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ustentaçâo da Proposta, que ao Governo Imperial
tem de offerecer a Sociedade contra o Trafico de
Africanos, Promotora da Colonisação, e da Civili
sação dos Indígenas, para ti. gradual e total ex
tincçáo da Escravatura no Brasil.

Todo o homem Chrlstão ; todo o homem Filosofo; todo o Bra
sileiro, amante do seu Paiz, deve desejai' ardentemente, e fazer
todos os seos exforços para que a Escravidão se extingua, desap
pareça de uma vez para sempre de entre nós! Homem Christão;
como poderá eIle vêr tratado o seo semelhante, o seo pr óximo,
como se fora cousa insensivel, como se não fora filho do mesmo
Deos, criado para o mesmo fim? Homem Filosofo e POI' conse
guinte sensível, como poderá deixar de sentir dor e compaixão,
vendo homens tiraunisando outros homens, seos iguaesj a força
"Içada á altura do direito, c a fraqueza obrigada a tomar o legar
de obrigação legal? Brasileiro amante do seo Paiz, como poderá
"CI' na sua terra esse retrato da antiga barbaria , esse odioso direi
to de conquista, que a Civilisação moderna tem acoimado c en
chido de maldicçõcs pOI' toda a parte?

Compenetrados d'estes sentimentos, e animados por estas
idéas os Cidadãos, que compõem a Sociedade contra o Tralico
de Africanos, c Promotora da Colonisação, e da Civilisação dos
Indígenas, se reunirão para empregarem os meios ao seo alcan
ce em ordem a conseguir esse fim tão desej ado « a total extlncção
da Escravatura no Brasil». A mesma divisa distinctiva, que ado
ptarão indica o methodo, 011 systhema a seguir, que lhes pareceo
o melhor e mais seguro para se esse fim alcançai"
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Com efleito parece evidente (ao menos é o mais natural ) !I"P,

quem quizer scriauieute a cxtiucç ão da Escravatura no Brasil, de
verá começar por cohibir o trafico de Africanos, e por Iuzcr im-.
possivcl a importação de 110\'05 Escra vos, e depois em scgu ida
prov êr de bra ços livres 11:'0 só a diminuição progressiva dos cap

tivos existentes no Paiz, que furem mOITcIHlo, como tachem as
necessidades sempre cresceutcs da agricultura, e da indusuia: II

este fim, ultimamente mencionado, só se poderá conseguir, pro
movendo a colouisação , ou importação de trabalhadores livres
estrangeiros, e a civilisa ção dos Indigcuns.

Coherente com estes principias Iund.unoutaes de sua l üsu

tuição, a Sociedade contra o Trafico de Africanus, e Promotor-a
da Colouisacão, e da Civilisação dos Iudegcnas, logo depois de
sua instalação, ousou meditar e furuiular um Projccto ou Systhe
ma de medidas cxcquiveis para se chegar, com tempo e perseve
rança a esse fim tão desejado, quanto necessario á segurança e
prosperidade do Brasil: e este Systhema é o que a mesma Socie
dade, depois do discutido c approvado, tem agora a hOIlI'<. dc /c
\ ',U' ao conhcciineuto do Governo Imperial para que, se merecer
a sua "p(lrovaç:'o,~lJOESa ser inciado em Lei com os melhornmcn
tos e alterações que o mesmo Governo, c as Caium-as Legishuivas
houverem por bem fazer-lhe, c afinal saucciuuado por S, M.
O Imperador,

Estando jú definitivamente decretada a extiucção do trafico de
Africanos, II sancciouadas nas Leis de 7 de Novembro de 1831,
c de l~ de Setembro de 1850 medidas legislatiras eíflcazcs para
impedir qua'uovas importações de tacs Escravos possão ter lugar
no Brasil; medidas essas que devem ser sempre renovadas, como a
experieucin fOI' mostrando que podem as anteriores ser illudidas
pela fraude dos Traficantes: resta agora prover de braços livres as
Cidades c os campos para as necessidades dos serviços respecti
lOS; e hem assim estabelecer regras certas, que, executadas fiel
mente, possão sem transtorno das fortuna s, quer Publica, quer
dos porticulures, ir extinguindo gradual c progresslvameute 11 Es-
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cravatura interna, que actu ahu ente existe no Brasil: e eis o objec
to e fins do nosso Pr ojecto ou Proposta"

Dividio pois a Sociedade cont ra o Traflco de Africanos, e Pro
motora da Culonisação, e da Civ"ilisação dos lntligcuas o seo Pro
j acto em trez partes, que corrcspondem a esse Systhe mn, ou mar
cha a seguir, que lhe par eceo o mais natu ral. e o mais segur o para
vir a extin guir- se de todo a Escravidão, que ainda (infclizlllentc)
existe no Ilrnsil, a saber: 1. " Coloui sação para os trab alhos Ur
hunos: 2 ," Colouisa ção para os trabalh os Agrari os: 3,' Extinc
ção progressiva da Escravidão no Brasil. Nem esta divisão quer

dizer (IUC se não possão verificar simultaneamente as medidas
respectiva s a essas trez grandes secções de um mesmo todo; mas
sim e tão sóment e ser ve para tratar com ordem, e sem confusão,

esta importnntissuun e compli cada materia, mostrando a possibi

lidade de sua execução.

I)lU~IEI1L\ PAllTE.

Colonisação para os serciços Urbanos.

J á hoje (graças a Deos) não é questão entre IIÓS - se a Escra
vidão deve ser prom ovida por ut ilidade dos mesmos Escravo s; e
nem mesmo se p óde ser sustentada por Direito Natural, como o
foi em outros tempos, c não muito recuado s: toda a questão se
reduz present emente a saber como o trnhalho forçado pod erá SC I"

melhorment e suhstituitlo por trah alho livre, sem que se falte por
um lado uo que exige a necessidade do progresso da prosperidade
publica, e por outro ao que de I~ÓS reclama a civilisação actua 1.

Na verdade mais de tres milhões de escravos, que hoje existem
110 Brasil, não podem ser de pronto, c com facilidade suhstituidos

por outros tantos trabalhadores livres: logo é nccessario que o
sojão gradu al e pr ogressivam ente, com tanto que não haja inter
missão ; c por conseguinte dever á essa substituição começar pOI'
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onde ella é mais faeil, é dizer, pelas Cidades maritimas mais com
iucrciaes, onde a importação dos trabalhadores livres é mais facil,
c onde os capitaes abundão para fazer face~ás despezas nccessar ías,

c pagai' convenicntente o trabalho livre,
~Ias os Colonos, ou tralmlhadorns livres não afluem por si

mesmos, e muito menos ainda para se occuparem no desempe
nho de serviços urbanos; pOI' que aquelles, que nessas círcums
taucias se achão na Europa, nem tem o necessario para se trans
portarem ao Brasil, e nem a certeza de aqui acharem de pronto,
quem lhes forneça o necessário para pagarem as, suas passagens,
c proverem suas primeiras necessidades.

Tãobem não é possi vcl, ou pelo menos não é proveitoso, e nem
prudente que o Governo effeitue por conta do Estado essa neces
saria importação de trabalhadores livres, para serem empregados
nos serviços referidos: já por que esse mister, de sua natureza
minucioso e complicado, muito distrahiria o Governo dos nego
cias mais graves a seu cargo : e já porque as despezas com seme
lhante Ileparti ção feitas, se o fossem por conta do Estado, serião

enormes em razão dos abusos, c inevitaveis malversaç ões c des
perdicios dos Empregados em grande numero para isso indispe n-,
saveis.

Pai' antro lado seria por extremo moroso, se fosse deixado in
teiramente á necessidade, e commodidade dos particulares mau
dar vir esses trabalhadores, quando a falta absoluta de Escravos
a isso os obr igasse ; sendo certo que essa marcha morosa viria a
causar gravissunos, c quasi Iuveucivcis embaraços, entre os quaes
não seria o menor a paralisação da fortuna publica, nccessaria
conscquencia.

Foi por estes moti vos que a Sociedade con tra o Trafico de
Africanos, e Promotora da Colouisação e da Civilisação dos Indi
genas se dccidio a prop ôr a crea ção de Companhias, ou Sociedades
particulares, formadas com authorisação do Governo, c debaixo de
sua inspucçâo, naqnellas Cidades, que forem sendo gradualmente
dcsiguadas, garantindo O mesmo Governo ~s referidas sociedades
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um juro rasoavel por certo numero de annos do capital empre
gado nessa empreza de utilidade publi~a , sem o que não serú fu cil
ao principio que taes sociedades se possão estabelecer, e reunir o
fundos necessnrlos ; bem entendido porém que o Governo, ga
rantindo esse jU1'O , só:dever& repor aquillo, que Ialtar para preen
cher o jnro garantido; e que para esse fim lerá direito de veri fi
cal' esse difficit, para que não seja responsavel a mais, do que a lei
determinar.

Mas para exercer essa âscalisação, para obter as informaç ões
neccssnrias, c pal'a a execuçã o de outra s medidas conducentes,
não poderá deixar de criar-se uma Iteparti ção Publica especial ~

que terá de durar até a total extlncção da Escravatura 110 Brasil,
e que (pôde ser) depois disso seja preciso conservar para a exe
cução de trabalhos estat ísticos, reccnceamentos, e registos, de
que tão grande necessidade já hoje se sente, e que cada vez se sen
tirá mais vivamente.

Assim como ao Colono, ou trabalhador livre, Locador de seus
serviços se devem dar todas as garantias de bom trat amento, de
segurança pessoal, e do cumprimento Hei do trato com elles feito ;
assim tambem se devem dar aos Locatarios de taes serviços todas
as seguranças necessarlas de que lhes hão de ser cumpridos emc
tamente pelo Locador seus tratos respectivos e por tanto não
pôde a Lei deixar de estabelecer clara e distinctamentc esta! IlIU

tuas garantias, sejão ellas as indicadas no nOSiO Projecto, sejão
outras quaesquer, capazes de preencher esse destino.

Todavia esta sujeição do Colono, ou trabalhador livre, locador
de seus serviços, para com a Companhia importadora, e para com
o Locatario, que tiver contractado esses serviços com a dita Com
panhia , não deverá ser perpetua, o que seria uma nova especie
de Escravidão, e nem mesmo muito duradôra , e só sim por
tanto tempo, quanto se julgue necessario para pagarem suas pas
sagens, e terem um pequeno saldo sufficiente para com elle pro
verem as suas necessidades, e assim poderem escolher livre
mente o mister, ou emprego de seo trabalho, para que se acharem
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kd)ililados, Foi por isso que II Sociedade contra o Trafico de
Africanos julgou acertado I~ropõr o espaço somente de tr es au 

nos para os trabalhos urbanos, e de dons nnnos e meio para o '
t rnhalhns Agrarios, lindos os qnaes pudesse o Colono. c tivesse
faculdade livre de continuar nesse mesmo grncro de trahalh o , 011

n'outro qualquer hon esto , lucrntivn, c permiuido pelas Leis á
suu pro!'r;ll escolh a,

Não menos para desrjar seria que O" outros trabalhos urbanos,
que não são os propriam ente domesticas , e que ora só por Escra
vos são desempenhados, fossem tomados por Empresa, Iorrnau
do-se para esse Jim Companhias Empresnrins com certas conces
sões e privilegias, quc lhes segurassem seus cnpitae s, e algum in
teresse rasoavc i;

Na verdade O modo embaraçndn, asqueroso, e harharn, porque
até agora nesta grande Capital, que promctte crescimento indeJi
nido, igual Íls grandes Capitaes das maiores Nações civilisada s, se
tem feito e continuão a fazer os despejos e conduções de mat cria s
fecnes, não deve persistir por mais tempo . Vem o rubor ás faces,
quando se reílecte no atraso, em que entre IIÓS se achão as cou sas

neste ponto - de Economia Domestica fYat'Íonal - , se as sim

podemos exprimir bem o nosso pcnstunentn. !\Ias para que 11m
outro meio se adapte, que ao mesmo tempo reuua a facilid:Hle da
execução, e afaste o odioso, ou a vileza do mister actual, ncc es

sario se toma o emprego dc grandes capitaes, já na construc ção
de obras apropriadas, j á na convcrgnncln simuItanca de mu ito
trabnlho material com muito trabalho íntelllgente • e toda es ta
grande machiua só põde sei' Ievantada por' Companhias, qu e
reunão capltaes, e intcllignncin, elementos necessarios e essell

ciaes dessa espccie de milagre, quo a nossa actual Civilisação deve
operar, pai' mais difficeis que parcção as circunstancías peculia

res em (IUC nos achamos, Não deve portanto parecer deslocado
neste Projecto tratar-se dessa importantíssima mat eria , posto
fosse indicando-a s ómente,
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SEGUNDA P/U\TE,

Colonisaçã» para os trabalhos Açrarios.

Nunca em tempo algum foi a Servidão Agraria cOn:lidr.rada
t50 degradante, tão contraria á Moral Publica, e li perfeição do
Homem, que a Civilisação promove, como a servidão Domestica;
c por isso esta foi sempre a que primeiro tratarão de abolir
aqucllas Nações civilisadas, que a tiverão, como sendo a mais
repugnante á condição do Homem Social, do Homem Christão,
l\Ias a mesma Servidão Agraria, posto menos infamante, e mais
toleravel, que a Servidão Domestica, deve tão bem ser abolida
entre nós, como o tem sido nas outras Nações, c quanto antes o
possão permiuir os interesses, e recursos Nacionacs.

Todavia não será sómeute estabelecendo Colonias de traba
lhadores livres, quer seja ú custa do Estado, quer dos particula
res, que havemos de chegar a obter esse desejado tim. Essas
Colonias sepuradns, posto muito proveitosas em todos os sentidos
não podem comtudo suprir ás necessidades da Lavoura , que to
dos os dias crescem pelas causas jú apontadas, e que a todos são
conhecidas; salvo se qulzessemos deixar ao correi' de alguns se
culos essa tarefa de augmcntar a nossa População ao ponto de
fazer desncccssariu a importação de quaesquel' trahalhndorcs es
tranhos, O meio pois mais pronto, como tão bem o mais cíflcaz
de chegar a conseguir esse resultado é seguramente o que pro
põe a Sociedade contra o Trafico de Africanos, Promotora da
Colonisação e da Civilisnção dos lndigcnas, isto é, a formação de
Depósitos de Colonos oc trabalhadores livres nos legares ccntracs
c apropriados, de antcuiüo designados pelo Governo, aos quaes
possão ir os Fazendeiros d'csse circulo buscar c contructur
aqucllcs, de que carecerem para os trabalhos respectivos de sua
Fazendas.
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Estes Dcposuos por ém, que sómente com grandes despczas, c
emprego de avultados capitacs se podem formal', c mant er , bom
seria que fossem feitos por Companhias Empl'cz:lrias, como
aquellas, de que já se tratou para a execução dos diversos tra 
balhos Urbanos: e, certo, não deixarão de formar-se essas Com
panhias EllIprpz:nias, se, COlIJO jú se dice, forem garantidos os
capitacs, e UIII medico interesso do emprego d'cstes no referido
objccto de reconhecida utllid ade publ ica.

Nem será para temer que a Nação afinal venha a perder qual
quer adiantamento, que p:lr:l tal fim possa ter 10g,lI' 110 caso de
serem alguns d'esses Deposites levant ados e mantid os ú custa do
Estado, já porque as necessidade s da lavoura obri garão os Fa
zendeiros a uma constante demanda de trabalhadores, sempre
superior ao numero d'cllcs disponível, que se acha nos Depositas;
c já porque os preços dos contractos de taes serviços podem ser
calculados em forma que compensem esses adiantamentos quaes
quer,

E quando mesmo se verificasse algum despe ndio da Fazenda
Publica n'este emprego, nunca houve Verba de dcsp eza publ ica
de maior e mais reconhecida utilidade Nacional, do que esta,
que se propõe; que,' se considerem os seos efleitos natu rncs e
immcdiatos - o augmento progressivo dos productos da Lavoura
é dos varios ]mpostos rcspecti vos, e Ilcnda d'ahi prov enieu te ;
quer aos mediatos, e lia apparencia desligados, mas não mcnos
conn exos, c consequeutcs.

Com ( lTc ito quem ha ahi, que desconheça que, se o Governo
poder pai' este meio, ou hem pai' outro qualqu er, que por ven
tura haja mais idonen, prover ;\S necessidades dos serviços Urba
1I0 S c Agmrios, scr-Ihe-ha fucillimo extinguir de todo não só o
trullco de Africanos, mas tão hem LI servidão interna no Brasil, c
p ôr termo final a este opprohrio da nossa Civilisação, a este es
cundulo da Moral, a este prin cipio de humiliação Nacional? Oh!
Não é porque na Nação Brnsileira haja menos generosidade,
menos churidad e Christãu, do qll ~ em qualquer outra Naçã o das
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que nos prr cctler ilo na cxtinc ção legal da Escravatura, que esta
a i nda existo entre nós: circun stancias peculiares, que nãoesta ,,1\

em nossas 1ll ~I O S fazer desappareccr, e nem mesmo melhorai',
tem demorado esse neto d l\ ju stiça sim mas a cuja execução se
tem opposto cmharaços até agora i,\venci vcis, c contra os quaes
temos lutado sem descanço, e lutaremos se... ,'p,missão alguma,

até conseguir veucel-o s de todo,
Do mesmo feitio que já acima fica demonstrado dc ver-se es

tabelcccr na Colonisação para os serviços Urbanos, assim igual
mente convém, c mesmo é de absoluta necessidade que n'csta ,
para os serviços Agrarios. todas as garantias reciprocas se esta
heleção na Lei para os Locadores e Locatarios : mas assim
como n'aq uclla, posto se tenha principalmente em vista prover ás
necessidades dos serviços dornesticos e Urbanos, se promove ao
mesmo tempo a Industria Fabril e COlllmercial; assim tão bem
n'csta não deixnrá ue ter em vista o Legislador a divisão conve
niente das grandes propriedades territoriaes, e o progressivo
nugmcnto num érico dos pequenos propriet ários, utilidade esta
qne só por si compensaria al.llIlH\antemente qu alqucr sacrilicio
de dinheiro á Fnzcuda Pub lica, ão podião pois faltar no Pro
jecto, scm notnvel lacuna, algumas medidas a tal respeito. A di
visão da prop riedade torna mais facil a sua cultura por uma Fn
milia livre qunlqucr j c por isso lia dc por este methodo ir
sem pre sendo cada vez mais facil a cxtincção progressiva da Es-

era"a til ra no Brasil.
E por quanto esta cxtincçfi o total da Escravaturn é o fim

principal, que se pr opõe o Projecto ; j á se vê a convenicucia de
ir gradualmentc fazcndo mais custos" a conservação e manu
tan ção dos Escrav os, como se fôr facilitando os meios <lo os su
hstitu ir por tr"h"lhadol'l's livres. E' u'e ste intuito que se pro
pocm algun s impostos mais pesados sobre os Escravos, que fo
rem conservados. Ú prnp orçâo que Ior sendo mais <lesnecessaria

cssa conservação. ,
Temos jú no Brasil muitas Fazendas trnhalha das por Colonos
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Europeus , e algumas em estado lisongclro de prosperidade,
como a Colonia - Senador Vcrguciro - a Colonia - D.
Francisca - a Colonia Vallão dos Veados - c outras, que pro
vão até a evidencia que os trabalhos de nossa cultura, mesmo os
mais arduos, podem ser ex" curados por trabalhadores Europeus
não só tanto e !:io nem, mas ainda mais c melhor do que por
Escrnve» da Costa d'Africa e Criõlos. Não é o Clima que pode ser
nocivo ao trabalhudor, é sim o excesso do trabalho, ou a falta de
descanço nas horas couvcnlentns. Devem pois ser promovidas,
quanto seja possivel, essas Empre sas de Colonias particulares,
quer por Companhias, quer por Individuas; c mormente se fo
rem para o fim de dcstrihuir terrenos aos Colonos por afora
mentos, em ordem a dividir a propriedade fazendo pequenos
proprictarios, com o que muito lucra o Estado, e se convidão
outros a vir adquerir propriedade aqui, que não tem no seo Paiz
natal.

TERCElllA PAUTE.

Exlincção proqressioa da Escravidão 1/0 Brasil.

Depois de propostos os meios adequados para i.' substituindo
os braços escravos por braços livres, ou o trabalho forçado por
trabalho livre , tanto nas Cidades como nos Campos, a ordem
natural das causas levava a propôr algumas medidas efficazes ,
cujos resultados nccessarios fossem a inevitavel extincção da Es
cravatura no Brasil por meio da progressiva c sempre crescente
extincção parcial da mesma : e as medidas propostas pela Socie
dade na 3" Parte do sco Projecto parecem dever conseguir esse
resultado, se forem devidamente executadas, sem oflender di
reitos alguns adqueridos, sem diminuir a propriedade de quem
quer que seja.

O primeiro d'cstes meios, e o mais eíílcaz d'olles, é por certo
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o decretar- se livre todo o ventre no Brasil. O direito , at é agora
adqucrido dos senhores de Escravas, é ao serviço d'estas e não
a que cllas tenh50 fi lhos, ou a que os filhos, apenas possíveis
sojã o ja propri edade sua ; p ,is que até mesmo por Direito Ho
mano os filh os d;J S Escravas não sãn flUlo<;. ou serviços de suas,
Mães. S 37 Inst . de ver. diviso , L, 27 D. ue polit. hmrcd.,
L. 11 8 S 6. o D. de furt., L. 68 D. de usufruct. Pôde p011(\1110
aLei decretar que todo o ventre seja livre, sem que por isso
scpossa dizer que clla tem cffe ito rctro-ncüvo , c mormente
quando jú outra s Nações assim o decretarão, sem quo lhes fos
se feita semelhante imputação.

Todavia cumpre que a Lei outorgue uma indcmnisação cor
respondente, não ao direito de propriedade das crias nascidas
depois da Lei, que se não tira a ninguem, porque ninguem
ainda o tinha, mas sim às despezas, incommodos, c prejuízos
resultantes da criação. E não é somente um acto de justiça
esta indemnisação reclamada, é tamhem uma medida provi

dent e, um ,ICtO de humanidade calculada c rcflcctida, para
que as crias, que ~ellhuma culpa tem, quer das más Institui
ções humanas, quer das necessidades porque essas màs Ins
tituições ainda se conservão, sejão abandonadas , e anniquilla
das pela miséria, pelo despreso, pela desespera ção mesmo das
Mães, soffrendo a moral com css assassinatos incvitaveis, se
tal iudemnisação se não dera, c a Nação com a perda de tan
tos trabalhadores, e cidadãos que poderi ão ser uteis e prestan
teso E quem poderá negar que a mais natural, como a mais
proporcional indcmnisação n'estc caso, seja a obrigação do
mesmo criôlo servil' por certo numero de annos a quem lhe
conservar a vida por seus cuidados, e lhe prestar os soccor
1'05 necessarios? Por este modo se evita um mal moral gravis
shno ; se anim ão, e rccompcnsão virtudes domesticas, que por
Ge rem privadas , não são menos louvaveis ; se promove o
bem-estar dos novos nascidos; o finalm ente se inspira 11 estes
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<I grntidâo c os sentimentos de justiça , tão neccssnrios c tão

11 tr-is para o resto 11:1 \ ida.
Este prnso porém de tempo qualquer que f C marcar , para

a iudcmuisação da criação por servi: vS, deverá SCI' mais largo

nos homens do que nas mulIlCrCS; não só porque estas se de
sinvolvcm IIpi" depressa, <lo quo aqnelles, como porque Os ho

m"".> precisão de mais tempo para aprenderem officios mecha
uicos ; e nccressc além d'isso que não convém multiplicar essa

iudcmuisação por serviços outorgada para os primeiros Criôlos
que depois da Lei publicada nascerem de Mãcs escravas.

O clTcito natural, certo, c indubitavcl d'esta medida legisla
tivn, se fÓI' adaptada, é quc a Escravatura não poderá durar mais
no Brasil do que a presente geração ; e que por conseguinte
se poderá níflrmur que d'aqui a trinta nnuos, quando muito.

terá clla cessado de todo; pOJ'(Jnc alguns restos de Escravos,
que ainda então haja, terão obtido grutuitnmcntc a sua lihcr

darle, como nos lera a crêr o espírito naturalmente generoso
dos Brasileiros cm geral, e as idéns cada vez mais vivas e po

derosas de caridade christãa para os Escravos, que se vão in

Iiltrando nos animoso

A 2,' medida, igual á primeirn na cfficacia dOI resultados, c
quasi igual na sua importancin dirccta, é o Ilegisto geral dos Es
cra ros nctuaes, c dos que na corem li\TCS das Escravas actuacs

pelo hcncficio da Lei. Esta medida, se fOI' bem e devidamente
desempenhada, terá mais força para a cxtincção total do trnfico

de Escravos, do que quantas Esquadras possão pôr no Occcauo
todas as Nações poderosas da terra; e nos por:'! ól salvo e indc

pendentes dessa coadjuvação externa, mais orgulhosa, do que
ülnntropica, mais luunilhnnte do que ofllciosa.

Não ha duvida que para se levar a effcito o complexo, c bom
desempenho de tacs medidas sera precisa a criação de uma Hc
partição Publica com os Empregados noccssarios a estes diver

sos mistercs , mas as despczns para isso nccessarias, e para paga

mente dos Empregados, talvez não seja igual á que seria mister
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fazer-se com a eonser vaç ãu de Cruzeiro s nas Costas d o Brasil qU J

se ioru ão inteiram ente desneccssarios pelo e tahclccimcuto do
mcntrioundo Hrgi ~to, As condições porém deste Hl'gisto as mais
npropri.ulus, como ns mais simplices, para se con seguir o íun

proposto, parecem ser as IIiclll',ionatlas no Projecto.
E que dir eito poderão invocar os e~\r" '1 ~e i ros , que nos seus

Puizcs não tiuh üo, nem podiüo ter Escravos, pai " '1 ue aqui lhes
seja perruittidu essa aqui sição de propr iedade? A ESCI""i<!:I O

deve SCI' d'ora avante perinittida lI O Brasil , não como um direito
de aquisição, mas sim como UIU direito apenas de conservação
tcuipornria da propriedade j á adquiri rl». A Lei não extingue des
de já a Escl'avidão em todo o Brasil, por que a Nação não p ossu ê
os fundos nccessarios para a indcumisação respectiva: é pois a
necessidad e, e só a necessid ade das circunstancias, que faz role
ravel por mais algum tcmpo a Escravidão no Brasil, até clue pouco
e pouco, mas progressivameute, sem interrupção, e sem passai'

além da geração actual, ella de todo se extiugua pOl' si mesma
em virtude de um complexo de medidas para isso apropriadas: c
lJuc necess idade pod erá havei' de que os Estrangeiros possão no
entretanto adquirir Escravos ? Eis a raz ão porque se prop õe que
eja isso vedado a todos os Estrangeiros em geral, depois da pu

blicação da Lei.
Pode ser decretada a desapropriação na forma da Lci de 9 de

setembro de 1!;2G não só por necessidade, como tüobcm por uti
lidade publica; c até pode ser decretada essa dcsaproprinç üo por

utilidade l\Iunicipal ou Provincial, Lei de 12 de Agosto de 13M
Art. 1.0: c que outro caso se pode encoutrar de maior utilidade

publica, geralmente hoje reconhecida e reclamada , do que a libcr.

dade dos Homens, que vivem na mesma Socicdade? Ou por ou
tra, do que a rcstitui~ão dos direitos nnturaes àquelles, a quem
furão tirados contra as vistas da Providcncia, contra os intercs
scs ve rdadeiros da Sociedade? Por esta razão se propõe tãobem
a desaproprinção por motivo da liberdade, como sendo esta de

utilidade puhlic a, e como se não pode Ilegal' que seja,
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Já os Ilomauo s tinhão algumas id éas dessa desapropriação,
dando Acção pnra ella em certos casos, L. 1. ' § 1.0 D. de 011'.
Prref'. UI'IJ., e concedendo para esse mesmo fim aos Escl'a1'Os o

direito do peculio, tato Titulo D. de pccul. : c porque motivo es
taremns nós mais atrasados nest:, parte do que os Homanos?
Posto O estado actual u:J Escravidão entre nós seja tran sitaria , e
não prom etia durar muito; todavia nada justiflca, e nem per
mirre a razão esse nbandono legal dos Escravos, como de uma
cousa immunda, em que se não queira tOC:\I·.

Do mesmo feitio erão entre os Romanos constrangidos os se
nhores que maltrntavão os seus Escravos, a vendel-os, a quem
melhor os trata sse, s 2. o Inst. de his qui sul vel alien, jur. , ci
tada L. 1.' § Lo D. de Oi1'. l'r cef. Urb, : c não se p óde desculpar
nos o Inconceb ível esquecim ento dessa tão humana legislação,
desse correctivo salutar do abuso do direito de propri edad e, que
fez cahir em desuso entre nó? essas disposições legislativas, as
quaes longe de merecerem desprezo, mer ecem as sympmlnas de
todos os corações generosos e sensíveis, e devcri ão em vez de sei'
abandonadas, ser ao contrari o melhoradas e ampliadas, em
quanto essa desgraça da escravidão perman ente nodoar a nossa
civil ísação. Acaso nos terá endurecido o coração a prn nancnci a
do ma\?

Nem se diga que todos os nossos es for ços se devem dirigil'
presentemente ao unico fim de extinguir de todo 11 Escravidão, c
que a permanencia desta em todo:o seu hor ror natural, é um in
centivo mais forte pnl'1l chegar a e5SC fi m. Não : 11 marcha cons
tante da natureza nos ensina que nada se pode Iazer de salto com
segurança; e esta mnrcha natural progressiva e ascendente, [lo in
da mais se verifica nos habitos e costumes Nacionnes, que são ne
ccssarlos para garantir a fid execução das Leis, Demais se 11 ne
cessidade das circunstancia s tem podido desculpa i' a conservaç ão
da Escravatura entre nós para suprir com o trnhalho forçado a
falta inculpavel de truhalhadorcs livres , nada poder á desculpai'
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a barbaria do tr;llamenlO dos Escravos, consentidu, c de alguma
maneira apoiada na Legislação do Paiz ,

Por todas i stns ruzõ es pOllerosissimas, e ainda por outras, que
dês de logo, c a todas as intcl\ígcncias suggere a i\lol'lll, e a santa
Heligiüo, que professamos, que nos ensina que os nossos Escra
vos são Iilhos de Dcos, como nós somos, uossos icuaes, e nossos
I rmãos perante o Crindor , se conhecerá que forão mui devida
mente compreh~ndillas na Proposta essas disposições tendentes a
melhorar o estado respectivo e condição dos Escravos, em quanto
a Escravatura tiver entre nós uma existeucia legal, e a preparar
tanto os mesmos Escravos para a aquisição e goso de sua futura
liberdade, como os propr ios senhores desses Escravos para os res
peitarem devidamente depois, e os tratarem como homens livres,
quando elles o forem, sem os preconceitos ele uma desigualdade
c inferioridade de castas revoltante , que n'outras partes ainda se
observa com escandalo da civilisação e da Filosofia.

Nüo fal\ando dos Ilcgulamentos que cumpre ao Governo fazer,
e 1I0S quaes muitas outra s medidas de detalhe se hão de necessa
riamente accrescentar para a boa execução da Lei, que 110 sentido,
e para o fim proposto fosse promulgada; ainda se poder lão na
mesma Lei adoptar outra s, que enchessem algumas lacunas, que
porventura haja na Proposta, ou melhor explicassem e desenvol
vessem alguns dos Artigos acima mencionados: mas como a So
ciedade contra o Trafico de Afl'icanos, Promotora (h Colonisa
ção, e da Civilisação dos Ind ígenas nesta sua respeitosa Propo sta
só teve em vista mostrar a possibilidade de obter-se, sem grande
sacrifício publico, a emancipação progressiva, c a final abolição
da Escravidão no Brasil; contentou-se por tanto, e com razão, de
apresentar um systhema de medidas capazes de obter seguramente
esse resultado; confiando na Sabedoria do Governo Imperial e
das Cumuras Legislativas os melhoramentos, que pela discussão,
e ainda mais por suas luzes superiores entenderem que se podem
accresceutar, e que a utilidade ou a necessidade da boa execução

rcclamão para complemento da Lei.
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E quando mesmo esta Proposta não merecesse a attenção illus..

trada quer do Governo Imperial, quer das Carnaras Legislativas,
por deITei tos, ou imperfeição das medidas propostas; á Sociedade
contra o Trafico de Africanos, e Promotora da Colonisação, e da
Civilisação dos Indígenas, sempre ficaria a convicção de ter con
corrido corn o seu - Obolo - para esta grande Obra de carida
de e do justiça.

Salla das sessões, 20 de AJJl'iJ de 18Mt-

DIRECTORIA DA SOCIEDADE.

Dr, Nicotdu Rodrigues dos Santos França e Leite, Presl...
dente.- Caetano Alberto Soares, Vice-Prcsidcnte.- Dr, Pre.
âerico Leopoldo Cesar Burlamaque, 1. 0 Secretario.- Dr. lIla
noe! da Cunha Calvão, 2. 0 Secretario.- Antonio José da Silva
Babello, 'I'hesoureiro,

RIO DE JANEIRO.- Typ do Philenthropo, ruad'Auembléa n. 80.



SYSTHElI.\ DlI l'tIEDIDAS ADOPTAVEIS

PARA A

PROGRESSIVA E TOTAt EXTINCçAO DO TRAFICO.

E DA

ESCRAVATURA NO BRASIL.

PRIMEIRA PARTE.

Colonisaçãc para os serviços Urbanos.

Arligo 1. o O Governo fica authorisado a garantir durante um
certo numero de annos um juro rasoavel aos capitaes empregados
por companhias ou associações, que se formarem nas Cidades
para transporte e introducção de trabalhadores livres, sendo ex
ceptuados os filhos d'Africa.

Art. 2.o Estes colonos assim importados serão coutractados
como criados de senil', pelos particulares que delles precisarem
por espaço de trez annos.

Art. 3.0 O Governo marcará as Cidades onde estas compa
nhias se deverão formar, c todos os annos irá progressivamente
augmeutando O numero dellas, como parecer conveniente, mas
sem interrupção.

AI'[. 4.o A administração destas sociedades será íiscalisada
pelo Governo, e um agente deste intervirá nos contractos de lo.,
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cação dos serviços, para evitar os abusos , e inspeccioua I' a exe
cução fi cl dos mesmos contrnctos.

Art. 5,· .\Iluellas Cidades ond e não poderem-se formal' es
tas sociedades, haverá 1I11! deposito pul.ili·: de colonos transpor
tados por conta do GO\'eJ'llO, p'lI'a serem alugados da forma que
Iica declarado no Art. 2.·

Art. G. o Criar-se-ha uma reparti ção publica com o numero
de empregados necessarios para fazer o alistamento de todos os
colonos importados c bem assim de todos os escravos da Cidade
ou Cidad es onde c para os qna es fôr criada.

Art. 7. o Estes colonos serão obrlgados a servir pai' tres nu

nos conforme os referidos contractos, os quaes ficarão rcgistradcs
nnquclla repartição, não podendo ubuudonar os locadores nesse

praso, sob pena de prisão pai' todo o tempo que deixarem dc
servil' , salvo havendo mão tratamento , cm cujo caso o colono Ic
vará sua queixa ao Director da rcpart ição, que será seu curador ,
c este tomará conhecirucuto do facto.

Art. 8. 0 Provando-se o máo trutam ento será o colono rele
vado de servil' o locador, e este será multado lia importuncia do
salario de um a seis mezes, para as despezas da repar-tição.

AI't. !:l. o O locador será obrigado a pagar á companhia, ou ao
Govern o pelos tre s al1l10S de se rviço con tractudo, a quantia cm
que importai' a dcspcza de importação, a qual poderá ser fixada,
segundo as idades e os sexos, além disso pagará ao mesmo colo
no annualmeutc a qua ntia de dez a cincoenta mil réis conformc
o serviço, podendo SCI' menos nos de menor idadc; e faltando a
es te pagamento será executado pela mesma repartição, onde de

verá fazer aquelle pagamento e cobrar della re cibo,
Art. 10. Além destes pagame ntos será o locador obrigado a

dai' casa , comida , c vestir ao criado, e 11 tr atai-o de medico c I'C
mcdios em suas molestias ; mas se a molcstia se prolongar POI'
mais de um mez, poder á outregal-o novamente á repartiç ão ou
companhia, recebendo outro em seu logar , igual direito terü o
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locador se o comportamento ou serviço do colono não lhe a gra
dur, pertencendo ú repartição julgar da justiça da rcgcição .

Art. 1.1. Os colonos cujos serviços forem rcgcitados, serão da
dos pela administraç ão ?J.!tl'OS locadores; e caso sejüo incapazes,
por moléstia, a mesma administ. ação carregará com as despezas,
Aquellcs porém, que a administração julgar Iucorrcgivcis, serão
obrigados a regressar a sua custa para o logar, d'onde vierão, ou
assentar praça na tropa de linha.

Art. 1.2, Findes os ires nunos, o colono poderá continuar a
servir, querendo, c pelo preço que se ajustar, ficando desde en

tão desobrigado para com a companhia, ou repartição, por cuja
conta veio transportad o, recebendo as soldadas, que ainda não

• tinha recebido, com obrigação sómente de se occupar de forma,
flue ganhe a vida honestamente, e que ficará sempre a cargo da
quella repartição vigiar e fazer cumprir.

Art. 1.3. Terminados os tres annos do contracto, Ocolono fi-
cará sendo cidadão Brasileiro, e gozará de todos os direitos res
pectivos, independente de carta de naturalisaçâo, se assim o dese

jai' e manifestar á administração.
Art. 1.4. O (loverno auxiliará da mesma forma e promoverá

a organisação de companhias ou sociedades, que se encarreguem
de fazer executar por trabalhadores livres ou libertos aquelles
serviços urbanos, que não podem ser desempenhados por criados
de senil', corno são a limpeza das ruas, carretos de toda a casta
de generos do commcrcio, despejos das casas, etc, etc.

Art. 1.5, Desde que se estabelecerem em qualquer Cidade os
deposites de colonos para alugar os serviços delles como criados,
pagarão os senhores dos escra vos dessa Cidade, por cada um des
ses escravos, qualquer que seja a sua idade e sexo, cinco mil réis
no primeiro anuo, dez mil réis no segundo, quinze no terceiro,
vinte no quarto, e d'ahi em diante mais vinte e cinco por cento
cada anno, devendo o producto deste importe sei' applicado para
as despczas da repartição de que trata o Art. ü. o

Art. 16. Aqncl1cs escravos porém que por sua caducidade,
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ou por moléstia não possão prestar serviços, Q cuja manutenção
seja antes neto de em-idade, que de utilidade "ara o senhor nada
pagurá este por elles.

Art. 1.7. O Governo fal'éí os regulai cessarios para a

boa execução de to(I " ~ <. çoe .

SEGUNDA PARTE.

Colonisação para os trabalhos Aqrarios.

Artigo 1.8. O Governe terá na Côrte ou nas suas imme

diações um deposito central de colonos importados por sua

conta, ou por conta de companhias formadas com sua authori

sação para OCCOITCI' ás necessidades da lavoura, e em quanto

não forem os ditos colonos coutractados para esses serviços da

agricultura, lhes dará o uecessario à vida.

Art. 1.{>. Iguaes a este se irão formando outros depositas

nas Cidades maritimas e capitaes de Provincia, como e quando

se julgar conveniente ° seo estabelecimento por disposição le

gislativa das respectivas Assembléas Proviuciucs ,

Art. 20. Todo o Fazendciro qne pretender os serviços
d'estes colonos, assignará um contracto, sugeitaudo-se ás se

guintes condiçõcs: 1." por cada colono, cujos serviços quízer
obter, entregar:' duzentos mil réis, e porá a disposição do Go

vemo uma porção de suas terras, constando d c cem hraças em

quadra; se porém o Fazendeiro não tiver terras disponiveis, ou

não lhe con vier esta disposição de suas terras, pagará desde

logo o seo valor a razão de dez réis por braça quadrada para se

repartir com os colonos na fôrma do artigo 21, segundo forem

preenchendo os dous annos e meio de serviço : 2' pagará cin

coenta mil réis por anno POl' cada colono: 3' ficará com di

reito aos serviços de um colono por espaço de dez nnuos :

~. cada colono não é obrigado a trabalhnr POI' este coutrncto
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senão (I N l !! annos e meio, lindos os quaes a reparti ção respec
tiva dar ' outr , e assim de dous annos e meio em outro igual
praso r w os dez annos: 5" o Fazendeiro dar á ao
cal no ca: a, ustenu , ' I ;j rccessnria e tratamento COIHe-
niente em SUh mole i'IS : U OI' conta do Fazendeiro
as despezas do transj 'l lo de sito prm a sua fazenda , ou
vice-versa se fôr necessario por algum caso : 7" llãõ poderá o
Fazendeiro tomar da primeira vez menos de cinco colonos, mas
ao depois poderá contractar um ou mais segundo lhe convier.

Art. 21. A cada um dos colonos assim contractados dar á
o Governo no fim dos dous annos e meio de serviço cincoenta
braças de terra em quadra, das que o Fazendeiro posera á suá
disposição, ou das que estiverem devolutas e mais cento e vinte
e cinco mil reis em dinheiro correspondente a ciucocnta mil
reis por anno, para a compra das causas precizas; as quaes
terras lhe ficarão pertencendo em plena propriedade sem onus

algum.
Art. 22. Aos colonos que tiverem cumprido o contracto

como aos do artigo 13, poder á o GOVCI'OO dai' carta de natura
lisação se a pedirem, independeute de qualquer outro requisito .

Art. 23. No caso de o Fazendeiro preferir dar as terra s ,
um agente do Govel'Oo de acordo com o Fazendeiro fixaráõ o
local, e farão a medição e demarcação, com tanto porém que
estas terras sejão contiguas umas ás outras para que os colonos
melhor se possão ajudar mutuamente .

Art. 2!J . Se depois de ter o Fazendeiro recebido o colono
em suas terras lhe não agradar o serviço d'este, poderá rejeital-o
e receber outro em seo lugar , se mostrar na repartição por
onde o receb êra cauza justa como molestias, ou mão compor
tamento , pertencendo à mesma repartição julgar da justiça da

rejeição.
Art. 25. Os colonos, cujos serviços forem rejeitados, serão

dados pela administração a outros Fazendeiros, e caso sejão in
capazes por molestia, n mesma administração carregar á com as
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despczas, Aquelles porém que a adrninistração julgar incorri
giveíe ficarão sujeitos ao que dispõe o artigo 11 arespei to.

Art. 26. No caso de taes rejeicõc . s titlcu . , Berà entre-
gue ao colono o salario r('~' que servio, corres-
pondente ao que 11'- •

An. 27, 9..s c os n eder ão em tempo algum comprai'
ou possuir' escravo, caso lhe srja deixado em tesuuncnto, 011

"llnllO por alguém, será obrigado a tran sferü -o n quem os possa
ter, 011 a dar-lhe a liberdade dentro de trinta dias a contar da
sua posse, pena de ser-lhe esta dada pela admiuístraç ão refe
rida.

Art. 28. Não poderão tamhcm os colonos vender as terra s
que assim lhe forem dadas por espa ço de seis annos desde a en
trega, salvo ti pessoa, que as cultive por si mesmo sem escravos ,
c por esse espaço serão livres de todo o serviço militai' e da
guarda nacional.

Art. 20. Fallecendo algum colono, durante o tempo do
serviço, será substituído pai' outro , que fl carú com direito ás
respectivas terras: mas se aquelle deixar viuva 011 herdeiros
necessarios, n'esse caso decidirá a administra ção, se deverão Ii

cal' com as terras, e lhes ministrará os SOCCOITOS necessarios,
Art. 30. Os nascidos no Brasil que queirão gozai' das van

tagens estabelecidas para os colonos. poderão apresentar-se na
administração que escolherem, c ahi inscreverem-se como co
lonos.

Art. 31. Poderão além d' isso formar-se companhia s, 011

sociedades de colonisação agrícola com approvação do Govern o,
para comprar terras e dividil-as a colonos; 011 Iazel-as culti var
por estes, quer por contra ctos de aluguel de serviços, quer a
jornal, quer mesmo por contractos de parceria, 011 colonia tem
poraria ou perpetua.

Art. 32. Estas sociedades poderão obter terras devolutas por
sesmarias ; e não havendo terras devolutas cm Jogares apr o
priados. poderão para esse fim desapropriar por utilidade Pll-
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blica aquelles senhorios de terras que não as cultivarem, ou afo
ar"r.u::~~ \l j C dito fim.

Art.- 33. O Govirno ficará authorisado para fazer as despe
zas necessarlas com as referidas ~dministrações, e estabeleci
mentes d'estas colouias agrícolas por sociedades, nos termos do
artigo 1°.

Art. 3ft. Em regulamento ou regulamentos especlaes, deter 
minará o Governo a Iórma da admlnistração do deposito central ,
e dos outros depósitos filiaes, que for mister estabelecer-se sobre
os legares mais adequados.

Art. 35. Fica prohibido desde já a todos os estrangeiros a
compra ou acquisição de escravo algum por qualquer titulo que
seja. No caso em que algum estrangeiro faça compra por si ou
interposta pessoa de algum escravo, este por esse mesmo facto
ficará livre, e na repartição respectiva se lhe dará a carta, e isto
mesmo se practicará, se o estrangeiro houver algum escravo POl'

titulo gratuito, ou por adjudicação judicial, e O não transmittir
a quem o possa possuir, ou lhe não der a liberdade no praso de
finte ~ias a contar da posse.

Art. 36. Depois da publicação da Lei, todos os que nasce
rem de ventre escravo serão considerados livres; e como taes
haptisados , mas com a obrigação de servirem os senhores de
luas Mães, em quanto não chegarem a idade de desoito annos ,
lendo mulheres, e de vinte e um sendo varões; neste inter
valo serão os mesmos senhores tutores natos d'esses libertos, ad
ministradores de suas pessoas e bens se os tiverem, com obri
ga ção n'este caso de darem contas no Juizo de Orfãos.

Art. 37. Se n'este período de tempo não precizarem 05 re-
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{cridos tutores dos serviços dos scos
alugai-os pai' soldadas com authov is.
I cssoas, que os tratem bem, e li
ticio, e a doutrina (.' 4

Art. 38. z n de estabelecida em qualquer Ci-
dado a rl'jlarlição pub . a de que trata o Artigo 6° não será per
miuido escravo algum n'cssa mesma Cidade ; aos que forem en
contrados vinte dias depois de flndaraquclle praso que deverá
ser publico, será dada carta de liberdade pela mesma repar
tição,

Art. 3D, Aquclles CSCI'UVOS porém, que vierem das Fazendas
em serviço de seus senhores, trazendo guias d'es tes, poderão com
essas guias demorar-se o tempo ncccssurio para o negocio que
vem a tratar; c aquelles que fugirem a seus senhores para as Ci
dados, serão pl'CSOS até que sejüo por aqucllcs reclamados, e a
elles entreg ues ou á sua ordem.

Art. 40. Os escravos urbanos a quem os senhores forem dan
do ou legando a liberdade nas ditas Cidades poderão, se tiverem
offlcio mecanico ficai' nellas trabalhando pelo dito oíílcio ; os que
o não ti ercm deverão sahir para os campos afim de se occuparem
na lavoura ; os que porém ficarem nas Cidades, não tendo ofllcio,
ou a cllas voltarem não sendo pai' algum negocio, serão emprc
gados nos trabalhos mencionados no Art. 1!~.

Art. H. Tumbem poderão os escravos libertos no dito 1"'<lSO

iuscreverem-sc como colonos nos deposites respectivos, para ser
virem de criados nas Cidadesou para haverem terras nos campos.

Ar!. 42. Haverá um registro geral dc todos os esc ravos, tanto
uraanos como ruraes, onde se lauccm tambem os que forem nas
ceado para cumprimento do Ar!. 36, e os que se forem liber
tando, com as declarações dos destinos quc tomarão ; tod o o
preto ou pardo que não estiver nesse registro será tido como
livre, podendo alistar-se nas companhias, ou deposites de colo
nos agrarios ou urbanos, nem será ouvido qualquer que o recla
me sem que mostre certidão deste registro,
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:. ,'t ft.3. Para o ' , ,

prietari u de t: ,,~ . pruneu-o registro, que rzer qualquer pro-
. .1'6'b, se lhe exigirá ou ra pro' . •

11<1S cidades, onde os ese, 01)0 _. va mais, se for
do pagnmento do imposto e a"'~ imposto, do que certificado

o ' "" &..
que o não pagão; e se for no campo aJ)~!!. ~aptismo daquelJes
ma" querendo augmentar esse registro posteriorlllê..nenhuma:
pro var a sua propriedade com a apresentação do titulo legar:"rá
mesmo registro se farão as declaraç ões respectivas de mortes, ou

fugidas, ou alienações.
Art. ft.lJ. Dez annos depois da publicação da lei, todos os se-

nhores de escravos empregados em trabalhos agrarios pagarão por
cada Ulll delles o imposto de quatro mil réis; este imposto h'á
crescendo de mil réis por auno até a quantia de dez mil réis,

Art. lJ5, Este imposto porém não será pago por aquelles que
na forma do Art. 36 nascerem depois da publicação da lei, por
isso que são desde o seu nascimento considerados Canos e li-

bertos .
Art. M. A liberdade fica sendo caso de desapropriação: logo

que qualquer escravo tenha o seu preço, ou quem Ih'o dê, po
derá recorrer ao Curador dos Africanos libertos, ou ao adminis
trador da repart ição respectiva, tlara diligenciar a avaliação po r
louvados, e ent regue o preço ao senhor, ou depositado elle, lhe

será dada a sua carta.
AI't. !J7. Quando o senhor maltratar algum escravo com cas-

tigos excessivos, ou não merecidos, poderá o escravo recorrer ao
mesmo curador, ou ás referidas administl'ações, ou mesmo re
querei' ao Juiz de Órfãos um Curador especial, para que trate de
obrigar o senhor a veudel-o em praça, eu em particular, se as
sim lhe convier, mas a quem se obrigue em juizo a tratai-o huma

namente sob certa pena.
Art. lJS , Será permittldo aos senhores de escravos urbanos,

durante o praso do Al't. 38 dai' a lóel'dade aos mesmos escr avos
c om a coudiç..ão destes o servirem durante a sua vida ; e Deste
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aIo DE lANIWlO.- Trp. do Phil4Dlhropo, rUI d'AJlemblél D. 30.

vi. .. r

todas eSlal

DIREeTORIA DA SOCIEDADE

Rio de Janeiro, 27 de Março de 18:S2.-
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1"80 poderão eonserval-os, como criados
mas não poderão castigal-os como po r. v

Art. !l9. Os regulai tos ar.,·'-
medidas serão ci s

Dr. Nicoldu Rodri'gues dOI Santos F,.al1~ e Leite, Presidan,
te. - Caetano Alberto Soares, Vice-Presidente. _ Dr. Frede
ricoLeopoldo Cesar Bwtamaoue.ã, o Secretario. _ DI'. Manoelda
Cunha Galvão, 2.o Secretario.- Antonio José da Silva Rabe/
ID, Tbesoureiro.-
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