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mento das testemunhas: mand!1o, por isso, que se cumpra o 
acord!io embargado de fi. 99 V., e condemnão o embargaute. 
nas custas, que pagas por seu senhor, o embargado. 

Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 1875.-Silveira, Presi-
Paiva Teixeira.-F. 

o Supremo Tribunal de Justiça, por decis!io unaniroe de 
11 de Dezembro de Un5, denegou a revista, por não haver 
injustiça notoria nem nullidade manifesta.-Relator, o Sr. 
Ministro Veiga.-Revisores, os Srs. Ministros Barão de Mont-
serrate e Barão de Pirapama. 

1. o Mulher, casada por carla de ametade, não póde eonferir li-
berdade, á titulo gratuito ou oneroso, ainda que á conta de sua 
terça ou meiação. . 

2.0 Alçada nas questões de 

REVISTA. CIVEL N. 8890. 

Recbrrente-O Pr7curador da CO'f6a, 
Rccorrido-J acintho Ribeiro do Amaral. 

SENTENÇA..· 

Vistos estps autos de acçãc de liberdade, intentada por 
JO!io, pardo, autor, contl'a o l'éo Jacintho Riheiro do Amaral, 
fundando-se na carta. á fi. 3 do appenso, passada peh múlher 
do réo, que vivI'! a annos ddle separada de facto: julgo im-
procedAute a acção, em face dos depoimcnt0s das testemunhas 
todas favoraveis ao réo das concludentes alleg'aç0es do mesmo 
e da resposta á fi, 7 do Dr. curador nomeado ao autor, opi-
nando para que este fôsse entregue como escravo a seu 
senhor. 

Curo effeito, não podendo a mulher do réo dispôr dos ,bens 
do casa], em prejuizo de marido, nãO podia tambem 
passar a alludida carta de libel'dade, ainda que com a decla-
ração de ser o valor levado em conta de sua meiaçi1.o, a qual 
não está conhecida e verificada pelo necessario inv,entario, 
não se sabendo, por isso, si o valor àa liberdade do autor 
caberia nas forças da mencionada meiaç!io. 
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Assim, julgando, conforme á direito, improcedente a pre-
sente acçllo, ap!>ello ex-ofticio desta minha decisllo para o 
Superior Tribunal da Relaçllo .. 

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1875. -Ant\inio Barbosa 
Gomes Nogueira. 

PRoMoçlo DO DA CORÔA. 

Tenho muito a dizer nestes autos; e principiarei por assig-
nalar o verdadeiro escandalo com que se houve, no arrazoado 
de fis. 28 a 2tJ V., o curador nesta 21 Instancia, dado ao li4 
bertando Jollo, pardo. 

Como se vê do dito arrazoado, em vez da protecçl1o devida 
ao seu curatellado, o mencionado curador escreveo quatro 
longas paginas para demonstrar que a este nenhum direito 
assistia á intentada aeção de liberdade, nl10 tendo o menor 
valor a carta de alforria juncta em original á fi. 3 dos autos 
por appenso, e sendo digna de confirmaç{\o, por incontegta4 
velmente juridica e altamente moralisad')ra, a Mentença 'lue, 
á fi. 20, julgou o escra vo seu curatellado sem direito algum 
á sua pretend ida alforria I 

Tudo isso disse o curador do libertando J 0110, nas referidas 
razOes de fis. 28 a 29 v., invertendo, assim, o papel de CU4 
rador do mísero libertando no de diligente advogado da 
parte que lhe é adversa I ! 

Entretanto, bem estudada 8 questllo destes autos, quer se 
attenda á protecçllo e ao favor que todas as leis antigas e 
modernas recommendn.o a bem da liberdade, quer unica4 

mente Ae considere as positivas disposiç0es da novissima Lei 
n. 2040, de 28 de Setembro de 1871 e do regulamento 
n. 5135, de 13 de Novembro da 1872 de inteira apolicaçilo á 
especie sujeita, é manifesto que outra, e muito da 
solUÇA0 dada na sentença appellada de fi. 20, deve ser a 
decisl10 juridica da acçfto intentada sobre a base da carta de 
alforria junta em original á fi 3 dos autos por appenso. 

Do modo o mais terminante prescreve a citada lei, no 
art. 4° § 4°, e o dito regulamento, no art. 62 e parJl.grapho 
unico do mesmo artigo, que o escravo qlle pertencer a con-
dominos, e fôr libertado por um destes, terá direito á sua al-
forria, indemnisando os outros da quota do VAlor que lhos 
pertencer, podendo tal indemnisaçllo ser paga em serviços 
prestados por prazo nao maior de 7 annos, e ficando enten ... 
dido que, nesta hypothese, o exercício do direito do escravo 
nllo depende do consentimento dos outros condominos. 
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Sendo estas as positivas e terminantes dispo.:;içaes das leis 
que regem a especie sujeita, como desconhecer-se o direito 
que á sua alforria assiste ao libertando Jo9.o, ex vi da liber-
taçlto outorgada pela condomin'l. mulher do appellad0, na 
carta j unta em original á fi. 3 dos autos por appenso ? 

Que a mulher casada durante o regimen da communhão 
seja, tanto como seu marido, condomina de lOdos os b8ns 
pertencentes ao casal, é principio de direito. 

Ora, nesk caso se acha a mulher do appellado 11m relaçlto 
á proprip.dade do escravo do seu casal, a quem libertou pela. 
'carta á fi. 3 dos autos por appensCl ; porquanto, ainda que 
de flicto viva sE'parada do appeUado seu marido, eUa conti-
núa e continuará na communhilo de todos os direitos do seu 
casal, em quanto, por sentença proferida. em juiz!) e acçlto 
competente, n9.o fôr decretado o divorcio e a perpetua separa-
çl10 dos conjuges, e dos bens do casal. 

E, pois, a sentença appellada de fi. 20, deixando de reeo-
nhp,cer o direito que, ex-vt da carta de libertação a fi. 3 dos 
autos por appenso, incontestavelmente assiste ao lilJertando 
JOI\O, nos term0S da le1 e regulamento citados, foi proferida 
contra direito expresso, e, como tal, não póde deixar de ser 
reformada por este superior tribunal, mantendo-se, como o 
estricto cumprimento das indicadas disposições da Lei n. 2040 
de 28 de. Setembro de 1871, e do regulamento n. 5135, de 
13 de Novembro de 1872, o direito que tem o libertando 
Jol1o á sua alforria. 

Rio de Janeiro, 28 de Setembro de 1875.-Sayão Lobato.: 
RELATORIO 

JoM, pardo, allegou na pp,tic!!.o de fi. 2 do appenso que, com 
suas economias, juntou. 8008000, que, entregando a sua sen-
hora, esta lhe passou a carta de liberdade dp, fi. 3 do appenso. 

Allegou mais que, nito tendo seu senhor, o appellado, 
assignado tll1 carta, e receiando alguma violencia da parte 
dene, requeria deposito de sua pessoa e nomeação de um 
curador, para tratar da respectiva acçM. 

Nl)meados depositario Ferreira Junior á fi. 2 e curador Dr. 
Cunha á fi. 2, feito o dt>pusito de fi. 4 e prestádo ojuramento 
de curador á fi. 5, requereo o appellado á fi. 7 que o cu,rador 
fôsse intimado pHra propôr a acção no prazo de cinco dias. 

Propõz o cnrador a acçi\o por via do req uerimento de :fi. 2, 
em que allega que a mulher do appellado recebe0 de João, 
pardo, 800$000 e que o alforriara pela carta de fi. 3 do appenso, 
tomando-o em sua terça pelos bons por eUe prestados. 
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disto, que o appellado abandonava süa mulher a 
quem nem ao menos dava alimentos. 

Contestou o réo appellado fi. acçllo, allegando á fi. 6 que 
nl10 dera seu consentimento ao papel de fi. 3 do appenso e 
que deIle nunca teve scienda ; 

Que sua mulher o abandunara ha tres IlnDOS, para ir viver 
em opulencia com outro individuo de quem tem uma filha; 

Que Joao nao deo á mulher do appellado a quantia de 
800$000. 

Que o papel referido é nullo por lhe faltar o cODsentimento 
do appelIado que, na f61'ma de direito, é o administrador dos 
bens do casal cuja qualidade s6 desllpparece por morte ou 
divorcio; 

Que, quanto á declaraç!1o do papel de ser tomado na terça 
o valor do escravo, s6 o inventario dos bens é que poderia 
dizer si esta o comportava. 

Replica á fi. 12-Treplica á ti. 16 ; e jurarilo tres teste-
munhas por parte da contestarMo O curador officiou á fi. 17, 
o advogado do appellado á ti. 18 a!razônu e o Juiz julgou 
improcedente a acçao pela sentença de fi. 20 e a.ppellou ex-
oflicio. 
_ Neste tribunal allegou o appellado o que consta das rllzOes 
de fi. 25; officiou o curador in-fitem nomeado, á fi. 27 e o 
Exm. Procurador da Corôa á fi. 30. 

Rio de Janeiro, 3 de Dezembro de 1875. -.T. N. dos Santos. 

ACORDÃO. 

Acordll.o em Relaçll.o etc. Que, vistos e relatados estes autos, 
na f6rma da lei, negllo provimento ao recurso de appellaçao 
ex-olficio interposto á fi. 20, e confirrnilo a sentença appenada 
por seus fundamentos que silo conformes a direito e ao que 
consta dos autos. 

Rio de Janeiro, 17 de Dazem bro de 1875. - Travassos, Pre-
sidente.-J. N. dos Santos.-Xavier de Brito.-Andrade Pinto. 

1." RAZOES DO PROCURADOR DA CORÔA. 

Senhor-Em favor do mísero libertando, a quem foi negada 
toda justiça nos Tribunaes da l- e 2' Instancia, interpuz o 
recurso manifestado á fi. 35. 

E o fiz, Senhor, porque de outra sorte passariao eel 
do as decisoes que forao proferidas á fis. 20 e 34. com fia-
grante violaçao das leis que garantem o direito de liberdade. 

:ps88srill.o em julgado taes decisOes, abertamente offensivas 
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da Lei de 28 de Setembro de 1871, porque a desgraça do 
sero libertando chegou a ponto de lhe ser dado, na 2' Instan-
cia, o curador qlle se houve pelo modo que V. M. Imperial 
verificará do longo e estupendo arrazôado em que, faltando á 
religi9.o do juramento prestado, esse curador. em vez de 
fender o incontestavel direito de seu curatelado, constituio-se 
o solicito e diligente advogado da parte que lhe é adversa, 
pedindo, com o ultimo esforço, a confirm.açao da sentença 
que á fi, 20 o havia condemnado ao mais injusto captiveiro! 

E, o que é mais ainda, Senhor, tao reprehensivel procedi-
mento nM encontrou no Tribunal da Relacao desta Côrte a 
devida repressM, e nem ao meuos um minimo signal de 
reprovaçao, como V. M. Imperial verá do acord1to á fi. 34, 
que em nenhuma attenç9.o teve os serios e justos reparos 
sobre tM escandalosa occurrencia feitos em meu oflicio á 
fi. 30. 

Senhor, a liberdade é o primeiro e mais precioso direito do 
homem. . 

Esse direito, que tem seu assento no codigu immutavel das 
leis da natureza, é da mais subida e inestimavel importancia; 
na0 podendo, por isso, suscitar-se a menor duvid:t quanto ao 
conhecimento do manifestado recurso, em attenc!l.o ao valôr 
da causa, visto como Il qU6st!l.O dos autos nitO 'versa sobre 
excesso ou deficiencia do preço do resgate, caso em que o 
valor arbitrado definitivamente decidiria da competencia do 
recurso. 

A questito sujeita, que foi resolvida pela sentença e acordn:ó 
recorridos, é de muito diversa natureza. 

A decisilo recorrida, deixando de reconhecer o incontes-
tavel direito que á sua alforria assiste ao misero libertando, 

da carta de liberdade junta em proprio orig'inal á fi, 3 
dos autos por appenso, foi proferida contra a expressa dispo-
siçao da Lei n. 2040, de 28 de Setembro de 1871, art. 4°, 
§ 4°, importando, por isso, em gravissima offensa de um 
direito de valôr inestimavel, como é a liberdade, hypothese 
por certo muito differente da do simples 1:itigio sobre o 
excesso ou defidencia do arbitrado preço do resgate. 

Isto posto, peço venia a V. M. Imperial para entrar_ em 
algumas consideraçaes que devem preceder á demonstraçito 
de ter sido a decisito recorrida abertamente proferida contra 
direito expresso, e portanto, com notoria injustiça. 

Senhor, desde os mais remotos tempos, nunca a liberdade 
deixou de ser conceituada como o primeiro e o mais precioso 
direito do homem. 
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Assim que, os Rntigos jurisconsultos romanos consideravllo 
a liberdade individual, nno como simples direit0 privado, 
mas como causa que essencialmente respeitava ilv 

publico-Ltbertas non privala, sed publica rcs est. 
As leis romanas, por expressa disposiçll.o amparav!lo 

sempre tno precioso direito cercando-o dos m/liorps favor'es 
-li! ulta contra j I),ris rigorem pro liberta te sunt constiluta - Tal 
é a formal disposiçito da Lei ue 21, § 10, Dig. De {id. liberto 

Esta mesma disposiçn0 está textualmente reproduzida na 
Ord. Liv. 4°, Tit. 11, § 4", nas seguintes fOl'maes palavras: 
-E porque em (avor da ltberdade sào muitas co usas outorgadas 
contra as regras geraes. 

Pois bem: aquillo que, na hypothese vertente, por virtude 
das citadas dbposiçoes, nilo deixaria de ser outorgado ao 
misero libertando, nos tempos em que era permittido o 
abominavel commercio de esr.ravos, nas eras em que os 
infelizes africanus erll.o arrancados de seus lares, p. transpor-

.tados, como ou tra q ualq ner mercadoria, para serem vendidos 
nas mais longinquas muitas vezes por um infimo 
preço. hoje, que os tribllllaes do paiz dito execuç9.o á lei, 
quo tem por Sflll principal fim acabar com a escravidao no 
Brazil, e qnnndo se tracta, não de um favor recom-
mendado a bom da liberdade, mas sim de um ,lireito perfeito, 
positivo e terminantemente estatuido no § 4", do art. 4°, da 
citada lei, negilu os nosso:; tribuuaes, como se vê da sentença 
á fi. 20 e do acorda0 que a confirmou á fi. 34, esse direi to ao 
infeliz libertando II 

Senhor, do modo o mais terminante e absoluto prescrevem 
fi mencionada lei, no seu art. 4°, § 4°, e o respectivo regula-
mento sob o n. 5135, em 13 de Novembro de 1872, 
que o escravo que pertencCH' a condominos e (Ô1' libertado por 
um (lestes, te1'd {lirclto d S!6a al(orrw,indemnisanclo os outros 
da qt,ota, do valor que lhes pertencet', podendo talmdemnisação 
ser pllga em. serviços prestallos por p/,(UO niio maior de sete 
annos, e {iclm,).o Bnt/Jllrtitlo q14e; nesttl hypothese, o e"ercicio 
do (lil'/Jito do escravo não depentle do cOllsentimento dos outros 
condommos. 

Sendo estas as f()l'maes disposições da lei t1 regulamento 
que regem n. especin sujeita, como desc6uhecer-se o direito 
quo t\ sua nlfllrl'ia nssiste ao libertnndo, p'\l'do J oRo, tUJ-vi da 
libertação q \lO lho flli outorg:l\Cla pela condomilla mulher do 
recorddo, na carta junta em original a tl, 43 dos autos por 
appenso? 
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Só com o mais desBssisado absurdo se poderá affirmar que, 
no regimen da communhllo, a mulher casada nlto seja tanto 
como seu marido condomina de todos os bens do casal! 

E' necessario cerrar os olhos á evidencia para nilo enxergar: 
1. • Que esse condominio está expressamente declarado em 

todas fiS leis que rpgnlao o rcgimen da communhao. 
2. o Que é tão indubitavel o cundomínio quanto é certo que, 

em tal ha até veruadeira inpossibllídade pa::-8 qUlll-
quer doaçao entre os conjuges, porq ue os bens doad')s com-
munirl1o-se no mesmo instante (Cons. das Leis, noto 2.· ao 
art. 136). 

3. o Que, dissolvido o matrimonio, por morte do marido, 
metade dos bens dI) casal pertence á mulher. 

4.° Que, por morte da mulhel', metade dos mesmos bens 
pertence aos seus legitimos herdeiros. 

5.· Que no regimen da communhlto, póde a mulher casada 
livre e validamente fazer testamento, dispondo de toda sua 
meiaçilo, si nM tiver herdeiros necessarios, ou da terça si os 
tiver. 

6.· Finalmente, que, no regimen da communh!lo, o marido 
nao póde, sem outorga e expresso consentimento da mulher, 
vender, trocar ou obrigar os bens de raiz pertencentes ao 
casal. 

Ora sendo incontestavel o condominio, e autorizando li Lei 
de2Rde Setembro de 1871, quanto á propriedade de escravos 
a libertaçlW destes por qualquer dos condomínos, e estatuíndo, 
por que a libertaçl10 feita. por um dOR 
condominos importa em alforria, ficandQ o escravo, as.sím li-
bertado, apenai sujl-lítn a índemnL'iar MS 01ltrng condornin08 
a quota do valor 'ple lhes pertencer, e com () direito salvo dB 
realisar a íodemnísaC;A-r) por pre.!!taçll.o de servíçoll. nno 
dependendo, e:n tal hyprJthC5G, (j exercícÍo díreítn de 
consentimentlJ de quem (luer (1'le HRja, em taes UI" 
positiva e e;;tatuídas na lr!Í e 
vigeollP.:Sté evidente, evídentís.'iírno 'lue, mm dreurn"ítancÍlm que 
fiCa0 apreáadas, e :l!ilrJ pntcotes dml autos, foí profcrída contra 
direito exprelt."Q 11 decilm,f) -q ue deda rou vo nllo alforria-
d:o. -\I libertando pardo ,J(:lSt}, reduzindo .... o á cvruliçac I'!Sp. 
tUViIj) 

S€'lllh(j1', (mtro modo, 08 MioIJ prindpío1' e regras 
da. bienlllenputka jurídica, uQQ pudem HlJf 6 npplí-
cada.s ali dta.elUH da Ld tl, 
2040, e f.1135, atúmdasH-d';n'(Jf com. 
qnll'! todaf rimparAtl a ({twr §e oonsídtlrc o 
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pirito da Lei de 28 de Setembro de 1871, que tem por fim acaw 

bar com a escravidão no Brazil. 
E nem o facto, oue assignala a sentença, COnfil'lllil-J..; pelo 

acordão a fi. 34, de viver a libertadora, mulher do recorrido,. 
ha annos separada de seu marido, a priva do comdominio que 
tem em todos os bens do casal; porquanto, ainda que separa-
da de facto do recorrido seu maridu, dia continúa e continuará 
na communh!1o de todos os direito . .; de seu casal emqnunto, 
por sentença proferida em juizo e acç!1O competente, não fôr 
decretado o di voreio, e feita a conseq uente di visão e partilha 
dos bens. 

Senhor, sendo ta.o manifesta a notoria injustiça dos julga-
dos pela sentença a fi. 20 e acord!1o a fi, 44, V. M. Imperial 
por certo não deixará de remediar tamanho desacerto, decre-
tando a concessão da implorada revista, para o devido desag-
gravo da lei, e mantença do direito do misero libertando que 
felizmente encontra na consummada sabedoria, na infiexivel 
rectidilo do venerando e consultissimo tribunal, que vae conhe" 
cer do recurso interposto a fi. 35, a melhor garantia de 
triumpho da justiça que lhe foi negada nos Tribunaes d& L" 
e 2.· Instancias. 

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 1876. -o Desem barga-
dor Procurador da Corôa, João Evangelista de Negreiros Sayão 
Lobato. 

2.'· RAZÕES DO PROCURADOR DA CORÔA. 

Senhor. -Nada tenho que accrescentar ás razOes que 
crevi á fi. 36, cuja concludencie, quer quanto ao cabimento 
do recurso manifestado á fi. 35, quer II uanto á procedencia 
do mesmo recurso, encontra a sua melhor demonstracM na 
propria impugnação á fi. 41, offerecida por parte do 
rido. 

Nossa impugnaç!1.I), o recorrido confunde a qlle:;t!1o de um 
direito de valol' inestimllve1, como a liberdade (llnica qllestllo 
dos autos), com a do simples litígio sobre o quantum do 
preço que deva ser dado 11.0 escravo que, em processo de arbi-
tramento, promove a libertacão mediante a exhi bicno de seu 

.valor, e, além disso, 'restringe a gene rica ê absoluta 
dU'ipOSlÇãO do I\l't. 4°, § 40 ) !la Lei n. 2040, de 28 de Setem-
bro de 1871 ao unico caso do condominil) em eacra vos que 
fôrem partilhados em processo df1 in ventario. 

Ora, quem se sCJr.corre a semelhantes expedientes, bem 
revela a inteira falta de qualquer legitimo fundamento que 
possa suffragar a sua intenç!1.o. 
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Assim, pois, deixando de parte as razões do recorrido, 
simplesmente me limitarei a .pedir a devida venia a V. 
M. ImperIal, para muito respeitosamente implorar toda 
a attençllo do venerando consultissimo tribunal, que vae 
conhecer do recurso interposto á fi. 35, para as razões que 
á fi. 44 v. de novo ousou escrever o curador do misero 
libertando, aggravando, com tão inqualificavel procedimento, 
o escandalo que commettêra no arrazôado á fi. 28. 

Rio de Janeiro, 22 de Março de 1876.-0 Desembargador 
Procurador da Corôa, João Evangelista de Negreiros Sayão 
Lobato. 

o Supremo Tribunal de Justiç:;t, por decisilo de 3 de Junho 
de 1876, contra o voto do Sr. Ministro Vasconcellos,-de-
negou a revista, por uão ha\'er injui'tiça Ílotoria, nem nulli-:-
dade manifesta, condemnando a Municipalidade nas custas. 
-Relator, o Sr. Minifltro Valdetaro.-Revisores, os Srs. 
Ministros Albuquerque e Costa Pinto. 

Acção de escravidão prescreve, tendo o escravo gozado da liber-
dade por espaço de cinco annos. 

APPELLAÇÃO CIVEL 

Appellantes-A liberta Brígida e seus filhos. 
AppeUados-Os herdeiros do finado Antonio jJ{anoel Alves d. 

Assis. 
Relação do Ceará 

ACORDÃO 

Acordn.o em Relaçs.o, etc. Que, vistos, e lelatados estes 
autos, dão provimento a appellação interposta da sentença 
appellada, que annullou a l.berdade concedida pcr Anna 
Ignacia da Purificaçao a appellante Brigida, para revogar a 
sentença appe1l1\da, e confirmar eflsa liberdade, reconhecendo 
livre não só a mencionada Brígida corno tarnbem todo" oa 
filhos que esta teve depr1is que 1he foi concedida, porque 
havendo decorrido da ep(lCa em que a appellanw entrou no 
gôzo des8a liberdade a em que foi contra dla propústa fi, acçao 


