).
290
Apelação cível sobre liberdade de escravo. Apelante: Eulália, escrava de Antônio Pereira Liberato.
Apelado: Antônio Pereira Liberato. Rio de Janeiro, 11/05/1871 a 08/04/1873. (AEL: 84.0.ACI. 174,
localização: RRJ mr 052).
291
Apelação cível sobre liberdade de escravo. Apelante: Josefa, escrava de Caetana Rosa. Apelados:
Caetana Rosa e Matilde Rita do Nascimento (variação do nome: Matilde Maria da Conceição
Nascimento). Rio de Janeiro, 30/10/1871 a 03/10/1873. (AEL: 84.0.ACI. 179, localização: RRJ mr
055).
292
Ap. c. sobre lib. de esc. Apelante: Eulália. Rio de Janeiro, 11/05/1871 a 08/04/1873. (AEL:
84.0.ACI. 174, RRJ mr 052).
293
Ap. c. sobre lib. de esc. Apelante: Maria da Conceição Correia Lima. Rio de Janeiro, 17/08/1871 a
17/09/1873. (AEL: 84.0.ACI. 183, RRJ mr 055).

obrigava a autora a excessos venéreos tais, que extenuavam as suas forças e
corromperam para sempre a sua saúde. […] a autora era constrangida a deixar
que o seu corpo fosse devassado e o seu pudor ultrajado, já por ameaças, já
por efetivos castigos, que a ré lhe dava. […] Que além disso a ré obrigando a
autora a praticar atos da mais baixa prostituição, sistemática e cruelmente
estava degradando moralmente a autora.294
obrigada a devassar seu corpo na mais desenfreada quanto escandalosa
prostituição.295
Que a suplicante muito sofre [?] na sua saúde com grandes excessos
que fazia para bem satisfazer a avidez de ouro de sua suposta senhora.296

Também foi possível vislumbrar nos processos estratégias anteriores à demanda legal,
pois pelo menos três escravas tentaram obter sua liberdade ou sair da prostituição por
negociação direta com as senhoras, mas não obtiveram sucesso. Joaquina contou que “durante
esse tempo, a autora obteve de algumas pessoas quantia para livrar-se do cativeiro e da vida
torpe a que era forçada”297. Rita afirmou que algumas pessoas teriam se oferecido para
comprar a sua alforria298, e Cristina contou que tentou convencer a senhora a empregá-la em
outro ofício, mas “a ré não só se opôs a isso, como fez maus tratos, de que a autora apresentou
vestígios […] [no] corpo de delito”299.
Uma história instigante foi contada por Efigênia, que adquiriu sífilis por causa da
prostituição, porém continuou trabalhando mesmo assim. Ela contou a estratégia da senhora
para não perder os lucros advindos de sua ocupação: “Quando se tornava conhecida em uma
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rua, como meretriz afetada de sífilis, a autora era logo mudada para outra rua com a sua
implacável guarda!”300.
As testemunhas que depuseram a favor das escravas eram em geral homens que
tinham utilizado seus serviços, mas também inspetores de quarteirão e oficiais da polícia.
Interessa notar a forma como consentiam em identificar uma prostituta, “por vê-la sempre
posta à janela bem vestida e preparada pode afirmar que ela vivia na vida da prostituição”301,
fórmula que se repetiu em vários depoimentos.
Agora que já ressaltamos o que essas histórias trazem de comum, vamos observar
aquilo que apresentam de específico, isto é, como e por que elas viraram um processo cível de
liberdade nesse momento. Em geral, essas escravas alegaram viver em prostituição havia mais
de três anos e várias delas afirmaram querer se beneficiar das medidas legais que se haviam
tomado na Corte contra a prostituição das cativas. Poderíamos acabar por aqui e concluir que
a atuação redentora do juiz municipal Miguel José Tavares e do chefe de polícia da Corte
explica a presença dessas escravas nos tribunais. Todavia, essa conclusão, por ser simplista,
nega a essas mulheres qualquer racionalidade ou ação na luta pela própria liberdade. E não
queremos cair no erro de negar aos sujeitos históricos a participação ativa na própria história.
Para isso, precisamos pensar em outros elementos que tornaram possível a ida dessas
mulheres à justiça, já que grande parte das escravas que figuraram nos tribunais da Corte com
essa alegação havia sido apreendida pela polícia em casas de prostituição e tivera os processos
iniciados pelo juiz municipal com petições ex-ofício, ou seja, a iniciativa do litígio não fora
diretamente delas. Nos processos que ora estudamos, no entanto, apenas Maria fora
apreendida302, as outras se apresentaram à polícia para dar início às ações de liberdade. Por
isso, precisamos considerar que: elas tinham conhecimento das medidas do juiz e do direito
que poderiam alegar para a liberdade, encontraram alguma oportunidade para sair da casa do
senhor e se dirigir à delegacia de polícia e decidiram fazê-lo apesar dos riscos.
Como exposto algumas páginas atrás, os processos iniciados pelo juiz Miguel Tavares
para defender a liberdade das escravas obrigadas à prostituição geraram grande polêmica,
ganharam publicidade nos jornais da Corte e geraram o julgamento de pelo menos 200 ações
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de liberdade em 1871303. Suas medidas foram citadas em mais da metade dos processos, tanto
por curadores como por defensores dos interesses senhoriais. Podemos afirmar com alguma
certeza que as escravas que figuraram nos processos que ora analisamos de fato sabiam das
medidas do juiz Tavares e se aproveitaram da conjuntura do momento para tentar escapar do
cativeiro.
Mas esse não foi o único motivo das escravas, ou ao menos de várias delas. Pelo
menos quatro dessas escravas se encontravam também em situações de compra e venda
quando deram início ao processo. Eulália morava com seu senhor no Paraná e foi enviada à
Corte em fins de 1870 para ser vendida304. Passou pela casa de vários compradores para um
período de teste, segundo o senhor. Porém, segundo ela, fora forçada à prostituição nesses
diferentes locais. De qualquer forma, cabe ressaltar que, quando deu início ao processo,
Eulália ainda se encontrava em poder da firma que fora encarregada de vendê-la. Sendo
verdade ou não sua alegação de que os possíveis compradores a obrigaram a prostituir-se,
com ciência de seu senhor, permanece o fato de que tenha passado curto período de tempo no
serviço deles, “a contento”, como alegou o escravocrata.
Em Visões da Liberdade, Sidney Chalhoub identificou a existência de um período de
teste antes de a venda do escravo ser efetivada, e observou que, repetidas vezes, os cativos
aproveitavam esse momento para provocar a insatisfação do possível comprador e assim
evitar a venda305. Parece correto supor que Eulália estivesse tentando evitar sua venda para a
Corte, uma vez que, passados seis meses desde sua chegada na cidade, ainda não agradara a
nenhum comprador.
Essa reação à venda para a Corte, que também pode incluir o processo que Eulália
iniciou em maio de 1871, pode ser explicada pelas tensões que circundavam essa situação: ela
nascera e fora criada na província do Paraná e tinha agora seus laços de parentesco e parceria,
bem como seus modos e costumes de vida, rompidos e modificados bruscamente.
Joana acabara de ser vendida a Carolina Ferreira quando deu início ao processo306. A
transação de compra ainda não havia sido efetivada e o ex-senhor morrera antes de passar a
escritura à nova proprietária da escrava. Assim, podemos considerar que o novo cativeiro
não agradara Joana ou apresentou-lhe chances de ir à polícia e se aproveitar das disposições
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legais que poderiam garantir sua liberdade. Outro detalhe da história que merece atenção é
que a cativa tenha alegado que “finalmente nessa vida imoral em que viveu por tanto tempo
contra sua vontade sempre gozou da mais ampla e plena liberdade”
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. Testemunhas do

processo afirmaram pensar que ela fosse livre. Ao que parece, em algum momento Joana viu
sua autonomia ameaçada, pois afirmou que “como atualmente a queiram reduzir à
escravidão, usa a suplicante da presente ação para defender seu direito”. Não conseguimos
encontrar nenhum trecho que fornecesse pistas sobre essa ameaça, mas é possível que
estivesse relacionada com os trâmites da compra da escrava, que, como vimos, ainda
estavam em andamento, já que o ex-senhor ainda não passara escritura à Carolina Ferreira.
Em pelo menos três processos as medidas do juiz Miguel José Tavares influenciaram
as vidas das cativas antes mesmo de elas resolverem ir à justiça. Quando soube dessas
medidas, Maria da Conceição Correa Lima, senhora de Rita, perguntou à escrava se ela queria
“continuar na janela” ou ser alugada,
ela resolveu pedir que desejava ser antes alugada do que continuar na
má vida em que ia até mesmo porque não esperava dela auferir
vantagem, pois tendo sido oferecida a sua liberdade por diversas
pessoas, sua senhora recusou passar a carta de liberdade. 308

Rita foi levada à Barra Mansa, e depois à cidade de Bananal, na província de São
Paulo, “mas não sabia que era para ser vendida, mas pensava que vinha para ser alugada”. Ao
perceber que seria vendida para outra província, Rita deu início ao processo de liberdade. Este
caso se assemelha, portanto, ao de Eulália, cujo temor à venda para outra província motivou a
entrada na justiça. Ele mostra ainda a especificidade da Corte no que concerne ao argumento
da prostituição forçada, uma vez que a senhora tentou retirar a escrava da cidade para evitar a
interferência do juiz Tavares na sua propriedade. Outro detalhe é que os autos são remetidos à
Corte para dar continuidade ao processo, pois lá está o endereço da senhora e porque lá é que
se julgavam questões como essa.
Josefa de igual modo iniciou o processo logo após ter sido vendida a Manoel Marques
Alvim e pediu a anulação da venda, argumentando que
é manifesta a má fé, com que essa escritura foi passada, visto que,
tendo data posterior á [sic] medida tomada pelo então Dr. Juiz
Municipal da 2ª Vara, para subtrair numerosas vítimas á uma
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escravidão ilegal e infame, foi feita unicamente para obstar que a
autora recebesse o benefício de tão generosa e eminentemente
civilizadora providência e por esse motivo desde já protesta a autora
pela competente ação criminal.309

No processo que julgou a liberdade de Joaquina, uma testemunha afirmou que,
“quando o Dr. Miguel Tavares começou a forrar as escravas que viviam nessa mesma
condição, a autora Joaquina foi ameaçada de ser levada à Correção, para ter a cabeça raspada
e ser castigada”310.
Como se vê, a situação de venda, ou de ameaça de venda, esteve presente em vários
dos processos que foram iniciados com a alegação da prostituição forçada. Assim, concluímos
que, somadas à publicidade das medidas do juiz Tavares e a intenção das cativas de serem por
elas protegidas, as tensões e insatisfações dessas mulheres em torno das transações que
decidiam seus destinos motivaram o recurso aos tribunais.

3.7 Considerações finais

Há cerca de dois anos, quando realizava atividades referentes ao estágio do curso de
licenciatura, em uma aula para o Ensino Médio, mencionei a iniciativa escrava de
questionamento jurídico da escravização ilegal. Os olhares de espanto que me cercaram e as
muitas perguntas que vieram a seguir me fizeram lembrar as primeiras impressões que tive
quando fui apresentada aos microfilmes que reproduziam as histórias daqueles indivíduos
escravizados. A sua presença nos tribunais do século XIX causa espanto e admiração. Da
parcela mais miserável e oprimida da sociedade oitocentista emergiram sujeitos que exigiam
seus supostos direitos frente ao aparato judicial de uma nação escravocrata, onde nem mesmo
existia um código civil consolidado ou um conjunto de leis que regulasse diretamente as
relações escravistas. O que motivava essas pessoas a processar seus senhores apesar de todos
os riscos daí advindos? Como decidiam levar suas causas à justiça com uma garantia mínima
de que seriam ouvidos e atendidos?
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Sabemos que, diante do enorme volume da escravaria brasileira no século XIX, o
número de cativos que iniciaram processos de liberdade é ínfimo. No entanto, não é
insignificante, pois esse pequeno número representa sujeitos que enfrentaram a escravidão de
dentro e incentivaram outros a repetir o feito, levando a um progressivo aumento das ações de
liberdade, em especial na segunda metade do século.
Para isso, esses homens e mulheres escravizados tiveram que lidar com documentos
complexos que citavam apenas superficialmente seus direitos, com promessas orais de
liberdade que eram negadas, com dívidas cobradas aos falecidos senhores que resultavam no
prejuízo de suas alforrias, e muitas outras situações em que apenas sua interpretação insistente
em defesa da própria liberdade poderia lhes dar alguma sustentação nos foros. Desse modo,
forçaram ao máximo a interpretação da lei e o sentido de costumes que, mesmo não inscritos
nos códigos legais, poderiam garantir-lhes o direito à alforria.
Por outro lado, não podemos inferir que todos esses escravos aqui citados estavam
sempre “falando a verdade”, que todas as razões apresentadas para a liberdade partiam de
fatos reais e verdadeiros da forma como foram alegados em juízo; essa seria uma análise
ingênua. Porém, essa impossibilidade permite supor que algumas histórias fossem inventadas
por uma percepção do que poderia ser aceito, de que, na dúvida, a versão do escravo poderia
ser levada em conta dentro de uma situação ou de um clima jurídico que fosse favorável. Ou
seja, dentro de um campo de possibilidades percebidas por esses mesmos escravos como
momentos-chave em que a liberdade poderia ser conseguida.
Como observado nas primeiras páginas do capítulo, vários processos foram iniciados
longos anos após o fato que teria conferido o direito à liberdade ou o ato de escravização
ilegal. Essa foi uma das questões mais intrigantes que conduziram nosso estudo, isto é, por
que, depois de tanto tempo em cativeiro ilegal, o escravo vai finalmente à justiça? Com a
observação dos casos arrolados nessas páginas, podemos arriscar uma resposta para a questão
que leve em conta a complexidade das histórias analisadas. A princípio, preferimos inverter a
pergunta. Talvez não devamos questionar por que os cativos esperaram tanto tempo para
recorrer à justiça, mas sim o que os encorajou a procurá-la em determinada conjuntura
histórica ou em certo momento de sua trajetória pessoal.
A decisão de levar suas pretensões de liberdade aos tribunais deveria ser precedida
por, no mínimo, uma análise dos riscos em caso de fracasso e das possibilidades de sucesso.
Não podemos entender o recurso à justiça como uma atitude irrefletida, mas sim como o fruto
de certa sofisticação na análise da conjuntura em que seriam julgadas, mesclada à
racionalidade própria dos escravos.

Não é por acaso que, entre 1850 e 1871, as ações de liberdade da Corte de Apelação
triplicaram com relação às décadas anteriores e que tenha havido um aumento progressivo da
participação de escravos rurais nesses processos, como apontou Hebe M. Mattos de Castro311.
Essa movimentação cativa em torno dos tribunais caminhou na mesma mão do crescimento
alucinado do tráfico interno em direção às fazendas cafeicultoras do Vale do Paraíba e da
progressiva perda de legitimidade do sistema escravista no bojo dos discursos abolicionistas e
da resistência dos próprios cativos contra a [re] escravização ilegal e os abusos do senhor.
Por racionalidades próprias entendemos os diversos valores, expectativas e tensões
compartilhadas pelos indivíduos em cativeiro312. Hebe de Castro observou que, pelo menos
desde a extinção do tráfico africano de escravos em 1850, essas expectativas se configuraram
no cotidiano da relação com o senhor na forma de direitos, que implicaram na generalização
do sentido de expressões como “cativeiro justo” e “bom senhor”, e na resistência ao oposto
“mau cativeiro”, “mau senhor”, que não mereceria obediência313.
Dessa forma, mais do que uma reação instintiva a momentos de tensão e incerteza, o
recurso à justiça acontecia especialmente diante do desrespeito a esses direitos, e provinha de
um cálculo entre os riscos e possibilidades. Nos processos envolvendo a partilha dos bens de
um senhor falecido ou a venda para locais distantes, percebemos a intenção dos cativos de ter
respeitado o direito de não-separação da família ou de participar nas transações que
decidiriam seu futuro, não sendo transferidos para lugares indesejados, por exemplo. Também
expressiva é a consideração do direito à possibilidade de juntar pecúlio e comprar a própria
liberdade que apareceu em processos até mesmo anteriores à lei de 28 de setembro de 1871.
O uso de argumentos complementares apresentados pelos cativos nos tribunais, como
“injusto” ou “horrível cativeiro”, “maus-tratos”, “vivia” ou “era tratado como livre”,
representava um esforço de conferir à lógica da sociedade escravista seus próprios
significados e valores, manipulando-os contra a própria escravidão314.
Para que tivesse mínimas chances de sucesso na demanda judicial, os cativos sabiam
que precisavam encontrar pessoas que os apoiassem e protegessem, e convencê-las a
testemunhar a seu favor.
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Encontrar momentos oportunos para trazer à tona certos argumentos também era
necessário, esperando pela possibilidade de se apresentar à polícia, ou se aproveitando de
conjunturas favoráveis aos cativos, em que a legitimidade do sistema escravista já não era
inquestionável.
A análise desses processos reforça ainda a conclusão de que o escravo vivia uma
“resistência permanente a ser um mero objeto nas malhas do sistema”315, reagindo contra
tentativas de reescravização e contra o desrespeito a direitos conquistados pelo costume.
Se o recurso aos tribunais não foi utilizado pela maioria dos escravos do Oitocentos,
devemos pelo menos considerar sua importância como possibilidade, o que faz desses cativos
partícipes de uma história real e dinâmica, e não ideal, ou seja, cercada por obstáculos e
alternativas, que não se apresentam de igual modo a todos, nem em todos os momentos, mas
que permitem certa manipulação e mobilidade. Assim, a liberdade e demais prerrogativas da
vida do cativo não estavam determinadas apenas pela vontade do senhor, mas sim pela
capacidade do indivíduo escravizado de se movimentar dentro dessas possibilidades e
espaços.
Por fim, voltemos à história da parda Vitória316. Ela esteve presente em parte
substancial das páginas deste estudo, com suas estratégias e anseios em torno da liberdade, e
seria injusto terminar sem antes conhecer a conclusão de sua pendenga judicial.
No julgamento de primeira instância, o Juiz Municipal da 3ª Vara considerou a ação
não provada, e determinou a entrega da parda Vitória ao réu Manoel Simões.
Lembremos que ela alegou ter sido levada à França por um antigo senhor, Alexandre
Alves Viana, e teria usado o passaporte de outra escrava desse senhor, de nome Benvinda,
para a viagem. A alegação, no entanto, não foi provada, uma vez que essa cativa tinha 24 (ou
38)317 anos na época da partida, e Vitória aproximadamente 11, não sendo presumível, nos
moldes legais, que as autoridades brasileiras e francesas tenham permitido tal falsificação,
aceitando uma criança no lugar de uma mulher. Toda a defesa do réu se desenvolveu sobre tal

315

REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil
escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 07.
316
Ap. c. sobre lib. de esc. Apelante: Vitória. Rio de Janeiro, 17/03/1858 a 02/07/1859. (AEL:
84.0.ACI.79, RRJ mr 026).
317
Em depoimento, em 30/09/1857, Benvinda disse ter 41 anos, o que significa que ela tinha 24 anos
na época do embarque de Viana à Europa. No entanto, a cópia da legitimação para solicitar o
passaporte usado na época declara que a parda tinha 38 anos, o que foi firmemente reafirmado pelo
advogado do réu ao longo do processo. Auto de perguntas feitas a Benvinda [Emília] em 30/09/1857,
pelo Dr. Delegado de Polícia. Idem, f. 121v-122v.

inverossimilhança, enquanto o curador apresentou testemunhas que confirmaram a versão de
Vitória.
Uma dessas testemunhas foi a própria Benvinda, que afirmou ter comprado sua
alforria na Corte em 1841, quando Viana, e as duas escravas levadas com ele, ainda estavam
na França. O senhor teria tentado vendê-la, através de um procurador que tinha na Corte, e foi
então que, “promovendo uma subscrição, ela interrogada obteve por dinheiro sua
liberdade”318.
Ela também depôs que encontrara sua ex-senhora, d. Alexandrina Viana, na Corte,
após o retorno do casal Viana ao Brasil, e esta lhe dissera que deixara as escravas na França.
É possível que a senhora estivesse mentindo, afinal, se contasse que as escravas retornaram ao
Brasil, acabaria admitindo a reescravização ilegal delas. Também é possível, no entanto, que a
preta Joaquina e a parda que substituiu Benvinda na viagem tivessem mesmo permanecido na
França, e Vitória tenha se aproveitado da ausência das mesmas cativas para assumir o lugar da
parda levada. Não podemos afirmar com exatidão. O que podemos entrever é que Vitória
lutou de forma insistente para evitar sua venda para outra província e para obter sua liberdade.
A sentença do Juízo Municipal foi apelada, mas, em março de 1860, o Tribunal da
Relação do Rio de Janeiro confirmou a resolução da primeira instância. Houve ainda a
tentativa de embargar a sentença, o que também foi negado.
Apesar do fim triste para Vitória, é difícil crer que ela não tenha tentado encontrar uma
nova forma de mudar o seu destino. Talvez a encontremos nos autos de primeira instância
dos foros de Minas Gerais, ainda alegando uma viagem à Europa, ou talvez uma carta de
alforria por compra esteja perdida nos livros de algum cartório daquela província ou mesmo
do Rio de Janeiro.
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