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HOJE É DIA D...HOJE É DIA D...
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Nucleo de Documentação e Memória

Seção de Memória Institucional

Conheça a origem da data e
alguns processos históricos da
JFPR com a temática negra



No dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia Nacional da
Consciência Negra. Instituída oficialmente pela Lei nº 12.519, de
10 de novembro de 2011, a data remete ao dia em que foi morto
Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, em 1695. 
O Quilombo de Palmares situava-se na Serra da Barriga, antiga
Capitania de Pernambuco. Hoje a Serra pertence ao município de
União dos Palmares, no estado de Alagoas. O Quilombo foi
formado por volta de 1597 por escravos fugitivos das lavouras de
cana-de-açúcar da região. 
A destruição do quilombo foi efetuada por um grupo de
bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho, também
responsável pela morte de Zumbi. O Dia Nacional da Consciência
Negra é, portanto, fruto da reivindicação de valorização de um
símbolo histórico nacional - Zumbi dos Palmares. 
Essa reivindicação começou na década de 1970, quando o
Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em
congresso realizado em 1978, elegeu a figura de Zumbi como
símbolo da luta e resistência dos negros no Brasil.
Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e
relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa
razão, a comemoração do Dia Treze de Maio, data em que a
abolição da escravatura aconteceu, foi deixada de lado pelos
Movimentos Negros.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12519.htm
http://brasilianafotografica.bn.br/?p=17370
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/quilombo-dos-palmares.htm
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-domingos-jorge-velho-o-bandeirante-que-aniquilou-o-quilombo-dos-palmares.phtml
http://brasilianafotografica.bn.br/?p=17370
https://www.brasildefato.com.br/2019/04/05/uma-historia-oral-do-movimento-negro-unificado-por-tres-de-seus-fundadores
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm


 O argumento é que o Treze de Maio representa uma “falsa
liberdade”, uma vez que, após a Lei Áurea - Lei nº 3.353, de 13 de
maio de 1888, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram
sem nenhum tipo de assistência do poder público. Segundo
historiadores modernos, a Lei Áurea foi assinada para atender
interesses dos grandes fazendeiros, já que a atividade escravagista
não era mais lucrativa como antes. 
No acervo de processos históricos da JFPR há diversas ações de
inventário, em que os escravos aparecem como “bens” a partilhar, e
ações de execução fiscal, em que se discute o recolhimento de
impostos sobre escravos. Selecionamos quatro destes processos.
Confira a seguir. E, ao final, assista à biografia dramatizada de
Luiz Gama, advogado negro que viveu entre 1830 e 1882, sofrendo
todas as mazelas de uma época em que a cor era sinônimo de
servidão. Mesmo nascido livre, foi vendido como escravo aos 10
anos pelo próprio pai, para pagar uma dívida de jogo. Ele mudou
seu destino aprendendo a ler, escrever e frequentando como ouvinte as
aulas da faculdade de Direito. Como advogado, mesmo sem ter o
diploma, atuou em defesa dos negros, libertando mais de 500
escravos. Vítima de exclusão histórica, Luiz Gama recebeu em 2015,
após 133 anos de sua morte, o título de Advogado da OAB. A
produção e disponibilização desta peça teatral é do Centro
Cultural da Justiça Federal/Tribunal Regional Federal da 2ª
Região. E conheça também a história dos irmãos Rebouças, os
primeiros engenheiros negros do Brasil.

http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/276-lei-aurea
https://www.dw.com/pt-br/luiz-gama-o-ex-escravo-que-ajudou-a-libertar-outras-centenas/a-51291687
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2020/09/irmaos-reboucas-quem-foram-os-primeiros-engenheiros-negros-do-brasil.html


VIDAS HUMANAS TRATADAS
COMO "COISAS"
Processo histórico mais antigo
do acervo da JFPR, esta
Execução Fiscal – Autos de
Petição nº 12 - foi autuada em
13 de janeiro de 1865.
A ação discutiu o
recolhimento de impostos pela
empresa Bernardo Gavião,
Ribeiro & Gavião sobre a
saída de um lote de 236
escravos da Fazenda do
Capão Alto, da Província do
Paraná para a Província de
São Paulo. O valor da causa
foi estimado em 11$800.00 (11
contos e 800 mil réis).

Os escravos pertenciam aos
Convento do Carmo e, em
1863, foram arrendados junto
com a fazenda à empresa
Bernardo Gavião, Ribeiro &
Gavião. No processo constam
o nome e as idades dos
escravos, dentre os quais
crianças com menos de 1 ano
de idade e idosos.

Nas contra razões
apresentadas à citação,
realizada por Carta
Precatória à Província de São
Paulo, os demandados
responderam que “o acto
transitório (de transferência
dos escravos à Província de
São Paulo) não teve duração
maior que o tempo do
arrendamento, não podendo
ser considerado como uma
deslocação (sic) permanente
de tais escravos para
Província diversa, tanto que,
findo o tempo do
arrendamento, são obrigados
a fazer entrega ao Convento
dos escravos na mesma
Fazenda arrendada (...) visto
que, pelo contrato referido –
Fazenda e escravos – estão
considerados como cousas
indivisíveis, a fim de serem
restituídos e entregues no
mesmo lugar da cousa
situada”.

https://memoria.jfpr.jus.br/index.php/autos-de-peticao-para-execucao-n-12


Assista ao espetáculo:
"Luiz Gama: uma voz 

pela liberdade"

O processo foi sentenciado
pelo Juiz dos Feitos da
Fazenda, Ernesto Dias
Laranjeira, em 9 de agosto de
1865, determinando que o
processo fosse remetido à
Província de São Paulo para
seguimento da ação, local
onde ocorreu penhora de bens
no valor da demanda.

https://www.youtube.com/watch?v=nWdVZViik9A


Irmãos
Rebouças

ENGENHEIROS

AFRODESCENDENTES, QUE

MARCARAM A HISTÓRIA DA

ENGENHARIA NO BRASIL

Em 1865, Andre Rebouças teve a inspiração de construir uma
estrada que ligasse as cidades de Antonina, no litoral
paranaense, e Assunção, no Paraguai, mas o projeto não foi
adiante devido a guerra da Tríplice Aliança.

Anos depois, suprindo a necessidade dos senhores do mate
levarem a erva para o litoral, em 1873, Antônio Pereira
Rebouças Filho, seguindo o mesmo traçado idealizado por seu
irmão, entregou ao presidente da Província do Paraná, o
projeto de uma ferrovia que ligaria a cidade de Antonina à
Curitiba, o qual serviu de base para a difícil obra do trecho
serrano da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá.

Hoje, homenageados com nomes de avenida, túnel e até um
bairro inteiro, os irmãos não apenas foram os primeiros
engenheiros negros do Brasil, como projetaram obras
importantes nos Estados do Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro.

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2020/09/irmaos-reboucas-quem-foram-os-primeiros-engenheiros-negros-do-brasil.html


 André Rebouças também foi um dos
mais ativos militantes do movimento
abolicionista brasileiro. Leia abaixo o
trecho inicial do Manifesto da
"Confederação Abolicionista" do Rio de
Janeiro, publicado no ano de 1883. A
Confederação, fundada por André
Rebouças, José do Patrocínio e João
Clapp, tinha como objetivo unir clubes
abolicionistas de todo o país.

André Rebouças
(1838-1898)

Antônio Rebouças
(1839-1874)

Saiba mais
sobre a história das ferrovias no

Estado, visitando a 
Coleção Estradas de Ferro

(1875-1957) no Memória Online da
Justiça Federal do Paraná.

https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/174454
https://memoria.jfpr.jus.br/index.php/estradas-de-ferro-1875-1957
https://memoria.jfpr.jus.br/index.php/estradas-de-ferro-1875-1957
https://memoria.jfpr.jus.br/index.php/estradas-de-ferro-1875-1957


Analisando os testamentos e inventários daquela época,
observamos que a alforria "concedida" podia ocorrer de forma
imediata ou condicional, como no caso da menina Francisca,
uma criança de cerca de 10 anos de idade, da qual foi exigida
a prestação de serviços futuros para que a sua libertação
ocorresse de fato. 

No Auto de Inventário nº 154, autuado no Juízo dos Feitos da
Fazenda do Paraná, em 17 de junho de 1878, vemos que a
finada Matilde Francisca Xavier, em seu testamento, libertou
Francisca, sob a condição que a menor servisse ao seu marido,
Manoel Tavares de Miranda, até a morte deste, quando então
ficaria em plena liberdade.

Em outra forma de alforria, o próprio escravo também podia
comprar a carta de liberdade pelo preço que fora avaliado no
espólio, conforme permitia a controversa Lei do Ventre Livre,
de 1871. Este caso ocorreu com Lúcio, um escravo em torno de
60 anos de idade, pertencente ao espólio de João Antônio
Mendes de Sá e sua mãe Anna Maria de Sá Ribas, visto no
Auto de Petição para Inventário nº 73, de 23 de janeiro de
1872.

REQUERENTES DA PRÓPRIA LIBERDADE

Francisco Carneiro,
Lucio & Francisca 

https://memoria.jfpr.jus.br/index.php/auto-de-inventario-do-espolio-da-finada-dona-matilde-francisca-xavier-no-154
https://www.bn.gov.br/explore/curiosidades/28-setembro-1871-promulgada-lei-ventre-livre
https://memoria.jfpr.jus.br/index.php/auto-de-peticao-para-inventario-no-73
https://memoria.jfpr.jus.br/index.php/auto-de-peticao-para-inventario-no-73


Consta dos autos que Lúcio se
apresentou ao escrivão do
Juízo declarando que tinha
em seu poder quantia
suficiente para se libertar, e
rogou que o mandassem
avaliar, visto como deste
modo seria mais fácil o
alcance de sua liberdade. Ao
final, o Juiz dos Feitos da
Fazenda, Agostinho Ermelino
de Leão, mandou passar
carta de liberdade ao idoso,
que não teve que esperar
pela tardia Lei dos
Sexagenários, de 1885.

 
Já No Auto de Petição para
inventário nº 293,
contemplamos a história de
Francisco Carneiro, escravo de
Balbina Borges Carneiro, o
qual requereu que fosse
realizado o espólio dos bens
de sua mulher, falecida no
estado de livre. Foi descrito
como único bem do espólio,
uma chácara coberta de
telhas, contendo uma carta de
terreno aforado e cercado, 

localizada no Batel, em
Curitiba.
Francisco também requereu
que fossem juntados aos
autos as despesas médicas e
funerárias por ele providas, a
fim de que fosse separado
bens para esse pagamento,
do que discordaram os outros
herdeiros, filhos, genros e
noras da inventariada. Rogou
ainda que lhe fosse dada em
partilha a casinha com o 

Cidadãos Negros Livres (1864 a 1883)
Militão Augusto de Azevedo

https://www.bn.gov.br/explore/curiosidades/28-setembro-1885-promulgada-lei-sexagenarios
https://memoria.jfpr.jus.br/index.php/auto-de-peticao-para-inventario-no-293


respectivo quintal e terrenos anexos à mesma, ficando os
outros herdeiros, com o terreno onde estes já possuíam suas
moradias, sujeitando-se a pagar à vista as custas relativas a
sua meação.
Por fim, acrescentou que sendo deferida sua pretensão,
entraria em acordo com sua senhora, que declarara receber
aquela casinha em troca da carta de liberdade por ele tanto
almejada.
 
Quer saber como termina esta história? Leia o âmbito e
conteúdo do processo, descrito no Memória Online da JFPR.
Através destes exemplos e muitos outros, podemos observar
que os escravos também foram protagonistas agentes na luta
pelos direitos que lhes foram historicamente negados, e a
busca por justiça nos Tribunais foi um dos meios utilizados
para atingir o seu objetivo. O Memória Online pode ser
acessado em: http://memoria.jfpr.jus.br/

JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA

SEÇÃO DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL

http://memoria.jfpr.jus.br/

