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O livro que o eventual leitor acaba de abrir
é um documento histórico essencial para quem
queira entender o que foi a escravidão no Brasil.
Escrito antes de 1888, por autor declaradamente
contra ela, chega a chocar, por se tratar de uma
discussão jurídica sobre a escravidão, em tempos
em que era legal e, portanto, objeto de
controvérsias em tribunais, como qualquer
questiúncula relativa à propriedade. Sim, porque
o escravo representava um bem e era tido como
tal. Mas havia nuances. E é disto que a obra se
ocupa.
Tudo isso e mais o leitor poderá verificar
sozinho, bem como o que foi feito nesta edição, a
partir de uma fonte digital de 1866.
É importante destacar o que não foi feito.
“Debido a la suciedad y mal estado de muchas
tipografías antiguas, el texto incrustado bajo la
capa de imagen puede contener errores. Téngalo
en cuenta a la hora de realizar búsquedas y
copiar párrafos de texto.” — Esta observação,
constante da edição digital do Corpus Juris Civilis
pela Faculdade de Direito da Universidade de
Sevilha, faço-a minha, em alerta ao leitor.
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Mais ainda aqui, que não se trata de uma
mera digitalização de obra, mas uma tentativa de
nova edição (talvez a 2ª) desta importante obra,
cuidando-se de, para benefício das novas
gerações, atualizar a grafia. Algo, porém, foi
conservado, para que não se perca de vista
tratar-se de obra do século XIX.
As datas e referências, inclusive as latinas,
não foram compulsadas com outras fontes, nem
com outro exemplar da mesma obra. Cuidado
que se recomenda, com ênfase, para qualquer
utilização acadêmica da presente edição.
Não foi incluída a Errata, constante da
edição original, uma vez que os erros foram
devidamente corrigidos. Mas, atente-se para a
Nota — (que incorporamos aqui) “Outros erros é
natural que tenham escapado. A benevolência do
leitor desculpará” — Que igual benevolência
tenha com os novos...
Também não consta desta edição o Índice
Alfabético das Principais Matérias, dispensável,
creio, em uma edição digital.
As referências ao Direito Romano podem
ser conferidas, por quem o queira — e esteja
disposto a fazê-lo — mediante consulta e mesmo
download (gratuito) dos exemplares digitais
disponíveis na Biblioteca da acima mencionada
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Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha:
Pixelegis - La Biblioteca digital de derecho Universidad de Sevilla:
http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest
/derecho/pixelegis.htm
Acredito que, mesmo com todas as
ressalvas acima, a leitura desta obra será útil e
esclarecedora.
Boa leitura!
Teotonio Simões
eBooksBrasil
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TÁBUA DAS MATÉRIAS.
__________________
DEDICATÓRIA
INTRODUÇÃO (ao leitor)
Parte 1.ª Título Único. — O escravo ante as leis
positivas. E o liberto
PREÂMBULO
CAP. 1.º — O escravo ante a lei política e
administrativa.
CAP. 2.º — O escravo ante a lei criminal (penal e de
processo), e policial
CAP. 3.º — O escravo ante a lei civil, e fiscal
Seção 1.ª — Generalidades
Art. 1.º — Origem da escravidão
Art. 2.º — Modos de ser escravo
Art. 3.º — Estado. — Família
Art. 4.º — Propriedade. — Pecúlio
Art. 5.º — Obrigações
Art. 6.º — Estar em Juízo. — Testemunhar
Art. 7.º — Regras de interpretação. — Favor à liberdade.
Seção 2.ª — Questões várias sobre escravidão
Art. 1.º — Direitos dominicais
Art. 2.º — Condomínio. — Aquisições. — Filhos
Art. 3.º — Usofruto. — Aquisições. — Filhos
Art. 4.º — Usucapião, ou prescrição. — Reivindicação, e
outras ações. — Arrecadação de escravos de heranças
ou bens de defuntos e ausentes, vagos, e do evento
Seção 3.ª — Terminação do cativeiro
Art. 1.º — Modos de findar o cativeiro
Art. 2.º — Terminação voluntária da escravidão
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Art. 3.º — Terminação forçada ou legal do cativeiro
Art. 4.º — Alforria ao escravo comum; em usufruto;
alheio. — Filhos. — Aquisições
Art. 5º — Condições, prazos, modo, cláusulas, adjectas
às manumissões
Art. 6.º — Liberdade fideicomissária. — Aquisições. —
Filhos
Art. 7.º — Statu-liberi (estado-livres). — Aquisições. —
Filhos
Seção 4.ª — Ações de liberdade e escravidão. — Filhos.
— Prescrição. — Favores
Seção 5.ª — Patronos. — Seus direitos. — Revogação da
alforria
Art. 1.º — Direitos dos patronos, e revogação da
alforria, segundo a legislação Romana
Art. 2.º — Por nosso Direito. — Espírito moderno
CAP. 4.º — Libertos. — Seus direitos, civis, políticos, e
públicos
Notas
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Vestra res agitur.
Libertas non
privata, sed
pública res est
A Vós, minha dileta pátria, dedico o
presente trabalho. Ninguém mais do que Vós tem
o direito de exigir de seus filhos todo o concurso
que cada um possa dar para o melhoramento,
progresso, e felicidade da Nação. Esta não morre,
no entanto que as gerações se vão sucedendo
com a rapidez do tempo; as idéias permanecem
vivas nas que sobrevêm, e produzem afinal o seu
desejado efeito. Deve-se no presente preparar o
futuro,
para
que
este
não
surpreenda
dolorosamente os vindouros, e talvez a própria
geração atual.
A escravidão é um dos maiores males que
ora pesa sobre Vós. Cumpre examinar de perto
as questões que ela sugere, e atacá-la com
prudência, mas francamente e com energia, para
que cessem as ilusões, e não durmam os
Brasileiros o sono da indiferença, e da confiança
infantil, sobre o vulcão e o abismo, criados pelo
elemento servil da nossa sociedade.
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Deponho no Vosso
mesquinha oferenda.

Altar

a

minha
O Autor.
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