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EXPLICAÇÃO
« *'i'M

A èoa acolhida dada no Brasil e no estrangeiro aos
volumes dedicados à Revolução de 1817 demonstra o acerto
da medida tomada por esta Divisão de passar a divulgar
os textos históricos da fase pré-nacional, de preferência aos
coloniais, que ocupam os cem primeiros volumes. A história nacional foi, durante ainda os trinta anos iniciais deste
século, a eleita dos historiadores e dos responsáveis pelas
edições dos textos históricos. ,
A mais recente orientação de nossa historiografia refleliu, em toda sua pujança e na acuidade da visão interpretativa9 a historiografia nova do Brasil, que se iniciou,
especialmente, com Capistrano de Abreu e Paulo Prado.
Quando o interesse pelo período nacional sobrepujou o
interesse pelo passado colonial, não há dúvida que se conseguiu penetrar numa fase nova da nossa historiografia.
Sem rejeitar a herança colonial e procurando assimilá-la
numa contradição dialética, e numa catarse analítica, inU
ciamos, aos impulsos do Brasil novo, a nova historiografia.
Ê o presente, nesse caso, que redesc&bre o passado, e
niostra que queremos conhecer especialmente aquele pas*
tiado que interessa ao presente.
O estudo da Independência e de seus preparativos nos
faz descobrir sua contemporaneidade e nos mostra que
<* relevância dos períodos não está na contiguidade tem-
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tentar comcontribuição
boa
uma
para
representam
já
nacionais.
conseqüências
suas
e
1817
preender
Esse volume 108 contém especialmente a defesa das
revolucionário:
movimento
no
envolvidas
grandes figuras
Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, Francisco
Paes Barreto, Francisco Muniz Tavares. Francisco de Paula
Cavalcante Júnior, Francisco de Paula de Albuquerque
Maranhão, Felipe Neri Ferreira, Gervásio Pires Ferreira,
de
Barros
Falcão
de
José
Albuquerque,
de
Mariano
José
Lacerda, Inácio Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, José
Paula
Cavaide
Francisco
José
Melo,
de
Pessoa
Camelo
cante de Albuquerque, José Maria de Vasconcelos e Bombon, José Pereira Caldas. Todos protestam sempre a mais
completa fidelidade a el-rei e alegam sempre que não poda
desfrutando
Revolução,
pois
interessar-se
deriam
pela
melhor situação econômica e social, membros"nada primeira
disciplina
e maior nobreza de Pernambuco, educados
das diferenças de classes e ordens da sociedade" (7) eram
"inimigos das inovações
nobreza
a
de
tratavam
quimera
que
e se esforçavam a exterminar do mundo as distinções de
Perde
amotinados
os
também
É
e
que
patente
fidalgo peão.
nambuco o primeiro passo que deram na carreira política,
nivelamento
um
independentes,
foi
se
presumiram
quando
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impossível, não só de ordens, mas até de cores". No caso
especial dos Suassuna já se arguia contra eles a conspiração de 1801, da qual um volume a seguir tratará.
Ninguém se gabava de ser maçon ou pedreiro-livre.
"Ignoro absolutamente o
que seja pedreiro-livre" diz Fran"Se
existe esta classe de homens tem
cisco Paes Barreto.
escapado aos meus curtos conhecimentos, os quais somente
se estendem a saber ler, escrever, plantar canas e dirigir
"Nas
trabalhos rurais..."
circunstâncias presentes do triste
negócio de Pernambuco chamam Pedreiros-Livres a quem
se tem má vontade, assim como em Portugal == Jacobino,
Francês, Libertino, no tempo da invasão dos franceses em
algumas outras terras — Queixada branca, Sujeitinho, etc."
A Revolução de 1817 não foi organizada sislemàticamente. Estes documentos estão mostrando seu nascimento
repentino, como uma irrupção que surpreende seus próprios participantes, embora atendesse a velhos ressentimentos e frustrações do povo e da aristocracia rural, insatisfeitos com a administração colonial portuguesa.
Plano e projetos de Revolução preparados com a ante"Como
se pode
cedência nunca houve, afirmam esses chefes.
crer que em Pernambuco houvesse plano de Revolução e
tão antigo como juram as desprezíveis testemunhas da
Devassa e que nela até se envolvessem rapazes da mais
baixa ralé e pobre toes, não havendo nem luzes, nem opreslsão e em um tempo que o Brasil tinha grandemente melhorado com a franqueza do comércio e aumento necessário da agricultura e indústria..."
As declarações do advogado parecem confirmar a verdade dos fatos. Não eram todos maçons, e se um ou outro
filiara-se ao movimento, êste não possuía caráter maçônico.
Na hora do julgamento todos manifestam lealdade à
Monarquia. "O timbre dos Paes Barreto foi sempre =
Fidelidade" (52) . "Herdei Fidelidade de meus predecessores; plantei-a no meu coração, conservei-a sempre ilibada
e a manterei todos os dias de minha vida a Vossa Majestade; não digo isto porque me veja no estado de ser vítima
dos meus inimigos, digo-o sim porque estou convencido
>
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não
há
verdadeira paz
Monárquico
do
Governo
fora
que
e segurança" (52, v. também 65-69)Coagidos ou não, a verdade é que se nota em certas
frases destes chefes, pertencentes às mais antigas famílias
pernambucanas, a tentativa de transferir para outros, mais
humildes, as responsabilidades da revolução especialmente
os pedreiros-livres e maçons da rua do Queimado (177),
a canalha das ruas (204), os soldados e gente de cor (197).
A essência do método histórico é procurar compreender o sentido, os planos, os projetos, as esperanças de líderes
e povo, das forças e dos poderes morais e materiais impulsionadores do suceder histórico. Estes depoimentos devassam de certo modo os motivos e as razões do movimento
de 1817. O sentimento nativista que se revoltava contra a
naturais,
detrimento
dos
reinos
em
aos
dada
preferência
a rejeição paterna contra Portugal, a consciência da suco<*
abusos
contra
os
ressentimento
o
brasileira,
perioridade
loniais, reunidos às idéias liberais do século promoveram
a adesão de todos, povo e classes ricas, que desejavam
ver-se livres dos ultrajes que sofriam. O caminho republicano assustou os homens de responsabilidade econômica
a
rebeldes.
Todos
os
com
ter
mais
nada
quiseram
que
repudiaram, como vemos nestes documentos, excetuados
o Tenente Henriques, de cuja coragem já falamos no 2*
volume, e o Padre Miguelinho. O descontentamento e as
idéias liberais não eram suficientes para alimentar uma
Revolução, com tão altos desígnios: a República, a liberdade, a Constituição e a Independência. Ainda assim ela
serviu como um precedente, talvez o maior e certamente o
mais próximo para a Independência em Í822 e a Constituicão de 1824.
José Honório Rodrigues
Diretor da Divisão de Obras Raras e Publieaçpea

REVOLUÇÃO DE 1817

(Continuação)

DEFESA DE FRANCISCO DE PAULA CAVALCANTE
DE ALBUQUERQUE
Verumtamen quod Legibus ommissum
est non ommittetur religione iudicantium,
ad quorum officium pertinet e ius quoque
testimonii fidem, quod integrae fontis
homo dixerit9 perpendere. Papiano, L. 13
D. de test.
Quanto são caprichosos os destinos, que regem os objetos
sublunares, quanto estranhos, e desvairados são os acontecimentos da mais provável expectação, melhor do que tudo
mostra a presente causa, que ora advogo.
Perante êste respeitável Tribunal está para ser julgado o
Capitão-mor Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque
pelo crime de lesa-ma jestade, e pelo fato de ter-se intrometido
e promovido uma revolução anárquica, que em Pernambuco
apareceu qual tremendo meteoro, para dissecar-lhe a felicidade, e cobrir de luto famílias inteiras.
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O mais leve conhecimento do caráter, educação, idéias e
sentimentos do Réu presente faria concluir atrevidamente que
ninguém era menos próprio, não digo só para fazer surgir dos
seus medonhos esconderijos uma revolução semelhante, quanto
mais adotá-la e coadjuvá-la ainda na menor coisa; a razão e a
experiência o teriam antes apontado como o mais apropositado
adversário para sufocá-la. E todavia a fé humana o arrasta a
este Tribunal a responder por um crime o mais alheio do seu
espírito, e coração. Pobre fé humana! E que valia tens tu,
das
veracidade
invariável
e
com
a
eterna
comparada
quando
idéias, sentimentos e ações, que constituem o verdadeiro homem
moral! Falha, frágil, e arrimada a apoios tão fracos, como tu,
não poderás jamais aturar os embates da razão que te abala.
Para que, pois, o pouco seguro testemunho dos homens de
roldão com mentirosas aparências, que apesar da sua bastarda
origem, trajam as roupas da verdade, não seduza e desgarre
o juízo do Tribunal, o que de certo não é de esperar, trabalharei por mostrar que quanto o Réu praticou com visos de
crime, foi compromisso feito com a força, e necessidade do
momento, filho porém do mais maduro conselho; foi recuar,
para depois avançar além, e que quando parecia abandonar os
interesses da monarquia, então mais os segurava. Isto ficará
patente 1.° pelas presunções filosófico-jurídicas que apontarei:
2.° pela história da conduta do Réu e série de fatos praticados
naqueles infelizes tempos. Da minha parte fica pô-los no mais
oportuno ponto de vista e agregá-los de maneira que do todo
saltem luzes de sobejo para convencer cabeças iluminadas e
Magisíntegros
Dados
intencionados.
bem
corações
persuadir
trados está o prestarem-se com benignidade a escutar um Réu
digno sem dúvida de sua atenção, e pesar a sua causa com a
eqüidade que a razão recomenda mormente nos crimes desta
natureza; tendo sempre em vista, como há mister que o façam
conchee
mais
estirados
inteligentes,
tão
quanto
que
pessoas,
e
a
mais
se
embaraça
legal,
teia
justiça,
fios
da
seus
gados
a
dureza
tomam
rígidas
demais
leis
e
inocência;
a
que
periga
da injustiça.
Sustentou no século passado um filósofo célebre, que
devemos inteiramente à educação tudo quanto somos: dou-

— 7 —
trina, que não sendo verdadeira em toda a sua universalidade,
é porém inatacável, quando a restringimos a afirmar que a
educação é que principalmente nos faz o que somos. É verdade
e até o Grego Fabulista o reconheceu, que, sobre o mesmo
fundo da natureza, o orolume (sic) da educação faz diferir
a teia animal, mormente a humana; dirige a intelectualidade,
excita as afeições, amolda os sentimentos e determina as
ações. Confessado êste princípio, como conceber jamais no
Réu ingerência numa convulsão em tudo oposta às suas
opiniões, e aos seus sentimentos? É notório, e por isso na
forma de Direito não precisa de prova que o Réu foi educado na disciplina das diferenças das classes e ordens d^
sociedade, e da sua necessidade para manutenção do bem
geral; que tinha um afêrro, talvez excessivo, às vantagens
do nascimento, como base de organização social; e que se
mostrou sempre inimigo das inovações, que tratavam de
quimera a nobreza, e se esforçavam a exterminar do mundo
as distinções de fidalgo e peão. É patente também que os
amotinados de Pernambuco o primeiro passo que deram
na carreira política, quando se presumiram independentes,
foi um nivelamento impossível, não só de ordens, mas até
de cores. Ora, como de bom grado abraçaria o Réu um
sistema que derrubava todo o edifício das suas idéias e
chocava com os seus mais caros sentimentos, e afeições,
insinuadas pela criação, e fortificadas pelo hábito? Semelhante suposição é contra a natureza, e o que é contra a natureza não se acredita.
Há porém casos em que paixões mais fortes nos arredam
do teor comum da vida, neutralizam nossos afetos e produzem
ações avessas daquilo que fazia separar a maneira de pensar
e sentir. A vingança, e a ambição cegam-nos a ponto de
lançar-nos em projetos opostos às nossas idéias e sentimentos. Mas no Réu não existia nem um, nem outro
perigoso agente que lhe torcesse o olho mental, e arrastasse
atropeladamente a vontade. Favorecido pelo justo Governo
de Sua Majestade êle e toda a sua família cumpria-lhe
entoar cânticos de graças, e não vociferações de ofendido.
Demais os seus mesmos interesses o aferravam ao governo,
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que era sua obrigação defender. Na nova ordem não podia
aspirar a coisa que não fosse abaixo do que já possuía; era sua
sorte, como a de todos o ser confundido na geral mistura. Os
mesmos miseráveis engodos da mesquinha ambição de que o
sistema nivelador ainda apresentava o prospecto, não podiam
deixar de ser abarcados por aqueles, que no dia da convulsão
mais se avantajaram; era natural que o edifício continuasse
a ser espuado pelos mesmos que a risco seu o tinham erigido, e
não por espíritos, que se não afinavam com a harmonia convulsiva do todo. Nada mais restava ao Réu do que abismar-se
na grei comum dos escravos dos revoltados decorados com a
alcunha de patriotas. E ainda haverá quem creia que a altivez
e dignidade do caráter do Réu e a sua sensibilidade, esquisita à
titilação de honras, degenerasse até a fazer-lhe buscar por
gosto os insultos e querer precipitar-se do cume da distinção
na geral insignificância ? Se é possível crê-lo, credat Iudeus
Appella, não quem tem os olhos desabotoados pela luz das
disciplinas filosóficas e não é de todo nocivo no conhecimento
da natureza humana. Arriscar sem esperança de ganho o que
se tem de mais valioso, e de furioso. Trabalhar por ser nada,
quando se é grande coisa, e isto com perigo de vida, e honra,
só se concebe num idiota. Mas nem uma nem outra qualidade
compete de certo ao Réu. É pois manifesta contradição às
leis da razão atribuir ao livre alvedrio e vontade não coata
alguns fatos, que na conduta do Réu pareçam criminais. O
Réu tem a seu favor presunções e presunções poderosas; e
conquanto estas possam ser destruídas pela verdade é sempre
mister que ela seja demonstrada satisfatoriamente por fatos
que sejam claramente delitos, sem equívoco, nem ambigüidade, e que se não possam melhor derivar da força das circunstâncias, e da prudência que nos obriga a vergar aos tempos,
para enfim chegarmos às nossas louváveis miras; pois que o
bem e o mal é mais relativo do que absoluto; e o que debaixo
de um ponto de vista classifica-se entre os crimes debaixo de
outro remonta a virtude • Corramos, pois, pela vista a conduta do Réu.
Achava-se o Réu doente no seu Engenho Suassuna, quando
no dia 6 de março de 1817 arrebentou no Recife o infeliz motim
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precursor da revolução, que se lhe seguiu; recebeu ofício do
seu Ajudante Guilherme Patrício, e à vista dele deu logo ordens
para ajuntar gente, com que pudesse ir em socorro do general,
que se tinha retirado à Fortaleza do Brum; expediu aviso a
outros capitães e capitães-mores convidando-os a acudirem
a tão grande perigo e darem provas da lealdade ao Soberano.
Sem dúvida não se pode disputar que até aqui fêz o Réu quanto
se devia esperar dele e do mais leal vassalo. Tudo se acha
comprovado pelas atestações juradas, ofícios e depoimentos
dos documentos números 1, 2, 3, 4, embora afirmem o contrario algumas testemunhas da devassa; que nada pesam em
comparação das do Réu, e documentos que autenticam o que
diz, mormente vista a seguinte análise.
Primeiro que tudo faz pasmar a ligeireza com que depõem
as testemunhas, sem tomarem o cuidado de informarem-se da
que avançam; temeràriamente juram do que não sabem; e
pouco se lhes dá que por culpa sua ponham em risco a vida
e honra de quem vale mais do que eles. Vejamos a prova da
que avança.
A testemunha à folha 18 Gonçalo Marinho de Castro jura
animado do mais decidido rancor contra todos os presos e
quanto ao Réu é contradito pelos autos quando afirma que
fora General do Exército contra Alagoas, e que sendo derrotado em Utinga voltara para o Recife; dos autos consta que o
Comandante da Expedição contra Alagoas fora José Mariano,
e que o Réu só fora à testa da expedição contra Serinhaem,
pelos motivos que depois se patentearam.
A testemunha à folha 32 Cândido José de Siqueira jura a
que o Réu confessa, pelos motivos que apontara.
A testemunha à folha 46 Manuel Tome de Jesus reconheceu assim como o Réu o governo insurgente, e para furtar-se a responsabilidade que se lhe antolha, arranja o seu
depoimento de maneira que se salve; semelhante depoimento
em Direito é indício e fraco indício.
A testemunha à folha 65, Manuel de Barros Wanderley é
co-réu no delito que imputa ao Réu; demais jura vagamente
e sem assinar razão de ciência e por isso não tem peso. L. 4 C.
detest. Enquanto à calúnia de que o Réu matara a quem o nãa
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de
estava
convencido
e
tão
singular
é
acompanhar
quisera
morto,
de
diz
nome
o
apontou
não
mentia,
quem
que
que
como lhe cumpria circunstanciar para ser acreditado. Ord. L.°
1.° tit. 86, § 1.°.
A testemunha à folha 69, Antônio Francisco Lopes Viana
lavra no mesmo defeito da anterior.
A testemunha à folha 71 e 72, Antônio Jacinto Luciano
da Silveira é contradito pelos autos, dos quais consta que o
Réu depois do choque de Utinga não voltou ao Recife. Ora,
é sabido que quem falta em uma coisa a verdade sempre se
omnibus.
in
falsus
in
uno,
falsus
mais
faltas,
nas
qui
presume
A testemunha à folha 76, Manuel Francisco da Silva Azevedo peca no mesmo que a décima, afirmando que o Réu
marchara contra Alagoas, quando dos Autos se mostra que
não o Réu, mas sim José Mariano foi o chefe daquela expedição. Demais não apresenta razão do que diz.
A testemunha à folha 78, Antônio de Morais e Silva,
nenhum crédito merece, atento o ter sido assistente às sessões
do Governo Insurgente, e chamado com especialidade para
isto. E o mais risonho é que acumule ao Réu o ter sido Conselheiro, lavando-se a si da imputação que daí lhe podia provir.
Que improbabilidade! Que despejo!
A testemunha à folha 94, José Vitoriano de Vasconcelos
é desmentido pelos Autos, dos quais se vê que o Réu não veio
ao Recife depois do combate de Utinga, como a testemunha
afirma.
A testemunha à folha 97, Antônio Ferreira Moreira é um
homem da ralé do povo, e testemunha geral contra todos, e até
convencido da falsidade quando jura ter visto que o Réu
a juntara gente no dia 6 de março, pois sendo isto feito fora
do Recife, não o podia ver a testemunha, que é morador na
-dita vila. Dos Autos se depreende mais a sua falsidade em
avançar que o Réu fora comandante em vários corpos, quando
deles consta que comandou o só corpo dirigido ao Sul.
A testemunha à folha 102, o ímprobo João da Silva Rego
é desmentido pelos Autos, pois deles consta que o Réu não
voltou ao Recife depois do choque de Utinga. A animosidade
desta desprezível testemunha transluz por todo o seu depoi-
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mento. Nele afirma que iam a clubes todos os que se achavam
presos na Bahia e na Vila do Recife, e deste modo abrange a
negros, a mulatos, e até a homens que nunca tinham vindo
ao Recife. Custa a conceber que o desvergonhamento chegasse a tal auge. Mas se isto nos revolve à cólera, em escambo
faz vir a pueril jatância com que diz o convidara o Governo
Provisório para ouvir o seu parecer. Em que matérias? Sendo
sobre usuras, de bom grado se lhe concede; pois neste ramo
deitou a barra adiante de tudo; e cedem-lhe a primazia
ainda os que no Satírico latino exclamam: quserenda
pecunia primum, virtus post nummos.
A testemunha à folha 107, João Pedro da Silva jura sem
dar razão do que diz.
A testemunha à folha 109, Antônio José de Barros é testemunha singular quanto à prisão que lhe argúi dos que o não
queriam acompanhar, e nem aponta os nomes, como era de
sua obrigação, para jurar circunstanciadamente, caso em que
somente faria prova, segundo a Lei. E quanto ao ridículo
diálogo que relata entre o Réu e Luís José Lins Caldas, seu
parente e que pretende defender, além de singular, é absurdo
e se desmente pelos fatos. Se o Réu levou os filhos do dito
Luís José contra sua vontade, como lhes permitiu recolherem-se quando lho pediram? É sem dúvida edição nova de
forçar. Ora, que assim fosse, vê-se das respostas dos ditos
filhos de Luís José. Demais a testemunha não diz o modo por
quê sabe o que depõe, o que basta para não merecer atenção.
A testemunha a folha 121 jura de publicidade o que o
Réu confessa.
A testemunha à folha 126, Claudino José Carrilho, além
da sua conhecida improbidade, jura vagamente, e não faz
prova.
A testemunha à folha 138, Henrique Luís Bezerra é um
homem embriagado e sem fé, e pelos Autos é desmentido, pois
consta que João do Rego Dantas marchou antes do Réu e não
com êle, e que depois do choque de Utinga o Réu retirou-se a
Garapu, e não veio ao Recife.
A testemunha à folha 141, Joaquim Aurélio Pereira de
Carvalho reconheceu o Governo intruso, e veio ao Recife pres-
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tar obediência com gosto, e ora para desonerar-se depõe contra
mais
não
tem
fé,
de
co-réu
quanto
mas
mais;
os
juramento
sendo como o desta testemunha adornado e falso. Êle se
arroga a direção do ataque de Utinga, o mesmo a testemunha
Manuel Tome, e a testemunha João Pedro da Silva. Tanta era
a precisão que tinham de envernizar a sua conduta!
confessa.
o
Réu
o
143
à
folha
que
jura
testemunha
A
A testemunha a folha 109, Francisco Lopes Lima jura
Réu
o
crer
como
crédito;
que
tem
e
não
improbabilidade,
tivesse por Ajudante de Ordens um mulatinho sem conhecimentos militares? E isto havendo no seu corpo Oficiais de
e
Ordens,
de
Ajudante
teve
nunca
Réu
o
é
fato
O
Linha?
que
semesem
falta
esta
supria
apenas
era
filho
seu
quem
que
lhante título.
A testemunha às folhas 174 e 176, Manuel José Martins
Ribeiro diz a verdade quanto ao comando da expedição para
moticujos
Erário,
do
na
Sala
7
dia
no
assistência
à
e
o Sul,
vos o Réu expenderá.
A testemunha à folha 180, Manuel José Pereira de Mesfoi
em
tempo
o
desde
Réu
que
do
inimigo
declarado
é
quita
daquele
despejar
feito
ter
de
razão
em
Cabo,
do
Comandante
distrito ao irmão da testemunha, pelos muitos furtos de cavalos
em que tinha sido compreendido, e por ter repreendido a
Lei.
a
contra
ciganos
apoiar
e
abrigar
testemunha
mesma
por
test.a
D.
da
L.
3
credibilidade.
a
destrói-lhe
marcado
tão
ódio
é
Demais
3.
tit.
37
L.
5,
7
56
§
tit.
3,
L.
§
Ord.
L. 146 eodem.
singular e incruel quando afirma que o Réu lhe escrevera
cartas, que não aparecem, e não basta que alegue tê-las entrese
Pernambuco;
de
General
ao
e
Rloqueio
do
Chefe
gado ao
Juiz
ao
ter
entregue
deveriam
as
empregados
estes
fosse,
assim
a
ou
existiram,
não
é
fizeram
o
não
porque
se
da Alçada,
existirem eram conhecidamente papéis forjados.
A testemunha à folha 194, Manuel Duarte Coelho é testemunha singular, e que não declara como sabe o que jura.
faz
não
Pereira
Manuel
José
198,
à
folha
testemunha
A
senão argumentar o que avança, e desfigurar os sucessos; mas
no fundo o Réu confessa o que êle diz.
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A testemunha à folha 206 conforma-se quanto ao Réu
com a verdade.
A testemunha à folha 208 jura o que o Réu confessa.
A testemunha à folha 215 José Antônio Gomes jura vagamente que o Rêu fora dos principais rebeldes; os fatos que
aponta não o mostram sem contestação. E quanto ao sucedido
nô dia 20 de maio é desmentido pelos fatos, pois consta que o
Réu proclamara nesse dia em favor de Sua Majestade, e de
acordo com seu irmão e filho chamou o Comandante do Bloqueio, depois de haver levantado as Reais Bandeiras. É de mais
admirável o despejo da testemunha de jurar de vista fatos
acontecidos no Recife quando estava preso nesse tempo na
Fortaleza das Cinco Pontas.
A testemunha à folha 244, uma das testemunhas gerais
que são membros da associação da rua do Queimado jura
vagamente, e é desmentido pelos fatos; pois a prevalecer contra o Réu fama de rebelde não teria sido contemplado com
despacho do Soberano. E como falamos agora nesta memoranda associação cumpre declarar o que é público no Recife:
que o seu autor primeiro foi Claudino José Carrilho; o lugar
das suas sessões a loja de Joaquim da Silva Pereira, ou a de
Zacarias Maria Bessoni e o assunto delas a ruína de todos
os Pernambucanos, que lhes faziam sombra; e os meios,
acusações gerais do influído, proclamador, e outros vocábulos
vagos, além dos aleives, que lhes aprouvesse especificar. Esta
boa gente até dividia entre si as vítimas que devia cada um
assassinar mais particularmente, não se furtando por isso a
tomar parte na ação geral; trabalhando sempre na fábula da
tragédia; mas tomando a seu especial cuidado cada um o seu
episódio completo.
A testemunha à folha 248, é um ébrio, e sem fé, e uma
das do conluio da rua do Queimado; e demais, singular em
avançar que vira o Réu ir a casas de partida, a que chama
Clubes.
A testemunha à folha 255, Antônio de Castro Viana, jura
a verdade quanto a ver o Réu no dia 7 na Sala do Erário; é
porém escandalosa a falsidade de imputar-lhe o estar armado
de pistolas e bacamartes, o contrário do que se provará; coni
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funde a assistência às sessões do Governo com o cargo de
Conselheiro que não consta houvesse no Governo Intruso, e
falta também à verdade dizendo que lhe tiraram o poder,
a contra-revoabandonou,
o
mesmo
promovendo
êle
quando
lução, como se demonstra dos Autos; o que não pode abalar
uma testemunha como esta, que não assina razão de ciência.
A testemunha à folha 271, José Antônio de Lemos Gomes,
é quem singularmente imputa ao Réu vir revolucionar o sertão, e é de pasmar que dizendo ser isto público e notório,
nenhuma outra testemunha o jurasse. É contradito pelos
Autos no que diz respeito à contra-revolução do dia 20; pois
é constante a parte que o Réu nela teve. Mas não admira, que
tão
falsidades
avance
moral
e
conduta
da
homem
um
pior
crassas.
A testemunha à folha 328, Joaquim José Vieira é outra
das testemunhas do conluio da rua do Queimado; demais
major do seu,
em
serviu
a
rebeldes,
dos
servidor
quem
grande
corpo e com atividade; pelo que se faz suspeito como co-réu,
em tudo quanto depõe. Além de que é singular na qualidade
de declamador e opressões que lhe atribui, quando ninguém
mais o acusa disto. Parece que êste bom rancho ajustou de
esgotar as calúnias contra os presos; mas não refletiu que mui
pouca atenção bastava para os desmascarar.
A testemunha à folha 341, José Alvares de Castro, é
homem sem costumes, como sentem os seus irmãos, a quem
defraudou; e demais inflamado pela pequena ruína do seu
Engenho, que o Réu não estorvou por não poder, e por conselouva
se
o
Réu.
O
contra
depõe
enquanto
que
suspeito
guinte
no seu depoimento é a arte com que pretendeu embaraçar
aqueles de quem não gostava, e o conseguiria a não ser a
discrição do sindicante.
A testemunha à folha 347, Zacarias Maria Bessoni, jura
de mera publicidade, que para fazer mesmo indício, era mister
êle.
como
lojista
um
e
não
de
de
autoridade
de
pessoa
provir
Ord. L.° 5, tit. 134. pr.
A testemunha à folha 358, João Borges, é um caixeiro do
Botequim de Manuel Soares, Soldado da Guerrilha de Inácio
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Antônio da Trindade e grande apaixonado da revolução, o que
lhe tira todo o crédito.
A testemunha às folhas 364 e seguintes, Antônio de Albuquerque e Melo, é um dos membros do conluio da rua do
Queimado, homem de tanta maldade que não há expressões
que o pintem, adúltero por hábito, rufião, mordaz e mentiroso
€ de tão perdida opinião, que não era admitido em casa alguma
que se prezava de honrada, e da casa do mesmo Réu foi
expulso por sua infame conduta. Semelhante testemunha a
ninguém pode danar na forma das L. L. 14 e 21, pr. D. de test
A testemunha à folha 387, José de Melo Trindade, é a
última das testemunhas gerais, que jura sôbre tudo e contra
todos, no que mostra ser per jura pela impossibilidade que há
de tudo saber, apesar das distâncias, de lugar e tempo.
A testemunha à folha 394, Simão de Souza, jura só de
fama pública, que não faz prova. Hub. ad tit. de prob. n.° 6.
A testemunha à folha 398, Vicente Jerônimo de Carvalho,
é singular e tão pouco peso merece, que não foram presos os
que êle indicou.
A testemunha à folha 425 verso, Gregorio José de Souza,
amontoa absurdos e falsidades, que são de sobejo para o convencer de per juro. Afirma que o Réu corrompera ao Escrivão
Fonseca, que o fora da denúncia que contra êle deram, e dos
Autos de Denúncia vê-se que dois foram os Escrivães Gondim
e Antunes, e não Fonseca. Afirma que Cristóvão de Holanda
lhe dissera depois da contra-revolução que ainda esperava ser
Provisório e é contra toda a probabilidade que naquele tempo
nem mesmo um doido lhe pudesse dizer tal. Enfim é tão ignorante que a ignorância lhe destrói a maldade.
A testemunha à folha 435, o Padre Manuel José Coelho,
não merece a menor confiança com o seu conto de velhas, que
até se mostra falsa, advertindo-se a impossibilidade de ver
Editais do Réu que nenhuma autoridade tinha para os fazer;
pois não tinha emprego ou governo que lhe desse direito a
isto. Esta boa testemunha só tem préstimo para desmentir
a anterior.
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A testemunha à tolha 154, Manuel de Araújo Cavalcante,
é um embriagado e perverso; mas jura o que o Réu não
Capitão-mor
o
lhe
auxílio
o
é,
isto
prestou
que
em
nega
parte,
do Cabo.
Desprezíveis como são as testemunhas por sua condição,
depoiseus
os
são
como
e
vagos
absurdos
e
costumes,
estado
muito
Autos,
proquando
poderão
e
contraditos
mentos,
pelos
curar envenenar as intenções do Réu, mas nunca conseguirão
com algazarras,
avançar
isto
basta
Não
rebelde.
para
pintá-lo
auxiliá-la.
veio
e
revolta
da
autor
foi
Réu
o
que
que
Os juizes prudentes não se satisfazem com palavras,
e
avançados
acham
se
provados
os
são
estes
e
fatos;
que
pedem
testedesfeitos
ser
não
por
documentos,
podem
nos citados
que
munhas da classe de que são as de Pernambuco. Continuemos
a encarar a conduta do Réu.
Juntando a gente que pôde, posto que mal armada, pois
apenas tinham chuços e paus e muito poucas clavinas, mar7
do
dia
ao
amanhecer
chegou
e
Recife
o
ela
com
chou
para
"aonde
parou e mandou oficiais a
à povoação dos Afogados;
informar-se do estado das coisas para se poder dirigir e saber
aonde devia acudir, e continuou sua marcha para o Recife,
fiado na Fortaleza das Cinco Pontas, que julgava sem alteração, o que o sucesso não verificou. Voltando os oficiais noticiaram ter penetrado por entre mil perigos, e terem sido conduzidos à presença de Domingos José Martins, chefe dos revoltados
e que este declarara ter o general capitulado, e que quem
nem
se
ofenderia,
a
ninguém
entrar,
que
pois
quisesse podia
se temia por haver força de sobejo para punir qualquer movimento. Marchou contudo o Réu para diante e no lugar cliamado Rarraca encontrou-se com um grande destacamento de
fuzileiros e artilheiros, bem municiados, o qual os fêz parar e
irmão
de
Paula
Cavalcante,
Francisco
Luís
o
Coronel
obrigou
da
tomar
ir
a
companhia,
posse
sua
em
vinha
Réu,
do
que
Fortaleza das Cinco Pontas, ao que não pôde resistir o dito
seu irmão, nem o Réu. Quanto aqui se avança é plenamente
vislumnem
há
não
aqui
e
até
dita
justificação;
provado pela
bre de culpa contra o Réu, antes continua a aparecer a mesma
fidelidade que sempre animou e que o moveu a vir em defesa
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do General. Nem se diga que devia atacar o posto da Barraca;
como atacar com 60 homens quando muito, armados de paus
e chuços e estropiados, um corpo forte de fuzileiros e artilheiros? Seria preciso que fosse o Réu Palmeirim, ou Amades, e os
seus todos, Paladinos; mas a pena de Cervantes fêz desaparecer até a possibilidade de semelhantes feitos de armas e
nao é de esperar que Termópilas e Morgarten se removem
depois do aperfeiçoamento dos instrumentos e tática de morte;
de mais nada se ganhava no ataque daquele posto, tomado êle
restavam as tropas do Recife, que era impossível arrostar
com tão pouca gente.
Voltando o irmão do Réu, depois de ter entregue a Fortaleza das Cinco Pontas ao Ajudante Pantalião, partem ambos
para o Campo do Erário, e recebidos entre armas são testeniunhas da geral comoção e sujeição aos revoltados em razão
da capitulação do General, que pareceu a todos os de sizo inesperada e de pasmosa precipitação; e disfarçando os seus sentimenfos são obrigados a condescender com os levantados, por
nao poderem ai (sic) fazer. E vendo o Réu que não podia restabeiecer o governo legítimo com a brevidade que pretendia,
recolheu-se por noite ao seu Engenho a pensar e madurar os
planos da restauração que fossem mais adaptados às circunstâncias dos tempos. Também ainda aqui não há criminalidade
na conduta do Réu à vista dos fatos que enunciei e se acham
provados pela mencionada Justificação; não é crime o entrar
no Recife, porque não podia evitar; e mesmo convinha às
suas miras, para espreitar de perto o verdadeiro estado das
coisas, e menos o dissimular os seus sentimentos; pois que
obedeceu à prudência, que o ditava. E que podia êle fazer
entre milhares de espadas e mosquetes? Pregar fidelidade a
uma multidão alvorotada, era mais que ridícula Capuchinada.
Declarar-se campeão imprudente de uma causa, bem que justa,
por então perdida e odiada, era aspirar a honra de emparelhar
com o Cavaleiro da Mancha. Disfarçar, pois, para iludir amo•tinados era maquiavelismo permitido pelas Leis, necessitado
pelas circunstâncias e até não reprovado pela virtude. Contudo
tal era no Réu o ódio arraigado às perigosas inovações, que
«ão pôde suportar encará-las por muito tempo e ainda com
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tão
eram
lhe
objetos
dos
fugiu
que
segurança
risco da sua
dum
olhos
aos
Engenho
seu
no
esconder-se
de
odiosos e tratou
se
destruir,
não
mas'
por
já
podia
aborrecia,
Governo que
toda
e
munições
fortalezas,
as
todas
parque,
achar senhor de
de
a
corrente
sua
a
então
parte
demais
para
ir
e
a tropa,
por
opinião pública seduzida.
Não o deixaram os rebeldes em tranqüilidade, antes logo
o chamaram ao Recife por ordens terminantes, a que obedeceu^e aparecendo foi mandado assistir as sessões do denominado Governo Provisório, sem que lhe valesse a escusa da sua
enfermidade. crônica e demais se lhe ordenou que procedesse
no recrutamento, o que fêz, cingindo-se, porém, não ao arbítrio dos rebeldes, mas às Leis do Reino e instruções do General,
o que tudo se mostra pela mesma Justificação já citada.
ter
criminoso
é
Réu
prestado
o
por
diga
Haverá quem
que
aquilo que não podia recusar? Só o dirá quem não conhecer
enérnatureza
sua
Por
revolucionários.
Governos
são
o que
lhes susmarachões
há
não
arbitrários,
que
e
violentos
gicos,
tenham a força, suas ordens são obedecidas, porque trazem
sempre a assustadora sanção de morte, quando não clara ap
espreiser
Réu
ao
muito
convinha
Acresce
tácita.
menos
que
com
marcha,
sua
a
vista
à
para
e
seguir
debates
tador dos seus
conhecimento dos seus meios melhor lhes empecer.
Não foi, porém, o Réu Conselheiro como o dizem as ignorantes testemunhas; basta ver-se que nunca tomou tal título,
nem lhe foi dado pelo Governo. E se o perjuro Antônio de
Consecomo
votar
Réu
o
viu
ousa
que
e
Silva
Morais
jurar
o
êle
afirma
lhe
dá
se
que
quando
crédito
o
merece
que
lheiro,
não foi. A testemunha foi chamada de propósito para assistir
doude
com
créditos
e
Doutor,
era
e
do
Governo,
as Sessões
foi
não
contudo
e
realidade;
à
superiores
mui
talvez
trina
sem
Engenho
de
Réu
senhor
o
e
diz;
segundo
Conselheiro
luzes de Jurisprudência era Conselheiro! É mister descarafalsitão
de
envergonhar
não
palpável
se
cínico
mento
para
dade; mas de que se envergonhou até agora Antônio de Morais
e Silva?
Começando a aparecer de novo nosi povos do Sul o espíPernamnos
inextinguível
Majestade,
à
Sua
fidelidade
rito de
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buèanos quando desassombrados do poder dos revoltados, e
hesitando o Governo sobre a escolha de Chefe, que mandasse
para essas paragens, insinuou-lhe destramente o Desembargador Ouvidor de Olinda a pessoa do Réu, o que foi por eles
aceito apesar da pouca confiança que nele tinham. E bem
que o Réu ao princípio duvidasse aceitar um posto tão odioso,
ficou persuadido pelas razões do dito Desembargador. Cumpre
saber que já muitos dias antes tinha-se o dito Ministro aberto
com o Réu e ajustado efetuarem de mão comum a ruína dos
rebeldes. O Réu por via de seus parentes, amigos e o dito
Desembargador pela sedução das tropas do Recife, ao que
dera começo pelo Major do Regimento de Infantaria, como
mais amplamente consta das perguntas do Réu que devem
formar parte essencial das presentes razões. Em conseqüência
destes ajustes prévios era-lhes mui conveniente que o Réu
ficasse à testa d'um corpo, que podia dispor com jeito a voltar
à devida fidelidade e cooperar depois com êle unido às tropas
da Praça para o restabelecimento da autoridade real. A parte
pública destes fatos verifica-se pelas mencionadas Justificações; e a secreta peíos depoimentos dos que entraram em tão
louvável empresa; nem projetos desta natureza se descobrem
• doutra maneira, senão
pelos que aventarem os que têm parte
neles, À vista do expendido desaparece toda a suspeita que
contra o Réu haja de redundar por ter sido comandante de
forças insurgentes. Este fato que podia parecer delito, não
se averiguando os motivos que o induziram, traslada-se em
ação meritória, conhecidos eles. Com semelhante passo conseguiu o Réu entorpecer a marcha do Governo, embotar a
energia das medidas de guerra e poder dirigir a seu tempo
contra eles mesmos as suas próprias forças.
Chegando ao Engenho Velho do Cabo, e sendo conforme
aos seus interesses e concordado com os seus companheiros
de política, que ficaram no Recife, tergiversar e temporizar
até que ou amadurecesse o plano ou se pudesse comunicar
com as tropas reais, que se esperavam da Bahia, demorou-se
aí alguns dias com o pretexto de pedir mais gente ao Governo,
do qual conseguiu nova remessa comandada por seu filho. E
movido pela murmuração da tropa, que já reparava na grande
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demora, partiu depois para Garapu e daí em vez de caminhar
a
o
Poente
marchou
lhe
ordenava,
se
como
o
Sul,
para
para
acampar-se no Engenho de Utinga, tendo sempre em vista
estabelecer comunicação com os Realistas e evitar algum
necessário combate com os povos do Sul, que animados dum
verdadeiro zelo pela causa, tinham a desgraça de não ser esse
zelo guiado pela prudência. Quando, porém, tinha a complacência de cuidar que, com a marcha que fizera estava livre de
perigo de encontrar as forças do Sul, antes de ter insinuado
na sua tropa os princípios de lealdade que os rebeldes tinham
desarraigado seus espíritos com ataques insidiosos contra a
monarquia, promessas de abolição absoluta de impostos e preconização de uma igualdade, sim impossível, mas sempre agradável à plebe; eis de repente, no dia 1.° de maio é atacado por
Milícias e Ordenanças indisciplinadas e pelos murmúrios da
tropa é constrangido a pôr-se em defesa e repelir o irregular
ataque. Fogem os atacantes e o Réu longe de os perseguir,
como podia recuar para Garapu, com pasmo dos seus. Estes
fatos, que se provam pelos Autos explicam-se uns pelos outros
e são o fio que deve guiar o observador para desembaraçar as
verdadeiras intenções do Réu dentre o labirinto das precisas
dissimulações. Se o Réu pretendesse executar e não iludir as
Ordens do Governo rebelde, marcharia em direitura contra
os seus inimigos, pois ninguém ignora que nas empresas militares a celeridade é já metade de vitória. Os seus pretextos e
demoras tinham o fim de preparar os ânimos dos seus soldados, para o ajudarem no desempenho dos seus projetos;
mas não o podia conseguir no breve espaço de 12 a 14 dias,
•
Utinga.
até
o
combate
de
saída
a
sua
desde
decorreram
só
que
Não estando as tropas preparadas, declarar-se era perder todo
o prospecto de bom sucesso e expor-se à ruína inevitável;
desabrir mão do mais caro dos seus desejos, o restabelecimento
do Governo Real em Pernambuco. Demais os furiosos atacantes nem ao menos lhe deixaram meios de entender-se com
eles, quando o pudesse; a cruel alternativa era ou parece?
traidor aos que governava, recusando repelir o ataque e morrer
inutilmente ou resistir aos que o assaltavam em nome de
El-Rei. Entre dois males, o menor sempre é um bem relativo;

— 21 —
a êste se ateve o Réu; não hesitou em parecer inimigo da Causa
Real, para depois melhor servi-la; fêz, porém, só o que não
podia evitar; repeliu os atacantes, mas não os perseguiu na
fuga, nem buscou exterminá-los, como o convidavam as vozerias da sua sediciosa tropa, que até o taxou de tímido e pouco
diligente, rumores que é natural chegassem ao Recife. As
tergiversações primeiras e a negligência última justificam o
fato intermédio da resistência e ministram a clave da sua
conduta.
É certo que êste fato se acha desfigurado por testemunhas
interessadas, que pintam vitorioso o partido real e assim pretendem destruir o serviço do Réu em não persegui-los, quando
bem podia; mas a retirada dos atacantes e a conservação do
posto demonstram a superioridade que o Réu teve e a possibilidade de poder inquietá-los, se quisesse e antes não
lamentasse a cruel necessidade que o forçara a resistir-lhes,
quando era seu desejo abraçá-los.
Livre do assalto, mas não de temor de outros, que o forcassem a repulsar tropas, que se chamavam Reais, para
obviá-los recuou para Garapu, aonde inesperadamente se lhe
foi juntar Domingos José Martins, mandado talvez pelo
Governo, que já suspeitava da sinceridade do Réu à vista das
suas evoluções e subterfúgios, para lhe pear as ações e forçá-Io a avançar. Esse ousado faccioso rodeado de tropas que
o adoravam, depois de muitas e violentas alterações forçou o
Réu a marchar para o trapiche e daí para o Engenho Pindoba,
de onde voltou de novo para o trapiche, em conseqüência de
uma forte contestação que com o dito Martins teve o Réu a
todo risco, pretextando ser o dito ponto mais defensável. E
tendo conseguido que êle se retirasse para o Recife e ficando
o Réu em liberdade de obrar à sua discrição, partiu o mencionado Martins a tirar planta do Porto de Galinhas, passo
que instou dar previamente à sua retirada; e conseguiu do
Réu lhe desse seu filho para o acompanhar a fim de o iludir
com fingido congraçamento. Sucedeu isto no dia 14 de maio
e no dia 15 viu-se o Réu cercado de tropas numerosas, que
conheceu como Realistas e menos como da Bahia, senão
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depois de cercado e chegar-lhe prisioneiro um cadete, tendo
antes recebido a notícia de que todo o corpo de Martins em
número de 130 e tantos homens com o seu próprio filho
tinham sido passados à espada, sem dar quartel a ninguém.
As tropas Realistas iam estreitando o cerco e ameaçavam a
todos a mesma sorte; as tropas do Réu pediam o combate em
altas vozes e já denominavam traição a frieza do Réu. Nestas
tristes circunstâncias resolve-se o Réu a abrir uma canhonada,
de
restavam
horas
duas
as
atacantes
os
que
entretivesse
que
dia, pois foram atacados às 4 para 5 horas da tarde e lhe
desse azo de retirar-se com a noite para o Recife a ultimar
o projeto antes concertado. Conseguiu suster-se até à noite
e então deixando intactas as munições de guerra e boca que
corria
Ipojuca
de
Rio
do
que
vizinhança
destruir
pela
podia
ao pé, e marchou para o Recife, isto se mostra pelo
documento 5.°.
A só narração destes fatos, que são notórios, basta para
escusar o Réu; fêz quanto de sua parte esteve para se não
encontrar com as forças do Sul, antes de lhes ter feito
conhecer quanto estava de inteligência com eles; repetiu mensagens a pessoas de confiança, com quem se abrisse e nunca
do
depois
Recuou
algum.
com
avistar-se
conseguir
pôde
choque de Utinga, pôs-se a risco de quebrar com Domingos.
José Martins e desmascarar-se com o Governo Provisório e
à custa de muita destreza e astúcia estava em vésperas de
escapar de tão perigoso algoz, e demais, aproveitar-se das
mesmas forças dele para abrir a sepultura aos rebeldes. Mas
o destino que o tinha de provar, frustrou medidas tão bem
tomadas. Ao ver-se de repente cercado e ameaçado de sorte
igual a de seu filho, que lhe restava a fazer senão defender
a vida, cuja perda em nada melhorava a Causa Real, antes
lhe era nociva? O direito que temos à nossa conservação é
incontestável, é colorário da nossa sensibilidade que nos constitui o que somos. Demais como persuadir a uma tropa enfiirecida, que sem nada obrar se apresentasse como vítima a
outro sanguinário sacrifício, qual o de Porto de Galinhas?
Se ao menos o Marechal Cogominho oferecesse termos de
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entrega, se segurasse aos soldados as vidas, então poderia o>
Réu abalançar-se a propor-lhes o renderem-se; mas muita
carnuma
era
cuidava
se
somente
o
em
contrário,
que
pelo
nagem indistinta. Salvar-se, pois, com uma canhonada até
a noite e deixar tudo intacto ao Exército Real mostrava os
sentimentos do Réu e era o meio único de conciliar o amor
da sua existência com a lealdade dos seus sentimentos.
Mas, dir-se-á talvez que o Réu cometeu uma imprudência grande, senão delito em não ter impedido o ataque. Crime
não podia cometer, pois lhe faltava o dolo, sem o qual não
existe criminalidade, fosse imprudência muito embora. Mas
a imprudência nada tem de comum com a imoralidade; ela é
por grande que seja, erro ou desgraça tão somente, e nada
tem que se assemelhe a delito, nem mesmo à falta: é um
defeito de espírito e não um vício de vontade. Supõem cálculos e não maus princípios e muito menos ausência total
deles. As almas as mais puras, as mais fortes, as mais generosas são muitas vezes as que calculam pior.
Recolhido ao Recife trata de mão comum com os seus
companheiros de projetos, ou de precipitar os rebeldes num
ataque das tropas reais que não poderiam executar, visto que
no primeiro acampamento seriam abandonados da mor parte
da gente, como estava ajustado e voltando achariam o Recife
revoltado, ou de descoroçoá-los e fazer fugir com o temor do
numeroso Exército, que teve o Réu habilidade de exagerar
para os inclinar a este último partido. E saindo eles conseguiu ficar-lhe o comando da Praça, o da Fortaleza das Cinco
Pontas a seu irmão o Coronel Luís Francisco de Paula, e o
da do Brum a seu filho, o Tenente Francisco de Paula Cavaicante, pretextando acompanhá-los, assim que desse execução
ao que lhe deixaram ordenado. Longe de o fazer, cuidou
somente em conservar o sossego da praça e logo na manhã
do dia 20 escreveu ao Comandante do Bloqueio, depois de ter
proclamado o nome de Sua Majestade e arvorado as suas
Reais Bandeiras, com o qual passo tanto desanimaram os
rebeldes, depois de certificados pelas salvas das fortalezas, que
dispersando-se, foram facilmente presos pouco a pouco. E foi
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tal o ardor do Réu pelo serviço de Sua Majestade, que vpltando do bloqueio o Doutor José da Cruz Ferreira com carta
do Chefe de Divisão R.odrigo José Ferreira Lobo, em que
anuía as condições dos revoltados, com a cláusula somente
de que também as admitisse o Marechal Cogominho, a quem
para isto escrevia, o Réu vendo que daí seguia-se nova demora,
cuidou logo em executar o seu plano, sem avisar aos rebeldes
do resultado do bloqueio, como podia bem fazer, por estarem
eles ainda a mor parte em Olinda. Eis finda a carreira do
Réu, cujos últimos passos falam por si mesmos. Sua autenticidade é demonstrada pela Justificação muitas vezes mencionada e pelos mesmos Autos; e não a solapam as indignas
testemunhas José Antônio Gomes, Antônio de Castro Vianna
e João Antônio de Lemos, cujos defeitos lhes tiram toda a
crença.
Que de horrores não poupou ô Réu a Praça de Pernambuco? Que de aflições ao terno coração de Sua Majestade?
Quanta facilidade não ministrou a apreensão dos revoltados e
a sua legal punição?
É certo que no todo da conduta do Réu se acham algumas
obscuridades, mas obscuridades que são alumiadas pela luz
que as rodeia. Se é sabido em Hermenêutica que os lugares
duvidosos de um escritor se entendem por outros antecedeutes e conseqüentes que são claros, o mesmo é na conduta
humana. O Réu mostrou-se no começo das desordens decidido defensor da Autoridade Real e acabou restaurando-a. Se
no intervalo de uns a outros se encontram passos que podem
parecer equívocos é justo que sejam eles ilustrados pelos primeiros e pelos últimos e que se reputem da mesma naturezn
deles; sendo mais conforme a razão que as suas anomalias se
refiram ao embaraço dos tempos e à necessidade em que se
achou o Réu de mascarar-se; do que se hajam por inconstância e variação de princípios e desvio da boa vereda, que
antes seguira; pois que nenhum indício há de semelhante
vacilação. Pelo contrário, tanto quanto se pode provar em
tais casos, a marcha do Réu por entre rodeios e variados torcicolos de necessidade, tende uniformemente a um só fim;
restabelecimento da autoridade legítima.
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E que mais desejaria quem tanto recebera de Sua Majestade, a quem deve o restabelecimento de seu foro, a Patente
de Capitão-mor de Olinda, e mercês honrosas amontoadas;
sobre sua família, principalmente sobre seu irmão José Francisco de Paula Cavalcante, a quem há pouco despachava
Governador e Capitão General de Moçambique? Não só o»
agradecimento, mas ainda o interesse o ligava à Causa Realr.
pendiam perante Sua Majestade requerimentos tanto do Réu
para a Alcaidaria-mor de Olinda, como de seu filho mais velho
Francisco de Paula Cavalcante para o Ofício de Selador da
Alfândega do Recife, de que é proprietário o sogro do dito seu
filho; e não era certamente meio de sucesso o constituir-se*
tao ingratamente criminoso. É inconcebível semelhante suposição e desmentida por fatos do mesmo gênero praticados
pelo Réu. Quando em 1804 se pediu um donativo para as
despesas do Estado, entrou o Réu com 5:000$000 de réis, como
consta da certidão a folha 39 verso do mencionado documento
n.° 1; contribuiu mais com sua fábrica para fortificaÇões e fêz muitos outros serviços espontâneos constantes do
mesmo documento. Compare-se agora com isto o que
praticou o Réu com os rebeldes: quando negociantes e outras
pessoas ofereciam-lhes donativos, o Réu nada ofereceu, nada.
Prestou e nada deu, apesar de ser notado, e arriscar ser mal
conceituado pelos insurgentes. No Réu a mão é só instru^ento do coração, quando êste não fala, a outra se nãomove.
Não convinha, pois, ao Réu o ser rebelde e não o foi, nen*v
há fato algum anterior
que possa formar justa suspeita contra
cie. Não pode ter semelhante nome a argüição de freqüentar
Partidas, que gratuitamente as testemunhas da Devassa denottnnam Clubes revolucionários; não bastam depoimentos concertados para verificar existência de conspiração;
generalidades provam só má vontade das testemunhas contra os
Réus; é mister especificar fatos de que necessariamente se
deduza o
que está em questão, o que as testemunhas não
!azem, contentando-se de dar
por provado aquilo de que se
uuvida e avançando sofismas, como
princípios apadíticos.
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Demais ao Réu apenas maculam neste ponto de vista o ébrio
Bernardo José Carneiro Monteiro; e de fama pública Zacarias
Maria Bessoni e Simão de Souza e é sem dúvida que ainda
depoitais
testemunhas,
das
inabilidade
por
a
de
parte
pondo
men tos, segundo os Cânones jurídicos se não acha comprovada semelhante freqüência; e só por calúnia o podia ser,
freqüentou associae
caráter
costume
jamais
Réu
o
por
pois
impertinente o tem
moléstia
uma
desde
menos
e
que
ções
sempre perseguido.
Nem ao menos merece resposta séria a caluniosa imputação de ter ido ao sertão e voltar pelo Rio Grande e Paraíba
para a infectar com doutrinas revolucionárias que lhe é
imputado pela singular testemunha José Antônio de Lemos,
que apenas o diz de fama pública e é espantoso que ninguém
mais o avance. Foi de publicidade e ninguém o ignora, que o
Réu partiu quase moribundo por uma incurável queixa crônica de peito a buscar no sertão ar mais saudável que lhe
espaçasse a vida; que obedeceu à consulta de professores, e
um
hábil
cirurcompanhia
levou
em
sua
o
tratar
para
que
e
apóstolo
5.°.
n.°
do
documento
consta
e
grande
Que
gião
sedutor era quem tinha um pé na vida e outro na eternidade!
evitar
o
só
Paraíba
e
Rio
Grande
a
voltar
podia
pelo
Quanto
e
estrada;
outra
facilmente
há
não
terra
ares,
pois por
pelos
é mais para notar que dirigindo-se o Réu como avança a calúnia, para seduzir pessoas na Paraíba, fosse tão inconseqüente
da
Paraíba,
Morgado
o
com
seu
tentasse
não
o
genro
para
que
a mais notável pessoa daquela Capitania; e que o não tentou
vê-se pela conduta daquele Morgado, que longe de adotar os
desvarios comuns, cuidou antes em separar-se dos insurgeotes, reformando-se no posto de Tenente-Coronel que exercia,
só para não servir o Governo intruso. Êste só fato é de sobejo
para cerrar a boca à maledicência.
O que somente se lhe pode imputar é sua prisão em 1801
à vista da
desfeito
fica
mas
Estado;
de
de
crime
denúncia
por
Devassa, que não faz senão honrá-lo e purgá-lo do mais leve
átomo de crime. Para ter vigor contra o Réu a presunção
in
malus
—
semper
malus,
semel
pnesumitur
qui
jurídica
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eodem genere mali — cumpria que fosse o Réu conhecido por
criminoso, o que sucedeu pelo contrário. O Réu foi desgraçado em ser caluniado por um falso denunciante, em sofrer
por isso uma rigorosa prisão e em não poder exigir perante
a Lei o castigo do delator, por lho vedar Sua Majestade mandando pôr perpétuo silêncio sôbre todo o processado. Mas
desgraças não merecidas não mancham o caráter, nem podem
ser fundamento de injustas suspeitas contra a probidade,
mormente quando ela aparece até nas coisas mais miúdas
como se vê no Réu. Êle, como particular, jamais deu ansa à
maledicência para o julgar desafeto à monarquia; como
empregado público, na qualidade de Comandante do Cabo e
Capitão-mor de Olinda mostrou antes o zelo mais fervoroso
no desempenho das suas obrigações, na manutenção da ordem
pública e na sufocação das desavenças intestinas, que a podiam
perturbar, enfim poucos se lhe podem equivocar no afêrro à
ordem estabelecida e no desejo firme de conservar inabaláveis os alicerces dum trono, que faz a nossa ventura e que
todos adoramos.
Quanto ao que diz respeito ao projeto do Governo
Intruso acerca de seu falecido irmão, o Governador de Mocambique, é um fato de terceiro, que lhe não deve ser argüido.
Ninguém disse que o Réu propusesse ao Governo semelhante
medida; e certo não a podia propor; o Réu conhecia bem os
sentimentos desse honrado irmão para lembrar-se um só
momento que êle pudesse abraçar desvarios, que o qualifiriam de monstro.
Por fim, as Leis Portuguesas só contam como crimes de
Lesa-Ma jestade os atos feitos contra o Governo de El-Rei,
quando existente; o que é fácil de ver, correndo a Ord. L. 5,
t. 6; em nenhuma parte do dito título pode ser o Réu compreendido. Êle não premeditou revolta contra Sua Majestade
e talvez nem mesmo os executores; não o executou e somente
obedeceu ao Governo Intruso, quando já se achava reconhecido, o que em verdade não entra em crime de traição; principalmente atenta a força e temor justo, que cai em varão
constante e que desculpa as ações. Aristot. ad. Ni com. L. 3.

•
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Cap. 1. Mar tini. Elem. Iur. Nat. Cap. 5. § 183, 184, 185 e
193; o qual ficou demonstrado existir no caso do Réu.
Tenho pois Senhores posto, a meu ver, fora de toda a
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Réu,
do
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sua verdadeira direção, o que executei tanto quanto o assunto
ò permitia, longe de escurecerem a pureza de seus princípios,
são antes claros escuros, que realçam o quadro de sua poliResta
Pernambuco.
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DEFESA DE FRANCISCO PAES BARRETO
Quanto desigual é a luta, em que entro neste Juizo! Eu
imputado criminoso de Lesa-Ma jestade, obrigado a defender-me na Presença Augusta do Ofendido! Deus Eterno, para
que me não deixastes antes na possibilidade das coisas que
existir para ser imputado por uma caterva de malvados
ofensor do melhor de todos os Reis, que haveis dado aos vossos
povos? As minhas cogitações se perturbam! Para qualquer
parte que me volte sofro cruéis concussões! Rei, Magistrados,
Crime, Processo, Sentença, Cadafalso, Algoz, tudo, tudo em
um momento cem mil vezes atormentam meu enfraquecido
espírito, mortificado com mais de dois anos de prisão em
hórrido cárcere. A que partido me atirei? Sinto já tocar os
últimos momentos da minha existência, apalpo a morte!
Quem me salvará em tão augustas circunstâncias? El-Rei,
El-Rei... ? Sim, a êle corro, em Suas Regias Mãos me entrego,
já nada temo.
Senhor, tem Vossa Majestade perante si para julgar a
Francisco Paes Barreto, não criminoso, sim vassalo leal. A
Providência apresenta mais esta ocasião de aumentar Vossa
Ma jestade novos Padrões a Sua Justiça e Bondade e mais um
acusado para exercitar com êle os atributos que lhe competem como uma Porção da Divindade, por quem Reina, e por
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isso não duvido que me ouça benignamente e com a imparcialidade anexa ao Régio Diadema que o orna, dê importância
à minha defes ae virtude às minhas provas, posto não produzidas no termo legal, pela impossibilidade notória, e aparecer
à face dos céus e da terra a minha inocência. Na verdade certifico a Vossa Majestade, que não derramará lágrimas por
ver-se na necessidade de condenar-me, espero muito firmemente que só me dará Sua Augusta Regia Mão para tirar-me
do pélago de falsas testemunhas que quiseram roubar-lhe um
vassalo fiel e um bom pai de família.
Nasci em Pernambuco em 1789, de pais que mereceram
a decidida estima por seus fatos heróicos dos Augustíssimos
Senhores Reis Predecessores de Vossa Majestade. Fui educado muito circunspectamente até a idade núbil.
Logo que fui chefe de família procurei ser exemplar e o
consegui com regular minhas ações pelas Leis; consumia o
tempo em administrar o Morgado e Casa do Cabo de Santo
Agostinho, tendo sempre em vista não denegrir as ações de
seus Instituidores: na educação de meus filhos e em cumpir
exatamente os deveres do posto de Capitão-mor da Vila do
Cabo que Vossa Majestade me conferiu, fui assíduo. Estes
deveres não me davam tempo, nem me sugeriam outras ocasiões mais, que para cuidar daqueles deveres tão indispensáveis ao homem de bem que fui, sou e serei, sejam quaisquer
que forem os decretos da sorte.
Recolhido no seio da minha família, não tinha relações
diferentes que não fossem daquelas pessoas com quem era
obrigado a tratar já pela administração dos bens que estavam
a meu cargo, já pela consideração pública e representação
pessoal de que gozava; seguindo em tudo isto o trilho brilhante e seguro que me haviam deixado meus dignos e honrados predecessores.
Guiado pelas máximas prudentes e atinadas, com que
eles sempre fizeram seus nomes conhecidos e respeitados, já
no clima que habitavam, já até onde lhes era preciso levar
seus créditos: eu não menos digno desse tronco amigo a toda
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a prova da Monarquia Portuguesa, a quem haviam servido
menos por obrigação que por um amor mesmo nato e afeito
decidido todos os meus maiores, jamais fui capaz de desviar-me sequer por um momento desta marcha; até porque
com o leite da educação bebi simultaneamente estes mui
dignos e bons sentimentos comprovados em todos os tempos,
não só pelas minhas virtuosas ações e liberalidades, sempre
que o Estado careceu de minha pessoa e bens como por um
sem número de fatos que seria fastidioso enumerar, bem que
muito públicos e notórios.
Era eu por conseqüência uma das pessoas principais da
Província de Pernambuco e que por isso concorria mais para
o aumento do Patrimônio Régio pelos avultadíssimos direitos
que pagava e ocasionava a pagar aos rendeiros dos muitos
prédios rústicos que por mim deixava de trabalhar, mas que
nunca os deixava ociosos.
Não menos era útil ao Estado por êste ramo, como pelo
aumento progressivo que ia dando a muitas dezenas de léguas
por meio de aforamentos e que em poucos anos faria duplicar
o importe daqueles direitos pelo considerável melhoramento
de tão extensivo terreno; é visto e só por estes pequenos
traços, qual deveria ser a minha dor e choque, à face da catastrofe sucedida no dia 6 de março de 1817, em Pernambuco;
assim como da malogração de tão vantajosos projetos, os
quais jamais progrediriam com aquele transtorno.
Esta fiel exposição da minha conduta é provada por uma
permanente notoriedade, pelo depoimento de todas as testemunhas da Justificação n.° 1 depondo ao primeiro artigo,
pelos certificados da Câmara da Vila do Cabo n.° 2.°, datados
em 1817, 1818 e 1819 e por todos os documentos juntos à esta
defesa.
A infeliz Revolução de Pernambuco, principiada na desgraçada tarde do já indicado dia, foi um dos acontecimentos
inesperados e que teve origem nas desgraçadas circunstâncias
em que se achavam colocados meia dúzia de militares loucos
e sem esperança de encontrarem salvação, porque tendo um
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deles faltado a obediência devida aò seu chefe e tendo neste
encontrado rispidez, vieram as mãos e protegidos por outros
deram a morte ao superior e atacaram todos os que pre te nderam defender aquele chefe.
Convencidos da enormidade de seus crimes e da pena por
que deveriam passar, recorreram infamemente aos meios que
estavam em seu poder, obrigando os poucos soldados que
estavam no quartel a tomarem as armas e obedecerem às suas
ordens. Toca-se rebate, comove-se o povo, a êste estampido
apresenta-se no quartel o Tenente Coronel Ajudante de Ordens
Alexandre Tomás para aplacar aquele imprevisto motim,
aqueles mesmos militares lhe deram crua morte por uma descarga de mosqueteria.
Sucessivamente as patrulhas, umas se dirigem à cadeia,
soltam-se os facinorosos, outras marcham para o Campo do
Erário, onde se estavam ajuntando as tropas milicianas;
outras a assassinarem os pacíficos habitantes da vila;
e outras a sustentarem a ponte e tomarem as saídas.
Ao bando faccioso a juntou-se um grande número de
malvados que estavam enterrados nas prisões e que acostumados a matar entraram a dar tiros incertos e derribarem
fiéis vassalos de Sua Majestade.
José Roberto Pereira da Silva, Marechal Inspetor das
Tropas Milicianas postadas no Campo do Erário, não só não
atacou um pequeno bando de facciosos que o foi insultar,
porém, recebeu logo mensagens conduzidas por meia dúzia
de rapazes, tratou com o revolucionário Martins e sem dar
um tiro, nem ter recebido ordem do Quartel General se entregou aos rebeldes.
Se nesta ocasião, Senhor, estivesse à testa das tropas
milicianas no Campo do Erário, Nuno Gonçalves ou outros
honrados portugueses, que pelos seus feitos têm seus nomes
estampados na história do mundo como modelos da lealdade,
certamente que se não teria estrangulado uma das melhores
Províncias do Reino do Brasil; porém, dirigia aquela tropa
um covarde que com a espada embainhada atraiçoou a Vossa
¦
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Majestade e com a língua no per juro depoimento que deu na
Devassa destruiu a vassalos honrados que herdaram a honra
de seus maiores, que a souberam conservar, como eu, até que
fui vítima da calúnia.
O Governador e Capitão General com os outros covardes
oficiais generais e a sua guarda, longe de atacar o motim do
quartel, fugiu e se foi acantonar em a melhor fortaleza
daquela capitania e sendo ela denominadora de toda a vila do
Recife e principalmente dos pontos onde os rebeldes se ajuntaram, tendo a fortaleza imensa pólvora e muita gente e toda
a vila pronta para sustentar a Soberania de Vossa Majestade;
não disparou um tiro, antes entrou a tratar com os rebeldes
como se fora um governo idôneo e afinal pelo resultado do
conselho dos tais oficiais generais fêz com eles uma capitulação jamais ouvida, em que entregou aos rebeldes aqueles
mesmos que o haviam acompanhado e à desventura todos os
habitantes do seu território e com eles os das capitanias
circunvizinhas, quebrantando vergonhosamente o juramento
que prestou nas Reais Mãos de defender os povos que lhe
foram entregues.
Se êste homem encaminhasse as suas ações pelas veredas
que dirigia as suas o memorável Martim de Freitas, Alcaidemor de Coimbra, somente entregaria a capitania de Vossa
Majestade depois de ter-se exposto a riscos, sofrer fornes e
sedes, comer couro e beber urina para defender os régios interêsses e dar últimas provas da sua lealdade; depois de nada ter
podido conseguir, como aquele varão heróico fêz antes de
entregar as chaves do Castelo ao Senhor Rei D. Sancho, já
morto e enterrado em Toledo: mas eu fui entregue com os
meus compatriotas a um governo rebelde as mãos lavadas,
sem a menor resistência pelo governador, que podia muito
defender-se e conservar intata a Soberania.
Todas estas desordens e vergonhosa fraqueza foi praticada
com as tropas e armas da Vossa Majestade, sem que aparecessem armamentos particulares e menos munições de guerra;
de boca e só as que havia nos reais arsenais de Pernambuco,
estando eu na minha casa do Cabo estranho de tudo.
*
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Dos sobreditos fatos se evidencia que a Revolução principiou por um motim verdadeiro que passou para Rebelião e
sucessivamente à insurreição pela fraqueza, ignorância ou
maldade dos cabos de guerra.
Não sendo eu agente ou cúmplice neste espantoso sucesso,
contudo sou acusado.
Primeiro: De ir a clubes e de os dar em minha casa.
Segundo: De tratar da Revolução antes do motim.
Terceiro: De a juntar gente e vir logo com ela para sustentar a Revolução. De a despedir do caminho por não ser já
precisa.
Quarto: De ir logo prestar juramento de Fidelidade.
Quinto: De mandar no meu Distrito prestar obediência aos
Rebeldes.
Sexto: Prestar-lhes auxílios e socorros na ida do Exército
do Sul.
Sétimo: Mandar recrutar para o Exército.
Oitavo: De ser muito influído na Rebelião e declamar
contra Vossa Majestade.
Sou acusado de ir a clubes e de os dar em minha casa.
Examinadas como me foi possível (à vista das quase insuperáveis dificuldades que se apresentaram) as testemunhas que
depuseram contra mim.
Diz a testemunha à folha 101, João da Silva Rego, falando
em clube do motim do dia 6 = ibi =•
"E também em casa do Morgado do Cabo o Capitão-mor
Francisco Paes Barreto se faziam estes ajuntamentos freqüentemente e os sobreditos iam do Recife ao Cabo para os ditos
ajuntamentos".
A testemunha João Pedro da Silva, à folha 106 = ibi =.
"E
que em vários jantares se faziam saúdes = Vivam os
Brasileiros e morram todos os Marinheiros — entendendo por
estas palavras os europeus, como na casa de Domingos José
Martins, Cirurgião Peixoto e em Casa do Morgado do Cabo,
Capitão-mor de Iguaraçu, etc.
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Manuel João Ferra, à folha 148 = ibi — folha 149:
"E disse
que o dito capitão-mor era já antes do dia 6
muito de todos os Rebeldes e vinham assistir aos seus jantares e eles iam aos do Cabo."
Manuel de Araújo Cavalcante, à folha 152 verso:
"E disse
que o mesmo Capitão-mor já antes da Revolução
tinha muita amizade com todos aqueles que depois figuraram
e outros empregos e com o Cirurgião Peixoto, o qual ia estar
por muitas vezes e dias em casa do mesmo Capitão-mor."
Manuel Soares de Souza, à folha 241 verso = ibi == $
folha 243.
"E disse
que os principais motores deste levantamento e
que nele figuravam mais foram os que se costumavam ajuntar
em conferências e em jan tares nas casas seguintes e todos estes
iam aos jantares e conferências dos outros e faziam jantares e
freqüentavam... no Poço da Panela, na do Capitão-mor do
'Cabo Francisco Paes Barreto".
*

Bernardo José Carneiro, à folha 249 verso:
"E também ia a estes ajuntamentos
que acabavam alta
noite, o Capitão-mor do Cabo Francisco Paes Barreto.
José Antônio de Lemos, à folha 270 = ibi = à folha 272.
"E mais disse
que o Capitão-mor do Cabo, Francisco Paes
Barreto e o Piloto Luís Ribeiro Peixoto freqüentavam as ditas
casas e na casa do capitão-mor se faziam, algumas vezes,
adjuntos e nela estavam quase sempre o dito piloto e o vigário
do Cabo João Cavalcante de Albuquerque."
Zacarias Bessoni, à folha 344 = ibi = à folha 347.
"Que era
público e notório se faziam os ditos ajuntamentos
em Casa de Domingos José Martins, onde concorriam pessoas
muitas da Praça
* onde concorriam pessoas de
fora, como o Capitão do Cabo."
Antônio de Albuquerque, à folha 362 = ibi = à folha 365.
"Que também ia àquelas casas o Capitão-mor do Cabo
Francisco Paes Barreto."
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Em toda a Capitania de Pernambuco só estes celerados
podiam imputar-me um tal crime e o fizeram para removerem
de si os muitos que têm sujeitos a êste Juízo da Alçada e outros
contra as Leis ordinárias, o que me convém explanar.
A primeira testemunha, João da Silva Rego é réu de Sua
Majestade e que tanto animou e promoveu a Revolução que
deu logo que se instalou o Governo 1:200$000 em moeda para
dar-se de prêmio aos três oficiais que mais se distinguiram no
dia 6 de março, que êle o chamava glorioso; o mesmo que deu
900 peças de zuarte e 600 de chilas para fardarem-se os soldados rebeldes. Contrabandista de profissão e que descreveu
todos os seus bens para ajuda da Revolução.
A segunda testemunha, João Pedro da Silva, compreendia
em si todos os crimes morais que como tais se hão qualificado
na sociedade. Testemunha falsa de ofício; por tais procedimentos morreu a pouco apunhalado em sua casa, não havendo
alguém que sentisse sua morte, por haver-se livrado a sociedade
de monstro que não tinha igual.
A terceira testemunha, Manuel João Ferra deu voluntáriamente para a expedição do Sul dez escravos, 384$000 em
dinheiro e 8 bois e fixou a sua oferta: que tudo quanto tinha
dava a bem de que nunca a Pátria perdesse o novo estabelecimento.
A quarta testemunha, Manuel de Araújo Cavalcante é
notoriamente conhecido por bêbado, per juro por ofício, sócio
dos rebeldes, por convir-lhe para sustentar os seus crimes
públicos: voluntariamente deu 12 escravos, bois, farinha e
tudo quanto esteve em seu alcance; era o bota-fogo maior dos
rebeldes e tanto que deu um filho para o Exército dizendo: é
um dever meu auxiliar a Pátria.
A quinta testemunha, Manuel Soares de Souza, Zacarias
Maria Bessoni, Bernardo José Carneiro Monteiro, Antônio de
Castro Viana, João Antônio Lemos Gomes, Antônio Ferreira
Moreira, Antônio de Albuquerque e Melo, Manuel Duarte
Coelho e Cândido Félix da Cunha, os mesmos que na noite
daquele desgraçado dia 6 de março correram ao quartel com
*
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os seus exércitos armados a oferecerem seus serviços ao
Rebelde José de Barros Lima, como depuseram todos os Réus
que se achavam naquele lugar, sendo mais notável o primeiro
por ser um dos espias do Governo Rebelde, como da sua própria Carta n.° 32 no Apenso C.
A sexta testemunha, Bernardo José Carneiro, jogador
conhecido em todos os botequins e contrabandista; o mesmo
que em concurso com seu irmão brindou ao Rebelde Governo
com quatro escravos marinheiros para o serviço do Bergantim
Carvalho 5.°, de que era Comandante Antônio de Souza Grilo,
como consta dos depoimentos dos oficiais do mesmo bergantim.
A sétima testemunha, João Antônio Lemos Gomes é uni
do conluio dos antecedentes, por ladrão, bêbado e malvado,
o Governador D. Tomás José de Melo o mandou para a caleta
algumas vezes e os Ministros da Comarca para a cadeia e
por compaixão foi solto e continua no mesmo, tendo depois
disse feito três vezes bancarrota.
A oitava testemunha, Zacarias Maria Bessoni nunca foi
negociante; é um lojista, que para sustentá-la é público alçoviteiro de sua mulher com Claudino José Carrilho, e um dos
t}ue se associou na noite do dia 6 com os antecedentes para
sustentarem os Rebeldes.
A nona testemunha, Antônio de Albuquerque e Melo,
devendo ser honesto por ter-lhe Vossa Majestade dado o ofício
de Escrivão da Câmara do Recife, o não é, porque além de
muitos crimes que tem, é público alcoviteiro de sua irmã
para o Secretário do Governo José Carlos Mairink; ladrão no
seu ofício contra as posturas que os presidentes já se pejam
de o repreender, desonestador de mulheres casadas, como foi
da primeira mulher de José do ó, que morreu reclusa no Convento Iguaraçu, raptou e vive descansadamente com a mulher
de Matias Carneiro Leão: por velhaco lhe mandou dar com
vergalhos D. Antônio Manuel de Menezes, filho do Marquês
de Toncar pelos seus marujos às 9 horas do dia, na Ponte do
Recife; despedido de todas as casas honestas da Comarca
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pelos seus péssimos costumes; tão desprezível que o Doutor
D. Nuno a bofetadas lhe quebrou os óculos que trazia, não
por necessidade, sim por bandalhice. Êste infame foi o primeiro que tirou a insígnia da Ordem de Cristo e requereu ao
Governo Rebelde a mandasse tirar a todos os condecorados
^com a medalha das Ordens Militares; e foi quem denunciou
ao Governo Rebelde, como Escrivão da Sisa, os 6:000$000 de
Direitos Reais que paravam em mão do Tesoureiro José Ferreira Antunes Vilaça e o faria dos 11:000$000 do Cofre da
Provedoria se lhe não tivera negado o mesmo tesoureiro.
Tudo quanto tenho debuxado destas nove testemunhas
não é livre dito, farei a prova mais convincente, logo que com
elas seja confrontado, como requeri no final das perguntas e
novamente o requeiro e o provarei com aquela precisão que
em Direito se requer para dizer-se plenamente provado qualquer fato.
Estas testemunhas não constituem prova alguma na
forma de Direito do Reino e do que usam todas as nações
civilizadas; elas não são maiores de toda a exceção: elas são
ímprobas: elas são supeitas porque tratam de exonerar-se
dos crimes que cometeram e os imputam ao cidadão honesto
que sempre foi leal a Vossa Majestade e que nunca cometeu
os crimes de que é acusado.
Se em qualquer fato por muito insignificante que fosse
elas não constituíam prova, conforme a Ord. do L. 3.°, tit. 52:
como podem constituí-la em delito da primeira e maior ordem
que se conhece na Sociedade Civil? As testemunhas devem
gozar da opinião pública: não devem depor em casos em que
estejam complicadas, porque até é provocá-las ao perjúrio:
semelhantes testemunhas o que fazem propriamente falandoé inocentes criminosos, estes, inocentes.
Vossa Majestade aprovou a doutrina do Dr. Melo Freire,
êle escreve: que testemunhas dos costumes das indicadas não
constituem prova. Eis aqui suas palavras no § 9.° do tit. 17r
Just. Jur. Criminal Lusitan.
V4f
Quod si testes, quacumque ratione suspecti, fidem non
faciunt, et ne admittuntur quidem in levioribus delictis„

39 -multo minus admittendi, nec plena profecto eisdem adhibenda fides est in atrocioribus, vel difficilis probationis,
in quibus non de suggrundiis et stillicidiorum iure, sed de
civis capite agitur."
-

É esta mesma doutrina de Brissot Teoria das Leis Criminais cap. 3.° de t. 5.° de Aguesseau Discurs sobre a prevenção dos Magistrados Tom. l.° pág. 192 = ibi =.
"Pessimum enim est et
periculosum quemquam de
suspecione damiiare."
Logo, testemunhas tão notoriamente inábeis não servirão*
de base à Sentença alguma por seus defeitos.
É um notório permanente que eu dez meses antes do dia
desastroso 6 de março não vinha ao Recife; prova-se com a
Justificação = litera A == logo dez meses antes não podiai
assistir aos jantares no Recife. As testemunhas da Devassa
isto mesmo depõem quando não assinalam o tempo que assisti
a esses ajuntamentos e jantares como deviam e dar a côngrua
razão da ciência; que não podia ser outra senão de terem-me
visto em tais ajuntamentos e comesainas; isto não fazem, nem
podiam fazer, porque as minhas idas ao Recife eram de tempos
longos, por estar ocupado em meus trabalhos rurais e não*
podia freqüentar clubes; logo estas testemunhas faltam a verdade e não constituem fé alguma pela falta de maior exceção*
e portanto não há prova legítima contra mim, ac per consequens em absoluto crédito as da minha dita Justificação.
"Probatio legitima
(Diz o Dr. Melo Freire) fit per
testes duos ad minimum occulatos, iuratos, omni exceptione
maiores, et contestes in re, loco, et empore congruainque
testimonii sui rationem reddentes."
Não constituem também prova que dava clubes e jan~
tares em minha casa por não deporem de ver, nem declararem o tempo em que se praticavam tais crimes; o que
deviam exatamente marcar e não vagamente: estas faltas a»
constituem na classe daquelas que nem presunção constituem
quanto mais prova destrutiva da minha fidelidade para constituirem-me criminoso.
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A minha casa, Senhor, está colocada em um ponto que
todas as pessoas que saem do Recife para o interior e que vêm
tlêste para o Recife necessariamente passam por ela. Foi
sempre costume de meus predecessores hospedar a toda e
qualquer pessoa que por ali passava; e tanto que há casas
destinadas para isso, conforme a graduação dos indivíduos.
Este louvável costume de liberalidade herdado o conservei, e ampliava à proporção dos hóspedes, e tinha prazer
em servi-los com toda a delicadeza de que era suscetível o
lugar, sem que nestas ocasiões, nem em outras, se tratasse
desses objetos que depõem as infames testemunhas.
Em prova deste fato junto os juramentos extrajudw
ciais = sub litera B == (porque o não pude fazer no termo
probatório) do Desembargador Francisco Afonso Ferreira,
do Fidalgo Cavaleiro Francisco José Pereira de Carvalho, do
Brigadeiro de Infantaria, João Vicente da Fonseca Calasa e o
juramento dado por ordem do Governador de Pernambuco aos
Juizes Ordinários da vila do Cabo e outras pessoas e até o
célebre Manuel Tome que contra mim depôs à folha 46.
Tanto pode o império da verdade que quanto mais oprimida
tanto mais brilhante se reproduz.
Além desta quase diária hospedagem, somente dava um
jantar todos os anos, no dia primeiro da moagem do Engenho
por ser costume entre todos, para o qual convidava os meus
vizinhos, tanto europeus como pernambucanos: aos meus
parentes e assistentes do Recife, Bento José da Costa e Elias
Coelho Cintra e estes levavam quando iam os seus amigos.
Em um jantar sério de homens de diversas índoles e costumes
quem não vê que não era ocasião de tratar de matérias não
só perigosas, como realmente criminosas? Qual seria que se
atrevesse a fazer saúdes indecentes e suspeitosas? Só se atreveriam a isso os bêbados que acima juraram. Os convidados
?não, que todos eram bem educados e que respeitavam as Leis
-da decência e decoro que em tais convites se deve guardar;
Da verdade destes fatos apelido por testemunhas todos os
"habitantes da Província
que não sejam tão danados de cons-

41
ciência, como os facciosos que depuseram na Devassa tais;
fatos.
Sou acusado de tratar da Revolução antes do desastroso»
motim do dia 6 de março. Que estúpida falsidade!
Sendo a revolução o resultado de um desgraçado sucesso
praticado por meia dúzia de loucos facciosos e por um acontecimento que se não esperava e em tempos tão famintos, fica
demonstrado que os habitantes daquele país só obedeceram
aos rebeldes pelo medo que lhes incutiram os cruéis sucessosdo dia 6 de março e abandonado dos Comandantes da Força
Armada de Vossa Majestade; orfandade em que se achavam
e falta de meio de se oporem à força armada comandada por
oficiais que gozavam de crédito em tática e que tinham à sua
disposição tudo quanto era preciso para sustentar o seu atentado; e não por disposições anteriores e que eu para isso concorresse.
Acusa-me deste crime, José Alvares de Castro, a folha
340 verso:
"E dizia
(Francisco Paes Barreto) publicamente, que era
Pedreiro-livre e que há mais de 7 anos se tratava daquela^
Revolução, que êle, e Francisco de Paula Cavalcante, Capitãomor de Olinda foram os principais autores da Revolução e
louvava muito o Dr. Antônio Carlos, Domingos José Martins,
José de Barros Lima, que eram a melhor coisa que tinha a
Pátria".
»

Esta testemunha é legítimo Réu de Lesa-Ma jestade, porque voluntariamente se apresentou ao Governo Rebelde, ofetecendo sua pessoa e bens, advogando
publicamente a Revolução. É meu inimigo capital por persegui-lo na
qualidade de
Capitão-mor, por ser sócio e dar quartel aos ciganos
que
devastavam o território do Cabo com furtos; é ladrão de
terras, furtando uma porção a Manuel Vicente;
quis matar a
seus próprios irmãos, que se não fora o Dr. Antônio Manuel
Galvão, que deu grandes providências o faria; é reconhecido
eni toda a capitania por um malvado.
Se eu dizia o que refere êste ímpio antes do sucesso do
dia 6, porque me não denunciou, ao
que era obrigado pelo«
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mandato da Lei e pela utilidade que resultava ao Estado? Não
fêz denúncia contra mim, logo era comigo co-réu. Se me
ouviu ou nada ouviu, que é a verdade, o que depõe depois da
revolução; diga onde e quem foram os outros ouvintes? Não
diz o lugar onde eu disse essa blasfêmia, nem o tempo, porém
que estava presente, logo jura falso, porque é do dever da
testemunha ser conteste in re, loco, et tempore.
Este homem não ouviu nunca nada e era absolutamente
impossível, porque eu o não disse. Que o fêz falar por esta
maneira foi a punição que lhe fiz por ser sócio com os ciganos
ladrões de cavalos naquele termo. Sua singularidade é quanto
basta (segundo me persuado) para ser excluído seu testemunho deste Santuário da Justiça.
Depõe mais a dita testemunha Castro, que eu me gabava
de ser Pedreiro-livre. Ignoro absolutamente o que seja
Pedreiro-livre; se existe esta classe de homens tem escapado
aos meus curtos conhecimentos, os quais somente se estendem
a saber ler, escrever, plantar canas e dirigir trabalhos rurais,
porque perdendo a meu pai na idade de doze anos meu tutor
casou-me na idade de quinze, não tive estudo algum outro
que me pudesse subministrar conhecimentos para saber o que
é Pedreiro-livre; e por isso esta acusação que me fazem as
testemunhas é sem fundamento, é vaga, é absolutamente inconcludente. Nas circunstâncias presentes do triste negócio de Pernambuco chamam Pedreiros-livres (que não pode ser coisa
boa; porque na Alçada se pergunta por isso) a quem se tem
má vontade, assim como em Portugal = Jacobino, Francês,
Libertino, no tempo da invasão dos franceses em algumas
outras terras == Queixada branca, Sujeitinho, etc. Eis aqui o
que posso dizer em minha defesa, porque ignoro absolutamente a imputação que se me faz.
Diz mais o malvado que há 7 anos tratava a Revolução
com o Capitão-mor de Olinda. Eu tinha 29 anos de idade
quando fui preso por conseqüência aos 22 principiei nesta
obra até os 25 estive regido, não obstante ter me casado aos
15 por meu tutor; no decurso deste tempo nunca tive amizade
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com o Capitão-mor de Olinda, com quem minha família se
não ligava por uma pública e reconhecida rivalidade, como
é notório, que ainda existe e ânimos assim discordes jamais
se podem unir para negociação alguma, quanto mais para
uma de tanta importância e perigosas conseqüências; depois
não tive relação com o mesmo senão de puras cortesias (por
ser meu caráter dócil e brando e daquele Capitão-mor elevado
e muito sobranceiro) estas mesmas eram de anos a anos,
quando nos encontrávamos no Recife, como pois podia eu na
idade de 22 anos, sem estudos nem relações externas principiar a tramar a Revolução. De danada gente tudo se ouve.
Chegou o tempo em que a testemunha, folha 199, João
Manuel Pereira da Silva de mim tirava a desforra de me ter
queixado de furto que fizera na minha casa do Recife de bastantes cadeiras ricas, um tremol e um selim inglês aparelhado
de prata e para isto conta o encontro que tivera em Una com
o Padre Antônio de Carvalho Leal, em que lhe perguntou:
se êle Padre também estava envolvido nesta Revolução?
Encontro que nunca existiu; porque temem desta testemunha
O furto de cavalos a que é acostumado, como faz a João Marinho que o pagou por ordem do General da Capitania e depicar
carne a enxerga contra a Lei e roubar a Vossa Majestade o
direito dos subsídios.
E finge a resposta do Padre = ibi =.
"Respondeu não; apesar de ter sido convidado
pelo
Capitão-mor do Cabo para ela, tempos antes da Revolução,
mandando a casa dele testemunha um seu cunhado dos filhos
de José Luís Lins Caldas com um papel em que já havia assinados e que êle respondeu que estava pronto e que contasse
com os seus bens, mas que não assinava e que não sabia dizer
°s nomes dos que estavam assinados."
Para convencer êste falsário diz o mesmo Padre no
documento n.° 3.
"Atento
e juro aos Santos Evangelhos, nesta e em qualquer parte onde me fôr mandado fazer, que o Morgado do
Cabo, Francisco Paes Barreto, nunca me convidou
por si, por
*
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escrito, por pessoa alguma, nem dos seus parentes, nem estranhos para o partido da Rebelião, ajuda ou favor da mesma e
muito menos para a Sociedade Maçônica; e nas comunicações
meu
neste
foreiro
a
ser
eu
relação
em
mesmo
o
com
teve
que
Engenho do seu vínculo sempre o conheci sincero e um fiel
vassalo português; sendo a última vez que passei pela sua
casa indo para a Praça de Pernambuco há muito mais de
quatro anos; e por ser esta uma verdade pura a juro e afirmo
Posse
Engenho
supra.
despacho
mandado
do
e
virtude
por
Velha, em 10 de junho de 1819. — Antônio Carvalho Leal."
Deste caráter indigno são as testemunhas que depuseram
contra mim, Augustíssimo Senhor; eis aqui como se arruina
um homem honesto; eis aqui como um ladrão pretendeu castigar-me por ter requerido a indenização do furto que me
havia feito.
Pela demonstração acima feita fica da mesma forma convencida de falsa a testemunha à folha 260, Inácio Ferreira
Soares íntimo amigo da testemunha antecedente e inimigo
do Padre Leal que o quer envolver neste negócio para o criminar por sabedor de fato ilícito e não declará-lo, como era
obrigado na forma da Ordenação do Reino. Ora, êste Soares é
alambiqueiro em Una, reconhecido em toda a Capitania por
yiver sempre embriagado, sócio da testemunha antecedente
nos furtos dos gados, etc, e são estes os homens que expõem
a vida, honra e fazendas dos outros homens na balança da
Justiça.
Perjurou mais o dito alambiqueiro, ou antes melhor direi
alambique, em dizer que meu sogro José Luís Lins Caldas
tivera com êle a conversação que debuxa no seu perjúrio; meu
sogro nunca foi a casa dele, e se o conhece é talvez pelo nome
e para que isto se conheça exatamente e se não diga que é
livre dito, outra vez requeiro ser acareado com as testemunhas
que tão execrandamente juraram contra mim, para que declarem mais circunstanciadamente quais foram as diligências,
aprestes, aliciações que fiz para se urdir Revolução no meu
país; indiquem-nos e provem-nos; não se imputam crimes
por livre dito somente como me imputam. Não é assim que
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se forma a acusação contra alguém. As acusações têm regras
imutáveis, não se firmam em livres ditos ou em imputações
vagas, é necessário precisão jurídica, a qual falta em todos os
crimes que se me imputam.
É necessário que para se acreditar tais testemunhas, elas
estejam dentro do círculo jurídico estabelecido para se lhes
dar crédito; êste círculo é absolutamente restrito quanto maior
é o crime; não o há maior que o presente, logo é necessário
que se verifique a respeito da imputação e das testemunhas — Quis, Quid, Cui, Ubi, Quibus auxiliis, Cur, Quomodo,
Quando = e logo também não se verificando pelo exame provado claramente todos estes requisitos não há imputação nem
Acusado. Nenhum destes requisitos se provam contra logo
também não sou criminoso na forma do Direito Universal
recebido em todo o Mundo.
Nunca, Senhor, houve denúncia de Revolução, como
melhor constará das respostas do Governador, se as deu sinceras no Juízo da Inconfidência da Corte do Brasil e mesmo
impossível que houvesse tais idéias sem haverem meios e nem
neles se ter cuidado e muito mais que isto fosse obra como
depõem as testemunhas de tempos antes, sem que se revelasse.
Ninguém ignora que o projeto de revoluções e contrarevoluções são sempre baldados quando entram mais de seis
pessoas e tem a menor demora; estes cruéis sucessos são
sempre conseqüência de acasos, ainda de idéias escaldadas
quando se uniformam rapidamente em uma Nação ou grande
Povo.
Espantou a Europa a heróica contra-revolução do Augustíssimo Senhor Rei D. João o 4.°, não tanto pelo grande das
combinações, porém por estar o segredo em poder de quarenta fidalgas mulheres e pessoas outras por espaço de quase
dois meses sem ser revelado.
Se êste sucesso é ainda hoje tão admirável pelo número
dos con jurados e espaço de tempo, apesar da Justiça da Causa
da Real Casa de Bragança e das grandes opressões que sofriam
°s legítimos daquela Casa ao Trono Lusitano e alta nobreza
portuguesa; mais acostumada a dar a Lei aos espanhóis que
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a recebê-la e o imenso povo que por muitos anos tinha
batido aquela Nação; se ainda nesta milagrosa conjuração
não fora a espada do honrado D. Miguel de Almeida apontada ao peito do vacilante D. João da Costa, cia se malograria.
Como se pode crer que em Pernambuco houvesse plano
de Revolução e tão antigo como juram as desprezíveis testemunhas da Devassa e que nela até se envolvessem rapazes da
mais baixa ralé e pobretões, não havendo nem luzes, nem
opressão e em um tempo que o Brasil linha grandemente
melhorado com a franqueza do comércio e aumento necessário
da agricultura e indústria e com a indisível glória de ter no
seu trono o Melhor dos Soberanos (esta inveja dos habitantes
do Velho Mundo é que nos causaram os males que sofremos)
e de que cortado o longo espaço do Oceano os nossos suspiros
e queixas eram ouvidos?
Como é crível que em uma época em que Vossa Majestade tinha mais forças aguerridas e prontas no Brasil e
Europa, se projetasse uma Revolução sem um só vaso de
guerra, sem uma libra de pólvora, sem dinheiro, munições,
sem correspondência com alguma Nação, sem cabos de guerra,
sem engenheiros, sem aquelas exatidões necessárias e em
um tempo em que Pernambuco pela voraz seca que queimava
os campos e esgotava os rios, lutava com a fome e a morte?
É, pois, uma conseqüência necessária extraída das mais
restritas regras que a Revolução foi resultado da desesperação
de meia dúzia de oficiais que se haviam perdido pela morte
dada ao Brigadeiro Comandante do Regimento de Artilharia,
o primeiro fomentador da discórdia entre um e outros vassalos de Vossa Majestade, o mesmo que fazia conventículos
nas lojas de quinquilharias, que punha a lealdade dos brasileiros ao julgar da gentalha e o Ajudante de Ordens Alexandre
Tomás e a única vista e ouvida fraqueza dos oficiais generais
que estavam à testa das forças e encarregados da proteção e
defensão dos fiéis vassalos de Vossa Majestade.
Sendo a causa verdadeira a que aponto da desordem de
Pernambuco e não havendo para ela premeditação como se
¦
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me imputa tratar de Revolução antes desta causa imprevista
e nunca cogitada? Tanto pode momentaneamente a mentira.
Acusam-me de a juntar gente e vir logo com ela para sustentar a Revolução, de a despedir por não ser já precisa por
estar tudo em paz.
Quando os sucessos desastrosos do motim do dia 6 de
março se praticaram na Vila do Recife, estava eu no meu
Engenho Velho do Cabo, seis léguas distante daquela vila e
na manhã do dia 7, das 10 para as 11 horas, recebi um ofício
que estará no Juízo da Alçada, do Capitão-mor de Olinda,
Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, em que me
participava rapidamente parte do sucesso e convidava-me
para juntar as forças que pudesse para incorporar-me com
êle e unidos irmos em socorro do Governador e Capitão
General.
Não se despede com maior ligeireza o raio das nuvens,
que eu em aceitar o convite, em expedir ordem para juntar
minhas forças e conseguindo-o, estando a ponto de partir no
dia 8, recebi ofício do Governo Revolucionário, em que me
participava a conduta triste do Governador e Capitão General
e me ordenava fizesse retirar para suas casas a gente que
inconsideradamente havia ajuntado para enristar-se com a
força militar patriota e que comparecesse ante eles.
Conhecendo eu, não só por aquele ofício, porém, pelas
pessoas que vinham do Recife, que tudo estava debaixo dos
Revolucionários, que estavam expedindo ordens como me
haviam remetido, para Joaquim Pedro Barreto e o Tenente
Coronel Manuel José Pereira de Mesquita, julguei loucura ir
sem armas e com pouca gente bisonha atacar uma
grande vila,
°nde estavam tropas disciplinadas e todos os aparelhos bélicos
e por esta causa despedi a gente que havia congregado; eis
aqui a verdade do fato.
Contra ela depõe Manuel Tome de Jesus, à folha 46.
"E disse,
que logo que houve em Pernambuco a RevoluÇao os Rebeldes deram parte ao Capitão-mor do Cabo Francisco Paes Barreto, por uma carta assinada
pelo Capitão-mor
de Olinda e seu irmão Luís Francisco de Paula, escrita no
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dia 6, segundo lhe disse... na qual carta lhe davam parte
do levantamento e êle dito Capitão-mor logo que a recebeu,
passou ordens a todos os Capitães para acudirem ao Recife
com gente, que estava em levantamento, e participou logo
para o Recife a esperar a gente que tinha mandado vir e como
quando chegou já o levantamento estava ultimado mandou
avisar para que a gente não viesse, porque tudo já estava em
disse
sabia
o
casa,
a
sua
todos
voltaram
então
e
que
para
paz
ditos
e
os
lhe
Capitão-mor
ordens
o
as
ver
passou
que
por
movimentos da gente da Ordenança. (Ah falsário)."
Antônio José de Barros jura à folha 108.
"Disse
que no dia 7 de março passado, lhe disse Francisco Paes Barreto que tinha tido uma carta de Francisco de
Paula Cavalcante, que lhe dizia que a praça se tinha levantado e prendido o General, que era preciso que êle viesse com
sua gente para o socorrer e que viesse êle testemunha com
êle no dia 8, e com mais gente que êle avisava e no dia 8
partiu êle testemunha com o dito Capitão-mor e não viu a
gente avisada, porque o dito Capitão-mor mandou outra carta
em que os avisava não ser necessária, porque tudo estava em
sossego."
Manuel João Ferra à folha 148 depõe.
"Disse
que no dia 7 de março passado ouviu dizer êle
testemunha, que o Capitão-mor do Cabo, Francisco Paes
Barreto, mandara notificar a todas as pessoas do seu distrito,
sem exceção de pessoa alguma, para na manhã do dia
seguinte, 8 do dito mês, se acharem todos no seu Quartel do
Engenho Velho ... no mesmo dia 8 chegando notícia ao dito
Capitão-mor (que já tudo estava sossegado no Recife e já se
não precisava da gente, mandou a sua que já estava pronta
para suas casas e êle testemunha as viu recolher."
Manuel de Araújo Cavalcante à folha 152 verso.
"E disse,
(o Capitão-mor Francisco Paes Barreto) por
ordem que teve dos Rebeldes logo no seguinte dia mandou
chamar as Ordenanças e caboclos, e no dia 8 estando para
vir toda a gente para o Recife, por outra ordem que teve do
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em sossego despediu a gente para suas casas, e no dia 9 viu
êle testemunha passar o dito Capitão-mor acompanhado de
diversos cavalheiros e não sabe o que fizeram cá no Recife."
Combinadas as testemunhas entre si resulta a sua evidente falsidade. A testemunha à folha 46 jura de ver-me ir
para o Recife e de lá mandar despedir a gente (que havia convocado para a defesa do Governador). A testemunha à folha
108 jura que o mandei vir no dia 8 com a sua gente e com
a mais que avisara e que nesse dia parti com êle para o Recife
para minha casa, como depõe a testemunha à folha 108, e
gente no meu Quartel e no dia 8 mandar a gente que lhe pertência para suas casas; a testemunha à folha 151: que mandei
avisar ordenanças e caboclos (falso que não estavam debaixo
da minha inspeção) que despedi a gente para suas casas e
que no dia 9 viu-me passar para o Recife e no dia 10 voltar
para minha casa, como depõe a testemunha à folha 108 e
dela não saí mais.
Ora, eis aqui convencida de falsa a testemunha à folha
46, quando diz que vim para o Recife e que dele mandei despedir a gente que vinha em caminho. Se o dia era o destinado para a marcha esta se não efetuou pela ordem dos
Rebeldes, já instalado o seu Governo pela capitulação do
Governador, estando eu na minha casa do Cabo; como foi
despedida por ordem minha expedida do Recife? Não se
mente tão descaradamente em um fato de tanta importância.
Convencida também de falsa, a testemunha à folha 108,
quando diz acompanhara-me no dia 8 para o Recife, porque
a ordem que recebi dos Rebeldes para dispersar a gente
íoi-me entregue quase noite e, portanto, não vim nesse dia e
sim no dia 9; como depõe este homem que veio no dia 8
comigo para o Recife? Convencida também de falsa a testemunha à folha 152, quando diz que avisei caboclos, porque
jurando tão denodadamente contra mim, as testemunhas se tal
tivesse praticado se não esqueceriam de dizê-lo, dizendo
tantas falsidades; esta testemunha jura verdade quando diz
me viu passar no dia 9 de março para o Recife. É lástima que
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ein um fato patente mentissem tão descaradamente estas testemunhas. Assim o fazem em tudo o mais.
Como viram eles que a ordem fora do Capitão-mor de
Olinda e não dos Rebeldes? Que razão dão para serem acreditados! Não dão nem a podem dar, porque a ordem não
recebi do Capitão-mor de Olinda que carecia de jurisdição
de
carta
a
recebi
só
dele
ordens,
participação
expedir-me
para
Vossa
de
Causa
da
socorro
ir
em
aprontar-me
para
para
Majestade, por ser este o meu dever; e não contra-ordem para
não ir e dispersar a gente convocada. Esta ordem só a podia
expedir a autoridade dominante da Capitania, e se a não
recebesse dela, decerto que a gente do meu comando marchava, por não ser meu superior o Capitão-mor de Olinda.
A catástrofe do dia 6 e a despedida das tropas do meu
comando pelos motivos verdadeiramente ditos, produziu em
mim os efeitos que juram, como lhes foi possível, Pedro
MajesVossa
de
da
Casa
Cavaleiro
Fidalgo
Barreto,
Velho
tade. Diz este honrado varão no documento n.° 4.°.
"Jurarei se necessário fôr, que Francisco Paes Barreto,
indo eu ao seu Quartel o achei pálido, e tímido pelo acontecimento do dia 6 e na mesma ocasião o vi chorar e queixar-se
"
da nossa desgraça.
Lê-se no documento n.° 5.
"Atesto mais
que indo ao seu Quartel o achei inconsolável e melancólico, tímido pelo acontecimento do dia 6."
É este o homem que solícito apresentava gente para sustentar a Revolução contra Vossa Majestade? Minha conduta
foi sempre igual e respeitadora da Soberania. Compareçam
comigo neste Régio Tribunal as testemunhas que me acusam
que só à vista da minha pessoa os emudecerá, porque a inocência e a verdade têm muito império sobre caluniadores.
Como poderá sustentai' a testemunha à folha 97 (ladrão
público de Letras de Câmbio de Cobre de soma avultada, por
cujo furto fugiu para Lisboa e voltou passado tempo para
Pernambuco, para continuar nos seus malefícios) que eu fui
no dia 7 com muita gente a favor dos Rebeldes e que a
despedi do caminho, por já não ser necessária, quando nos
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Autos consta? Como sustentará o depoente, folha 140, que
depois de três dias o mandei chamar para ir comigo ao Recife,
quando êle não era meu subordinado e que passados dias
fora sendo ameaçado estando eu ainda no Recife, quando no
dia 10 voltei para minha casa, como da mesma Devassa
consta à folha 108?
A contradição deste falsário está apanhada às mãos. Se
passados três dias fui para o Recife, se lá me demorei muitos
dias, como êle diz, como o ameacei para ir apresentar-se ao
Governo Rebelde, não estando no meu território. Está ainda
mais convencida sua falsidade com o documento n.° 6.° de
sua letra e sinal em que confessa que nunca marchei contra
Vossa Majestade, que não concorri direta nem indiretamente
contra a Soberania.
Enfim, em tempos tais é quando os caluniadores levantam
o seu tribunal e o homem probo é sempre vítima dos perversos. Senhor, se Vossa Majestade não nomeasse Ministros
tão circunspectos para esta diligência, decerto que seria
necessário reduzir tôcla esta cidade a um cárcere e nem assim
se acomodariam os criminosos pelo depoimento de tais testemunhas.
Por provas irrefragáveis constava das hostilidades praticadas no Recife e pelas mesmas que havia um Governo instalado, ainda que injusto, a que eu não podia resistir; por
isso fui no dia 9, por força das ordens que me compeliram
apresentar-me àquele Governo, não voluntariamente e sim
coato pelos motivos indicados de perpétua certeza; este ato
não prova que me aderisse aos princípios revolucionários e
que para os louvar e sustentar me fosse apresentar, como
injustamente me imputam; o justo receio de não ser vítima
assim me obrigou e não haverá Jurisconsulto que o contrário
obrigue.
Sou igualmente acusado de ir logo com vários prestar
juramento cívico ao Governo Rebelde.
É falso que eu prestasse juramento cívico ao Governo
Rebelde. Examinem-se e o requeiro positivamente os papéis
i
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daquele Governo e se não achará neles prova alguma, pela
qual se mostre esse juramento que se me imputa e nem papel
por mim assinado, tendente à Revolução. O timbre dos Paes
Barreto foi sempre = Fidelidade.
Vivos ainda estão um dos Governadores dos Rebeldes e
vários membros das suas sessões, digam eles se prestei juramento ao Governo Rebelde; digam-no muitos que estavam
na Sala do Governo Rebelde quando nela pela primeira e
última vez entrei, das 5 para as 6 horas da tarde do dia 9,
se me viram dizer uma só palavra, quanto mais prestar juramento cívico a um bando de criminosos, que como tais no
meu interior reconhecia? Diga essa testemunha à folha 108,
que lá o achei, se pratiquei o infame ato de per jurar contra
Vossa Majestade?
Herdei Fidelidade dos meus predecessores; plantei-a no
meu coração, conservei-a sempre ilibada e a manterei todos
os dias de minha vida a Vossa Majestade; não digo isto porque me veja no estado de ser vítima dos meus inimigos,
digo-o sim porque estou convencido que fora do Governo
Monárquico não há verdadeira paz e segurança; digo-o porque não mudo de caráter e nem os Representantes do
Governo Rebelde tenham energia para fazerem-me mudar de
sistema; e nem mudei, não obstante terem os funcionários
públicos do Governo desamparado a Causa Real.
Quando eu afirmo a Vossa Majestade que todas as testemunhas que juram contra mim, per juram, não é debalde.
Depõe Antônio de Castro Viana, Escriturado do Erário, à
folha 255 = ibi =
"No mesmo dia 7, depois da dita Capitulação... entraram então várias pessoas para a Sala das Sessões da Junta...
a saber o Morgado do Cabo, Francisco Paes Barreto."
É exatamente provado da Devassa que nos dias 7, 8 e 9
de manhã, estava no Cabo de Santo Agostinho, mais de seis
léguas distante do lugar em que me viu entrar esta testemunha no dia 7. Eu não tenho a virtude de reproduzir-me,
logo, este homem mentiu a Vossa Majestade. Nem podia
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Letras de Câmbio para furtar dinheiro, o que praticou com
muitos e entre eles com Manuel José Freire; e o mesmo que
fugindo para Portugal pelo fato referido ali fabricou todos os
despachos para casar-se com a filha de uma casa honesta,
sendo casado no Ceará, e sabendo que o pai da rapariga quis
fazê-lo punir por tal procedimento fugiu e vagando vários
países tornou a Pernambuco, obteve perdão dos ofendidos e
com estes serviços entrou para o Erário de Vossa Majestade
para com melhor ar per jurar e criminar a quem lhe parecesse.
A Real Fazenda de Vossa Majestade sentirá algum dia as
vivezas deste homem.
Contra esta falsa imputação estão os depoimentos de
todas as testemunhas da minha Justificação ao artigo 4.°; porque não havendo eu prestado juramento cívico nos poucos
instantes que estive na tarde do dia 9 de março, na presença
dos tiranos da sua e minha Pátria, fui depois chamado para
prestá-lo e não fui.
Diz a primeira testemunha da Justificação, ser público
que sendo chamado para prestar juramento de Fidelidade o
não fiz, dando escusa de moléstia; a segunda concorda; a
terceira e quarta e todas até o fim contra a falsidade da imputação; estas mesmas testemunhas depõem de ver ao primeiro
artigo de minha Fidelidade a toda a prova à Real Soberania;
o Certificado das Câmaras, todos os mais documentos que
junto em abono da minha verdade o sustentam; como e com
que provas então posso ser argüido de infiel e de ter prestado
Juramento Cívico.
Mais: no dia 9 não prestei juramento cívico, não tornei
ao Recife para fazê-lo, o ato não se fazia por Procurador e
contudo reputa-se-me infiel e não o foram centenas de homens
que o prestaram, que repousam no descanso da sua casa, no
seio das suas famílias e eu sofrendo os incômodos e injúria
do cárcere; minha mulher e cinco tenros filhos desolados
vertendo contínuo e amargoso pranto? Grande Deus, que
incompreensíveis são Vossos Decretos! Porém, eu compreendo
ttmito bem que no Vosso Tribunal da Verdade os per juros

54
que me têm feito sofrer males incalculáveis pagarão sua maldade com penas eternamente perduráveis.
Quando fui por chamamento ao Recife, no dia 9, tanto
não ia prestar juramento cívico, que ainda levei em vista ver
se podia objetar as desordens da minha Pátria e por isso pus
uma guarda nos Carvalhos para não deixar passar pessoa
alguma do Recife para o Cabo, como consta à folha 152 verso e
deve constar em outros lugares; mas achei a vasa perdida,
tudo estava possuído de terror pelas mortes do dia 6, pela
Capitulação do Governador, pelo aparato bélico que os oficiais
criminosos puseram logo em movimento e pelos desastrosos
acidentes que o negócio mostrava; tudo isto mais aterrou-me
do que estava; e muito mais pelo tratamento insolente que
me fizeram os tais governadores, resultado de haver convocado as minhas Ordenanças para vir em socorro do Governador; e não para sustentar a Revolta, como execrandamente
se me quer imputar.
Apresentado aos governadores disseram-me =± Fazei alarde
da gente do vosso termo, mandai-a em recruta, retirai-vos
Patriota. Cumpri-o assim = Apelido a todos os que naquela
ocasião ali estavam e que hoje são alguns meus companheiros
de cárcere, para que digam se isto assim não foi e se dei
alguma resposta ao Sinédrio.
Saí daquele lugar de horror espavorido, não tanto do
mau tratamento que me deram, como pelo tom em que me
falavam os criminosos de alta perfídia; vendo biltres que
outrora me respeitavam, menoscabarem-me e machucarem o respeito que me era devido, como Oficial de Vossa
Majestade.
*
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A exemplo dos Cabos de Guerra do grande povo do
Recife e suas cercanias e do mesmo Governador, dos Capitãesmores das Vilas e de todos os habitantes da Capitania aterrados, obedeci como todos obedeceram e ninguém deixou de
obedecer e executar o que o sanguinário Governo Rebelde
lhes ordenou. Tudo quanto se diz homem de bem, honrado e
pai de família para segurar a sua existência, para conservar
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o seu decoro e de sua família, não só se apresentou àquele
Governo Revolucionário, como cumpriu seus mandatos.
seja
a
comum
não
imputar
se
culpa,
que
pode
pois,
Que
todos os desgraçados habitantes de Pernambuco ao medo
cadente em varão constante e força irresistível? Nenhuma
culpa; logo, a acusação que se me faz de ir apresentar-me
àquele Governo, compelido por ordem é nenhuma, porque a
força foi que me arrastou e não a liberdade que não podia
em tais circunstâncias obrar, ou deixar de obrar. Não
prestei juramento cívico o afirmo, e ainda prestando-o pela
coação notória me não devia ser dado em crime semelhante
procedimento.
Sou também acusado perante Vossa Majestade de mandar
no meu distrito recrutar gente para o serviço dos Rebeldes.
A ordem dura que me intimaram os Governadores
Rebeldes de fazer alarde nas freguesias da Capitania-mor do
Cabo, jamais a podia deixar de cumprir, porque nas circunstâncias em que estavam colocados os negócios da desgraçada
Capitania de Pernambuco até convinha à Real Soberania que
ela se cumprisse para conservar-se a existência dos encarregados, pois estavam no iminente perigo de serem fuzilados
irremissivelmente e perder o Estado homens necessários para
a Restauração.
Não podendo, portanto, deixar de cumprir a ordem fiz
o alarde e reduzindo-o à Mapa, mandei-o ao Governo Rebelde
no número de 2.000 homens, constando o meu território de
mais de 8.000 homens disponíveis; eis aqui um serviço feito
à Causa Real, serviço tão notório que exime outra alguma
prova; com êste procedimento dei princípio de diminuição da
forca rebelde.
Não cumpri, porém, a segunda parte da ordem incendiária intimada pelo Governo, isto é, de remeter recrutas.
Nenhum homem que não seja meu inimigo ou per juro por
ofício dirá que remeti recrutas; e esses infames que o disseram
os convenço já.
Recebi a ordem na tarde do dia 9 para o recrutamento;
parti no dia 10 para o Cabo de Santo Agostinho; fiz o alarde

Sé
-

de 20 a 24 do mês de março; remeti o Mapa; e no dia 29 de
abril sou repreendido de não ter mandado recruta alguma,
como consta do Ofício do Secretário do Governo n.° 7.°.
"Tendo-se-vos oficiado sobre o Recrutamento do Exército, matéria que insto de novo por ordem do Governo, vos
participo que deveis com toda a energia recrutar homens de
todas as cores, brancos, mulatos e pretos, para os seus respectivos corpos, fazendo proclamar por um bando que todo
o Patriota que estiver nas circunstâncias de servir nas Tropas
de Linha e o não fizer no prazo de 8 dias será reputado inimigo da Pátria e contra eles se adotarão as medidas de rigor,
como se traidores fossem; e se vos adverte que incorrereis em
baixa com infâmia se vos portares com omissão.
Deus vos guarde como vos desejo. Secretaria do Governo
Provisório de Pernambuco, 19 de abril de 1818. Pedro de
Souza Tinoco — Secretário do Governo Patriota — Capitãomor das Ordenanças do Cabo, Francisco Paes Rarreto."
"Ora, eis aqui,
passados 42 dias depois de instalado o
Governo não tendo eu mandado ainda uma só recruta para o
Exército Rebelde. Até a esta época está destruída a falsíssima
imputação que contra minha Fidelidade urdem as testemunhas da Devassa.
Do dia 19 de abril, até a instalação do Governo de Vossa
Majestade, não mandei também um só recruta aos rebeldes.
Provo com o depoimento de todas as testemunhas da minha
Justificação ao artigo 3.° que depõe de notoriedade com a
Atestação dada em Vereação de 9 de janeiro deste ano = ibi ==
== n.° 2.°
"Recebeu muitas ordens dos Insurgentes e as não cumpriu, como fosse para recrutar."
Concorda com o Certificado da Câmara o Alferes Manuel
Mendes na sua Atestação n.° 8 =. ibi —.
"Tendo ordens daqueles facinorosos
que figuravam de
Governadores, para fazer recrutas o não pôs em prática e
nem constrangeu a pessoa alguma, antes sim dispensou a
várias pessoas, como na realidade me consta."
9*
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Concorda com o mesmo Certificado o Alferes Francisco
Inácio na Atestação n.° 5.° = ibi =z.
"Também me consta
que teve ordem daqueles infames
Rebeldes que figuravam governadores para recrutar e não
fêz."
Concorda também o Capitão-mor Manuel Neto Carneiro
Leão com o precedente certificado, documento n.° 8.° dito =
=3 ibi =.

"Por

que tendo ordem daqueles facinorosos que figuravam de governadores para fazer recrutas o não pôs em prática
e nem constrangeu a pessoa alguma, antes sim dispensou a
várias pessoas, como na realidade me consta.
Estes depoentes são todos da Vila do Cabo de Santo Agostinho juram de fato próprio, logo tenho provado quanto me
é possível e dando-se-me lugar a todo o gênero de prova o
farei com a maior restrição, que não cometi o crime de que
sou acusado de haver mandado recrutas do termo da minha
Capitania-mor para o Exército Rebelde e ao mesmo passo
tenho convencido aquelas testemunhas que na Devassa tal
disseram, de per juros.
Minha conduta sobre êste objeto decide que não era adido
aos Rebeldes e que me não importava com a baixa com
infâmia que ameaçavam, porque não era do bando dos
facciosos; e tanto que fazendo eles uma Promoção geral e
dando postos a todos os empregados que os receberam esses
mesmos que sendo do meu partido vieram depois ao da Soberania me não contemplaram em proposta, o que dá bem a
assentir que lhe era suspeitoso, o que muito estimava. Capitãomor do Cabo era antes da Revolução; capitão-mor fui no
tempo da Revolução e ainda sou se Vossa Majestade quiser.
Porventura ordenei e mandei publicar o Bando que
0 Governo Rebelde decretou-me naquela ordem mandasse
publicar! Digam-nos essas testemunhas universais que juraram em todos os fatos acontecidos e por acontecer em Pernambuco? Levantem a voz! Se estes réus de lesa verdade
tivessem sabido do citado ofício, certamente juravam que
havia feito e publicado o bando que me foi ordenado. A minha
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fortuna foi ignorarem-no, senão mais esta acusação recaía
sobre mim.
À vista de todos estes fatos tão suficientemente por mim
provados. Poderá tirar-se legítima e verdadeira conclusão que
eu fui assíduo recrutador para o Exército Rebelde? Que promovia a Revolução e praticava atos revolucionários antes
dela? Persuado-me só o poderá concluir aquele que não souber
tirar a conveniência ou desconveniência das idéias que se lhe
apresentam ou queira maliciosamente confundir o verdadeiro
com o falso. Porém, aquele que ao menos tiver o senso
comum será obrigado a confessar pela força e império da
verdade que a presente imputação é falsa e insustentável.
Sou acusado de mandar no meu Distrito prestar obediência aos Rebeldes.
Tornam a vir à cena Manuel Tome de Jesus e os seus
colegas; aquele que mandou ao Capitão-mor dos índios da
Escada obedecer aos Rebeldes por uma sua carta que existe
em mão do dito capitão-mor; que para obter meu posto de
capitão-mor propôs todos os meios e esforços que estiveram
ao seu alcance; mas o general atual conhecendo-o bem que eu
tinha servido e que não estava na linha de perdê-lo, só o
nomeou sargento-mor; escandalizado veio na Devassa perjurar, para independente de alguém conseguir, o que não pôde
então. Jura à folha 49 verso.
"E disse
que desde que voltou o digno Capitão-mor do
Recife... o Povo ficou como em anarquia, os juizes, vereadores se meteram em suas casas e êle nunca apareceu e sendo
chamado pelo dito capitão-mor várias vezes, nunca cumpriu
ordem alguma do dito Capitão-mor Francisco Paes Barreto,
que a anarquia era porque o Povo era por Sua Majestade e
alguns que obedeceram ao dito capitão-mor foram obrigados
por receio que os prendessem."
A testemunha folha 108.
"No dia 8
partiu êle testemunha com o dito Capitãomor... que o Capitão-mor voltou no outro dia para o
Cabo... e o dito Capitão-mor e toda a terra do Cabo debaixo
dos ordens do Governo Provisório, etc."
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A testemunha folha 148.
"Que o General
fugira para a Fortaleza do Brum e dali
para o Rio de Janeiro e se apoderaram do Governo do General
e desde então a Vila do Cabo e seu termo ficou debaixo das
ordens dos Rebeldes, das quais era muito observador e exeeutor o capitão-mor."
A testemunha folha 148 verso.
"Viu êle testemunha
que a terra ficou debaixo do
Governo Provisório, exercido pelo Capitão-mor Francisco
Paes Barreto que é quem dava todas as ordens na terra e era
do Partido dos Rebeldes... Servio aos Rebeldes até a contraevolução, cumprindo sempre todas as ordens, etc.
Destes depoimentos e outros iguais que possam haver não
resulta mandato positivo meu
para que se prestasse obediência aos Rebeldes; dizem que depois da minha vinda
para o
Cabo (no dia 10) ficou o território debaixo das ordens dos
Rebeldes e que cumpria todas as suas ordens.
Quando isto
verdade fosse jamais posso ser
punido.
Todas as ações sem arbítrio e liberdade não são imputáveis a quem as obra porque como o objeto sôbre
que
versam as imputações sejam as ações morais e tão somente
estas se possam chamar aquelas
o homem obra com
que
'herdade,
é conseqüência necessária que se lhe não pode
lruputar a maldade daquelas
que obra sem liberdade, porque não estava no seu arbítrio e liberdade deixá-las de praticar?
Eu não tinha arbítrio algum para deixar de obedecer ao
Governo Rebelde pela orfandade em
que estava a capitania,
Pelo abandono e capitulação que fêz o Governador e Capitão
General por estar a força armada em
poder do Governo
Rebelde, por não ter meios
para opôr-me, por não haver
aquelas circunstâncias outro
partido entre a vida e a morte
senão obediência; logo mandando
pela ordem (que ainda
assim não mandei) do Governo Rebelde
prestar-lhe obediênCla, a Capitulação e o mais
que obraram no Recife os Funcionarios Públicos de Vossa Majestade, no dia
6 de março foram,
<Wè o mandaram
por promoção de coisas a coisas e a estas
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é que se deve imputar a obediência do meu território aos
Rebeldes e não a mim, que não fui agente ou cúmplice nas
causas originais, nem executor da Ordem dos Rebeldes em
tempo de Governo Real; que era o único, e só único caso em
Capitulação.
vergonhosa
daquela
depois
não
e
era
traidor
que
Nunca nos desastrosos tempos da Revolução impedi as
autoridades de Vossa Majestade que não exercitassem suas
funções no meu território; antes tive a coragem de fazer
como
Revolucionária,
Bandeira
a
levantasse
não
se
nele
que
consta do documento n.° 9.° (do Escrivão da Câmara) não
a
ir
escapando
sim
tinha,
não
a
externa
por
força
que
por
obedecer a ordem de içá-la, o que se não verificou nas outras
vilas até onde chegou a peste da Revolução, porque em todas
elas se cumpriu a ordem de içar a Bandeira Rebelde e arriar
a Real. Logo não era eu adido ao sistema rebelde.
Nunca se tirou da Casa da Câmara a Real Efígie de
Vossa Majestade nem o Escudo das Armas do Reino Unido;
nunca se praticou ato de desprezo da Regia Soberania, manfêz
se
força
como
assim
mim,
por
consentido
ou
dado
por
em outros lugares, logo não mandei prestar obediência ao
Bana
arvorado
teria
mandar
a
Rebelde,
porque
Governo
deira Revolucionária e feito os atos de obediência que fizeram
todas as outras vilas pela coação geral.
A testemunha Manuel Tome de Jesus mente a Vossa
Majestade, quando jura a folha 46 que eu lhe mandei ordem
correr
Rio
Formoso
ao
comando
meu
do
por
ir
debaixo
para
notícia que êste lugar estava por Vossa Majestade (porque
nunca saí da minha casa no tempo da Revolução, senão para
fazer o aparente alardo) e que êle não obedeceu mas no outro
dia levantou as Bandeiras Reais. (Onde? Quem lhas deu!)...
e que êle testemunha foi quem levantou as Bandeiras Reais e
pôs na Casa da Câmara o Real Retrato.
Se as Bandeiras Reais nunca foram arriadas no Cabo,
como consta do citado documento, como as içou êste mentiroso? Se a Real Efígie nunca foi deposta do seu lugar, como
a pôs êste Revolucionário na Casa da Câmara! Eu lhe
mandei 250 homens, como êle mesmo jura, para o exército
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contra-revolucionário; como o mandei convidar para ir ao
Rio Formoso! Grande Deus, como é possível que em Vossa
Presença se perjure tão descaradamente.
Para que este falsário pudesse praticar as ações a
que se arroga era necessário que por ordem minha se tivesse
feito a mudança, cuja ordem devia estar registrada no
Arquivo da Câmara, assim como se acham nas outras Camaras as ordens de destruição da realeza; pelo documento n.° 10
do Escrivão da Câmara da Vila do Cabo consta que não
expedi ordem alguma direta ou indireta a favor da Revolução
e que se conservaram sempre as insígnias do Senado, com que
fora criado; logo como e por que modo se atreveram as testem unhas a jurar que eu mandei prestar obediência no meu
território aos Rebeldes? Aqui me derramaria sem timidez
contra estes malvados se não estivera na Real Presença de
Vossa Majestade.
Para que se conheça a mentira desta e das outras testeniunhas que contra mim depuseram e se patenteia a verdade,
torno a requerer a Vossa Majestade que à custa da minha
Fazenda sejam elas reperguntadas e acareadas comigo na
presença deste Régio e Augusto Tribunal e verá decerto Vossa
Majestade mais um triunfo da inocência e postergada a
mentira.
Por outros fatos que deduzirei e provarei como posso,
vista a impossibilidade de melhores provas, ver-se-á que nunca
mandei prestar obediência no meu território ao Governo
Rebelde em ódio ao Governo Real, antes praticava na razão
inversa.
Sou acusado de prestar auxílios e socorros ao Exército
Rebelde denominado do Sul.
Não havendo algum partido a que me ativesse nas circunstâncias em que estava Pernambuco contra a Revolução, apresentando-se-me um General à testa de uma Coluna Revolucio«ária e arrastando todos os homens desde o Recife até ao
Cabo, para lhe entregar toda a gente que descrevera no mapa
que enviara; qual homem por mais generoso de espírito se
«j
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oporia a não avisar homens para engrossar a Coluna? Levante
a voz!
Se os Funcionários Públicos encarregados por Vossa
Majestade do Governo, acostumados desde seus primeiros
anos no estudo das armas e criados nos horrores e estragos
da guerra, como eram os dois oficiais generais que traziam
a divisa das campanhas, calcados na criação de tropas, se
estes homens que os ligava ainda mais que os outros o juramento de Bandeiras não defenderam, nem o território de
Vossa Majestade, nem a mim, nem meus compatriotas, todos
fiéis, humildes e amantes vassalos de Vossa Majestade, antes
os entregaram ao cutelo, compreendendo neste número com
baixa infâmia os que se haviam recolhido à Real Fortaleza,
que pediam armas e munições para extinguirem os facciosos;
se estes fogem em maior confusão que a população romana
só com a notícia de ter César passado a Robisson. Se estes se
escapam mais descompostos que os generais franceses da
Praça do Rocio de Lisboa no dia de Corpus Christi, só com a
notícia de estar desembarcando o Exército inglês; se eles à
imitação daqueles que desampararam o Parque de Artilharia
na dita praça com morrões acesos, fugiram precipitadamente
e batiam palmas à vista de um só representante de um bando
de facciosos. Se eles escreveram dentro de uma grande fortaleza os artigos que lhes ditou o estúpido José Luís de Mendonça. Se eles com tais procedimentos derramaram sobre o
coração dos meus compatriotas toda a taça do terror que lhes
calou e regelou os corações; tendo pólvora, bala, armas e
gente; como poderia eu resistir sem armas, nem munições,
sem gente, sem ciência d'arte de guerra, sem coisa alguma,
não dar gente para o Exército do Sul, vendo demais juncadas
as estradas de mortos à boca do fuzil, como depõem a testemunha à folha 60, e outros ? Que pesava tanto para o Governo
Rebelde a vida como a morte? Era impossível matemático a
que nenhum homem está obrigado.
Neste círculo de perfeita coação que devia obrar? Morrer! Não, porque com a minha morte não salvava a Soberania
que era único caso em que o devia fazer, antes tirava-lhe um
*-
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vassalo honrado, como realmente o sou, destruía a existência
da minha família; e os Revolucionários continuavam; logo
por necessária conseqüência aprovada pelo mundo inteiro
devia dar a gente para o Exército.
O que estava no círculo da minha possibilidade eram duas
coisas, avisar o menor número de gente. l.a Persuadir-lhe
que desertassem; 2.a Isto fiz, logo sobre mim não pode recair
o crime de que sou acusado.
Prova-se que avisei o menor número de gente que me foi
possível. Porquanto tendo o território da Capitania-mor do
Cabo mais de 8.000 homens disponíveis dei em mapa aos
Rebeldes 2.000 homens; avisei pela ordem que recebi do
Comandante da Coluna Revolucionária; não a gente do mapa
que deviam ser 2.000 homens, como me ordenavam; avisei
somente 100 que se apresentaram ao dito Comandante; eis
aqui como pude não cumprir a ordem e salvar a minha
existência; este fato é notório e afronto ao Corifeu das falsas testemunhas que o negue.
Estes mesmos 100 eram igualmente avisados que desertassem e que me procurassem para os pôr em salvaguarda,
assim o fizeram, mandando-os esconder no mato e sustentando-os (e a família) como consta da Devassa, se necessitava,
como é outro notório permanente e o depõe com verdade a
testemunha à folha 108 e o farão outros muitos se quiserem
ser ingênuos. Na mesma linha está o cumprimento que dei à
ordem que tive do Governo Rebelde acompanhada de 12 fuzileiros para dar a mais gente que fosse possível, comandado
por um oficial de Patente para obrarem com o Ajudante João
da Silva Rego. Avisei a 40 homens e um sargento que saíram
com os 12 fuzileiros, porém, no mesmo dia todos se me apresentaram e os mandei embora por ser esta a ordem secreta
que lhes dei.
Estas foram as ordens que cumpri e o modo por que as
cumpri, obrando sempre em favor da realeza em tudo quanto
estava em meu alcance; e não obstante minha conduta exemplar à vista da colocação das circunstâncias se me imputa um
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crime que não cometi e involuntário cumpria pelo modo dito
as ordens rebeldes.
Sou também acusado de ser muito influído na Rebelião e
declamar contra Vossa Majestade.
Pelos fatos já alegados nesta defesa tenho em parte destraído esta falsa imputação e continuo a destruí-la.
Se eu fora criminoso neste objeto certamente prestaria
aos Rebeldes toda a gente disponível que havia no território
do Cabo; prenderia aos desertores; substituiria outros em seu
lugar, quando me davam parte; teria mandado recrutas para
o Recife, como mas pediam; teria feito tremular no Cabo as
Bandeiras Revolucionárias; daria dinheiro, escravos, bois e
cavalos e munições de boca, como fizeram outros muitos que
hoje são reputados Realistas, teria figurado como empregado
pelo Governo Rebelde que nunca fui, como consta de todos os
meus documentos e do da Câmara do Recife n.° 77.°. Nada fiz,
como fui influído na Rebelião?
Sempre obrei diminuindo as forças Rebeldes e aumentando as Realistas. No plano de defesa revolucionária estabeleceu-se como ponto muito necessário e defensável o lugar das
Candeas; e para isso era necessário Artilharia de bater; e nao
a havendo determinaram-me que mandasse conduzir a Artilharia e petrechos de guerra da Fortaleza de Nazaré para o
dito lugar. Não a mandei buscar; ficando por êste modo destraído o plano rebelde e sem fortificação um lugar por onde
o Exército Realista devia passar.
Êste serviço feito a Vossa Majestade é constante do
documento n.° 12.°, passado pelo comandante da mesma Fortaleza n.° 13 do comando da Fortaleza Gaibu. Estas duas fortalezas do Cabo também nunca içaram as Bandeiras Rebeldes.
Nestas Fortalezas é que o falsário Manuel Tome de Jesus para
ocultar os seus crimes, jurou ter içado as Reais Bandeiras;
quando o contrário constou a Vossa Majestade; e por êste
serviço que se devia aos comandantes foram premiados com
posto de acesso.
Se eu fora assíduo na Rebelião não auxiliaria o Exército
Real com 250 homens, como já disse, em Ipojuca, com os
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quais se formou um corpo de 800, que o engrossou. Verdade
esta que o dito Manuel Tome não pôde negar entre o chuyeirp de mentiras que urdiu para querer fazer-me agente e
cúmplice na Rebelião, figurando um conto de fadas de idas
é vindas, de ir ao Rio Formoso pelejar contra Vossa Majcstade: ação para que tenho impropriedade absolutamente,
documento n.° 14.°, pelo amor que tive a toda a prova desde
meus primeiros anos à Realeza, como provam todas as minhas
ações justificadas pelos documentos juntos, que a uma voz
clamam pela minha justificação e pelo amor que sempre
tive ao meu Soberano.
Se eu fora solícito na observância das ordens dos Rebeldes, executaria a que tive para mandar ao Governo o dinheiro
da sisa e selo, cuja quantia não saiu dos cofres reais respectivos, como consta do documento n.° 15. Sem que obste a falsa
testemunha à folha 340 verso, que depõe que fora tirado por
meu cunhado, Tomás Lins Caldas e restituído por meu sogro;
confrontado este juramento com o predito documento e com
a notoriedade do fato é convencido de perjuro o depoente. Se
eu fora eficaz em observar as determinações dos Rebeldes
teriam em mim confiança, tanto a não tinham que nunca me
chamaram para seu funcionário, o que faziam àqueles em
quem confiavam e de quem recebiam dinheiros, utensílios,
munições e serviços pessoais, o que nunca viram de minha
casa.
Sobre estes inábeis alicerces cai logo por terra a segunda
parte da imputação consistente que falava contra a Sacratíssima Pessoa de Vossa Majestade. Esta impostura só se
atreveu dizer a testemunha João Ferreira da Cruz, à folha 344.
Minha fidelidade é tão antiga como meus dias, como já
disse. Semelhante crime não cabe no coração do descendente
de honrados pais e avós, como eu que neste artigo os tenho
seguido; não entra no coração de um Católico Romano que
sabe que Vossa Majestade Reina por Deus na terra, que por
êle dá as Leis aos seus vassalos; que quem lhe resiste a Deus
resiste, como eu sou observante das Leis Civis e Eclesiásticas,
como provam os documentos n.° 16.° e n.° 17.°, não sou blas-
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femo; não podia ser uma coisa e deixar de ser outra se declamassè contra a Augusta Pessoa de Vossa Majestade.
A gravidade do crime exclui que haja delinqüentes na
sua esfera; só loucos e irreligiosos podem cometer tal crime;
nem uma nem outra coisa sou; o curso de minha vida patente
á todos isto prova. Segue-se portanto que até tenho impossibilidade moral para ser declamador contra El-Rei, porque
constando uniformemente no meu país natal quanto respeito
ao Altar é indispensável que respeite o Trono porque tendo
eles muitas dependências místicas e políticas entre si não se
pode amar um e aborrecer o outro.
Para poder afirmar esse infame per juro que eu declamava
contra o Trono e seu Augustíssimo Chefe, devia antes provar
que eu detestava o Altar e blasfemava contra o Ente Supremo;
não se atreveram a tanto; segue-se que sou inocente e que a
imputação é injusta; e também porque não declararam a qua^
lidade da declamação que fazia. 0 mais é livre dito de malvados; e é chavão de que usam para segurar a perdição dos
inocentes.
A mola real do coração humano é o amor da glória; no
Governo Real gozava de nobreza e respeito, à proporção da
minha representação refletida de Vossa Majestade. Era no
íneu país respeitado. Que motivo tinha para detrair do
Governo que me honrava e protegia o meu estabelecimento!
Que governo têm tido os vassalos do Reino Unido mais liberal em proporção para a riqueza e que nada tem escapado à
sua perspicácia para a felicidade dos vassalos, que o de Vossa
Majestade? Até aqui chegam as minhas idéias conhecer para
não detrair de bens tão patentes. É portanto, falsa a imputação que me fazem de declamar contra a Sacratíssima Pessoa
de Vossa Majestade e seu Sábio Governo.
Se em minha alma não estivesse tão radicado o amor à
Soberania não seria o único que logo que tive meios de quebrar o jugo do governo interino o quebrasse, procurando o
Exército Real apresentando-me a êle como asilo verdadeiro.
Rui o primeiro que cumpriu ao chamamento que em nome de
Vossa Majestade fêz na sua Proclamação o Excelentíssimo
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Conde dos Arcos, que todo o Pernambucano honrado se incorporasse aos Reais Estandartes.
Eu fui, como é notório, que dei a mais exata informação
e plano para a entrada do Exército Real que nunca deixei até
entrar em Recife; fui eu só que voluntariamente dei tudo
quanto em mim estava para socorro do mesmo exército; sim,
fiz donativos, isto é, entreguei o que administrava por permissão de Vossa Majestade; que é o legítimo Senhor natural
não da pessoa dos seus vassalos, como de sua fazenda para
forragem do Exército; fui o singular que cumpri liberalmente com êste e outros deveres a que estava obrigado; o que
tudo obrei não por força, mas sim impelido do amor à realeza
para que se apossasse do que era seu e por conseqüência eu
desfrutasse tranqüilamente o que possuía.
Estes feitos por mim obrados são notórios, eles justificam minha conduta, logo que pude obrar com liberdade, logo
que o terror desapareceu, logo que deixei de ser órfão pela
Capitulação do dia 6, feita na Fortaleza do Brum; logo que
Vossa Majestade como pai apareceu a proteger aos seus
amados vassalos e livrá-los da opressão que um punhado de
militares esquentados plantaram na Província de Pernambuco.
Dos fatos praticados por mera força que foram os que
obrei para conservar a vida, aquele doce sentimento que se
desenvolveu logo com o homem e o acompanha até os últimos
instantes da vida, não podem nascer crimes por serem estes o
resultado de atos involuntários. Se isto não fosse uma verdade filha da Natureza e da Lei todo o meu país era Réu, todos
obedeceram, todos executaram o que se lhes mandou; e só
eu diminuí quanto em mim estava os graus de obediência e só
deixaram de o fazer logo que despontaram as forças de Vossa
Majestade, logo que houveram cabos de guerra e apoio a que
se ater.
Que prova mais Soberana de que só o medo é que me
obrigou a obedecer, e que nunca tramei Rebelião; do que o
mesmo sucesso e abandono que fiz da cruel causa no momento
Que pude desenvolver-me? 0 ódio que meus compatriotas
declararam aos chefes da Rebelião, os meios de que usaram
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para sairem do seu poder, do centro das suas mesmas fileiras,
deixando-as entregues a si mesmos declarando-lhes sucessivamente a guerra e a perseguição?
Se houvesse plano projetado de longo tempo, idéias fixas,
seria êste o sucesso de um dia, de um momento? Não idéias
anteriores, combinações de tantos entes e em negócio o mais
arriscado, não só aniquilam em tão breve tempo; a Ira, a
Esperança, a Teima (sentimentos mais naturais ao homem)
não se perdem num instante, aumentam a cruel máquina, não
se aniquilam por um só sucesso mau. E que receio em um
corpo bisonho e comandado por um homem que da arte de
guerra nada sabia?
Os mesmos chefes da Revolução conheciam bem o seu
estado, eles sabiam que as suas tiranias, bocas de fogo e baionetas é que continham os povos? Que no momento que tivessem forças para opor a força eles voariam com mais facilidade
que a leve palha ao sopro do terrível furacão e por esta causa'
largaram o Recife e Olinda (os pontos mais militares e mais
fortes pela natureza e arte), para irem-se sustentar no meio
dos matos, longe daqueles mesmos entes, que tinham degradado da sua representação e forças de armas.
Vossa Majestade não quer que por atos obrados por
necessidade e sem liberdade se castiguem os seus vassalos; e
proibe que se não pratique resistência singular, porque dela
não nasce utilidade e sim prejuízo ao Estado pela diminuição
de forças para a futura restauração, sendo precisa para ela
a obediência ao Governo intruso; eis aqui em suma a minha
conduta, a qual se acha aprovada pelo acórdão proferido
na causa da Justificação dos Excelentíssimos Marqueses de
Valença e Ponte de Lima = ibi
"Sem
que se lhes deva imputar como culpa o terem ido
para França no sempre lamentável tempo da nossa orfandade
por ordem do General Junot, intruso no Governo deste Reino,
pois que segundo os princípios de Direito Público, não restava
aos honrados e fiéis portugueses existentes neste Reino invadido, depois de reduzido pela força do usurpador a sua violenta sujeição, outro meio prudente mais do que a obediência
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às ordens do mesmo usurpador, como uma necessária conseqüència da sua violenta sujeição, porque a resistência singular
de cada um longe de ser favorável à causa do nosso legítimo
vidual mas também a futura Restauração do legitimo GoSoberano seria perigosa não só em sua conservação indivêrno do Príncipe Regente Nosso Senhor, enquanto o mesmo
Augusto Senhor ou as Forças da Nação não podiam expurcom
realizou
se
felizmente
depois
como
invasores,
os
gar
o poderoso auxílio dos nossos generosos aliados."
Confrontada a legítima história da minha vida nos
tempos desastrosos da Revolução; persuado-me que estou na
mesma razão de decidir que aquelas personagens portuguesas;
mesmo;
Eu
o
liberdade.
sem
e
força
obraram
eles
por
porque
eles obedeceram por não poderem resistir ao Governo intruso,
eu da mesma forma; julgou-se-lhes que não deviam ter morrido pelo Estado; porque o não salvaram e diminuíram a
futura Restauração; logo a mim se não pode imputar o não
ter feito uma resistência individual; antes aumentei a Restauração com minha pessoa e bens como é constante, o qüe
nada sucederia se fora temerário; logo como Vossa Majestade
é igual em suas decisões, estou na linha de que Vossa Majestade me restitua a minha antiga linhagem, honras e fazendas,
—
Apologético
in
mandando observar o que diz Tertuliano
Eitam leges veniam concedunt ex voluntate et necessitate
delinquenti.
F. S. J.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Francisco Pires da Franca
—
N.° 23.
29
N.°
documento):
do
(No alto
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Senhor.
Que a grandeza e a riqueza chamem o ódio e a inveja, e
convidem a calúnia não é de maravilhar; a superioridade
sempre custa a tolerar; o ódio indenizado respeito maquinai,
que nos arranca a fortuna brilhante e a calúnia satisfaz ao
ódio. O que é, porém, extraordinário é vermos o mérito
obscuro e modesto ser buscado no mesmo humilde asilo,
que
escolhera para furtar-se aos olhos do mundo e ser denunciado
injustamente e atassalhado com o mais inexplicável encarniçamento. Estas são as idéias que me suscita o caso do Réu,
o Padre Francisco Muniz Tavares que vai a ser julgado. Simpies Capelão da Agonia do Hospital de Nossa Senhora do
Paraíso e São João de Deus, acreditava que a humildade da
sua situação religiosa não o faria enxergar dos mais e menos
lhe criaria êraulos. Cumprindo escrupulosamente as suas
funções de humanidade e conservando a mais regular conduta e sentimentos de benevolência para com todos não esperava achar inimigos, não os tendo criado com ofensas.
Sucedeu, porém, o contrário, enxame de malvados a cujos
olhos ofendia a virtude do Reverendo Réu, censura constante
dos crimes, manchou-lhe o nome e imputou-lhe o mais execrando dos crimes sociais. Vejamos com que fundamento.
É o Reverendo Réu infamado de ser dos mesmos sentimentos monarcòmacos que desenvolveu o falecido Padre João
Ribeiro e de aliciar povos para o partido dos rebeldes. Cumpre
confessar que a acusação é grave e o constituiria digno das
maiores penas uma vez provada. Mas como conheceram as
testemunhas os sentimentos do Reverendo Réu? As leis não
têm pega sobre eles, senão quando são patenteados por ações.
Qual é a que citam as testemunhas, de onde possam deduzir
a verdade dos seus sentimentos? Apenas as testemunhas José
Antônio de Lemos Gomes, Joaquim José Vieira e Antônio de
Albuquerque e Melo, testemunhas gerais contra todos e
indignas; inteiramente de crédito, não só por isto, como pela
manifesta conclusão que demonstram os seus depoimentos e

pela marca da imoralidade de sua vida, atrevem-se a impular-lhe o freqüentar casas de adjuntos. Esta boa gente não
achando na conduta do Reverendo Réu nada que lhes desse
azo a perdê-lo, recorreram ao crime geral, que nesta Devassa
é como diz Tácito, ser o crime de Majestade nos tempos
dos Tibérios e Domicianos, "crimen eorum, qui criminfe]
vacabant". Mas o sábio sindicante tão pouco peso lhe deu que
nem ao menos inquiriu ao Reverendo Réu sôbre isto. E como
dar-se-ia atenção a embuste tão mal forjado e que variamente
depõem, apenas especificando um a casa do Cabugá e os
outros envolvendo-se em generalidades, a fim de escaparem
de descobrir-se a calúnia? Precisava que os Magistrados que
o têm de julgar fossem segundos Jefferies e que tomassem a
peito perder a inocência. Demais a freqüência em casas de
companhia públicas não é vedada por lei alguma; é preciso que
se provasse claramente a natureza criminosa das assembléias
e a ciência de quem as freqüentava, o que nos Autos se não
vê. O fato, porém, é que o Reverendo Réu nunca freqüentou
casa alguma das mencionadas, à exceção do quarto do Padre
João Ribeiro, a quem como Regente do Hospital as vezes visitava, por morar debaixo do mesmo teto, o que a boa da testemunha Claudino José Carrilho toma por sinal de participação de sentimentos. E o acidente da morada é suficiente
para a comunicação de idéias e sentimentos? Que fácil seria
então a instrução e educação! Bastaria alojar os alunos no
mesmo domicílio que os instrutores, para lhes fazer adquirir
as suas idéias. Que chapado filósofo é a tal testemunha! Eu
acreditava até agora que para nos apresentarmos tais quais
somos em conhecimentos, sentimentos e afeições além do
fundo diverso com que a natureza dota a cada um, era mister
apurado trabalho no uso e aplicação dos instrumentos de
conexão, evolução; mas o novo Aristóteles, a crê-lo, poupa
todos estes esforços. Deixemos de parte semelhantes desvarios e confessemos que não apresentando a testemunha fato
algum de sedução de pessoas e nem outro qualquer, por onde
se venha no conhecimento dos sentimentos do Reverendo Réiu
fossem eles quaisquer que fossem, não eram da jurisdição das
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muito que renegou os "podias". E o mais é que a conduta
uniforme e virtuosa do Reverendo Réu, verificada pelos
documentos n.os 1.°, 2.°, 3.° e 4.°, até destrói as conjecturas já
por si fúteis. Os citados documentos mostram o Reverendo
Réu sempre leal e probo, mesmo durante a desastrosa revolução. Em verdade como degeneraria em um momento quem
em todo o curso da vida se acomodara às leis, e praticara
com gosto os deveres de vassalo? Mudanças súbitas não se
.presumem sem motivos, os quais nos Autos não aparecem. E
que se dará quando o contrário é o que depreende-se dos
fatos? 0 Reverendo Réu era amigo dos rebeldes e foi por eles
esquecido de todo e deixado no humilde lugar que possuía.
Era amigo dos rebeldes e não se lhe deu emprego algum, nem
os de confiança como aos Padres Miguel Joaquim de Almeida
e Castro e Pedro de Souza Tenório, nem os eclesiásticos como
aos Padres Antônio Francisco Monteiro e Francisco Xavier
Garcia. Era amigo dos rebeldes e lamentava a revolução
como uma praga sucedida à sua Pátria (documento n.° 3.°,
4.°). Era amigo dos rebòldes e todavia sepultou com toda
a decência e caridade cristã os corpos do Brigadeiro Manuel
Joaquim e do Ajudante de Ordens Alexandre Tomás, aos
quais os rebeldes mais aborreciam como a seus cruéis inimigos (documento n.° 4.°). É preciso confessar que estes
não são os sinais de sentimentos revolucionários.
Porém, teimã-se que morou com o Padre João Ribeiro,
>o qual era um revolucionário, que devia conhecê-lo e não o
^evitando mostrava cumplicidade nos seus projetos e homogeneidade com a sua maneira de pensar. Mas já fica demonsIrado que a simples comunidade de vivenda não é comunidade
de idéias, pois que qualquer pode dissimular os seus sentimentos perante terceiros; o que de fato era mister que fizesse
ro Padre João Ribeiro perante o Reverendo Réu, se é que tais
idéias tinha, pois não lhe conheço até o dia 6 de março senão
sentimentos de benevolência geral e caridade ao seu próximo
«e de amor e respeito às leis e ao Soberano. Demais o Revê-
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rendo Réu bem que assistisse debaixo do mesmo teto e nomesmo Hospital, vivia em quarto separado, e nada tinha de
comum um simples Capelão da Agonia — lugar de nenhumpeso com o Regente do Hospital, a quem era incumbida toda
a inspeção c administração daquele estabelecimento pio e de*
quem havia toda a dependência.
Mas instam contra o Reverendo Réu que caso não distinguisse antes da revolução os sentimentos do Padre João*
Ribeiro, não podia alegar a mesma ingnorância depois dela
feita e que conhecendo-se devia como bom vassalo abandonar
o Hospital e largar sua perigosa companhia. Em verdade a
instância não parece séria. Há quem ignore que em tempos
anárquicos mostrar decidida aversão ao partido dominante é
convidar a proscrição de sua pessoa e bens? A fraqueza, que
inútil e precipitadamente desafia a força, bem merece ser por*
ela esmagada. A religião que o Reverendo Réu professa e
cujos princípios tem estudado com apuro para os poder ensinar
aos mais, como é de sua obrigação, comanda a humildade e
submissão aos poderes "etiam discolis", para que não excitemos a sua cólera. Acresce que a caridade Cristã lhe vedava
o largar o Hospital naquela crise. O Regente tendo sido eleito
Governador Provisório, entregue de todo a considações politicas e absorvido no vórtice da revolução, abandonou inteira-:
ínente o Hospital; e se o Reverendo Réu também o deixasse,
uão só faltariam aos pobres enfermos o pasto e consolações
espirituais, mas até os próprios alimentos. A religião e a natureza clamavam ao Reverendo Réu que não abrisse mão do
seu lugar em semelhantes circunstâncias. Obedeceu aosagrado reclamo e não teme ser criminoso perante a Justiça
humana, quando a sua consciência o abona e a Justiça Divina?
o absolve.
-

A absurda calúnia que lhe imputa a singular testemunha,
Claudino José Carrilho e que só por isto nada prova, de
armar-se depois da restauração, de duas pistolas, dizendo ser
uma para quem o fosse prender e outra para matar-se, é tão
irrisória e inverosímil que seria afrontar a discrição do Trihunal e insultar a sua gravidade o demorar-me a refutá-la
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seriamente. Basta refletir-se que o reverendo Réu durante a
revolução em que todos por segurança e hábito andavam
armados, o não fêz, visto que dos Autos não consta; e se êle
sentia assaz a dignidade de sua profissão para a profanar com
o porte de armas vedado pelos Cânones, ainda durante os
tempos tumultuosos, como se armaria quando a restauração
do Governo de El-Rei tinha restabelecido a tranqüilidade do
País? Enfim, a conduta religiosa do Reverendo Réu e a sua
só figura em que estão pintados a mansidão e timidez, desfazem o maligno depoimento. Demais precisava ser mais que
louco para sem lucro proferir palavras e fazer ações que
decerto o poderiam e que não tinha tenção alguma de executar, como não o executou, sendo preso no seu mesmo
quarto. Outras eram as ocupações do Reverendo Réu; esmerava-se em curar dos enfermos, quando ninguém deles se lembrava e não em soltar ímpias jatâncias. A astúcia com que a
boa testemunha pretendeu cobrir-se com a opinião de certos
Eclesiásticos que não nomeia, para declarar o Reverendo Réu
malévolo e mal intencionado, não lhe aproveitará para o
furtar a responsabilidade de caluniador; era do seu dever
nomeá-los para o Reverendo Réu confutá-los, e quando o não
faz, confessa tàcitamente que tudo é invenção de sua maldade, além de que segundo Direito, visto que não diz a quem
ouviu a acusação que faz ao Reverendo Réu, nenhuma prova
faz seu nú depoimento.
Mostrada como fica a pureza de comportamento do
Reverendo Réu, a nenhuma parte que teve nas desgraças de
sua Pátria, as quais quis antes remediar falando ao Padre
João Ribeiro, como disse nas suas respostas, que devem fazer
também parte desta alegação; discutidas por fim e desfeitas
quaisquer acusações, suspeitas e presunções, ainda as mais
leves e inverosímeis, só me resta lamentar a desgraça da natureza humana e a imperfeição dos nossos arranjos civis, que
força-nos a deixar por longo tempo ainda sem o menor indício a mais impoluída inocência confundida com as libres do
<írime. É verdade que os dias dos justos na terra são quase
sempre dias de lágrimas, mais em escaimbo um Deus que
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lhes enxerga o coração, guarda-lhes adoçamentos celestiais,
que bem pagam as amarguras do mundo. Porém, os legisladores da terra nada têm que dar em troco dos tormentos que
a imperfeição das leis faz sofrer aos míseros humanos: a
absolvição é-lhes devida de justiça; mas a sociedade tem ainda
outra obrigação: deve-lhes também o manifestar respeito a
virtude que sofreu, indenizar-lhe a faina abocanhada e
saldar-lhe a quebra da honra, deixando-lhe direito salvo contra
os caluniadores que enxovalharam a sua reputação. É quanto
o Reverendo Réu implora e espera das luzes, Justiça e Humanidade do Tribunal.
F. J.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Francisco Pires da Franca
i
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DEFESA DE FRANCISCO DE PAULA CAVALCANTE
JÚNIOR
Ut omnes intelligant in çoncionibus
esse invidise locnm, in judiciis ueritati.
Cie, Cluenl.
Quanto mais importante é um pacto social maior é a
Suavidade do delito que o viola. É por isto que os crimes que
se dirigem a ofender a Majestade e aniquilar o Governo foram
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sempre considerados como os maiores dos delitos sociais.
Semelhantes delitos tendendo a destruir a unidade política
fazem desaparecer até o Povo, que nada mais é do que a
coleção de homens debaixo de um Governo, idéia primeira,
dà qual depende a existência do corpo político e sem a qual
nem ao menos se concebe o que é o Povo. Mas o natural
horror a tais crimes e criminosos arrastou a mor parte dos
Legisladores além das barreiras permitidas; a Lei deixou a
impossibilidade que deve ser atributo e tomando as paixões
dos homens exagerou as penas e qualificou de crimes de
Estado até atos ou mui pouco criminosos, ou de todo inocenles. Nos tempos dos tiranos uma palavra indiscreta, um gesto
insignificante montaram a ofensa da Majestade, a tal ponto
não
daqueles
o
crime
êste
era
escritor
um
célebre
que
diz
que
tinham outro algum; o crime dos homens virtuosos. E chehumana Lei de
e
se
a
excesso
a
mal
êste
providente
garia
Arcádio e Honório que vem no título do Código = Siquis
Imp. maled., não pusesse um dique à tormenta do mal.
Graças à sábia e imparcial sabedoria da mesma Legislação; acham-se ao menos marcados distintamente os crimes
que chamamos de primeira cabeça, embora seja ela defeituosa
em confundir na mesma classe crimes de diversíssima gravidade, tem sem dúvida o bem de cortar pela raiz a arbitrariedade. Mas a providência das Leis é às vezes fraco obstáculo
contra o homem; o ódio pinta delinqüente quem o não é pelo
ditame delas.
Ê isto o que sucedeu ao Réu, o Primeiro Tenente Francisco de Paula Cavalcante Júnior; testemunhas inábeis em
Direito conluiam-se para perdê-lo e apesar de nada apresentarem na conduta do Réu que tenha vislumbre de crime de
Lesa-Majestade, a timidez e circunspeção natural aos Executores da Lei em casos de tanta graveza e o bem entendido
zelo pela Monarquia os induz a indicá-lo; e mais de dois anos
de prisão e sofrimentos são para o Réu fruto da imperfeição
legal, ou necessário zelo dos executores. E contudo, quase
tudo que as testemunhas avançam não merece o nome de
crime e o que merece nem semi-prova tem.
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Que o Réu serviu aos Rebeldes e foi nos fins Comandante
da Fortaleza do Brum é o que êle confessou e aquilo em que
as testemunhas são contestes; quanto ao mais nada provariam se o Réu não confessasse o que na verdade foi. E posto
que as ditas testemunhas pela natureza dos seus depoimentos
nada valham e por isso não seria mister ao Réu desenvolver
o mau caráter, contudo é sempre conveniente desmascarar a
cáfila de celerados que intentaram emporcalhar a toda uma
Capitania que sempre campeou de Leal.
Vitoriano José Marinho é um homem de inteira improbidade, mas não me convém, por modéstia, apontar-lhes os
defeitos que são assaz notórios, por envolverem um sexo fraco
e respeitável e que não devia ser abusado pela testemunha,
que lhe era ligado pelos laços mais venerandos. Demais é um
embriagado escandaloso, como o mostrou na Vila do Limoeiro,
quando aí foi fazer quartéis.
João Manoel Pereira é um indigno oficial que não se
envergonhava de ser marchante nas Alagoas e até furtava os
Direitos Reais, como consta das contas do oficial comandante do destacamento das Alagoas e do Ouvidor da dita
Comarca, o Desembargador Antônio Batalha; e ainda novamente mostrou a sua improbidade, roubando ao Cadete João
Marinho Falcão um cavalo que o General da Capitania, Luís
do Rego Barreto o obrigou a pagar por assinação de cinco
mil réis mensais.
José Antônio de Lemos, mercador de louça da rua do
Queimado, é de conhecida imoralidade e de tão má reputação que no tempo de D. Tomás José de Melo esteve a
ponto de ir à calceta em castigo de suas maroteiras.
Joaquim José Vieira, lojista da rua do Queimado, foi no
tempo da Revolução, Mandante do Regimento de Ferreira e
mostrou zelo pela causa dos rebeldes; e demais tinha relações
com o Padre João Ribeiro Pessoa.
Zacarias Maria Bessoni, lojista, é de um gênio mui fácil,
e tem adotado a maneira de pensar francesa, a respeito dos
deveres do estado conjugai, passando a cerrar os olhos a
tudo.
6
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João Borges de Siqueira, caixeiro do botequim de Manoel
Soares, foi soldado da guerrilha de Inácio Antônio da Trindade
e celebrou o presumido levantamento da Bahia com vivas e
algazarras de alegria.
Antônio de Albuquerque e Melo é um malvado de tal
monta que custam a aparecer semelhantes de século em
século; os seus crimes contam-se aos milhares; os adultérios,
escandalosa mordacidade, calotes e roubos o fizeram expulsar
de todas as casas honestas; e especificá-los seria fazer um
catálogo imenso.
Por fim, todas, à exceção das duas primeiras, são do
celebérrimo conluio da memoranda rua do Queimado, testemunhas gerais em tudo e contra todos; e portanto suspeitas
com razão de perjúrio e calúnia, pois passa as forças de
homens saber tudo e conhecer a todos.
Contudo desprezíveis como são as testemunhas, dos seus
—
1.°
conta:
apenas
Que servira aos rebeldes e
juramentos
comandara a Fortaleza do Brum; 2.° — Que comandara nos
primeiros dias da rebeldia uma peça no arco de Santo
Antônio da Ponte do Recife; 3.° — Que fora influído e ativo
no dito serviço e que era de confiança do Governo Provisório;
4.° — Que freqüentava casas de Ajuntamentos, mormente a
de Domingos José Martins; 5.° — Que fora Eleitor do
Governo Intruso; 6.° — Que saiu a uma expedição para o Sul
com José Mariano de Albuquerque. Passarei a tratar de cada
artigo por si.
É tão indisputável em Direito Público que a obediência
e serviços prestados a um governo injusto não são crime, que
julgo ocioso apontar às autoridades dos Grocios, Puffendorfs,
Vatels, e outros que tratam desta matéria. Basta que nem um
só a contrarie; havendo apenas quem excetue o serviço que
tende diretamente extorvar a restituição do Governo Legítimo. Mas certo não é desta natureza o do Réu, embora seja
qualificado o serviço militar como escora dos Governos;
quando é forçado como o do Réu e quando ainda não tem
aparecido as bandeiras do legítimo monarca, às quais se
possam obrigar os vassalos fiéis, é sem dúvida inocente todo
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e qualquer serviço. Ora que o Réu foi forçado, mostra-se dos
documentos n.08 1 e 6 e que não apareceram Reais Bandeiras
é notório dos mesmos Autos; pois que ainda no dia 20 de
maio, em que o Réu levantou as Bandeiras cie Sua Majestade e
salvou se não achavam as tropas no Recife; e que seja meio
de justificação a força e justo temor, é o que se mostra por
Direito. Heinec. Jus. Nat. L. 1.°, Cap. 4.° § 109, 111, Martini.
Elem. Jur. Nat. Posit. Cap. 5." § 183, 184, 185, 193.
Se servir aos rebeldes forçado pelas circunstâncias não
pode ser imputado ao Réu como crime é claro que o comandante da Fortaleza do Brum nada tem de criminoso. Era
continuação de um serviço já reconhecido inocente e nenhuma
qualidade tinha que lhe destruísse a inocuidade. Quanto mais
que o Réu só aceitou o dito comando pelas razões apontadas
nas suas respostas; um pai lhe ordenava acedesse ao que lhe
propunha o Desembargador Ouvidor de Olinda e quando um
pai manda um filho reverente não recusa obedecer, senão que
se opõe as ordens do Soberano que é pai comum; o que
neste caso não sucedia, antes se lhe abria a carreira da glória
e se lhe oferecia o único meio de lavar a superficial nódoa
que na sua reputação tinha deixado a aparente submissão ao
Governo rebelde. É certo que êste motivo só pende do dito
do Réu; mas atenda-se que outro não é o modo de se conhecer
segredos, senão a declaração dos interessados e a sua respectiva comparação. É isto só que abre as portas dos coraÇões. Enfim, foi tão patente ao Respeitável Sindicante a indiferença de semelhantes comandos que se acham soltos e
niesmo sem crime algum, quase todos quantos os ocuparam.
Sejam exemplo disso o Sargento-mor José do Rego Barros,
anterior Comandante da Fortaleza do Brum, que o Réu depois
comandou interinamente; o Sargento-mor Joaquim André da
<Ie Itamaracá; o Sargento-mor Pedro Corrêa da Maia da de
famandaré; o Capitão-mor Francisco Álvares da de Gaibu;
o Capitão-mor Antônio Francisco da Silva Couto Valente da
de Nazaré; o Primeiro-Tenente Raimundo Nonato da de Pau
Amarelo; e o Sargento-mor Reformado José Gomes Ferreira
dâ do Buraco. Por que fatalidade pesará somente sobre o
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Réu um crime que a ninguém mais danou? E sobre o Réu
que com tanto júbilo restituiu ao seu Legítimo Soberano a
Fortaleza que dos rebeldes recebera? É inexplicável este
fenômeno.
- O comando da peça nos princípios da Revolução no Arco
de Santo Antônio apenas o depõe José Antônio de Lemos,
que por singular não o provaria, se o Réu o não confessasse.
Mas este fato é um ramo de serviço que já se mostrou ser
inocente e nem importa que fosse a guarda da peça qualidade
que a testemunha talvez cuidou ser agravante, no que mostrou
sua ignorância e boa vontade. O Réu é Oficial de Artilharia
e estes oficiais são os que comandam as guardas em que há
peças, como sucedeu depois da Revolução e mesmo na Resturação. A boa fé do Réu se convence até pela franqueza das
suas confissões; quem duvidasse um só momento da inteireza
da sua conduta, seria mais recatado e menos fácil em declarar
quanto fêz e sabia.
Que o Réu fora influído no serviço dos rebeldes é o que
só afirmam as duas indignas testemunhas, João Antônio de
Lemos e Zacarias Maria Bessoni, ambas porém são vagas e
não apontam fatos que sejam motivo de sua convicção, o que
basta para não prestarem. L.° 4 C. de test. Como conhecerafn
as testemunhas a influência do Réu? Eram amigos dele;
ouviram-lhes os sentimentos? Não o dizem e nem que o dissessem persuadiriam a juizes sisudos que um nobre pernambucano, rico e militar de honra e pundonor se abaixasse a
conversações familiares com insignificantes lojistas de maus
costumes. Mas demos que soubessem pelas palavras do Réu
que êle aprovava o novo governo seria isto suficiente para
convencer a influência? Quem há tão ignorante que desçonheça que o medo e a prudência obrigam-nos a mascararmos
os nossos sentimentos e que as vezes mostramos fingida predileção pelo que mais odiámos? Que bem diferentes mostras
são as que o Réu deu, tratando com doçura e humanidade ao
Coronel Cristóvão de Holanda e ao negociante José de Oliveira Ramos, presos pelos rebeldes, como inimigos da sua
causa, como se vê dos documentos n.os 1.° e 7.°? É nova espécie
i
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de influência a que lhe ensinava a amar os inimigos do
partido que abraçara. 0 fanatismo político é, depois do religioso,
uni dos mais perigosos sentimentos e dos menos perdoadores;
mas no Réu nada obrou, talvez por não ter espírito composto
dos elementos de fogo, próprios a incendiarem-se com o sopro
das paixões políticas; mas isto é o mesmo que dizer-se
que o
Réu não foi, nem podia ser influído. Afinal para merecer
liminar desprezo tão fútil argüição, sobra ser ela o último
expediente de que os malvados deitam mão para enxovalhar
a quem não tem outros crimes. Repare-se que é o bordão
geral a que se apegam quando não acham outro e nem ao
menos tomam o trabalho de anunciar o modo por que chegaram a êste conhecimento. 0 bom é que a testemunha João
Borges contraria as mais, declarando ao Réu por pouco
influído, graças lhe sejam dadas; ainda temeu mentir tão descaradamente.
Quanto à inculcada confiança que Joaquim José Vieira
diz que o Governo tinha no Réu, não fazendo mesmo caso de
ser dito singular, basta ser da mesma vaga natureza
que a
imputação anterior para me não deter a refutá-la. Só advertirei que o fato do comando da Fortaleza não
prova maior
confiança por ter-se dado a muitos, nem a saída do Sargentomor José do Rego mostra desconfiança, pois sempre ficou
com o comando em título e passou para um exercício
que
marcava maior estima do Governo, como era o de Sargentomor de Artilharia e o disciplinamento do dito Regimento.
Além do que fica já exposta a verdadeira chave da sua aceiiação, a qual se fosse então conhecida, chamaria contra êle o
ódio do Governo Provisório e não confiança.
A freqüência do Réu nas casas de ajuntamentos é só
jurada por uma testemunha, Zacarias Maria Bessoni, o que
flao faz prova cumprida Ord. L.° 3.°, tit. 52. 52,
pri e nem
meia prova do tit. § 2.°, provindo de pessoa torpe como é êle.
Demais esta mesma testemunha é meramente de notoriedade,
& que segundo Direito nada vale. Hub. ad. tit. de
prob. n.° 6.
Embora, porém freqüentasse o Réu algumas das ditas casas,
corno não fêz, à exceção de ir
por duas vezes a negócio a de
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Domingos José Martins, que vinha daí. Era conseqüência da
freqüentação o conhecimento dos desígnios que se supõem e
não se provam dos Autos contra os que as freqüentavam?
Não por certo; e não sendo conseqüência infalível, era sempre
a
desígnios,
sabia
destes
Réu
o
se
que
provasse
preciso que
que não consta dos ditos Autos.
A assinatura da Eleição do Governo Provisório é só comprovada pela singela confissão do Réu, sem o que não o provaria a única testemunha Antônio de Albuquerque e Melo que
só depõe de fama pública. Mas nas circunstâncias em que se
achava Pernambuco e nas em que se viu o Réu, a prudência
fazia necessário, o que o Réu praticou. Dos documentos
n.° 1 e 6 vê-se que o Réu, no dia 7 fora chamado ao Campo
do Erário e aí constrangido a assinar a dita Eleição que já
estava feita. Como poderia o Réu recusar ordens emanadas
de homens cercados de força pública e que podiam castigar
até com a morte a menor recusa? Ignorava a promíscua mortandade que no dia anterior se tinha feito? E não podia
renovar-se naquele dia a começada no dia 6? Precisava ser
temerário para sem proveito expor-se a tanto perigo. A Eieição estava já completada; a firma do Réu exigia-se mais por
forma do que por necessidade que dela tivessem; quer a prestasse, quer a recusasse, o passo estava dado e os rebeldes
não voltavam atrás. A sua segurança pedia a criação de um
Governo que os amparasse da responsabilidade a que os sujeitavam os sucessos do dia 6; voltar à obediência antiga parecia-lhes ser o mesmo que assinar a sentença da sua infalível
condenação. O amor da vida, pois, o temor do castigo os
abalançava a tudo e desgraçado do Réu, ou de outrem a quem
viesse à lembrança fazê-los arrepiar a carreira. 0 mesmo
amor da vida e a temeridade de uma resistência inútil moveram o Réu a acomodar-se a determinações a que não podia
opor-se. Demais a mesma humanidade requeria o estabelecimento de um governo qualquer que sossegasse as perturbaEl-Rei
de
Governo
O
de
sangue.
a
estacasse
efusâo
e
ções
estava destruído. O General tinha capitulado e o povo assustado buscava a tranqüilidade na obediência. As Leis estavam;
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repairos e os crimes passeavam de cabeça levantada, sem
haver quem os sopeasse. Um governo, ainda injusto, era a
necessidade geral; era pedido por todos; e seria não só acanhamento, como decidida crueldade não escutar os clamores
do povo. O escrúpulo sobre o título e formas devia ceder à
necessidade da coisa. Foram estas as considerações que moveram ao Réu e as mais notáveis pessoas do Recife a se prestarem à instalação daquele injusto governo. Talvez porém se
repare que não forçassem também a assinar os mais oficiais
na classe do Réu, mas o reparo cessará, considerando-se que
não a qualidade de Oficial, mas a sua consideração pela sua
família, teres e figura no mundo, é quem moveu os rebeldes
a envolvê-lo na predita Eleição; e que não existindo nos mais
as mesmas qualidades, os seus nomes eram desnecessários
para esperar o novo Governo. O povo não os conhecia nem
os acatava e o seu exemplo era perdido para persuadir-lhes a
adoção da nova ordem de cousas.
A calúnia por fim com que João Manoel Pereira lhe
imputa ter ido à expedição do Sul com José Mariano de Albuquerque nem vale a pena de ser refutada. Ela por si mesma
se destrói; a testemunha nem dá razão de ciência, nem ao
nienos declara os nomes dos filhos do Capitão-mor
pai do
Réu que diz acompanharam a dita expedição e nem sequer
os postos. Que paralelo, pois, pode sustentar com a prova
que
resulta dos documentos n.0R 1, 2, 3, 4, 5, dos quais se depreende
o contrário? Advirta-se mais que o Réu nada negou, ainda o
que lhes podia fazer mal, apesar de não poder ser provado
sem essa confissão. Nem o sentimento da dignidade do seu
nascimento, nem o brio militar, nem enfim os
princípios da
sua educação, lhe permitiram ocultar a verdade; embora
dessa ocultação pudesse depender a sua salvação. Como
legaria pois uma expedição que não era mais
que uma conseqüência do serviço que confessou o
que o aproximava das
forças reais, as
quais então se poderia unir? Não se concebe
este absurdo.
*
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a nenhuma parte que o Réu teve no desgraçado motim do dia
6 de março. É plenamente demonstrado pelo documento
n.° 1, que havia tempos estava o Réu de licença por doente,
em seu Engenho Camorim; e que no dito dia bem que se
achasse recolhido à Boavista em casa de seu sogro, Joaquim
José Vaz Salgado, não acudiu ao rebate, apesar cio Regulamento, porque por felicidade sua estava ainda assaz molesto;
e teve assim a dita de não participar, mesmo involuntário,
nas perturbações daquele dia. Êste acontecimento fortuito
em grande parte foi um favor da Providência para com o Réu.
Êle só destrói qualquer suspeita que pudesse albergar contra
a sua fidelidade. Se o Réu tivesse algum conhecimento de
desígnios traidores que se imputam a pessoas de Pernambuco,
talvez gratuitamente, como parece à vista dos Autos, não
ficaria tranqüilo no momento decisivo da argüida conspiração; seria dos primeiros que se lançasse nos perigos; abalizar-se em tal dia era o caminho certo do respeito e estima
entre os mais consócios. Mas a quem de são entendimento
lembrará que o Réu procurasse a sua ruína? Êle tinha ainda
há pouco tempo tirado o Alvará de seu foro; requerido a
patente de Sargento-mor do Regimento de Cavalaria Miliciana
de Olinda, documento n.° 8.°, e a sobrevivência do Ofício de
selador da Alfândega que exerce seu sogro Joaquim José Vaz
Salgado, documento n.° 9, e rebelar-se era o meio seguro de nada
conseguir. Demais que podia ganhar o Réu, nobre e abastado
num Governo, onde era tudo regulado pela bitola da igualdade, até as cores mesmas? Igualdade de insignificância era
a sorte comum que a todos aguardava; e para o que doidos
somente concorreriam. Perder-se num instante as distinções
que por séculos tinham ganhado os seus avós, não podia
convir-lhe. A adesão pois que se viu necessitado a mostrar
foi claramente involuntária e coata.
E quanto se não aclara esta verdade com a final entrega
da Fortaleza que lhe fora cometida? O Réu não acompanhou
os fugitivos, antes os iludiu com a promessa de segui-los na
*
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companhia de seu pai e tio, assim que houvessem ultimado
as comissões que tinham ficado ao seu cargo; mas de acordo
com os mesmos no que só cuidou foi em reconhecer o saudável Governo de Sua Majestade e dar as mais exuberantes
provas de prazer pela Restauração tão suspirada e desejada
por êle, pelos seus e mesmo por toda a Capitania que gemia
debaixo do poder dos rebeldes. Quem pronto se prestou a
obediência legítima, quem com jeito escapou aos usurpadores,
que sem susto recebeu os vassalos fiéis, quem deu as marcas
menos equívocas de júbilo interior, não conservava fermento
de crime, nem temia o restabelecimento para o qual se honrava de ter concorrido. 0 Réu não apresenta estes fatos constântes do documento n.° 1 e a que se não opõem os Autos, como
motivos para evitar a pena, caso a merecesse, mas como
dados, de onde se deduz com a maior probabilidade a natureza dos seus verdadeiros sentimentos e como luz que sirva
de guiar ao espectador por alguma das vielas que a necessidade dos tempos obrigou o Réu a trilhar.
Sabe-se bem que serviços posteriores não destroem os
delitos primeiros, bem que movam ao Soberano que consulta
o bem do país a pô-los em esquecimento; mas não é graça
que eu peço para o Réu, é justiça, mas justiça temperada pela
eqüidade; mas justiça que olhe para os motivos das ações e
dê o devido desconto aos desvios necessários nos tempos de
perturbação. Guiados por êste farol concordarão comigo os
Sábios Membros deste Augusto Tribunal: 1.°) que os fatos
praticados são nus de culpa, já por forçados, já pelo fim nobre
oculto a que tendiam; 2.°) que quanto contra êle se alegou
que o possa criminar, é mera voz de Povo e segundo a L. 12
C. de paenis. Inst. de Oblig. et action. tit. 17, non vanae populi
vocês audiendse; e que qualquer pena que por semelhante
prova se impusesse, seria pena sem delito, como diz o
Desembargador Pascoal José de Melo. Inst. Jur. Crim. tit. 1,
§ 24 = si appareat poenam malignis delationibus, suggestionibus, vocibusque primum de crimine sparsis, qusc fanaticorum imprimis prsecipuse nocendi artes sunt, et inflictam
fuisse; 3.°) que mesmo nada se acha provado, segundo os
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Cânones jurídicos, atenta mormente a indignidade e suspeição das testemunhas, o que lhe destrói o crédito, como é doutrina constante de todos os criminalistas. Pastoret. Loix
Penales t. 1.° Capitulares. L. 7, § 186, nestas terminantes
palavras t= pessimum enim est et periculosum quemquam
de suspicione damnare.
Demais dado mesmo que houvessem algumas provas,
bastava que estas não fossem tais que excluíssem toda a
dúvida o que não podem fazer os incoerentes e vagos depoimentos que tomam esta alcunha nos Autos; assim é sem
dúvida que deverá ser o Réu absolvido, segundo a Regra de
Direito: in rebus dubiis, atque ambiguis humaniorem sequi
sententiam debemus. L. 10. § 1.° D. de reb. dub. L. 192.
§ 1.° D. de reg. jur. É por isto e principalmente pelo que
apontará a tão Doutos Juizes a sua conhecida Jurisprudência
que espera o Réu ser absolvido do imputado crime e resütuido a sua liberdade, honra e bens.
F. J.
Com nove documentos limpos e sem vício.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Manuel Gonsalues da Rocha
(No alto do documento): N.° 32. N.° 25.
(Todas as páginas lêm a rubrica): Pereira.
1-30,36,13

DEFESA DE FRANCISCO DE PAULA DE ALBUQUERQUE
MARANHÃO
Com o devido respeito.
Francisco de Paula de Albuquerque Maranhão preso nascadeias desta cidade, pelo imputado crime de inconfidente
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pela rebelião que houve no Recife de Pernambuco, oferece
a sua defesa que espera ser atendida, por não faltar a verdade em tudo o que se passou a seu respeito.
Morava o Réu no seu Engenho Megaó de Cima, quando
no dia 7 de março de 1817, teve notícia da infausta rebelião
que no dia precedente, 6 de março, tinha havido na Praça do
Recife, tendo-se o Governador e Capitão General recolhido à
Fortaleza do Brum e assentado ser da sua obrigação ir incorporar-se às Bandeiras de seu Regimento, como cadete que
era, para se opor aos rebeldes, partiu no dia 8 de madrugada
acompanhado unicamente de seu pagem.
Sucedeu que nesta jornada, no lugar do Bu, encontrasse
o Padre Antônio de Souto Maior à testa de cinqüenta e tantos
homens revoltosos e bem armados e foi obrigado a incor, porar-se à sua tropa, apesar da oposição do Réu que de nada
lhe aproveitou. No caminho para o Recife fêz o dito Padre
arrombar as cadeias de Iguaraçu por onde passara e soltar
os presos, sem fazer caso dos conselhos do Réu, que foi um
mero espectador daquele fato, sem para êle concorrer em
coisa alguma.
Chegando o Réu nesse mesmo dia pelas oito horas da
noite à Praça do Recife foi no dia 9 da manhã chamado por
Domingos Teotônio Governador que então era das armas
pela parte dos rebeldes e apresentando-se, foi obrigado a
entrar em serviço sem lhe valer desculpa alguma por mais
que se quisesse o Réu isentar. Este, pois, é o delito que se lhe
imputa e o ter acompanhado o Vigário de Itamaracá, Padre
Pedro de Souza Tenório quando foi tomar conta da Fortaleza do mesmo nome, na qual disseram seus inimigos achar-se
êle Réu, quando foi preso o Juiz de Fora de Goiana.
Primeiramente o Réu não fêz alarde de sua ascendência,
mas sendo que a nobreza suponha sempre boa educação que
exclui toda a presunção de delitos, não pode deixar de lembrar
ser descendente da primeira e maior nobreza de Pernambuco,
com o foro de fidalgo cavaleiro herdado de seus maiores, que
foram os restauradores de Pernambuco, Paraíba e Maranhão
e progressivamente mostraram sempre a mais perfeita fide-
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Jidade aos seus soberanos, fazendo-lhes distintos serviços sem
interrupção e gozando das primeiras distinções em conseqüência daqueles mesmos serviços.
O Réu por isso justamente estimulado a seguir o exemplo
dos seus maiores se veio oferecer voluntariamente ao serviço
de Sua Majestade e assentou praça de cadete no Regimento
de Linha do Recife, onde sempre serviu sem a menor nota,
aumentando o seu serviço quando voluntariamente se ofereceu nos preparativos de guerra a destacar, como destacou,
para o Presídio de Fernando e continuaria o serviço do mesmo
Regimento se não sobreviessem as mortes de seus
pais.
Foi quando entrou na herança de fazendas de
gados no
sertão, engenho de fazer açúcar que exigiam a sua
pessoal
assistência. Tendo casado, enchendo-se de filhos, ocorreu o
motivo para requerer outro serviço mais moderado como
fosse passagem para Ajudante de Milícias do Regimento estacionado no termo de seu Engenho, em que ao mesmo tempo
tratasse dos interesses de sua casa. Assim o conseguiu da
Real Beneficência, dignando-se El-Rei Nosso Senhor atender aos
motivos em que firmou a sua representação e súplica e não
obstante que tinha servido mais anos que os da Lei e tinha
por isso direito a pedir a sua demissão, contudo continuou a
servir para seguir em tudo os que fizeram os de sua
geração.
A conduta do Réu, que aliás não passa de vinte e oito
anos de idade, tem sido irrepreensível, sem jamais cometer
crime algum, nem o mais pequeno absurdo contra os seus
iguais. Ora, um homem que foi assim criado debaixo de uma
conduta regular, que teve pelo desvelo de seus pais uma educação bem morigerada e que nunca cometeu crimes
pelos
quais ficasse sujeito a severidade das leis e com a repetição
dos quais ficasse cauterizada a sua consciência
para cometer
outros maiores, não parece presumível, atendida a marcha do
coração humano, que fosse capaz de avançar-se ao maior dos
crimes e que arrastava consigo toda a sua perdição, qual o de
alta traição, mostrando por outra parte a experiência que não
•se
passa de repente de um estado moderado de vida e obediência às leis, ao da mais pérfida trangressão delas.
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Se o Réu porém teve a desgraça de ser coevo ao horrorosoatentado da revolução de Pernambuco, que tem feito derramar lágrimas aos bons cidadãos, pela maldade de uns poucos
de rebeldes que traíram a fidelidade ao seu legítimo Soberano,
foi desgraça que não podia evitar, a maneira dos
que viveram
nos tempos de proscrição suscitada por Mário ou Sila, ser
incluído no serviço do déspota monarcômaco Domingos Teotônio, foi devido à calamitosa conjuntura de ter êle concentrado em si toda a força e governo das armas.
Esta qualidade efêmera de que estava munido de fato e
não de Direito, por violência e força contra as sagradas Leis e
não por algum princípio lícito e honesto, aterrava todos os
cidadãos e não havia outro remédio senão obedecer, porque
para êle e os outros co-rebeldes era mais fácil executá-lo que
dizê-lo, uma vez que só com o terror se podiam fazer respeitados, que foi o sistema que praticou Júlio César, quando
entrando vitorioso em Roma e pedindo as chaves do Tesouro
ao que estava incumbido delas e ameaçando-o atravessá-lo com
a espada, acompanhou esta ameaça com as palavras: "vede
lá se eu não serei mais pronto em fazer do que dizer, e logo se
lhe entregaram as chaves.
O Réu que não deixou de ter instrução como pessoa nobre
e distinta e que na história achava exemplos de
que só o
terror foi sempre o mais forte apoio dos opressores da humanidade, quando se arrogam poderes emprestados que lhes
não competem, que remédio tinha senão obedecer em época
tão calamitosa? Mas neste caso e atendidas umas tais circunstâncias em que não entra a vontade deliberada de delinqüir,
é que Sua Majestade, por um princípio inegável e
que passa
por axioma da Jurisprudência natural de que as ações violentas não são imputáveis, foi servido
por sua Paternal Piedade determinar na sua Carta Regia de 29 de maio de 1819,
que todos os que cederam pelo terror e foram coatos a servire que não estavam incluídos nas antecedentes culpas, ficassem
Perdoados livremente e que entre estes os que se quisessem
Justificar inocentes se lhes admitiria livramento ordináriocomo seguros.
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Ora, o Réu não estava incluído nas antecedentes culpas
e, portanto ficou gozando da graça firmada na Palavra Real.
Não estava compreendido nas antecedentes culpas, porque não
foi chefe, nem cabeça principal da revolta. Não foi membro
de governos revolucionários ou dos comandantes em chefe de
cada um dos corpos de força armada a serviço dos rebeldes.
Não fomentou, propagou ou sustentou a rebelião, procurando
vir armas e munições de guerra de praças estrangeiras, nem
diligenciando a união de terras vizinhas. Está, pois nas circunstâncias da graça e de ser admitido a justificação que pernoite a Carta Regia para continuar no Real Serviço.
É bem verdade que os seus inimigos inventaram que o
Réu se achara na Fortaleza da Ilha de Itamaraeá quando nela
o Vigário Pedro de Souza Tenório fizera prender o Juiz de
Fora de Goiana, José Alexandre de Souza Gorgel do Amaral
Coutinho. Mas esta impostura é tão grosseira que se vai
mostrar ser uma mera intriga, uma falsidade dolosa e para
falar a verdade, uma tão descarada mentira de Pedro Luís
Henriques, comandante da mesma Fortaleza, testemunha à
folha 127, que jura de ver e presenciar que ali se achara o
Réu, quando é sem dúvida e de uma incontrastável certeza,
que ninguém melhor do que o mesmo circunspecto Magistrado podia saber quem concorrera para sua prisão, ou se
achava ali no tempo dela e se deve preliminarmente notar
que atendida a sua dignidade e ao decoro devido à sua pessoa
no emprego conferido por Sua Majestade havia de conservar
no seu coração um vivo rancor contra os que abalançaram a
um tal atentado, que primeiro atacava a autoridade, que a
pessoa e conservar na lembrança os que caíssem em tal
absurdo.
Contudo êste Magistrado é o próprio que no documento
n.° 1 declara = Que na ocasião de sua prisão na Fortaleza de
Itamaraeá não viu ao Réu no adjunto; que com armas na
mão lhe negou sua jurisdição e lhe intimou a prisão que se
realizou no Forte da Conceição; nem tinha ciência de qualidade alguma de se ter o Réu incorporado no adjunto que
tomou aquela fortaleza, o que melhor constará da competente
«
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culpa = Ora, este despacho não é uma simples atestação
que
se dá de um fato estranho, ou por um homem destituído de
jurisdição. É um ofício dado pelo mesmo Magistrado que se
diz injuriado com a prisão, a que anda anexa a
qualidade
agravantíssima de usurpação da Real Autoridade. Não é uma
injúria particular que êle podia remeter com a,sua tácita condescendência, é pelo contrário uma traição feita ao Soberano
na pessoa de seu representante, que este nunca
podia deixar
de fazer clara e patente a todos.
É um despacho dado por um Magistrado público,
que tem
obrigação de dizer a verdade em matérias respectivas ao seu
nobre ofício, debaixo do juramento que sempre se entende
prestado por êle nas mãos do chanceler-mor do Reino, principalmente em matéria que êle não podia ocultar, nem entregá-la ao esquecimento. Acresce que este Magistrado fêz auto
sumário, tirou testemunhas e prosseguiu
quanto em si coube,
injúria e o injuriante e pelo
que juraram as testemunhas
Unha obrigação de saber qual era o verdadeiro delinqüente,
praticando tudo isso em agosto de 1817.
Não obstante esses preliminares procedimentos
que
júridicamente praticou e não obstante a ciência
que se lhe presume de qual fosse o autor desse fato e
quais estavam presentes nesse ato, êle, todavia, é
quem, em 18 de fevereiro de
1819, declara por seu despacho
(documento n.° 1) não ter
vistq ali o Réu Que melhor defesa
podia repor este em semetttanté caso? Que testemunho mais abonado, ainda
que não
houvessem outros concordes? Contudo é concorde o de
seu
Próprio escrivão (documento n.° 2), Manoel da Mota Silveira,
atestando esta mesma verdade, afirmando debaixo de
juramento dos Santos Evangelhos, em obediência ao despacho
do
Excelentíssimo Governador e Capitão General da
Província,
que diz fechadamente = Ateste = (que vinha a ser em tudo
afirmativo do que se
pediu na petição em que se declarou
cÍUe a atestação devia ser com
juramento), que o Réu não se
achava naquele horroroso ato da
prisão do Juiz de Fora, nem
no da tomada da Fortaleza da mesma Ilha
de Itamaracá e
acrescenta: que o Réu não tomou interesse
na causa dos
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rebeldes e sendo por eles obrigados a prestar algum serviço,
se portou com muita moderação e que em uma ocasião que
encontrou com êle nesse desgraçado tempo lhe deu bem
conhecer o seu descontentamento.
Corrobora-se esta verdade com as três atestações constantes do documento n.° 3, de Francisco Álvares Monteiro,
sargento da mesma Fortaleza, Antônio Gonçalves de Souza,
condestavel dela e José Soares de Melo, os quais todos unânimemente afirmam que nem o Réu foi à tomada da fortaleza,
nem se achou nela nessa ocasião ou qualquer outra em todo
tempo que durou o governo dos malvados, sem que jamais
visse ao Réu na dita fortaleza, nem lhe constar ser visto por
outros.
Parece, pois, que esta prova tem chegado a evidência,
ficando assim desvanecida a falsidade do juramento folha 127,
de Pedro Luís Henrique, único que diz vira o Réu na fortaleza e sem dúvida estaria alucinado ou ébrio, porque não
obstante que o Réu não queira usar de personalidades por sua
defesa é obrigado a dizer que êle o é de profissão em ponto
tal que até deixava a fortaleza ao desamparo para ir visitar
as tavernas vizinhas e nunca os temulentos foram testemunhas dignas de fé, e a propósito diz Brissot Teoria das Leis
Criminais tom. 2, cap. 3, secc. 2, § 1, quando diz:
"Não basta,
porém, que as testemunhas não
nos queiram enganar. É preciso que elas não se enganem a si mesmas. Assim a fé que se deve dar a testemunha deve ser regulada não só pelo interesse
também
mas
verdade,
ou
não
a
dizer
de
tem
ela
que
da sua
mais
circunstâncias
e
capacidade
sua
pela
organização
??

continuaébrio
um
de
que
a
organização
tal
está
Que
não
dizer
se
Baco
pode
de
que
apoderar
deixa
se
para
mente
mostra
enganar-se,
enganar?
nem
pode
Que
enganar-se,
quer
se
os
si
de
fora
como
ficar
que
costumam
a experiência, pois
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deslizam nessa miséria e muitas vezes totalmente desacordados. Que é capaz de enganar mostra-se por isso mesmo que
não é uma testemunha de boa fé e maior de toda a exceção,
uma vez que a sua moral abraça um vício que se opõe à probidáde e honra de cada um e bem se deixa ver no presente
caso em que sendo a única testemunha que se animou a dizer
ter visto o Réu na fortaleza ao tempo da prisão do Juiz de
Fora de Goiana é logo desmentido pelo mesmo Magistrado,
pelo seu mesmo escrivão, pelo sargento e pelo condestável
da mesma fortaleza, que todos se acharam presentes na
mesma ocasião, de sorte que ou a testemunha se enganasse
por estar fora de si como costumava, ou quisesse enganar
para fazer mal ao Réu, dizendo singularmente tê-lo ali visto,
está convencido e de nada vale o seu juramento.
Em tais circunstâncias o Réu tem só contra si o que quiseram dizer as mais testemunhas a respeito do serviço coato
que prestou ao chamado governador das armas Domingos
Teotônio, e encontro precedente no lugar do Bu com o Padre
Antônio de Souto Maior. Para desvanecer esta imputação o
Réu opõe logo um argumento não equívoco de que não
sentia remorsos na consciência por um fato a que êle não
podia resistir, e vem a ser o constante do documento n.° 4,
a Certidão que lhe passa o Marechal de Campo Gonçalo Marinho de Castro, Comandante da Fortaleza das Cinco Pontas,
de ter-se o Réu recolhido voluntariamente à prisão na dita
fortaleza, por ordem do Excelentíssimo General respectivo.
Aqui entra o trivial princípio de que não se receia quem
nada teme. Ainda que houvesse essa ordem superior para o
Réu recolher-se à prisão êle tinha tempo para iludi-la, escapando-se. Mas êle que não foge podendo fazê-lo, dá uma
prova exuberante de sua inocência. Por uma parte a mesma
ordem do Excelentíssimo Governador dirigida a êle e não
entregue a um executor que duramente a fosse cumprir, é
sinal de que o mesmo governador conheceu ou que a imputação que se lhe fazia não merecia essa acerbidade, ou que o
Réu fosse capaz de deixar de obedecer e isso mesmo é uma
prova evidente de que conhecia a sua honra e caráter de
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vassalo fiel. Por outra parte a obediência pronta com que o
Réu se presta, acabou de convencer que não se temia da falsa
imputação que lhe quiseram fazer seus inimigos, testemunhas
de pouca fé.
Mostra-se pelo documento n.° 5, que na súplica que dirigiu o Réu ao mesmo governador declarou: que tendo notícia
do motim no dia 6 de março de 1817, logo no dia 8 imediato ao
da notícia saiu de seu Engenho Megaó de Cima, onde morava
há três anos com licença, acompanhado unicamente de seu
pagem e se pôs em marcha para o Recife a unir-se às Reais
Bandeiras e que no lugar do Bu fora surpreendido pelo Padre
Antônio de Souto Maior que marchava à testa de cinqüenta
e tantos homens armados a favor dos Rebeldes e o obrigara
a incorporar-se à sua tropa e que chegando o dito padre à Vila
de Iguaraçu, arrombara as cadeias e soltara os presos, sendo
Réu testemunha involuntária pela coação que lhe fazia e que
finalmente o Réu não cometeu excesso algum, nem serviu
voluntário e só obrigado à causa dos rebeldes e que disso
mesmo lhe mandasse Sua Excelência dar atestações pelas
pessoas que o soubessem e teve por despacho que atestassem
debaixo de juramento.
Aqui se encontram muitas atestações de pessoas constituídas em postos militares, afirmando todo o conteúdo da dita
súplica. Não é, porém, só por estas atestações que o Réu prova
esta verdade, prova-a também pela justificação n.° 6 com testemunhas juradas e com citação do Procurador do Conselho,
cujos juramentos são contestes e uniformes. Quanto ao fato
de se achar o Réu com licença registrada por tempo determinado e ordem do Excelentíssimo Governador, prova-se pelas
outras atestações n.° 7 do Brigadeiro Luís Antônio Salazar
Moscoso, e n.° 8 em que se acham onze assinaturas, principiando pelo Coronel graduado João Ribeiro Pessoa.
Parece, portanto, que o Réu tem provado pelo modo possível, todos os fatos deduzidos em sua defesa, visto que de
outro modo lhe era impossível, uma vez que se acha preso na
cadeia desta cidade da Bahia e os fatos foram acontecidos na
diversa distante Capitania de Pernambuco, sendo moralmente
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impossível que aqui se reproduzissem os mesmos atestantes
para jurarem a verdade e o Direito atendeu sempre a qualquer gênero de prova, quando de outro modo se não pudesse
fazer, tanto assim que o escravo que não pode jurar admite-se
nestas circunstâncias Ordenação livro 3, tit. 56, § 3, quando
de outro modo se não pode saber a verdade L. 7, ff. de testib.
L. 22, § licentia Cod. de jur. deliberand., não obstante a
proibição em regra pela Ordenação livro 4, tit. 85 pr.
Maiormente quando as testemunhas que juram a respeito
destes serviços violentamente prestados o fazem inverossímilmente, jurando por ver o que não era possível ver, ou naquilo
em que claramente se mostram convencidos, como seja primeiramente a testemunha 63 que jurando à folha 170 afirma
por ver que o Réu no serviço de Sua Majestade sempre andava
remisso e com licença e no dos rebeldes servia com muita
atividade, sendo que pelos documentos n.os 7 e 8 prova o Réu
que a licença era registrada e sem tempo determinado, por
ordem do Excelentíssimo Governador, e é claro que êste não
havia dar semelhante licença, se não conhecesse a justa causa
que motivava o Réu a pedi-la, que vinha a ser o melhoramento da sua lavoura que requeria a sua pessoal assistência,
por terem falecido seus pais e ter-se o Réu casado e enchido
de filhos e comprado o Engenho Magaó de Cima, quatorze
léguas distante da Praça do Recife, motivos estes tão justos
que foram atendidos por Sua Majestade, quando deferiu ao
seu requerimento em que pedia a passagem de cadete para
Ajudante de Milícias do termo de suas fazendas, sobre o que
precederam informações que lhe não podiam ser favoráveis,
se o Réu tivesse sido remisso no Real Serviço.
E como remisso? Se êle sentou praça voluntariamente, foi
destacado para o Presídio de Fernando, oferecendo-se também
Voluntariamente para ir no destacamento sem lhe tocar? E
por outra parte a testemunha não podia ver se era ou não
remisso no serviço de Sua Majestade, porque nunca serviu
com o Réu em seu Regimento, nem fora dele em ação alguma
e só os seus oficiais é que podiam conhecer se era ou não
remisso e castigá-lo; mas não o sendo nunca, antes premiado
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com a dita passagem, de que só se lembrou depois de servir
oito anos e terem falecido seus pais, vem a ficar inverossímil
e fora de todo o crédito o dito juramento.
Muito menos podia jurar a dita testemunha de vista, que
o Réu servia com atividade aos rebeldes, tanto porque em todo
aquele tempo esteve a dita testemunha preso e incomunicável
na Fortaleza das Cinco Pontas, onde o Réu nunca serviu,
quanto porque devia declarar os fatos que obrou o Réu, pelos
quais conheceu que o Réu era ativo e por conseqüência não
é acreditável em nenhuma dessas afirmativas; e pela sua animosidade dá bem a entender que jurou por ódio impróprio
em um sargento-mor como êle é, tudo procedido pela preferência do irmão do Réu no casamento que êle não pôde conseguir e que foi feito em vinte e quatro horas para frustrar-lhe a pretensão.
A testemunha 123, a folha 282, José Antônio de Lemos
Gomes está em piores circunstâncias, porque sendo vendilhão
não podia entender de serviços militares para jurar de vista
que era muito ativo no serviço rebelde, sem declarar em que
consistisse essa atividade, nem ter capacidade para conhecê-la;
mas que muito? Se é de tal caráter que tem jurado de vista
em todos os fatos e contra todos os presos, donde se conclui
a malvada intenção que tem de fazer mal. É do mesmo caráter
a testemunha 136 que jura a folha 320 e tem de especial o
seu juramento que jura por ver que o Réu sendo cadete foi
promovido a oficial pelos rebeldes, pois o viu com banda,
mas que não sabe se foi ajudante e nisto se descombina de
seu companheiro a dita testemunha acima referida folha 282,
ao mesmo tempo que esta testemunha serviu aos rebeldes de
Major nas Milícias e contudo não se acha preso para inquietar
aos mais com semelhantes juramentos.
Antônio de Albuquerque e Melo, testemunha 50 e jura
a folha 335, é também testemunha universal em todos os
fatos e contra todo Pernambuco, sendo impossível que tudo
saiba, sendo porém, bem constante a sua falta de consciência
e de religião. Jura, pois, que sabe por ver e observar que nas
casas do Cabugá, Filipe Neri, Martins e outros de suspeita o
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Réu freqüentemente ia e era tido publicamente por Maçou.
Mostra-se logo a falsidade porque mal podia o Réu freqüentar
essas casas, se pelo documento n.° 7 mostra que desde 8 de
niaio de 1817 esteve em sua casa e engenho, quatorze léguas
distante do Recife, por virtude da licença registrada sem
tempo certo que lhe concedeu o Governador.
Melhor falasse de si a dita testemunha, porque êle na
realidade freqüentava as ditas casas, já pelo artigo do jogo a
que é propenso, já por cantar modinhas com o seu bandolim
e ser amigo de aproveitar os chás e jantares nas casas alheias,
sendo contudo excluído de algumas pela sua perfídia, inquietando muitas famílias. Èle era tido por Maçon e fazia timbre
disso, sendo amigo inseparável do rebelde José Luís de Mendonça que gozava dêsse título e nunca foi visto nas igrejas,
nem nos atos de religião, singularizando-se por desabusado
e tido por libertino, pois até abandonou a insígnia da Ordem
de Cristo que professava.
Quanto ao jantar que deu o capitão-mor êle testemunha
não deixaria de assistir e todo o seu empenho êste e semelhante juramento é por se querer inculçaí realista e encobrir
por esse modo os serviços que fêz aos rebeldes na qualidade
de escrivão da Comarca, como foi notório, além de outras
coisas que se podiam referir, mas que se omitem por não
parecer paixão. Quanto ao juramento de Pedro Luís Henriquês já se tem mostrado a sua falsidade.
A Certidão que passou o Escrivão Fidelis José de Figueiledo, à folha 143, do Apenso G, em que declara o nome do
Réu, foi em conseqüência do despacho Ministrai, fundado no
juramento do dito Pedro Luís que se tem mostrado de
nenhum crédito e sendo que o Réu não negasse ter servido
de Ajudante de Campo ao governo rebelde era conseqüente
íüe recebesse cavalo para aquele serviço, ou dinheiro para
comprá-lo e isto é o que consta do recibo, à folha 192 verso
e Apenso F, da quantia de oitenta mil réis, passado aos 28 de
abril e sendo que servisse até 19 de maio vão vinte e um dias,
tornou a entregar essa quantia à Real Fazenda.
Ora, esta sua defesa se acha em tudo uniforme com as
suas respostas aos interrogatórios, confessando o encontro
¦
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que teve com aquele rebelde, Padre Antônio de Souto Maior,
no lugar do Bu, até que chegou ao Recife e não pôde evitar
ficar ali às Ordens de Domingos Teotonio com o título de
Ajudante de Campo sem Patente, não podendo deixar de obedecer, nem lhe sendo atendida a permissão que pediu de ir
para o engenho e que quando Domingos Teotonio saiu para
Olinda o acompanhou até Olinda entendendo que ali se estabeleceria, mas desconfiando aí que êle se retirava para o
sertão, pela desordem em que via tudo, como êle caminhasse
para as partes do seu engenho o acompanhou até Paulista e
logo pôde escapar-se se retirou para ir para o seu engenho,
mas primeiro foi recolher-se ao engenho de seu irmão Jerônimo até que dali partiu para o Recife e se foi apresentar ao
General Rodrigo Lobo no dia 22 de maio.
Não negou que êle presenciasse o fato da soltura dos
presos em Iguaraçú, feita pelo dito Padre Antônio, sem que
o réu cooperasse para coisa alguma, estando ali involuntário
e como espectador e chegando ao Recife pelas oito horas da
noite bastantemente enfadado e achando seu sogro de cama
e não tendo para onde ir senão para o engenho donde podia
facilmente ser mandado vir pelos rebeldes, se deixou ficar e
no outro dia foi chamado sem saber quem lhe dera parte
da sua chegada e só supondo que fora o dito Padre. E que
sairá de sua casa no dia 8 e que não acompanhara o Vigário
à Fortaleza de Itamaracá nem aí se achou; e o que é mau é que
chegando-lhe a Patente de Ajudante de Milícias de Goiana
que tinha requerido à Corte como disse no mês de abril, não
a apresentou aos rebeldes e a guardou e depois apresentou-se
ao Excelentíssimo General Luís do Rego Barreto, que lha
cumpriu, e em 1816 tinha requerido a Carta de foro de seu
pai, a qual veio no mesmo ano e tornando a requerer a mercê
de hábito, não saiu por causa da revolução.
Logo, o Réu só estimava o feliz Governo de Sua Majestade, de quem só esperava graças e benefícios e não podia ser
do conluo dos rebeldes e freqüentar casas suspeitosas eni
1817 em que brotou a revolução a 6 de março, quando ainda
em 1816 estava recebendo graças e requerendo outras novas.
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À vista de verdades tão uniformes e claras parece que a inocência do Réu está demonstrada de um modo a não padecer
dúvida, mediante a interpretação benigna e a sombra da Carta
Regia de 29 de maio de 1819, artigo 4.°, por ser o Réu forçado
a ceder à força pelo terror, pelo que toca aos serviços prestados
e não se ter achado na Fortaleza de Itamaracá no ato da
o
acompanhado
ter
nem
Goiana,
Fora
de
de
do
Juiz
prisão
Vigário Pedro de Souza Tenório quando foi a ela, como se
acha plenamente provado e legalmente confutado o singular
juramento da testemunha Pedro Luís Henriques.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
d

Manuel Gonsalves da Rocha
(No alto do documento): N.° 33. N.° 26.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
1-30,36,12 n.° 1

Diz Francisco de Paula de Albuquerque Maranhão, cadete
que foi do Regimento de Linha do Recife, depois Ajudante do
Regimento Miliciano da Vila de Goiana, e proprietário do
engenho Megaó de Cima, do termo da mesma vila e presentemente preso na cadeia da cidade da Bahia, pelo Juízo da
Alçada, onde tendo perguntado foi arguido da culpa de que
fora um dos que concorreu com armas à tomada da FortaJeza de Itamaracá, e prisão de Vossa Senhoria naquela mesma
fortaleza, por parte dos insurgentes, e porque todo o arguido
é inteiramente falso e suposto, roga o suplicante a Vossa
Senhoria, em abono da verdade e Justiça, que se digne atester se o suplicante se achou na tomada da referida fortaleza
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e prisão de Vossa Senhoria, a fim de que por calúnias não
padeça oprimida a inocência do Suplicante, que se achava no
seu engenho Megaó de Cima muito distante, portanto.
Pede ao Doutor Juiz de Fora que em favor da
Justiça seja servido atestar o que o Suplicante
requer.
E Receberá Mercê.
Na ocasião de minha prisão na Fortaleza de Itamaracá
não vi ao Suplicante no adjunto que com armas na mão, me
negou minha Jurisdição e intimou prisão que se realizou no
Forte da Conceição; nem tenho ciência de qualidade alguma
de o Suplicante ter-se incorporado no Adjunto que tomou
aquela fortaleza, o que melhor constará da competente culpa,
o que é verdade e para firmeza lhe anteponho minha fé e
autoridade. Goiana, 18 de fevereiro de 1819.
José Alexandre de Souza Gurgel do Amaral Coutinho
O Doutor Antero José da Maia e Silva, Cavaleiro da
Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral de Pernambuco e
Juiz da índia e Mina, pelo dito Senhor, que Deus guarde, etc.
Faço saber que me constou por fé do escrivão ajudante que
esta escreveu ser a letra e sinal da atestação supra e retro do
próprio nela conteúdo o que hei por justificado. Recife de Pernambuco, 1.° de março de 1819. Inácio da Fonseca e Silva
o escrevi.
¦

Antero José da Maia e Silva
*

N.° 3.877
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 27 de março de 1819.
Araújo
1-30,36,12 n.° 2
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz Francisco de Paula de Albuquerque Maranhão, preso
na cadeia da Bahia, pelo imputado crime de inconfidente, que
para bem de sua defesa lhe é necessário que Manuel da Mota
Silveira Escrivão do Público Judicial e Notas da vila de Goiana,
que com o Doutor Juiz de Fora da mesma vila, José Alexandre,
se achava de visita em Correição na Ilha de Itamaracá, na
ocasião em que êste foi preso pelos rebeldes, e a fortaleza
cedida aos mesmos, lhe ateste com juramento aos Santos
Evangelhos se viu o Suplicante nestes criminosos atos, e o
que souber de sua conduta no tempo da desgraçada revolução
desta capitania, portanto,
Pede a Sua Excelência seja servido mandar
que o Suplicado lhe passe a dita atestação na forma
requerida.
E Receberá Mercê.
Manuel da Mota Silveira, Escrivão do Crime e Cível e
Tabelião Público do Judicial e Notas da vila de Goiana e seu
termo por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc.
Atesto que achando-me na Ilha de Itamaracá com o
Doutor José Alexandre de Souza Gurgel do Amaral Coutinho,
Juiz de Fora da dita vila, na ocasião em que os revoltosos
desta capitania lhe disputaram a autoridade, e o prenderam
não se achou neste horroroso ato o Suplicante Francisco de,
Paula de Albuquerque Maranhão, nem no da tomada da fortaleza da mesma Ilha de Itamaracá; que o Suplicante não
tomou interesse na causa dos rebeldes, sendo por eles obrigado a prestar algum serviço se portou com muita moderaÇão, e em uma ocasião que tive com êle encontro, nesse desgraçado tempo, êle me deu bem a conhecer o seu descontentamento, o que tudo atesto com o juramento dos Santos
Evangelhos em virtude de despacho retro. Recife, 12 de
junho de 1819.
Manuel da Mola Silveira
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O Doutor Antero José da Maia e Silva, Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade
Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor
da comarca de Pernambuco, Juiz de índia e Mina, pelo mesmo
senhor, que Deus guarde, etc. Faço saber que me constou
por fé do escrivão que esta subscreveu ser a letra e sinal da
atestação retro e supra do próprio escrivão da vila de Goiana
Manuel da Mota Silveira, o que hei por justificado. Recife de
Pernambuco, 12 de junho de 1819. José Pereira de Lima
Gondim, subscrevi.
Antero José da Maia e Silva
N.° 774
Pagou oitenta réis de selo.
Recife, 14 de junho de 1819.
Ferreira
(No alio do documento)- Atestem. Recife, 11 de junho
de 1819. Rubrica.
(Todas as páginas têm a rubrica)- Pereira.
1-30,36,12 n.° 3

Francisco Álvares Monteiro, sargento da Fortaleza de
Santa Cruz de Itamaracá, etc.
Atesto e se necessário for jurarei aos Santos Evangelhos
que no tempo da abominável revolução perpetrada neste país,
que por mandado dos insurgentes foram à tomada da dita fortaleza, tanto nesta ocasião como em todo mais tempo, durante
o governo dos malvados, nunca vi nem mesmo me constou
ser visto por outros na fortaleza ou fora dela a Francisco de
Paula de Albuquerque Maranhão, senhor do Engenho Megaó
de Cima, freguesia de Tejucopapo, o referido passo na ver-
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dade, por esta me ser pedida, a passei de minha letra e sinal
no quartel da referida fortaleza em Pernambuco aos vinte e
oito do mês de abril de mil oitocentos e dezenove.
Francisco Álvares Monteiro
Sou conforme e o certifico por ser tudo verdadeiro, o
deduzido acima na atestação retro do meu companheiro sargento da fortaleza, etc.
Antônio Gonçalves de Souza
Condestável da mesma.
Atesto na mesma conforme e acima declarado, como
jurarei se preciso fôr. Pernambuco aos vinte e oito do mês
de abril de mil oitocentos e dezenove.
José Soares de Melo
Reconheço a letra e sinais supra serem das pessoas referidas nas atestações retro. Recife, 7 de maio de 1819.
(Sinal Público).
Em fé e testemunho de verdade.

O tabelião público.

José Francisco de Souza Magalhães
N.° 251
Pagou quarenta réis de selo
Recife, 7 de maio de 1819.
Guimarães
Ferreira
1-30,36,12 .» 4
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz Francisco de Paula de Albuquerque Maranhão, Primeiro Ajudante de Milícias da vila de Goiana, que a bem de
sua justiça se faz necessário que o Marechal de Campo e atual
Comandante da Fortaleza das Cinco Pontas lhe dê por certidão ou atestação o dia, mês e ano em que o Suplicante por
ordem de Vossa Excelência veio do seu engenho, quatorze
léguas distante dessa praça, pessoalmente e sem guarda
alguma, recolher-se àquela fortaleza, para as averiguações
que se oferecessem a bem do serviço de Sua Majestade, visto
que sua consciência nada receava portanto,
Pede a Vossa Excelência seja servido assim o
mandar.
E Receberá Mercê.
Atesto que do livro em que se fazem os assentos dos
presos que vêm para esta fortaleza nele à fôlba 34 consta que
Francisco de Paula de Albuquerque Maranbão, Ajudante do
Regimento Miliciano da vila de Goiana, por ordem do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor General veio recolher-se
voluntariamente a uma das cadeias desta fortaleza, incomunicável, em 6 de março de 1818. Foi para o Hospital Real em
3 de abril e dele embarcou para Bahia em 30 de setembro do
referido ano, a cujos assentos me reporto. Fortaleza das
Cinco Pontas, 13 de outubro de 1818.
Gonçalo Marinho de Castro
Marechal de Campo.
O Doutor Antero José da Maia e Silva, Professo na
Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade, Desembargador geral de Pernambuco, Juiz de Índia e Mina, pelo
mesmo senhor que Deus guarde, etc. Faço saber que me
constou por fé do escrivão que este subscreveu ser o sinal
«Ia atestação do Marechal Gonçalo Marinho de Castro o que

105
hei por justificado. Recife, 14 de outubro de 1818. Miguel!
Pires Gomes escrivão o escrevi.
Antero José da Maia e Silva
N.« 1.198
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 14 de outubro de 1818.
Guimarães
César
(No alio do documento): Atestem requerendo. Bahia, 8
de outubro de 1818. Rubrica.
1-30,36,12 n.° 5

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz Francisco de Paula de Albuquerque Maranhão, preso
na cadeia da Bahia pelo imputado crime de inconfidente, que
a bem de seu direito lhe é necessário que as pessoas de prohidade, tementes a Deus, e fiéis vassalos de Sua Majestade,
moradoras na Ilha de Itamaracá lhe atestem o que observaram na sua conduta nos dias tenebrosos da revolução desta
capitania e mui especialmente se lhes consta que o Suplicante tendo notícia do motim que se levantou nesta praça no
(lia 6 de março de 1817, ou no imediato ao recebimento da dita
Notícia saiu do seu engenho Megaó de Cima, aonde morava
há três anos com ciência, acompanhado unicamente do seu
Pagem e se pôs em marcha para esta vila a unir-se às Reais
Bandeiras e
que no lugar do Ru fora surpreendido pelo Padre
Antônio de Souto Maior,
que marchava à testa de cinqüenta
e tantos homens armados, a favor dos rebeldes e que o obriSara a incorporar-se à sua tropa. Se o dito Padre chegando
a vila de Iguaraçu arrombou as cadeias e soltou os presos, de
cujo criminoso ato foi o Suplicante testemunha, que ali se
achava, obrigado
pela força do dito rebelde. Finalmente se
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lhe consta que o Suplicante cometesse algum excesso e se
voluntariamente serviu à causa dos rebeldes ou se antes foi
constrangido, pois que seguindo o exemplo de seus maiores
deu sempre provas de fidelidade a El-Rei Nosso Senhor.
Pede a Vossa Excelência seja servido mandar
que atestem.
E Receberá Mercê.
José Antônio Pinheiro, Capitão-mor confirmado na capitania de Itamaracá por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus
guarde, etc.
Em conseqüência do respeitável despacho do Ilustríssimo
e Excelentíssimo Senhor General no presente requerimento
atesto debaixo de juramento que é verdade todo o alegado,
pois assim me consta. Quartel de Tejucopapo, 10 de maio
de 1819.
José Antônio Pinheiro
Atesto debaixo de juramento que é verdade tudo quanto
o Suplicante alegou neste requerimento. Tejucopapo, 10 de
maio de 1819.
José Francisco Pinheiro
Capitão Comandante da
Companhia de Tejucopapo
de ordenanças de Itamaracá.
Atesto debaixo de juramento eu abaixo assinado que é
verdade todo o alegado neste requerimento. Quartel da povoação de Tejucopapo, 10 de maio de 1819.
Simão Álvetres de Vetsconcclos
Alferes da Companhia da dita
povoação, das ordenanças da
capitania de Itamaracá.

107 —
Atesto debaixo de juramento eu abaixo assinado que é
verdade o que o Suplicante alega neste requerimento. Tejucopapo, 10 de maio de 1819.
Manuel de Souza cia Costa
Capitão da Infantaria de Milícias.
Atesto com a verdade por me constar debaixo de juramento que é verdade tudo quanto o Suplicante alega neste
requerimento, por me constar e ser seu vizinho. Tejucopapo,
11 de maio de 1819.
Manuel José de Melo
Capitão.
Atesto debaixo de juramento que é verdade o quanto o
Suplicante alega no presente requerimento. Tejucopapo, 11
de maio de 1819.
José de Sá de Albuquerque
Alferes da Infantaria Miliciana.
Atesto debaixo de juramento que é verdade tudo quanto
o Suplicante alega neste requerimento. Tejucopapo, 12 de
maio de 1819.
Antônio José Bandeira de Menezes
Alferes Porta-Bandeira do Batalhão n.° 15.
Atesto debaixo de juramento que é verdade o quanto o
Suplicante alega no presente requerimento. Megaó de baixo,
11 de maio de 1819.
Joaquim José de Sá e Albuquerque
Capitão do Distrito de Ponta de Pedras.
Atesto debaixo de juramento que é verdade o quanto o
Suplicante alega no presente requerimento. Povoação de São
Lourenço, 11 de maio de 1819.
Cosme Bezerra de Melo
Tenente.
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Atesto debaixo de juramento que é verdade o quanto o
Suplicante alega no presente requerimento. Povoação de São
Lourenço de Tejucopapo, 11 de maio de 1819.
José Henrique de Sei
Tenente de Milícia.
Atesto debaixo de juramento que é verdade tudo quanto
o Suplicante alega neste requerimento. Tejucopapo, 11 de
maio de 1819.
Carlos Vilorino Menezes
r

Nós abaixo assinados atestamos serem as letras e sinais
das atestações retro e supra dos próprios nelas contemplados,
porque temos deles todo o conhecimento e faremos certo em
juízo se necessário for. Recife de Pernambuco, 14 de maio
de 1819.
Francisco da Rocha Wanderley
André ele Lemos Ribeiro
Reconheço serem os sinais supra dos próprios Francisco
da Rocha Wanderley e André de Lemos Ribeiro. Recife de
Pernambuco, 15 de maio de 1819.
Em testemunho de verdade (Sinal Público) o Tabelião
Público.
José Pereira de Lima Gondim
O Doutor Antero José da Maia e Silva, Professo na Ordem
de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu
Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca e
Juiz de índia e Mina pelo dito senhor, que Deus guarde, etc.
Faço saber que me constou por fé do escrivão que esta subscreveu ser a letra e sinais público e raso do reconhecimento
supra do próprio Tabelião nele conteúdo o que hei por justificado. Recife, 15 de maio de 1819. Inácio da Fonseca Silva
escrevi.
Antero José da Meda e Silva

109 N.° 902
Pagou cento e vinte réis de selo.
Recife, 17 de maio de 1819.
Guimarães
Ferreira
(No alto do documento): Atestem debaixo de juramento.
Bahia, 5 de maio de 1819. Rubrica.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
1-30,36,12 n.° 6

DEFESA DE FELIPE NÉRI FERREIRA
Senhor.
A Providência zomba as mais das vezes dos planos
niais bem concertados, da sabedoria humana e assim nos
admoesta que só nela deve ser fundada toda nossa esperança
de felicidade, até neste baixo mundo.
O homem vão, que só consulta à sua prudência, vê num
momento perdido o que mais se cansou em segurar e colhe
frutos amargos da planta a mais suave. Que prestante lição
a êste respeito nos dá o Réu, Felipe Néri Ferreira! Afanou-se
em cingir à sua conduta a mais estrita probidade e penetrado
do mais profundo respeito às Leis protetoras, debaixo das
quais vivia, talvez se congratulava de ter escapado às tormentas da desgraça. Mas esquecia-lhe que nas Antilhas da
vida humana os furacões sopram inesperados no meio de um
céu sereno e claro e levam consigo sem resistência e varrem
sem piedade os homens e as suas obras. Assim em Pernambuco uma revolução insensata e não esperada sossobrou a fortuna do Réu, e por uma complicação de acidentes necessários
° fêz parecer criminoso e ora o obriga a defender-se de crimes
<|Ue nem por sonhos perpetrou, como passo a demonstrar, cor8
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rendo pelos olhos toda a sua conduta, durante o governo do
terror e respondendo às acusações fúteis e negras calúnias,
vomitadas contra a sua inocência.
Amanheceu o desastroso dia 6 de marco de 1817; e o
General da Capitania, que tinha como dado prelúdio a terrivel cena que depois seguiu-se, assustando os ânimos do povo
com indesculpável imprudência e procurando excitar ressentimentos e distinções mesquinhas de Pátria, pôs o remate à
obra da loucura, consentindo que um só homem prendesse a
oficiais, a mor parte indispostos contra êle, muitos por êle
preteridos, e todos imputando ao seu ódio e mau conceito que
deles exprimia o General na sua ordem do dia anterior. A
desesperação faz o que faria o concerto, ou veste-se o concerto
nos trajos da desesperação: é morto o Chefe do Regimento
de Artilharia e seguem-se a esta outras mortes; porque o
furor não fica no meio do caminho. Cresce o motim,
une-se-lhe a revolta; propaga-se o contágio; c a furiosa
demência, para escapar ao merecido castigo, encara, como
precisa a dissolução do Governo que temia. As ruas inundam-se de patrulhas; os cidadãos os mais pacíficos são armados à forca e arrancados dos seus domicílios; e o Réu recluso
em sua casa, cortado de susto e horrorizado do sucedido que
apregoava a voz geral, cuidava em escapar à violência popular, mas não o permitiu a sorte.
À uma hora da madrugada do dia 7 bate-se com fúria à
sua porta e Domingos José Martins, um dos amotinados que
mais se distinguira, acompanhado do Coronel Manoel Corrêa
de Araújo, à testa duma numerosa escolta, o força a sair de
casa e o conduz ao Campo do Erário, onde lhe fazem assinar
papéis cujo contexto ignorou e ainda ignora. Consegue com
pretextos voltar à sua casa na mesma manhã, mas logo depois
é chamado ao mesmo Campo, pelo Sargento de Artilharia,
João Pita, de ordem dos revoltados e obrigado a votar num
Governo; o que faz até por ser preciso substar-se (sic) a anarquia e parar a ef usão de sangue, que a não haver quem o estorvasse podia bem continuar: conserva-se depois em inação até o
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último dia do mês de março, tempo em que é nomeado Juiz
Ordinário do Crime e Polícia, separando-se este ramo da Adniinistração Judicial do Cível, os quais juntos ocupava o Dr.
Francisco de Brito Bezerra Cavalcante, como se mostra do
documento n.° 1, do Apenso C. Recusa aceitar mas é constrangido e no desempenho das funções ao dito emprego deixa
de cumprir as ordens violentas do Governo Provisório e faz
todo o bem aos presos que lhe são incumbidos, quanto podia
fazer quem sempre teve assessores nomeados pelo Governo e
que sentenciavam os feitos. Abandonando os rebeldes o
Recife, o Réu por prudência oculta-se momentaneamente e no
dia 14 de junho vem recolher-se voluntariamente à
prisão,
brontò a responder pelas inculpações que lhe fossem feitas.
Esta exposição é verificada pelo documento n.° 1. Três
são os fatos desta narração que precisam de observação, porquanto talvez se contem como crimes ou índices deles. Mas,
antes de os considerar, farei notar a nenhuma parte que o
Réu tomou no motim. Do citado documento se vê que o Réu,
entre sustos e aflições, gastou todo o dia 6, em que arrebentou
o motim, só em abrigar os seus amigos e parentes e furtá-los
aos riscos da comoção popular. Este só fato sobeja para
mostrar a nenhuma participação que teve o Réu de projetos
de revolta, caso alguns houvessem: se fosse mancomunado
com os instrumentos da desgraça de Pernambuco, devera
comparecer ao som do rebate que anunciava o perigo dos
consócios e não chamar sobre si o ódio deles e talvez a vingança, ocultando-se e recusando a ter parte nos riscos e desatinos. O dia 6 foi o alicerce da revolução: os que nele figu1'aram voluntariamente são os verdadeiros criminosos: foi
daquele impuro charco que dimanaram os miasmas
pestilenciais que infectaram depois o pove, o qual constrangeu os
homens de fortuna e probidade a uma submissão forçad'a.
Analisemos os fatos e primeiro que tudo, as testemunhas,
Pesando na forma das Leis 2 e 3 D. de test. a sua dignidade,
costumes, gravidade, fé, inimizade contra o Réu, e, enfim,
^verossimilhança e improbabilidade dos seus depoimentos.
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As testemunhas às folhas 17 verso, 32 verso, 33 e 39,
apesar de pouco valerem pelo azedume que mostram contra
quase todos e jurarem de ouvido e sem darem razão de ciência, o que lhes tira todo o peso; todavia se conformam à verdade, à exceção só de chamarem-no Intendente de Polícia,
quando não foi, senão Juiz do Crime e Polícia.
A testemunha à folha 98, é além de ser lojista falido e de
ruins contas, uma das testemunhas gerais na Devassa, o que
só implica falsidade, por ser impossível que soubesse tudo e
de todos, apesar de praticado em diversos tempos e lugares.
A testemunha à folha 79, apesar de seu conhecido pouco
escrúpulo, reconhece que o Réu foi Juiz da Polícia e não
Intendente.
A testemunha à folha 102, João da Silva Rego, homem
que supre bem em Pernambuco a falta de judeus, aos quais
excede em usura e que tem ganho com razão o caráter de
reconhecida improbidade, é por isso indigno de toda crença;
e, quando não o fosse por esse motivo, bastava para o desacreditar só o exame do seu depoimento. Êle avança que o
Corregedor de Olinda e Gervasio Pires iam ao Cabo, quando
é sabido que o Ministro nem foi e nem podia ir fora da sua
Comarca; e que o negociante jamais saíra de Boavista e
Olinda. E brilha sobretudo no modo compreensivo com que
faz freqüentar as casas denominadas clubes, por todos os
o
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Isto
preto
em
que
geral.
presos
mulato escapam do lanço geral. Que perjuro! E só êle não
foi rebelde! Os mais habitantes de Pernambuco ao menos não
deram, como a testemunha, o donativo de 900 peças de zuarte
e 600 de chila para o fardamento da tropa ao Governo e a
quantia de Rs. 1:200$000, aos três capitães que figuraram
no motim.
A testemunha à folha 106 jura só de publicidade e com
tanto conhecimento que chama ao Réu Intendente e depois
Juiz.
A testemunha à folha 121 diz que o Réu não nega, à
exceção do título, que não é de Intendente, mas sim de Juiz.
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A testemunha à folha 124, Claudino José Carrilho, homem
nada escrupuloso de empolgar o alheio, jura com o mesmo
engano, que desfazer-se-á e o que admira é que, morando na
roa do Queimado e o Réu na do Sacramento pudesse ver
quando os rebeldes o foram buscar à casa pela madrugada:
como o não diz, não tem crédito.

*

A testemunha à folha 217, para não merecer crédito
algum, basta o nenhum conhecimento com que jura, pois nem
sabe se o Réu foi Juiz ou Intendente, além de ser testemunha
geral contra todos e em tudo e não dar razão do que afirma.
A testemunha à folha 174 jura, o que o Réu confessa, à
do título de Intendente.
exceção
s
A testemunha à folha 243, Manoel Soares de Souza, é
indigno de crédito, por ser testemunha geral e em todos os
casos, bem que sucedidos em lugares diversos. Demais participou no delito de que acusa os outros, pois é bem sabido
que na madrugada do dia 7 andou com João Duarte Coelho e
outros em patrulhas e rondas e assim o seu testemunho é
suspeito. Acresce o jurar vagamente, pois nada faz senão
chamar a todos autores da revolta, sem apontar os fatos que
o fazem assim pensar; e o que admira é que morando na rua
Dágua Verde, visse entrar pessoas na casa do Réu, na rua do
Sacramento.
A testemunha à folha 255 jura um fato que o Réu não nega
e só engana-se, talvez de propósito, no título que lhe amplia.
A testemunha à folha 171, Vitoriano José Marinho, é convencido de falsidade pelo seu próprio depoimento, pois afirmando que todos os donos das casas em que se ajuntavam
pessoas, foram autores da rebelião, como êle viu, dos Autos
não se vê que o Cirurgião Peixoto figurasse no motim; e
deles se mostra que a testemunha, desde o dia 6 de março
até a Restauração esteve preso e não podia ver quanto se fêz
na revolução. Demais morava na rua da Cadeia, muito distanie da do Sacramento em que o Réu morava; e contudo via
e conhecia os que entraram na casa do Réu e não declara
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como o viu. Semelhante testemunha nada vale na forma de
Direito.
As testemunhas às folhas 248, 251, 270, 271, 273 verso,
275, 346, 347 verso, 362, 364, 367 verso, 314 verso, 354 são
todas do conluio da rua do Queimado, testemunhas gerais e
como tais suspeitas de perjúrio, mormente atentando na composição dos seus cerebrinos depoimentos. E todas, apesar de morarem mui distantes do Réu, umas na rua do Queimado e outras
no aterro da Boavista e rua da Água-Verde e Livramento,
vêem quantos entram na casa do Réu, sem declararem o
como. Demais um deles, Bernardo José Carneiro Monteiro, é
embriagado por uso; outro, José Antônio de Lemos é tão
improbo que pelo Ex-General, D. Tomás José de Melo, esteve
a ponto de o mandarem para a calceta e de lhe darem palmatoadas, pelas repetidas vezes que ia preso e contínuas bebedeiras; e demais é inimigo do Réu, por lhe mandar deitar ao
mar, quando foi Almotacé em 1811, uma porção de carnes
podres, que de sociedade com seu sogro, Antônio da Rosa,
tinha comprado; o que podem testemunhar o Escrivão da
Almotaceria, Francisco Álvares da Silva Gesteira e o Médico
da Saúde o Dr. Felipe Néri Rodrigues de Carvalho. Zacarias
Maria Bessoni é também desafeto ao Réu, pelo ter ameaçado
de ajuizá-lo conjuntamente com o seu sócio, Claudino José
Carrilho, pela quantia de Rs. 3:800$000; e demais foi um dos
que na noite do dia 6 foi aos quartéis oferecer os seus escravos
e serviços a José de Barros Lima para ajudar a rebelião. JÓaquim José Vieira é o mesmo que não cumpriu a ordem de
prender o Padre João Ribeiro, apesar de ter estado com ele
e alegou isto como serviço, pelo que foi elogiado e visitado
pelo dito Padre. Antônio de Albuquerque Melo é inimigo
declarado do Réu, pelo motivo apontado em suas respostas;
particular amigo do Governo Provisório, José Luís de Mendonça; e o primeiro que arrancou o Hábito de Cristo: homem
de tão má fama que estava expulso de toda casa honesta,
mormente depois que tirou ao Cirurgião Matias Carneiro a
mulher, com quem passou a viver de portas a dentro. E João
f
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Borges de Siqueira é um desprezível botequineiro, que para
ocultar seu baixo estado, se eleva a negociante.
A testemunha à folha 382 é singular.
A testemunha à folha 392, Antônio Leal de Barros, é desmentida pelo seu próprio fato. Se o Réu era perseguido dos
Realistas, como o soltou a êle?
*

A testemunha à folha 394 jura de fama e com tal confusão que bem se vê não sabe o que diz e só prova sua boa
Vontade de testemunhar em desabono dos presos. Apesar dos
bons desejos das testemunhas contra o Réu são poucas as
inculpações que se não destruam à primeira vista dolhos.
Apareceu o Réu no dia 7 no Campo do Erário, mas apareceu conduzido forçadamente e nada obrou: documento
n.° 1. Apareceu quando já a revolta estava, por assim dizer,
ultimada; quando já o General tinha oferecido abandonar aos
insurgentes a Capitania, o Réu e a todos. A força justificou
a conduta do Réu e o momento em que apareceu, ainda sem
a irresistível força a que cedeu, o tornaria indiferente e o
riscaria do número dos executores dos atentados desse dia.
Pouco importa que de fama afirmem as testemunhas, Antônio
de Albuquerque Melo e Joaquim .Tose Vieira, que o Réu estivera na noite do dia 6, nos quartéis e cuidara em enterrar
os corpos dos assassinados. A só improbabilidade de se cometer
semelhante comissão ao Réu, a quem as testemunhas honram
com o nome de personagem revolucionária faz baquear o
juramento. Demais juram de fama somente e segundo Direito
"Hub
ad tit. de prob.
comum, fama pública não faz prova:
n.° 6.°", e não pode entrar em paralelo com o documento
n.° 1, ainda quando tivesse alguma validade; e muito menos
merece atenção Claudino José Carrilho, que avança terem
ido os rebeldes buscar o Réu na mesma noite, pois que nem
ao menos assina razão de ciência.
*

»

Serviu, sem dúvida o Réu, o lugar de Juiz Ordinário do
Crime e Polícia, apesar de escusas que lhe não foram aceitas,
cm virtude de ordens terminantes que não admitiam réplica:
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citado documento n.° 1. Mas é crime obedecer e servir a um
Governo, inda que ilegítimo, já revestido da autoridade
pública e geralmente obedecido e isto quando se não concorreu
de modo algum para a sua ereção? Não é esta a opinião
comum dos Escritores de Direito Natural e das Gentes, desde
Grocio e Puffendorf até Robinet e De Felice. Todos uniformemente assentam que a obediência em semelhantes casos,
mandada pela prudência, é sempre lícita; que quem assim
cede às circunstâncias, não se pode dizer faltar ao juramento
ao legítimo Monarca, nem ofendê-lo, pois antes obra conforme
a vontade do mesmo, poupando-se para melhores tempos e
não se impertigando temeràriamen te contra a necessidade,
senhora de todo o mundo fenomenal. Esta verdade não é desconhecida pelos Augustos Legisladores de Portugal; não
vedando em parte alguma do seu Código semelhante obediência, deixam-na na classe dos atos indiferentes e por isso não
proibidos. E como se pode conceber ofensa contra o Soberano, quando o vassalo não pode obedecer? Como é possível
haver crimes contra o Governo, suspendidas pela interrupção
do mesmo as relações entre êle e os súditos, cuja violação é só
quem cria os crimes de Estado? Não, por certo. O que a razão
dita, a nossa prudente Legislação aprova, ao menos tácitamente; e até os modernos sucessos de Portugal mostram ciaramente ser esta a vontade do Soberano. Que ganha um Rei
que seus vassalos por louca obstinação se sacrifiquem à ruina
certa? E se a todos é permitido obedecer para salvar a vida
e bens, como não seria ao Réu, que sendo já vereador 2.° da
Câmara do Recife, nenhuma razão tinha para negar-se a um
lugar da mesma natureza? Contudo trabalhou por escusar-se;
mas debalde, documento n.° 1.
Talvez o Governo intruso que já havia mostrado a
nenhuma confiança que no Réu tinha, nomeando para Juiz
Ordinário, Presidente da Câmara, ao Dr. Francisco de BritoBezerra Cavalcante (documento n.° 1) que não era membro
da dita Câmara e preterindo ao Réu, cuidou de emendar o
que reputava ofensa e que o Réu lhe agradecia, e embaraçá-lo
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assim nos seus desatinos. O Réu percebeu as miras do
Governo que eram empenhá-lo e a toda a sua parentela, que
pela sua representação e riquezas figurava muito na Capitania; percebeu, mas não pôde estorvar o mal. Aceitou, pois,
o lugar que não pôde recusar; porém, serviu-o de um modo
fêz
com
maneira
e
que
violências
as
anulou
lhes
pela
que
tratar aos presos da sua repartição foi uma bênção para os
oprimidos vassalos de Vossa Majestade.
Embora o caluniem de perseguidor desses vassalos no
desempenho das funções deste emprego as testemunhas,
Antônio Ferreira Moreira, José Antônio Gomes, sem dar
razão do seu dito; Bernardo José Carneiro Monteiro, sem dar
também razão de ciência; José Antônio de Lemos, Antônio de
Albuquerque Melo e Antônio Leal de Barros. Estas testemuà
resistir
não
apontados
defeitos
podem
dos
nhas, além
já
evidência que resulta dos documentos n.os 1 e 3. Se o Réu perseguia os Realistas, como tratou tão benignamente a João da
Silva Rego e a .José Joaquim Jorge? Como sobre sua responsabilidade deixou em casa ao dito Jorge que o mandava prender? Como, enfim, soltou e absolveu ao indigno testemunho,
Antônio Leal de Barros? Os autos de Polícia são prova bastante da moderação do Réu.
Ordinão
Juiz
e
Polúcia
da
Geral
Intendente
a
ser
Quanto
nário do Crime e Polícia é coisa tão falsa, apesar de assim
o jurarem as testemunhas que não vale a pena de demorar-me.
Elas mesmo se contradizem: uns o chamam de Juiz e outros
Intendente. Mas o que dissolve a dúvida é o título do ofício
encontra
não
se
nos
autos
quais
e
os
processados,
que exerceu
Ordinário
Juiz
de
o
sim
mas
nome,
tal
arrogasse
se
Réu
o
que
do Crime e Polícia, único que o Governo lhe dá em todas as
suas ordens.
Quanto às sentenças nada tem que responder por serem
dadas pelos assessores que o Governo lhe nomeou: tudo isto
consta do mencionado documento n.° 1 e de todos os papéis
de serviço do Apenso C, pelos quais aparece, sim, que o réu
era ativo, mas em bem da humanidade, e que se opunha às
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prisões feitas pelos soldados, n.° 17 do dito Apenso C e se
interessava pela brevidade dos processos, principalmente por
não reter presos que não tinham outro crime, senão a imprudência de deixarem perceber sentimentos que os tempos obrigavam os prudentes a ocultar. Quem imparcialmente considerar a multiplicidade das funções do cargo que o Réu iníelizmente serviu e o rigor que se lhe encomendava na Carta
de criação, concluirá precisamente que o Réu não as desempenhou à vista dos fatos que constam dos Autos; e que por
esta evasão era bem conhecido o desgosto e constrangimento
com que se prestava àquele serviço.
Se a calúnia se vê até aqui frustrada, não deixou escapar
novas invenções, posto que absurdas. 0 seio de uma família
honesta, a morada de um dos mais recatados de Pernambuco
foi gratuita e inverossimilmente convertida em espelunca de
conspiradores. É pasmoso o descaramento das testemunhas!
Suporem que os sábios Magistrados que têm de julgar o Réu
admitiriam sem crítica tão improváveis acusações! Não sei de
que mais me maravilhe, se da imprudência, se da estupidez
desta boa gente. É bem escolhido lugar
para receptáculo de
conjugadores uma das ruas mais públicas de Santo Antônio!
Uma casa freqüentada por companhia da mais limpa do
Recife e que tinha mais a perder na sonhada conspiração por
companhia composta em grande parte de portugueses europeus! Se havia conventículos vedados em casa do Réu, todos
os que freqüentavam sua casa deviam ser delinqüentes, e se
o não foram, foi porque não mereceu consideração tão calva
calúnia e não o merecendo também não pode danar ao Réu.
E que mal lhe podia fazer se pelo documento n.° 2 se
conhece a natureza inocente dos ditos ajuntamentos? Que
crédito merecem testemunhas que juram improvàvelmente,.
pois vivendo mui distantes da morada do Réu vêem quantos
nela entram e saem? O mais engraçado é que um deles, o
célebre Antônio de Albuquerque, até possui a lanterna mágica
com que vê por dentro os que freqüentam as ditas casas: sabeque uns como Gregorio da Silva Rego, Joaquim José Lou¦
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renço Cartaxo e Joaquim Antônio Gonçalves de Oliveira, iam
só por jogar e divertir-se e os outros para conspirar. Era justo*
que as autoridades a todo custo lhe comprassem a descoberta:
poupavam-se a perigos e a administraçção da Justiça tornava-se facílima: bastava encarar-se com a dita lanterna o
presumido delinqüente para logo conhecer-se. Que despejo!
O que é assombroso é que Pedro Américo da Gama e seu
irmão, José Fernandes Gama, homens conhecidamente maus
e caluniadores, morando defronte do Réu, não o inculpassem
nos depoimentos que deram na Devassa do Rio de Janeiro,
pois que não faço menção de Pedro Américo, quando afirma
ser o Réu assinante da casa do Cabugá; o que se trata é se a
casa dele era ou não ajuntamento de conspiradores e isto é o
não
imoralidade
sua
da
apesar
Américo,
Pedro
o
ímprobo
que
se atreveu a dizer. Pouco importa que enumere ao Réu entre
os que freqüentavam a dita casa e a quem qualifica de conso dito
mostrava
ódio
de
a
fonte
sabida
É
que
bem
piradores.
Cabugá; e quanto ao Réu não podia deixar de mordê-lo, sendo
em
Majestade
Vossa
a
dirigida
comissão
a
lhe
estorvou
quem
nome da Câmara e descobriu o roubo de Rs. 600$000 que
fizera à mesma. Todavia, não lhe infamou ao menos a casa,
contentou-se com o fazer clubista de companhia que o Réu
não freqüentava. Graças lhe sejam dadas, teve ao menos pejo
de uma calúnia, se o não teve das mais.
O depoimento de Luís Deodato nenhum peso merece pela
sua insignificância e falta de conhecimento com que jura e
Réu:
do
casa
a
contra
nada
merecesse,
o
provaria
quando
embora fossem oficiais à sua casa, como não iam, nada tinha
isto de criminoso, quando se não provasse que iam para fins
sinistros, o que nunca se provará e a retirada ao depois para
outro local indicaria a nenhuma satisfação que tinham na
sociedade que abandonavam; mas a verdade foi que nem ao
menos tiveram o trabalho de largar a companhia do Réu que
nunca freqüentavam. E se o miserável avança que se persuade que foram réus de alta traição quantos freqüentavam
a casa do Réu ninguém lhe dá outro peso, senão o que merece.
Os Juizes sabem que testemunhar é certificar um fato, é
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declarar que tem-se sensação de sua existência e que credulidade não entra em sua jurisdição e principalmente sendo
quem o diz um ente tão comum em conhecimentos como a
testemunha. Se ao menos tivesse luzes, valeria a sua opinião
para com pessoas instruídas tanto quanto vale uma opinião;
porém nunca mais do que opinião: nunca passaria a grau de
testemunha. Eles não ignoram os textos jurídicos que autorizam o que digo. Mais que é Luís Deodato? Um indigno que
•sempre subsistiu à custa alheia e
que ao primeiro perigo
abandonou tudo; que criado na cocheira do General Caetano
Pinto, coberto de miséria, agora vinga-se do necessário desprezo que inspirava sua insignificância; que morde aos
mesmos, cuja mão beijou e cujo pão o alimentou. Ente semelhante não é atendido por ninguém e menos por tais Magistrados.
i

Fica tapada também esta face dos Cérberos, mas nem
por isso deixam de recorrer a novos latidos. Mas o Réu,
dizem eles, ia as casas cios Padres João Ribeiro, Luís José de
Albuquerque, Vigário de Santo Antônio, e Domingos José
Martins, inimigos da Causa Real e deve por isso ser considerado como eles. É para gabar-se a força do argumento! Se
êle prova até este ponto, também prova ainda mais que o
Ex-General da Capitania e que os principais empregados são
todos traidores, pois que tratavam, estimavam e visitavam a
estes homens. A verdade, porém, é que este argumento é pior,
«do que coxo; e funda-se na suposição, não
provada, que o
Réu conhecia os maus desígnios daqueles indivíduos. Quaisquer que eles fossem eram velados com uma conduta regular
e marcas visíveis de probidade; e por entre esta cobertura
o Réu, para descortiná-los precisava de advinhá-los, ou que
lhe fossem revelados sobrenaturalmente. Mas o Réu não
crê na primeira possibilidade; e quanto à segunda, não se
julga tão favorecido que o mereça. O Réu é simples homem
como os mais; não pode julgar das idéias e sentimentos de
alguém, senão pelos atos externos que os exprimem e tendo os
mencionados homens passado por inocentes até então era
natural que por tais os tivesse; e é mesmo ditame da Moral
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que todo o homem deve ser havido por bom, enquanto não
mostra que é mau.
Quanto a casa de Antônio Gonçalves da Cruz, o Réu não»
a freqüentava, pelos motivos que apontou nas suas respostas.
e tanto é assim que os já mencionados, José Fernandes Gama
e seu sobrinho, Teodoro Fernandes Gama o não nomeiam
entre os que iam à dita casa, o que bem podia o Réu fazer,
sem o menor crime, pelas mesmas razões acima ditas.
Que o Réu publicou Editais contra Vossa Majestade,,
apenas se atreve a dizer a testemunha Antônio Ferreira
Moreira que, além de singular pela sua condição e costumes
não merece contemplação: L. 21 pr. D. de test.
É de igual peso o juramento, também singular, de José
Antônio de Lemos, a respeito da busca do dinheiro que trazia
nas algibeiras o assassinado, Manoel Joaquim Barbosa de
Castro: o Réu nas suas respostas referiu circunstanciadamente
o sucedido e a sua confissão apoiada pelas provas colaterais
que se vê nos seus documentos não pode ser destruída por
este único e miserável depoimento.
Quanto à denominação de autor da rebelião e cabeça da
revolta com que gratuitamente o carregam as testemunhas,
bastava serem imputações vagas para nada valerem. Relevava
que eles especificassem os fatos que o qualificavam tal, o que
não fazem, contentando-se apenas com latidos gerais, pois não
são fatos atendíveis o de dar partida que já se mostrou ser inocente e menos ir aos quartéis, que se provou ser coato.
. O Réu mandou tirar o retrato de Vossa Majestade da Casa
da Câmara, gritam os seus inimigos e nisto cometeu o execrando crime de Lesa Majestade, na forma da Ord. do L.° 5.°,,
tit, 6.° § 8.°. Mas clamores vãos não constituem prova jurídica. Quais são as testemunhas que autenticam o fato? Só o
Escrivão: estimemos a valia desta testemunha. Ela tinha
interesses em descarregar sobre outrem a responsabilidade de
que se achava onerada: escolheu o Réu para isso e é preciso
confessar que a disposição dos tempos fê-la acertar. 0 Réu
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era probo, afrontava os vícios e não lhe perdoava a censura
merecida: êste é o caminho seguro de adquirir inimigos e
tantos quantos são os malvados. A convulsão de Pernambuco
oferecia a êste os meios de vingança; é fácil na escolha quem
não é delicado em extremá-los. Este, pois, servia como qualquer outro, para sepultar o Réu na geral ruína e a testemunha
concorrendo para sua perdição, ganhava o partido da muilidão. Seria possível que hesitasse em abraçá-lo um homem
como o façanhoso escrivão da Câmara que, posto que de extração nobre, é de tão corrompida moral e de fé tão lúbrica, que
não há torpeza que lhe custe, nem crime que lhe não quadre,
principalmente contra o Réu, incitando-o particular e refinada inimizade, como teria justificado, se se tivesse inquirido as testemunhas apresentadas, como do documento n.° 4?
Demais é testemunha singular, que na censura do Direito nada
vale e é para notar a inverossimilhança do depoimento c os
absurdos dos ditos que a si atribui. A testemunha abjeta pela
sua timidez, baixa por seus sentimentos, podia ter a coragem
naquele tempo de chamar atentado a remoção do retrato de
Vossa Majestade? Ela ousaria opor-se ao Réu e increpar o
porteiro? Apesar da sua estupidez era possível que se lembrasse que um Governo rebelde quisesse conservar as imagens de realeza? O depoimento é claramente forjado pela
indigna testemunha, a fim de justificar-se e cevar o seu ódio
contra o Réu.
Seja, porém, digno de fé o seu depoimento; como pôde o
Réu ordenar ao porteiro, nunca tendo sido seu superior? Como
êle obedeceu a quem não devia submissão? Os documentos
n.os 1 e 2 mostram que o Réu não foi, senão Segundo Vereador
da Câmara, sendo o primeiro e Juiz de Fora pela Lei, José
Luís de Mendonça, até que, eleito Governador Provisório, foi
nomeado Juiz Ordinário e Presidente da Câmara o Dr. Francisco de Brito Bezerra Cavalcante. Aos Presidentes da
Câmara é que compete dar ordens interinas enquanto a
Câmara não se junta e não robora por acórdão o mandado
pelo seu Presidente. Que a Câmara o não fez por acórdão,
vê-se à face cio Livro respectivo da dita Câmara e que ela se
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não juntou depois do dia 6, senão para dar posse ao dito Dr.
Francisco de Brito Bezerra Cavalcante, consta do mencionado
documento n.° 2.
Fica, pois, claro que o Réu nunca tendo sido Presidente
da Câmara, nunca pôde mandar os oficiais dela e que não
mandou, mas sim o Juiz Ordinário Presidente por ordem do
Governo, é o que também consta do mesmo documento n.° 2.
Mas embora fosse o Réu e não o Presidente quem em execução
das ordens do Governo a que por necessidade estava sujeito,
mandasse tirar as Armas Reais, seria por isso criminoso à
vista do nosso Código? As mais simples luzes da Jurisprudência persuadem o contrário. Já ficou atrás provado que a obediência ao Governo, ainda que ilegítimo, quando o Soberano
nos não pode mais amparar, como sucedeu no caso do Réu,
pelo abandono da capitania que o general fêz aos rebeldes,
não é nem jamais foi crime e nem o serviço de qualquer
natureza que seja, ainda voluntário; contanto que não se destine a retardar ou estorvar o restabelecimento do antigo
Governo, o que só por força pode deixar de ser crime, pois
que é meramente a obediência em ato. É indispensável por
conseguinte, que o Réu obedecendo ao Governo Provisório e
executando a sua ordem de fazer desaparecer da Câmara os
símbolos do Governo Real, nenhum crime cometeria, bem que
lhe fosse dolorosa a comissão. Nem a citada ordenação dispõe
o contrário; ela sim declara ser crime de Lesa Majestade
quebrar a imagem do Soberano e as suas armas em desprezo
seu? Mas ela supõe que o Soberano existe e que outro
Governo não tem ocupado o seu lugar, o que não é admissível no caso do Réu. O Governo de Vossa Majestade tinha sido
destruído por um bando de facciosos que tinham assentado
em seu lugar o reino dos desvarios; mas, apesar disto eram
^conhecidos; eram obedecidos; eram o Governo existente e
° Réu não tinha remédio senão obedecer-lhes para salvar-se,
sem se pôr a subtilizar os termos da obediência, sob pena de
mfalível ruína. Ela expressa que para haver crime, é mister
qne seja a quebra da imagem e armas em desprezo do Sobe¦
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rano, mas no caso presente, ainda sendo executada, não era
em desprezo e nem tal quebra houve, mas simples remoção.
Enfim, não nega o Réu que assinou a eleição do Governo,
por assim lhe ser mandado pelos facciosos e que por esse
motivo se achou no dia 7 na Sala do Erário, tendo sido maudado buscar pelo Sargento João Pita, mas no mesmo ato
concorreram pessoas de não manchada fidelidade e entre elas
basta referir o Escrivão Deputado e o Tesoureiro, cujo amor
e respeito a Vossa Majestade não entrou em dúvida, como é
público e deve constar nesta Alçada. Pois quando voluntáriamente concorressem a elevar um poder ilegítimo no lugar do
Governo de El-Rei, deveriam com razão ser considerados
delinqüentes, o que não foram; porém, a mais ligeira vista de
olhos basta para convencer que em tão atrevido ato não podia
haver liberdade de alvídrio da parte do Réu. Sua conduta
recatada e sempre ligada às prescrições das Leis Pátrias, seu
amor de família, sua razão que descortinava o risco do atentado, assim como a injustiça e, enfim, o seu comportamento
no infeliz dia do motim, são o fio que seguramente nos conduz a descobrir os motivos das suas resoluções. Os amotinados tinham determinado instalar-se em Governo, o justo
temor do castigo necessitava, ao ver deles, mais este passo
atrevido: sua resolução era inabalável e a força da eleição era
sÓ um espetáculo de fantasmagoria, sem o qual porém
podiam bem passar. A assinatura do Réu não promovia nem
destruía as resoluções dos rebeldes, apesar de negar êle a
dita assinatura, a obra ultimava-se do mesmo modo; a
Causa Real nada ganhava e o Réu sacrificava-se inutilmente.
Que não tinha o Réu a temer, resistindo à vontade firme e
solenemente apregoada de um bando de homens, cujas mãos
ainda tintas de sangue das vítimas que assassinaram fariam
esfriar o coração mais intrépito? Que custava ajuntar no dia
7 mais uma vítima às do dia 6? A situação do Réu lhe comam
dava a submissão que mostrou: ela era necessária e por isso
nua de culpa e de imputação, sendo conhecido em Direito
que o justo temor que cai em varão constante, é não só meio
de escusa, mas justificativo de qualquer ação por criminal
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que pareça. Ora, que temor mais justo do que o do Réu?
Para arrostá-lo correriam só furiosos e insensatos, honra a
que o Réu não aspira.
Mas dir-se-á, talvez, que a ocultação do Réu no momento
que os rebeldes abandonaram o Recife é indício do seu crime,
pois só quem tivesse participação dos desvarios dos revoltados recearia a reação dos oprimidos. É certo que o Réu
receou, não porque o pungissem remorsos mas porque conhecia o que é uma plebe ignorante, ligeira, cruel e incapaz de
distinguir os culpados dos inocentes, fácil em prevenir-se e
precipitada em obrar. O Réu tinha inimigos que não desabririam mão de tão boa oportunidade de vingança: a denúncia
de um só destes, ainda a mais ridícula insinuação, sobraria
para que uma multidão furiosa o enchesse de baldões e injúrias, antes de o ouvir e até lhe pusessem em risco a mesma
vida. A prudência, pois, exigia que deixasse arrefecer o primeiro fervor e desse tempo a que a razão sopeasse as paixões.
Eis o que fêz e logo que cuidou terem esfriado os espíritos, veio
recolher-se à prisão e requerer ser julgado. É, pois, de nenhum
peso o indício da ocultação e quando fosse ponderoso, a busca
voluntária do Juízo é de mor ponderação. Se ocultar-se podia
fazê-lo suspeitar delinqüente, o apresentar-se e implorar a
interposição das Leis para determinação de sua conduta é
aquilo a que só um inocente se atreve.
Se os fatos merecem crédito; se devemos a razão toda a
confiança, quando em matérias morais que não dependem
da jurisdição da fé, se é, enfim, de algum peso a não interrompida continuação de uma conduta honrada e de um comportamento sizudo e prudente, não poderá deixar de ser o Réu
absolvido do argüido crime de Lesa Majestade,
»

A ridícula acusação de premeditação e confederações
feitas em sua casa para arruinar o Governo de Vossa Majestade fica desfeita na discussão deste assunto. A inocência do
serviço não pode deixar de ser confessada de Direito. A doçura
com que o praticou, não admite dúvida à vista dos fatos.
O ato de mandar tirar o retrato de Vossa Majestade da Casa
9
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da Câmara fica mostrado não ser perpetrado pelo Réu e sus-«
tentado por Direito que no caso de existir, não era crime,
segundo as Leis do Reino. Nada tem o Réu que recear. Magis-^
trados das luzes dos atuais não se deslumbram facilmente
com forjadas calúnias: a tocha da análise com que as rodeei
as apresentará na sua verdadeira e medonha figura, para que
não perigue a inocência do Réu, meu cliente, que fiz, como
tocar à mão no presente arrazoado.
•

»
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(No alto do documento): N.° 35. N.° 27.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
1-30,36,9

DEFESA DE GERVÁSIO PIRES FERREIRA
Não é a primeira vez, Senhor, que o homem de bem se
vê precisado a defender do fundo de uma masmorra a sua
inocência dos ataques da infame calúnia. O homem de bem,
que faz da Lei a regra da sua conduta, e severo em seus costumes, afronta muito a maldade para que esta deixasse de
lançar mão para caluniá-lo da oportunidade, que lhe oferecia
o estado convulsivo e perturbado de Pernambuco, e a natural
disposição dos espíritos a uma cega credulidade. Era muito
preciso a perversidade de quatro malvados para desviarem de
seus crimes a atenção dos Magistrados e fazerem-se acreditar
por fiéis vassalos, que se engrossasse o número das vítimas da
desgraça, para na multidão poderem esquecer seus nomes.
¦
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Cobertos com o véu de um farisaico zelo pela Majestade
ofendida, que lhes emprestava a vil impostura, e predominados d'uma pueril e desprezível rivalidade, não tremeram de
manchar com as mais estúpidas calúnias os moradores mais
inteiros e pacíficos daquele país. E se não fosse o sempre
memorável Decreto de 6 de fevereiro a povoação de Pernambuco ficaria neles reduzida. Os séculos futuros pasmarão de
ver que em uma revolução filha dum motim militar e êste
da temerária desesperação de quatro soldados e fraqueza dos
oficiais generais, encarregados por Vossa Majestade cie os
reprimir, e consumada por uma capitulação em que o chefe
da força armada abandonara ao furor dos facciosos o fiel, e
manso povo, que êste, e mormente a classe dos negociantes a
cujos interesses tão contrário é o menor transtorno da ordem
pública, fossem acusados de cúmplices da Rebelião, por isso
que entregues a sua individual fraqueza e destituídos de toda
a Proteção Real, foram obrigados a prestar ao Provisório
alguns serviços que por estarem ao alcance das suas possibilida des não podiam recusar sem risco de comprometerem as
suas existências. Eles pasmarão ainda mais quando souberem,.
que alguns destes mesmos, que arrastados aliás pela estupidez,
e vertigem da novidade, concorreram à noite daquele fatal
dia com seus escravos armados a engrossar o partido dos
facciosos, que entregaram as fortalezas e forças militares de
Vossa Majestade sem preceder um só tiro, que concorreram a
instalar o governo rebelde que abandonando seus postos correram de longe a oferecer seus serviços e prestar juramento de
fidelidade; e que sentaram praça a seus filhos ou animaram com
Rebelião;
da
espírito
do
a
sustentação
donativos
grandes
foram juizes no primeiro processo feito naquele desgraçado
país, e que outros são testemunhas no presente, contra os
mais pacíficos cidadãos.
Um, que não escapou à mordacidade dos caluniadores é
o Réu meu constituinte Gervásio Pires Ferreira, que pelos
sofrimentos que tem passado e perda do uso da voz e braço
direito, pelo progressivo incremento do mal, assaz caro tem
pago a desgraçada lembrança de ter-se recolhido a Pernam-
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buco quando fugira com sua numerosa família à segunda
invasão dos franceses em Portugal, por escarmentado da primeira, que não pudera evitar.
Grande Deus! Quão impenetráveis são os teus Juizes?
Com que facilidade fazes ver ao homem a fragilidade de todos
os seus cálculos de conduta e prudência? Desta verdade,
Senhor, é o Réu uma não pequena prova. Êle é acusado do
crime de lesa-majestade, preso, carregado de ferros, seus
bens seqüestrados, e conduzido a esta cadeia, duzentas léguas
distante do seu domicílio, e lugar do crime, que se lhe imputa,
quando seguro em sua consciência se jatava de ter salvado,
pela segunda vez, das tormentas revolucionárias sua numerosa
família, e subsistência. Felizmente para a sua defesa não
preciso das armas da eloqüência: uma breve exposição da
sua conduta antes da revolução, no ato dela, e no tempo do
Provisório e a análise do caráter das testemunhas, falsidade
dos seus ditos, e inculpabilidade do Réu quando verdadeiros
preencheram de sobejo o fim a que me proponho.
O documento n.° 2, Senhor, prova a qualidade de negociante da praça de Lisboa, como dissera em suas respostas,
às perguntas que lhe fizeram por êste Juizo, e que leva de novo
à consideração de Vossa Majestade para evitar repetições
supérfluas, como parte deste discurso, assim como a continuação dos artigos adicionais sob n.° 1, que por não terem
sido acabados por sua letra, como tinha requerido, não foram
entregues pelo Major Alvarenga, Inspetor do Hospital, ao
Excelentíssimo Conde, Governador e Presidente da Alçada,
como lhe tinha ordenado. Os documentos n.os 3 e 4, provam
que a sua conduta civil nunca foi suspeita de crime: os Autos
de seqüestro e as certidões n.os 5 e 6 dos fardos de fazenda de
sua marca e conta, despachada em um ano provam sua antiga
abastança: A Apólice n.° 7 prova a entrada que fizera, poucos
dias antes daquele fatal dia 6 de março, de trinta mil cruzados no Banco Real do Rio de Janeiro; a Justificação n.° 8r
que será corroborada, sendo necessário, com a inquirição das
testemunhas, que o Réu apontara em suas respostas, e porque
protesta, como de Direito natural, prova a existência da nego-
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ciação do navio Espada para Goa, e o projeto da fatura dum
novo navio em Damão: a certidão n.° 9 prova a existência de
trezentos fardos pela Galera Alexandre, sem seguro: o atestado n.° 10, prova os oferecimentos feitos para o estabelecimento duma caixa de descontos em Pernambuco. A Ord. da
Mar. de França L. 3.°, tit. l.° art. 7.° e a de Espanha Cap.
18.° n.° 10, Cap. 20 n.° 18.° que pelo Alvará de 18 de agosto
de 1769, e Assento da Casa da Suplicação de 23 de novembro
do mesmo ano servem de Lei Pátria, provam a dissolução por
direito da projetada viagem do Espada para a índia, independente da Lei do embargo dos Provisórios. Esta por cópia no
Apenso E n.° 18 prova a existência deste, o mais minguado
senso comum percebe os prejuízos, que provieram ao Réu do
transtorno de tantos interesses. O documento n.° 8, prova que
o Réu não tinha relação alguma com os que se apresentaram
rebeldes, como que era mal visto do chefe Martins, em razão
da circular em que o Réu desmascarara sua fiduciosa ignorância, em matérias comerciais e os mesmos réus perguntados à folha provam quão retirada era a sua conduta de toda
a sociedade. O fato público, e notório de nunca ter o Réu
servido emprego algum dos relativos à sua qualidade de cidadão negociante, e Católico Romano, apesar das circunstâncias
em que se achava, prova de sobejo que o Réu restringia toda
a sua ambição em ser um vassalo honrado, e em segurar a
subsistência de seus filhos para os livrar ao menos dos vícios
da mendicidade. O mesmo documento n.° 8 prova que naquele
dia da era do Senhor contra o Povo Pernambucano, e ao primeiro sucesso, o Réu fugindo da Praça do Comércio se recolhera na loja de Antônio Ferreira de Faria, europeu, donde se
retirara embarcado, franqueando assim o bairro amotinado
para a sua casa e nela se trancara. O mesmo documento prova
que o Réu só saíra dela quando fora chamado militarmente
pelo Provisório, à discrição do qual tinha sido abandonado e
a quem na sua fraqueza individual não podia resistir. O
mesmo prova que apesar de ter sido ordenado pelo Governador Martins ao Réu que organizasse a Contadoria do Erário, êste nada fizera nela, entretendo-se nas duas únicas vezes
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que a ela fora, para não ser suspeito de má vontade, tão perigosa em tais tempos como o Livro dos Dízimos, sem nada
dizer sôbre o seu estado, não obstante o mau sistema da sua
escrituração. Pelos exames a que procedeu o Ilustríssimo
Juiz Relator se terá verificado que, sendo o Réu incumbido de
informar diversos requerimentos, relativos à despesa e de
examinar as folhas da Intendência. Trem e ferraria, perante
eles, não só não fizera extrato algum dos erros, que estas
tinham e que apontará em complemento de prova, logo que
fôr do serviço de Vossa Majestade, como que só informara o
requerimento de José Brainer por ser relativo a barricas de
farinha, de cuja venda estava encarregado, como do
documento n.° 11; e que estendendo-se esta ordem à compra
de outras partidas que se oferecessem, como do documento
n.° 11, o Réu não só não comprara alguma, como que desistira
astuciosamente desta inocente comissão, entregando logo o
produto da parte vendida Certidão n.° 12.
A menor reflexão fará perceber a todo o mundo a as.íicia, que seria precisa ao Réu para livrar seus filhos, e comeusais de sentarem praça e pegarem em armas contra as Bandeiras Reais; assim como de fazer donativo algum, como prova
o documento n.° 13, procurando pelo contrário obrar o que
por força havia vendido, certidão n.° 14, e sobretudo de ter
conseguido que seu nome escapasse a todos os infames
papéis, ao que tudo foram obrigados a prestar-se, alguns fiéis
vassalos por não serem mal vistos dum governo fundado em
assassinos. O documento n.° 15 prova, que apesar da rigorosa
cominação da Lei do Embargo sôbre as propriedades dos vassalos de Vossa Majestade, o Réu não só não denunciara as
que tinha em seu poder, como avisara a um deles da sua segurança, qualquer que fosse o sucesso. O documento n.° 16
prova o acolhimento com que naqueles tempos nebulosos o
Réu recebera em sua casa um digno ministro de Vossa Majestade. O fato de não ter assistido a função alguma daquele
governo, ou das corporações, como consta do documento
n.° 8, prova o seu desgosto por tal ordem de cousas, assini
como o astucioso estratagema de doença com que fugira à&

— 131
o
sua
instalação,
da
dia
14.°
ao
logo
ordens daquele governo
Morais
de
Antônio
Doutor
seguido
foi
pelo
útilmente
que tão
confalaremos
adiante
de
Morais
mesmo
quem
Silva. Este
documentos
Os
17.
n.°
atestação
firma êste estratagema pela
mandado
fora
o
22
que
e
21
para
20,
19,
provam
n.08 18,
em
o
saúde,
a
sua
não
de
prejudicar
depois, com o pretexto
extinta,
companhia
da
escritório
ao
abril
de
dia primeiro
Recife,
do
Ouvidor
Desembargador
o
sendo juiz da diligência
vista
de
que
dum
Réu
o
golpe
ter
de
percebido
e que apesar
a
com
correspondiam
quantia
não
caixa
da
o saldo dos assentos
direiem
retirando-se
disse,
nada
dinheiro,
em
que aparecia
mais
os
todos
mesmo
ter
presenciado
tura para sua casa, sem
atos, anteriores e posteriores.
Réu
do
aflitivo
pela
estado
o
mostra
23
n."
O documento
males
dos
acréscimo
Espada,
do
pelo
perda da boa viagem
retirada
de
sentimentos
seus
os
indica
e
que mais esperava
com toda a família, para os evitar, e as instruções vocais,
dadas a seu sobrinho Domingos Malaquias, para os arranjos
domésticos.
O documento n.° 24 de letra e sinal do Ilustríssimo José
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do dia 14 de abril provam plenamente a causa de ter-se maiogrado o projeto da emigração e ficar assim entalado naquele
desgraçado país.
Da série e correspondência de tantos fatos se manifesta:
primeiro, que o Réu não concorrera, nem direta nem indiretamente para tão desgraçado sucesso, por isso que o contrário
não consta, nem jamais constará: segundo, que era impossível que dele tivesse notícia, ainda quando projetado, por isso
que a não estar maníaco não deixaria de acautelar algum
• dos muitos interesses
em risco de perda total: terceiro, que o
Réu quando não fosse por sentimentos era
pelos seus interêsses contrário a tal ordem de cousas, por isso
que o interesse
próprio, mola real do coração humano, sofre por extremo a
menor perturbação da ordem pública: quarto
que ainda
depois de organizada e em governo a força que o oprimiu e
em tempo que podia cobrir com o véu duma necessária obediência a mais derrancada vontade, por escapar esta de ordinário a toda a indagação, o Réu desenvolveu uma
prudência, e
astúcia para conservar a sua fidelidade ilesa de toda a suspeita,
e salvar sua familia e fazenda de que só os sucessos,
que
presenciara em Lisboa na invasão de Junot, lhe
poderiam dar
idéia e fazer ver a necessidade, porquanto
por ela conseguiu,
que não só seus filhos, fazenda e firma escapassem àquele
governo rebelde, e a seus infames papéis e cartas, que muitos
aliás fiéis vassalos de Vossa Majestade foram obrigados de
subscrever, como que pudesse iludir a execução dos mesmos
serviços comandados: quinto, que se não fosse denunciada a
sua projetada emigração por um destes fiéis vassalos de nova
invenção, nada teria o Réu de increpar a sua estrela: e sexto,
finalmente, que todos estes fatos, sendo anteriores à aparição do
bloqueio, não foram filhos de um simples arrependimento
do Réu por crime cometido, o que sem dúvida seria bastante a Paternal Justiça de Vossa Majestade, como
já muitos o experimentaram, mas sim de sentimentos coevos à sua
existência.
Não obstante porém uma conduta, marcada por todos os
lados com o cunho da maior prudência, e fidelidade a calúnia
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à Alfândega, Inspeção, Intendência ou Câmara Eclesiástica, teria sido, pela vontade destas boas almas, Intendente,
Juiz da Alfândega, e Vigário Geral, sem se lembrarem
desmascaradas.
facilmente
seriam
Quem
falsidades
tais
que
são porém estas testemunhas? Vejamos primeiro se elas são
fidedignas, contestes, individuais, e concludentes, como o
requer a Ordenação do Reino L.° 1.°, tit. 86 § 1.°, L.° 5.» tit. 71
inisua
excluídas
das
são
se
ou
pela
61,
65
tit.
1.°
7.°,
L.°
§
§
mizade com o Réu para que se possam acreditar seus ditos
contra êste, como da mesma Ordenação L.° 3.°, tit. 56 § 7.°
e 8.°: segundo, e terceiro promiscuamente se são ou não seus
ditos marcados com o ferrete da falsidade, e se quando verdadeiros podem induzir no Réu culpa alguma. Uma breve
análise convencerá facilmente que não foi sem fundamento
que o Réu disse sendo inquirido sobre o motivo da sua prisão,
que só a podia atribuir à desgraça de ter nascido em Pernambuco. Com visível injúria da razão e estrago duma das
mais belas capitanias do Reino do Brasil, o ter nela nascido,
foi a característica do crime, embora se apresentasse a mais
regular conduta e a da lealdade a ventura de ser natural de
outro país, quais que fossem os desmanchos ou feitos criminosos.

._ 134 —
Um tão pueril espírito de rivalidade de Pátria, por
extremo nocivo à boa harmonia social foi quem de mãos
dadas com o ciúme de profissão, e com a necessidade de
encobrir os próprios crimes, dirigiu as elásticas consciências destas testemunhas.
À frente destas marcha o Marechal de Campo José
Roberto Pereira da Silva, o mesmo que atraiçoando o juramento que havia dado de defender os Reais Direitos de Vossa
Majestade até a última gota de sangue e podendo reprimir
com a força que comandava o motim militar que dera causa
a revolução, não só o não fêz como que sem preceder, um
único tiro, entregou vergonhosamente à discrição dos rebeldes
os vassalos de Vossa Majestade: um dos quatro conselheiros
da forma imprudente, das prisões dos oficiais suspeitos e da
pasmosa Capitulação, como dos respectivos Conselhos feitos
pelo Capitão General, o mesmo que aliás esteve por todo o
tempo da revolução preso incomunicável na Fortaleza das
Cinco Pontas, como tudo consta desde a primeira até a última
linha dêste processo, e ultimamente um dos juizes do primeiro
processo feito em Pernambuco.
Segue-se o Brigadeiro José Peres Campeio... estando
porém este preso, a honra, e a humanidade, fazem calar ao
Réu.
¦ Segue-se Pedro Américo da Gama: o mesmo que vendo a
família do Instituidor do Encapelado do Porto de Galinhas no*
sítio de Ipojuca de todo extinta, e que aquele Encapeladoestava nos termos de ser devolvido para a Real Coroa, pôs em
prática o criminoso estratagema de justificar com testemunhas falsas ser da linha do instituidor, e assim iludindo oPromotor e Escrivão e o Juiz das Capelas obteve Sentença a
seu favor e estaria de posse se o estampido de tão escandaloso
fato não obrigasse ao Governador e Capitão General a dar
conta a Vossa Majestade, pela Mesa da Consciência e Ordensde Lisboa, que julgando tudo nulo mandara suspender o promotor e proceder contra os outros réus, como da Certidão'
n.° 25.
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sendo mais notável o primeiro por ser um dos denunciantes
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como
própria
rebelde,
do
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n.° 32 no apenso C.
Segue-se João Venâncio de Castro, o mesmo que depois
de ter servido aos rebeldes no que consta da devassa, ousou
mentir na Real Presença de Vossa Majestade alegando os brilhantes e falsos serviços, que fizera na restauração: o mesmo
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'que abusando da confiança e notória bondade do
Major da
Fortaleza da Ilha das Cobras dela fugiu.
Segue-se José Antônio Gomes, o mesmo que tendo primeiro fugido para bordo dum navio desembarcou contudo
logo que soube que a questão não era de brasileiros e europeus,
e que estes não faziam mal àqueles por lhe ser indiferente
tudo o mais, como deporão sendo necessário os negociantes
Bento José da Costa, Antônio Marques da Costa Soares,
Antônio da Silva, Joaquim José Mendes e outros.
Segue-se Claudino José Carrilho: o mesmo que mandou
borrar as armas reais das caixas de guerra de sua Companhia,
exemplo que não foi contudo seguido por aqueles a
que chama
hoje rebeldes.
Ssgue-se Joaquim José Vieira, lojista da Rua do
Queimado, rua que faz época na história dos processos
pelos seus
crimes, e falsos juramentos, o mesmo que no impedimento
de Sebastião Antônio serviu de Sargento-mor interino no
Regimento Velho, e que recebeu soldo dos cofres reais
pelos
serviços feitos aos rebeldes.
Segue-se Antônio de Albuquerque e Melo, escrivão
da
Câmara do Recife: o mesmo que arrancou do
peito primeiro
que todos o hábito de Cristo, e que denunciou ao
governo
rebelde como escrivão da sisa os seis contos de réis de direitos
reais que paravam em mão do tesoureiro José Ferreira Antunes Vilaça, e pobre deste tesoureiro se esta testemunha soubesse dos onze contos de réis que se achavam em seu
poder
do cofre da Provedoria, e que com o escrivão ocultaram
àquele governo com tanta fidelidade, o mesmo a
quem o Réu
negara pessoalmente a entrada em sua casa
pela notória imoralidade de seus costumes.
Segue-se Simão de Souza, negociante falido e... mas ah,
aonde me conduz a necessidade de defender o meu constituinté! Que quadro horroroso de crimes não estou a meu
pesar traçando! Paremos e fiquem envoltos em eterno esquecimento tais homens, e seus crimes como o tem determinado
o sempre memorável Decreto de 6 de fevereiro. Vamos adiante,
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basta o esboço destas primeiras figuras para descortinar o^
caráter e espírito geral da parcialidade das testemunhas da.
devassa, e o conluio pelo crime para a perdição dum homem
que tanto os assombrava pela regularidade de sua conduta,
moral, civil e mercantil. Bastam, torno a repetir, estes pequenostraços sôbre o caráter destas testemunhas para conhecer-se que
além de outros defeitos são muito interessadas em descarregar
sôbre o Réu a responsabilidade que lhe compete pelo crime de.
que o acusam e que portanto não merecem crédito nos termos
da L. 11 Cod. de testibus. Basta ver as diligências que estas*
fazem para nos inculcar a sua fidelidade com novelas justificativas de suas condutas aliás estranhas aos fatos que depõem
como as de folhas 38, 124, 432, 367, etc, para prova decisiva'
do quanto as acusa a própria consciência. Basta ver a criminosa audácia com que as de folhas 217, 244, 249, 275, 314, 352
e 434 para fazerem-se mais acreditáveis se inculcam por negociantes neste mesmo Tribunal de Justiça em contravenção à
Ord. L.° 5.° tit. 92 pr. e Alvará de 30 de agosto de 1770, sendo
aliás a de folha 275 vendilhão de louça grossa, a de folhas
314, 352 mercadores de vara e côvado, a de folha 434 vendilhão,
que recolhe em sua casa cavalos por aluguel, as folhas 244, 249
simples tratantes que há pouco acabaram de caixeiros, e a
de folha 217, há dois dias servente de navio e que ainda hoje
mal sabe escrever o seu nome, como tudo se provará sendo;
necessário, por certidão da Mesa da Inspeção e Senado da
Câmara, para se conhecer quanto devem seus ditos serem sustriste
à
condenados
somos
Felizmente
se
de
falsidade.
peitos
necessidade de recorrermos ao testemunho dos homens para,
descobrir a verdade dos fatos jurídicos, a sabedoria de Vossa
Majestade não permite que se dê crédito as de fé tão lúbrica
e suspeita como estas pela Ordenação do Reino L.° i.°
üt. 65 §1.
Pondo pois de parte a qualidade destas testemunhas, não»
posso deixar de levar à consideração de Vossa Majestade a
variedade de seus ditos, e as inconcludentes razões destes,
antes que os convença pela mesma natureza dos fatos, que
imputam ao Réu. Diz a testemunha à folha 30, depois de notar
4

— 138 —
os conselheiros nomeados pelo Provisório, que ouvira dizer que
o Réu também ia aos Conselhos quando se tratava de comércio e
navios. Diz a de folha 38 depois de igual exposição de conselheiros que sabe por ser fama pública = e o Réu a quem deram
a Inspeção do Erário = e a de folha 79 que o Réu estava incumbido dos negócios do Erário pelas relações que davam perante
os ditos governadores. Diz a de folha 100 que sabe por ver
que o Réu foi conselheiro: a de folha 104, além de outras cousas
que ao diante discutiremos que o Réu foi conselheiro, e a de
folha 121 depois de indicar os conselheiros nomeados diz = e
o Réu que também teve a Inspeção do Erário == e o mesmo
diz a de folha 124 sem darem contudo a razão dos seus ditos.
Diz a de folha 177 que naqueles dias que êle foi à Sala do
Governo viu entrar para lá o Réu ^e ouviu dizer que o Réu
estava incumbido da Inspeção do Erário, e a de folha 208 que
vira o Réu entrar na Sala do Governo, ambos estes porém
dizem que ignoram a que fim. Diz a de folha 217 depois
de indigitar os conselheiros nomeados, que o Réu ia às sessões
do Governo, mas não sabe se era nomeado conselheiro, e a
testemunha à folha 244 que sabe que o Réu foi Conselheiro,
porque sendo chamado ao Governo viu o Réu sentado
no lugar de Conselheiro = e serem assinados os papéis
públicos == Diz a de folha 250, depois de declarar os Conselheiros e o Réu que êle testemunha viu no lugar de Conselheiro, e que também o nomearam para Inspetor e Diretor
do Erário. Diz a testemunha à folha 257 que o Réu
foi Conselheiro sem dizer a razão e também Inspetor do
Erário por ver muitas vezes ir o Réu tomar contas no Erário,
e revê-las e a de folha 275 que sabe por ver o Réu passar para
o Conselho com os outros. Diz a de folha 314 que vira o Réu
ir às sessões do Conselho de Estado que o Governo nomeou e
que também teve a Inspeção do Erário por ver Editais assinados por êle, e a de folha 352 que sabe por ver que o Réu ia
às sessões do Governo, e a de folha 367 que aliás tinha razão
de o saber por ser oficial da Câmara = que é público e notório
que o Réu fora um dos Conselheiros de Estado e encarregado
do Erário. Diz a de folha 388 que não sabe se o Réu foi Consei
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lheiro, mas que ouvira dizer que tinha ordem dos rebeldes para
entrar na Sala das Sessões com Bento José da Costa e que o
dito Réu fora nomeado Inspetor ou Presidente do Erário e a
de folha 392 que querendo o Réu entrar na Sala do Governo
viu que a sentinela o impedira e que só entrara depois que
declarou ser membro daquele Governo e depois o vira revendo
e emendando papéis. Diz a de folha 394 que vira o Réu passar
do
10
folha
a
de
e
Conselho
ou
do
Governo
a
Sessão
para
Apenso G, e que muita razão tinha para o saber por ser um
dos generais daquele Governo, que o Réu e outras pessoas particulares iam às conferências do mesmo e que o Réu fora
então encarregado da Inspeção do Erário. Diz finalmente a
de folha 27 do Apenso A que os Conselheiros eram dezesseis,
e a de folha 43 que o Réu era Conselheiro, sem contudo dizer
alguma destas o como e porque o sabe.
ditos
de
variedade
Deus!
embrulhada
Que
grande
Que
sobre o fato da existência dum emprego público a que se dá
tanta consideração, e relativa ao Réu tão conhecido pelos seus
pais, comércio e fundos! Quem joeirando tão grande número
de testemunhas terá a habilidade de achar três ou ao menos
duas de vista, contestes, individuais e concludentes na forma
da Ord. L.° 1.° tit. 86 in pr. Ord. L.° 3.° tit. 86 in pr.? Acaso
estarão nesta classe as de folhas 30, 38 e 367 de ouvida vaga,
indeterminada ou fama pública? Não certamente como bem
o diz o Imperador in L. § 1.° Cod. de pon. = nec vanse populi
vocês audiendae surt == Acaso as de folha 104, 121, 124, 257,
10 e 43 quando dizem vagamente = et sine ulla ratione
deponentes — que o Réu foi Conselheiro e Inspetor do Erário ? Não, tais ditos são condenados pela Ordenação do Reino
L.° 1.° tit. 60 § 18 tit. 86 § 1.°. Acaso as de folha 208, 217,
275, 314, 352 e 394 quando dão a fútil razão de verem o Réu
ir para a Sala do Governo, ou como elas dizem para as sessões
do mesmo ? Não, sem dúvida porque a conseqüência que deduzem não está nos princípios. Não se pode concluir sem ofensa
dá razão, que o Réu tivesse o emprego de Conselheiro e Inspetor do Erário por isso só que estas testemunhas o viam
passar de sua casa para a Sala do Governo, ou para as suas
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conferências ou sessões. Se tal absurdo pudesse subsistir todos
que a elas iam e que nelas viram o Réu como o depõem as
testemunhas às folhas 388, 392,177 e folha 10 do Apenso G, e
estas últimas de fato próprio, seriam outros tantos conselheiros e inspetores. De mais como é que as testemunhas à folha
79 e à folha 10 do Apenso G e que mais razão tinham para o
saber a primeira por ser um dos conselheiros, e a segunda
um dos generais daquele Governo, assim o não dizem e restringem pelo contrário a Comissão do Réu a estar encarregado do Erário e a de folha 367, aliás um oficial público de
repartição de tanta consideração só o sabe por ouvir dizer
quando tanto mostra saber do Réu pelo seu depoimento. Como
teria o Réu escapado de ser nomeado como tal na extensa
declaração que fêz o Secretário daquele Governo à folha do
Apenso E, dos que serviram de Conselheiros se de fato o
tivesse sido. Acaso a de folha 314 quando dá razão de seu
dito, o ter visto o Réu no ato da bênção das bandeiras rebeldes, entre os conselheiros? Não certamente porque em primeiro lugar tendo sido este ato no dia 3 de abril como destes
autos, e tendo-se o Réu recolhido à sua casa no dia 21 de
março antecedente como se acha sobejamente provado, é evidente a sua falsidade: e em segundo lugar porque ainda
mesmo quando verdade fosse, de estar o Réu entre os conselheiros em ocasião de tão grande concurso de povo e no
Campo do Erário não se pode concluir sem absurdo que por
isso fosse Conselheiro. Acaso as de folha 275 e 394 quando
dizem que viram ao Réu ao recolher-se de noite para sua casa
passar com o Desembargador Antônio Carlos acompanhado
de soldados? Não certamente porque em primeiro lugar a
razão do dito é inconcludente como largamente o mostra
Gomes Variar Resol tom. 3 C. 12 N.° 10 vers Ex quibus:
em segundo lugar porque quando verdade fosse só por
absurdo se poderia inferir que por ir o Réu em companhia de
Pedro ou Paulo lhe pertençam os cortejos que a estes se
faziam e por conseqüência a qualidade civil a que se referiam.
Acaso a de folha 100 quando diz que sabe por ver que o Réu
foi conselheiro? Não certamente porque recaindo este dito
*
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sobre a existência de um emprego e qualidade civil e não fato
físico de per si só sujeito aos sentidos e não indicando ela
como lhe cumpria os fatos que provassem ou fizessem ao
menos presumir no Réu a existência dessa qualidade, o seu
depoimento se resolve em um dito vago e não individual
condenado pela Ordenação L.° 1.° tit. 86 § 1.°. Acaso as de
folhas 244 e 392 quando dão em razão o terem visto o Réu
sentado na Mesa dos Conselheiros, revendo e emendando
dão
razão
mesma
a
que
certamente
Não
porque
papéis?
implica com o cargo de Conselheiro, e é pelo contrário análoga à comissão do exame das folhas da Intendência e requerimentos relativos à despesa e ao balanço das rendas públicas
como o Réu o declarou em suas respostas e o confirmam as
de folha 79 e a de folha 10 do Apenso G. Não certamente
torno a repetir porque o ato de rever e emendar papéis não é
a
convence
fato
Este
Conselho.
em
Conselheiro
ato de um
necessidade da distinção da Sala do Governo e em que este
deferia as partes sobre requerimentos de justiça e fazenda dos
no
21.°
indicara
Réu
o
o
como
Conselhos,
ou
conventículos,
razão
em
dá
244
folha
de
a
Acaso
quando
adicional.
artigo
o ter visto = serem assinados nos papéis públicos? Esta razão
se fosse acompanhada de outro depoimento poderia prejudicar ao Réu se felizmente todos esses papéis públicos não
convencessem de falsos seus ditos. Acaso as de folha 27 e 43
um
dos
era
Réu
o
a
dizem
que
do Apenso A quando
primeira
dezesseis conselheiros daquele Governo e a segunda que o
de
alguma
razão
darem
sem
no
Governo,
Réu tinha parte
ciência? Não certamente porque além de seus ditos serem
vagos e se convencerem de falsos pela mesma Devassa, pois
Réu
nunca
o
e
Conselheiros,
dezesseis
que nunca houveram
fêz parte do Governo, nada provariam quando verdadeiras
de 1818. Acaso
de
de
28
Aviso
janeiro
Real
no
disposto
pelo
a de folha 257 quando dá em razão de ter sido o Réu Inspetor
do Erário o tê-lo visto = tomando contas e examinando-as?
Não certamente porque este dito é convencido de falso não só
e
Tesoureiro
mesmo
do
21
19
e
folhas
às
pelos depoimentos
segundo Escriturário, documento n.° 8, como pela Certidão
10

142
¦

n.° 27, pois por esta não consta da existência dessas contas
tomadas pelo Réu e por êle em conseqüência rubricadas. De
mais quando verdadeira fosse, acaso o fato de examinar
contas é ato dum inspetor ou dum contador? Para que confundir idéias tão disparatadas.
A forma vaga e não circunstanciada dos ditos destas testemunhas, provam antes a ignorância dos fatos que depõem
ou a sua animosidade, e o ódio contra o Réu, do que a existência dos mesmos fatos, e a generalidade com que juram as
de folhas 102, 257, 367, etc, depondo de todos os moradores
daquela vasta capitania, descobre facilmente a inverossimilhança que lhes tira o crédito nos termos do L.° 3 § 1.°. D. de
testibus. Embora o seu número pudesse à primeira vista,
fazer alguma impressão, esta desaparece quando se reflete em
suas qualidades e natureza dos seus ditos como sabiamente já
o ponderou a L. 21 § 3 Dig. de testibus. É portanto evidente
que estas testemunhas além de vagas não individuais e concludentes se contradizem e provam pelo contrário a verdade das
respostas do Réu.
Pondo porém ainda de parte a conduta moral e civil das
testemunhas, a sua inimizade com o Réu e a sua inconcludência, pouco mais será preciso para mostrar a falsidade de
seus ditos do que refletir sobre a natureza dos mesmos fatos
que imputam ao Réu e a sua inconseqüência quando verdadeira. Na verdade acaso ter ido à Sala do governo, à Contadoria do Erário pela razão e para os fins que dito e provado
tem, é ser Inspetor do Erário, e Conselheiro, sem que haja
nestes departamentos um só fato pelo Réu praticado em qualquer dessas qualidades? Como nem ao menos aparece o seu
nome como consta das Certidões n.° 27, 28, 29, 30 e 31? Por
que arte mágica aparecendo os nomes de todos os empregados
como dos apensos deixaria de aparecer o do Réu se tivesse
tido aqueles empregos ? Porque fatalidade nem ao menos gozou
da honra desses títulos nas respectivas estações e pelo contrário só o trataram pelo de simples patriota comum ao mais
vil negro ou de negociante há trinta anos por Vossa Majes-

„ 143 —
tade concedido como das mesmas certidões notadas? Porao
nunca
vaidade
natural
a
satisfazer
Réu
o
para
que razão
desses
denominações
respectivas
as
com
intitulou
se
menos
simples
de
a
com
é
aparece
vez
única
a
e
altos empregos
que
combitriste
Por
F.
apenso
7
do
folha
que
à
como
suplicante
Companhia,
da
ao
escritório
Réu
o
mandado
seria
nação
únicaserviço
um
fiscal,
seu
do
ordens
prestar
das
debaixo
Cerda
como
comércio
de
um
a
mente próprio
guarda-livros
Estas
Conselheiro?
Erário
e
do
Inspetor
fosse
se
tidão m° 18,
certidões sendo de todos os departamentos de Administração
Pública de Pernambuco convencem plenamente em contra2
60
18,
tit.
5.°
tit.
3.°
L."
§
Ordenação
§
da
rio, e nos termos
do
algum
parte
emprego
por
tivera
não
Réu
o
não só que
como
apareceu
só
nome
seu
o
como
que
.governo ihtruso,
império
forçado
pelo
mesmo
isto
e
quando
pessoa particular
transão
empregos
estes
acaso
mais
De
das circunstâncias.
da
algum
indício
si
após
deixa
não
voz
seuntes como a
que
sua existência? Acaso o Réu teve todos estes empregos honoràriamente sem exercício visto que deste nada consta? Neste caso
suposto que nada influa sobre a conduta e fidelidade do Réu
lhes
Réu
o
sempre
honras
de
tantas
inutilidade
a
visível
e seja
manifesta
tão
si
em
envolve
conceito
o
que
agradece contudo
mente
boa
de
verdade
à
faltar
lícito
fosse
calúnia. Se
porém
servira
e
etc,
que
Conselheiro,
Inspetor,
nomeado
fora
diria que
nome
seu
o
escapado
ter
de
fato
o
esses empregos por isso que
tiveram
outros
os
a
assinaturas
que
das infames e subsequentes
a
sua
honra
faria
astúcia,
uma
que
de prestar-se descobriria
fidelidade.
É portanto manifesto que estas testemunhas quando
fossem duzentas depondo um fato moralmente impossível e
•contra documentos merecem tanto desprezo como os que
viram em Lisboa no tempo de Junot a Lua apresentar-se cheia
citado
Ia
de
Pivardiere
caso
célebre
O
em quarto minguante.
todos
os
a
jurisconsulconvencer
de
acabou
D'Aguesseau
por
tos da pouca segurança que se deve ter em ditos de testemunhas boçais por muito sujeitas aos erros dos sentidos e às pre-
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cipitações dos juízos, mormente em tempo de perturbações
políticas.
Suponhamos porém por um instante que o Réu tivesse
servido àquele Governo aliás rebelde naqueles empregos em
que parte do nosso Código é crime obedecer à força a que se
não pode resistir? Em que parte legisla êle as ações posteriores à consumação da rebelião ? Èle com razão para no ato em
que o poder real cessou de ter o mando, por isso que seria
impraticável poder ser obedecido por quem gemia debaixo da
força estrangeira ou rebelde. Se fosse pelo contrário determinado todos os habitantes de Pernambuco e todos os de
Lisboa que se restauraram por si mesmos do jugo que os
oprimia seriam contudo criminosos por isso que todos obedeceram ou serviram ao governo intruso, ou nos postos eclesiásticos, fiscais, civis, e militares, que aliás tinham de Vossa
Majestade, ou noutros criados de novo; e Vossa Majestade
teria de punir os mesmos vassalos a cujo amor e fidelidade
devem a restauração dos seus Estados. Se a Lei portanto de
acordo com a razão não condena esses serviços forçados onde
está a sua criminalidade? Que diferença há pela razão de
qualidades de serviços quando todos dimanam do mesmo
princípio.
Suponhamos outra vez que tivera esses empregos; não
tinha sido mais honroso aos seus sentimentos de amor e fidelidade para com Vossa Majestade as astúcias com
que as
abandonara logo no 14.° dia como o fizera primeiro que todos
e muito antes da aparição do bloqueio sem que o pudesse deslumbrar o esplendor de tão altos empregos, do que se não
os tivera tido por não ter sido lembrado e chamado por aquele
infame governo? Acaso os que não foram chamados
pela sua
reconhecida insuficiência são por isso os fiéis, e infiéis os
que
foram, por mais regular que fosse a sua conduta, antes e
depois do sucesso fatal que os oprimiu? Acaso os fiéis são os
que abandonaram seus postos, sendo aliás assalariados e juramentados para os defender, e infiel o cidadão pacífico que
cede e obedece à força que não pode resistir, e evitar e que
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tendo direito pela Ordenação do Reino à Proteção Real se acha
dela abandonado pela fuga daqueles que dela estavam encarregados? Não certamente.
Suponhamos ainda outra vez, que tivera os empregos de
Conselheiro, Inspetor do Erário por parte do Provisório.
Acaso conselheiro, ou servidor de um Governo, ainda que
rebelde, é ser conselheiro ou servidor da rebelião que o constiíuiu? Não por certo, no primeiro caso, apresenta-se uma
deliberada vontade em ação de destruir o Governo estabelecido o que de acordo com a razão todos os códigos do Universo condenam: no segundo, ainda quando voluntários os
serviços e não comandados pela força dominante, era preciso
ver ainda se eles eram de natureza hostil, como os de comando
de tropas e o fornecimento de dinheiro, plano, conselhos, soldados e munições de guerra, ou se eram simplesmente relativos à economia interna, como os dos empregos civis, fiscais,
municipais e eclesiásticos; por isso que os desta ordem jamais
foram reputados criminosos por publicista algum, desde
Grot. até Raivenal. Embora se diga que uns e outros concorrem em última análise para a sustentação da rebelião, pela
estabilidade que procura a ordem pública; a diferença porém
entre eles é muito visível para não ser percebida logo de um
a
diretamente
tendem
os
vista,
de
primeiros
porquanto
golpe
embaraçar ao Legítimo Soberano, a reivindicação dos seus
Direitos e a propagar o espírito da revolta pelas províncias
sujeitas, entretanto que os segundos restringem-se tão somente
dos
individual
e
segurança
interna,
da
à conservação
paz
conassaz
e
coisas,
de
ordem
em
qualquer
povos, necessária
veniente ao mesmo Soberano desapossado, pela conservação
dos vassalos, livres dos estragos da anarquia. A diferença é
Juiz
Meretíssimo
reconhecida
e
visível
pelo
já
por extremo
ao
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suma
pronunciar
com
Relator, quando
justiça
varão
Recife,
do
Capitão-mor
Silva,
Morais
de
Antônio
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e
fidelidade,
e
saber
que
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seus
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aliás fora um dos quatro jurisconsultos, chamados por aquele
de Justiça
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dos
sessões
as
suas
assistir
governo para
e Fazenda, e a José Joaquim Jorge, negociante de toda cir-
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cunspecção, que aliás fora um dos administradores por
aquele governo dos bens dos emigrados, para segurança do
confisco decretado, como é constante destes autos, e das
Certidões n.° 32 e 33.
Não podia escapar à Jurisprudência do Ilustríssimo
Magistrado, que o ter sido chamado sendo um fato de terceiro
e o ter servido nos termos de uma necessária obediência, um
efeito da força, não podia ser imputada àqueles varões, tanto
mais que o primeiro, pretestando a imitação do Réu as suas
doenças igualmente se retirou para o seu engenho, fugindo
assim às ordens dos rebeldes.
Não podia escapar aquele Magistrado torno a repetir,
que só os fatos ou conselhos que manifestassem uma não
equívoca, livre e maldosa vontade, e não serviços ou conselhos
de Justiça comandados pelo poder das baionetas podiam ser
imputados àqueles varões.
A história da invasão dos franceses em Portugal era
muito moderna para que pudesse ter esquecido o terror, e a
dolorosa impressão que faz a força nos peitos os mais leais
e constantes.
Esta diferença é tão reconhecida, que ninguém jamais
ousou notar como rebeldes o Excelentíssimo Principal Castro
e o Excelentíssimo Pedro de Melo Brainer, tendo aliás estes
respeitáveis varões servido de Conselheiros e Ministros do
Governo intruso de Lisboa. Tendo plenamente convencido
esta calúnia vamos adiante.
Diz mais a testemunha à tolha 208 que o Réu se unira ao
princípio aos rebeldes. E como se uniu? Acaso por vontade?
Por que fato porém conheceu essa vontade? Estava reservado
a êste novo fisiologista do coração humano o conhecer a
existência da vontade independente de alguma ação que a
determine, e o único objeto sobre que recai a Lei Civil. Esta
requer para a moralidade das ações, que estas sejam precedidas do livre arbítrio, por isso que nem a ação sem vontade,
nem a vontade sem ação que a manifeste por derrancada que
seja jamais foram civilmente imputáveis. Como pois esta
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Não param porém aqui estas testemunhas. Dizem ainda
mais à folha 257 que o Réu fora nomeado para fazer as compras dos víveres e mantimentos para os navios de guerra, e a
de folha 314 que o Réu estava encarregado de comprar mantimentos para vender ao povo pelo mesmo preço. A Portaria
daquele mesmo governo, documento n.° 11, desmente a maliciosa latitude que se dera àquele serviço. Ela se restringe pelo
contrário à repartição por venda aos padeiros do Recife das
barricas de farinha do Norte, que o Provisório havia comprado, e não se estende a uma Inspeção geral dos mantimentos
do que maliciosamente se quis dar uma má idéia, e menos ao
fornecimento dos navios de guerra. Graças a estúpida maldade destas testemunhas! Elas não viram que sendo aquele
serviço além de comandado pela força dominante o mais inocente de que podia ser encarregado qualquer vassalo de Vossa
Majestade, e ao mesmo tempo o de que o Réu como negociante
podia tirar mais partido, e que o fato da desistência do Réu
dessa mesma comissão (como do documento à folha 7 do
Apenso F) dava a prova mais decisiva da nenhuma vontade
deste em servir aquele governo ainda mesmo no que tanto o
podia interessar, e ressarcir dos prejuízos sofridos? É porém
muito digno de notar-se que sendo a de folha 257 o primeiro
escriturário do Erário, que tinha toda a razão de saber a verdade jurasse tão visível falsidade como convence a certidão
n.° 37. Desculpemo-lo porém o receio de que o Réu publicasse o
estado do Livro dos Dízimos de que êle estava incumbido, e
porque recebia uma gratificação de Vossa Majestade clava lugar
a tudo. Suponhamos porém que assim o fosse, e que o Réu
tivesse feito importar mil cargas de mantimentos por conta do
governo, ou por sua conta particular, aonde está aí o crime?
No primeiro caso sendo um ato filho de uma obediência forcada a que o Réu na sua individual fraqueza não podia resistir,
claro é não poder imputar-se-lhe. E no segundo por que princípio de Direito Civil ou das Gentes é proibido o comércio de
víveres mormente a um negociante? Acaso Vossa Majestade
era menos Rei e Pai de seus vassalos pernambucanos do que
o foi o Grande Henrique IV dos franceses quando sitiava
*
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tinha dado por doente, e isto entre fins de março e outrossim
que nunca mais vira ao Réu nas subseqüentes sessões. E porque razão, Senhor, este Conselheiro Doutor Morais sendo tão
extenso na sua atestação n.° 17 a ponto de nos relatar o estado
doentio das suas pernas foi tão sucinto no seu depoimento a
folha 79 e nem ao menos depôs o que vira e ouvira em caso
do Réu como da mesma atestação ? Este é o caso em
que poderíamos dizer com o Poeta == latet anguis in herbis = se fosse
mui dificultoso entrever o motivo de tal variedade e silêncio.
Dizem finalmente as testemunhas à folha 100 Cabo de
Esquadra das Ordenanças, que vira o Réu oferecer o seu navio
Espada para ir à América a favor dos rebeldes; à folha 104
que o Réu oferecera para ir buscar mantimentos, para o que
o Provisório lhe mandou entregar todas as caixas de açúcar
de todos os negociantes, que tinham fugido, não saindo apesar
de pronto em razão do bloqueio; e a de folha 16 do Apenso A,
um dos da família do capitão general que o acompanhou
para
o Rio de Janeiro, que era público, e notório o oferecimento do
Réu. É cousa pasmosa que um fato destes quando verdadeiro
tosse tão somente visto por um Cabo de Esquadra das Ordenanças. Acaso fêz o Réu este oferecimento ao Governo Provisório na taberna dele testemunha em ocasião em
que
ninguém mais estava nela? Esta única reflexão basta
para
descobrir a falsidade de tal testemunha e a verdade do nosso
provérbio = em tempo de guerra mentira como terra == Não
é menos de notar-se a tortura que a outra testemunha dá às
transações mercantis mais ordinárias para fazer acreditar
seu dito e suspeitar o Réu. Felizmente existem os negociantes
Bento e Marques, dois dos administradores dos bens dos emigrados, que entregaram ao Réu de cem a cento e dez caixas e
não todas como diz por lhas ter aquele
governo cedido por
venda e pelo preço que se declarasse corrente ao comércio
por
não haver naquele tempo e por conta de quem pertencessem.
Felizmente já o negociante Bento tinha cedido ao Réu
por não
as haver de venda cento e vinte e oito caixas das suas, como
por empréstimo, e vinte e oito por venda na mesma conformidade e portanto nem lugar há a suspeita de favor feito ao
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Réu por aquele governo. Felizmente torno a repetir a descarga do navio foi feita por autoridade pública, e por ela se
confirmará a verdade exposta e a falsidade desta testemunha,
da sua
condição
a
verificada
não
caixas
estas
todas
porque
venda foram entregues a seus donos.
É porém ainda mais para pasmar que a testemunha à
folha 104 não nos diga a razão por que sabe e que queira incultinha
não
se
fosse
falso
não
fato,
um
Réu
ao
quando
que
par
verificado, entretanto que ela fêz o efetivo donativo que ainda
hoje faz tremer as carnes a todo o fiel vassalo de Vossa Majestade, como consta destes mesmos autos.
Não achando esta boa alma fato algum com que pudesse
manchar a conduta do Réu procura denegrir as suas intenções
na projetada viagem do Espada, atribuindo-a ao serviço dos
rebeldes e a sua retenção ao bloqueio de Vossa Majestade.
Não é a primeira vez Senhor, que êste navio e o Réu têm
sido atacados pela infame calúnia; pouco tempo havia que
contrabandistas reconhecidos, ciosos da abundância, que
aquele navio conduzira na sua última viagem da índia a Pernambuco por um comércio legal ousaram caluniar de voluntária a sua arribada a Benguela para contrabandear como lhe
imputaram igualmente. Por fortuna a prova literal mais evidente aguardava a inocência do Réu de tais ataques e serviu
de fundamento ao despacho informante do governador daquela
capitania, e à Consulta da Real Junta do Comércio em razão da
qual foi o Réu então diferido por Vossa Majestade como constara da mesma consulta. Felizmente também não estava na
sua curta esfera embrulharem a verdade no caso presente
de maneira que pudesse dificultar o seu conhecimento na
de
Direito
luminosos
fatos
e
de
tantos
princípios
presença
Público. Ela bem apesar dos seus maliciosos ditos aparece
em toda a sua luz quando se reflete; primeiro que o bloqueio
a um porto dominado por inimigos, ou rebeldes nunca embaraçou a saída das pessoas e propriedades dos fiéis vassalos ou
aliados, que dele querem sair: segundo, que de fato não podia
embaraçar por sempre estar longe das baterias, que guardam
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as entradas do porto bloqueado: terceiro, porque seria contra
as regras da política obstar um meio que tende a enfraquecer
ao inimigo ou rebelde: quarto, que o fim do bloqueio é ao contrário impedir a entrada para cortar os meios de defesa ao
inimigo: quinto, que suposto o bloqueio tinha direito de visitar
o que sai do porto e confiscar a propriedade inimiga deve contudo ao mesmo tempo proteção às dos fiéis vassalos e aliados:
sexto, que embargo de saída de um porto só o declara quem
o domina: sétimo, que de fato o Provisório de Pernambuco
decretou em 11 de março embargo à saída dos navios com as
exceções marcadas e que em 14 de abril com a aparição do
bloqueio estendeu o embargo aos mesmos casos excetuados, e
portanto que não foi em razão do bloqueio como falsamente
•dizem as testemunhas, mas sim em razão do embargo; tanto
mais que os navios Ligeiro, Minerva e outros, que tinham
entrado à sombra daquela Lei, navios reconhecidamente de
vassalos fiéis de Vossa Majestade, e sem suspeita por moradores
sde Lisboa não podiam recear um bloqueio que pelo contrário
lhes devia proteção. De mais de estar um navio pronto de
aparelho, carga, e despacho para ir à América, segue-se por
ventura que ia buscar mantimentos à América? Não viram
estas testemunhas que recaindo esta última proposição sobre
um fato == in fieri = não estava exposto aos sentidos e portanto que só por uma odiosa, e antilógica ilação poderiam
sobre êle depor?
Que diriam estas testemunhas se soubessem ou fossem
•capazes de refletir, que a equipagem do navio do Réu era toda
de oficiais, e marinheiros europeus; certidão n.° 34, que pela
estagnação do comércio de Pernambuco procuravam emigrar
daquele país? Que diriam se soubessem que aquele navio se
achava despachado por todas as estações como o mostrará por
certidão, sem o menor favor do Governo como pelo contrário
sucederia se fosse pronto de ordem dele? Que diriam se soubessem, que o navio do Réu guardava religiosamente as Randeiras Reais para içar logo que estivesse fora do alcance dos
rebeldes? Que diriam se soubessem finalmente que impossibilitado este de poder fugir naquela ocasião e não podendo
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êste navio conservou sempre as Bandeiras Reais, que a sua
tripulação era toda de vassalos de não suspeita fidelidade,
documento n.° 34; e finalmente que assim o Réu o havia tratado com o Meritíssimo Desembargador José Alexandre, então
Juiz de Fora de Goiana, documento n.° 16, e com Joaquim
Ciríaco Gonçalves da Silva por cujo depoimento protesta?
Quem não reconhecerá torno a repetir na perfeita correspondência de tantos dados a verdade do que o Réu dissera em
suas respostas? Mísero do Réu se aquelas testemunhas o soubessem! Com tão seguros dados elas teriam cantado a perda
do Réu perante o Provisório que não puderam alcançar por
mera suspeita. Eis a fatalidade daquele navio, denunciado ao
Provisório de querer fugir-lhes e a Vossa Majestade de estar
pronto para servir aos rebeldes.
Suponhamos porém caso mil vezes negado que o navio
do Réu esteve pronto às ordens do Provisório, aonde está o
crime? Que remédio tinha o Réu senão obedecer? Acaso os
proprietários do bergantim Carvalho Quinto, aliás residentes
em Londres, são notados de rebeldes por ter sido êste armado
em guerra pelo Provisório contra Vossa Majestade? Há
alguém que conheça a sisudeza e fidelidade por sentimento e
próprio interesse do negociante Bento José da Costa que se
anime a suspeitá-la por isso que o seu navio São João Batista
foi tomado para se armar em guerra contra as Quinas Reais,
e duas sumacas suas foram mandadas, a expedição de Fernando? Uma tal afirmativa repugna muito à razão e à lei,
para que o Réu se demore em sua refutação. Como pois pode
imputar-se ao Réu um fato que as certidões desmentem e que
quando verdadeiro não estava em seu poder obstá-lo.
Consta mais das ordens do Provisório à folha 52 e folha
111 do Apenso B que o Réu estava encarregado da execução
do Decreto do Provisório de 11 de março, que mandava unir
ao Erário a Administração da Companhia extinta de Pernambuco, e do exame das contas. 0 Réu agradece a Provir
dência a existência dessa parte daquele famoso Decreto.
Famoso digo por ser o protótipo da estupidez Provisória em
matéria de arrecadação pública por isso que perdoando eles
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aos devedores o que devessem de juros vencidos se pagassem
os principais no termo de dois anos e sendo estes delitos pela
maior parte restos de juros, e uma pequena parte de princio
haver
reduzido
ver-se-ia
constante,
mais
é
como
que
pais,
desta de mais de mil contos a menos de duzentos, como o Réu
o demonstrará sendo necessário; e agradece por isso que o
fato de não ter dado execução alguma, e o de não ter ido
àquela casa senão no primeiro de abril, debaixo das ordens do
seu fiscal o Desembargador Ouvidor do Recife, para o fim
nova
uma
20
é
18,
19
e
n.os
certidões
das
e
consta
tem
dito
que
e relevante prova da pouca vontade do Réu em prestar serviços aos rebeldes, ainda mesmo no que estava mais ao alcance
dos seus poucos conhecimentos, e natural inclinação; o que
contudo quando executado fosse pelo Réu não lhe podia ser
imputado como efeito duma necessária obediência.
Diz mais a testemunha à folha 43 do Apenso A que o
Réu dera o plano para o fardamento de zuarte. Ora suposto
e
hábito,
mentirosa
e
singular
testemunha
esta
por
por
que
perversa por natureza, como se tem mostrado, não faça prova
alguma em Direito, contudo é visível a origem desta falsidade. Sabendo esta testemunha que o Réu era quem tinha a
maior parte dos zuartes, como consta da certidão n.° 5, e figurando-se-lhe que o Réu podia ter interesse nessa nova ordem
do Provisório supôs por uma particular afeição que o Réu
tinha intervido no seu plano e debaixo desta gratuita suposivituem
fosse
logo
verdade
de
faltar
à
não
tremeu
que
ção
pério do Réu.
Na verdade faz pasmar que esta testemunha deponha do
fato dum plano de fardamento que quando verdadeiro não
era de esperar que o soubesse por particular e que ignorasse
o fato público e notório de ter sido João da Silva Rego quem
fêz o donativo de 900 peças de zuarte, e 600 de chila para o
fardamento da tropa rebelde!!!
Este só fato descobre a parcialidade destas testemunhas
em ódio do Réu; a verdade porém sobrenada neste pélago
de falsidades. O fato de não ter o Réu vendido uma só peça
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de zuarte àquele Governo, como consta da certidão n.° 37; a
confrontação dos fardos que se lhe seqüestraram com os vendidos aos particulares, e com a respectiva fatura em seus
livros lançada, e o fato de ter o Réu despachado e embarcado
com o destino, aliás não convinhável, toda a fazenda que
tinha em ser, documento n.° 5, provam de sobejo a nenhuma
intervenção do Réu em tal escolha de plano, tanto mais que
seria risível, que o Réu sendo paisano desse plano de fardamento a oficiais militares.
Suponha-se porém por um instante verdadeira a existência dêsse plano. Que poderia influir para a sustentação da
rebelião a mudança no figurino e na qualidade da fazenda do
fardamento da tropa? Acaso a força moral e física desta
depende das diferenças que de ordinário se observam nos seus
moldes? Só uma cabeça oca como a desta testemunha poderia
supor de conseqüência tais puerilidades na organização de
uma tropa para julgar criminoso o plano que deu lugar às
alterações feitas naquele tempo.
Dizem mais as testemunhas à folha 102 e folhas 10 e 18
do Apenso A, a primeira por ser fama pública; a segunda sem
dar a razão do seu dito e a terceira por ver que o Réu era dos
muitos que freqüentavam a casa de Antônio Gonçalves, o
Cabugá, e Felipe Néri, dando a primeira a entender que estas
casas eram marcadas por suspeitas de ajuntamentos revolucionários.
Suposto que estas testemunhas ainda quando de vista e
conformes fossem não mereçam crédito algum pelos seus costumes, e inimizade com o Réu como tem feito ver, que quando
verdadeiras nada provaram as duas últimas em virtude do
Aviso de 28 de janeiro de 1818, assim como nada provou
perante o Ilustríssimo Desembargador José Albano Fragoso,
e que sejam notórias as intrigas domésticas da filha e prima
das de folhas 10 e 18 com o denominado Cabugá que deram
lugar por vingança a irregular denúncia feita ao Desembargador Ouvidor do Recife, e por isso não continuada e que esta
denúncia não era relativa a clubes revolucionários mas sim

157
deve
como
Governo,
e
rebelião
a
contra
a falas indiscretas
não
contudo
feitas,
averiguações
constar nesta Alçada pelas
MajesVossa
de
consideração
à
levar
de
deixar
pode o Réu
testemuestas
indicando
não
lugar
que
tade. Em primeiro
casas,
estas
suspeitas
tornavam
fatos
os
nhas por um lado
que
acrediserem
cumpria
lhes
como
para
e seus ajuntamentos
iam
elas
a
gente
lado
outro
que
confessando
por
tados e que
uma
descobriam
parcialidade
condição
e
a
de toda
qualidade
Jusde
Tribunal
no
suportada
ser
odiosa
para
por extremo
motivos
concorrentes
dos
a
uma
atribuem
parte
tiça, logo que
honestos e a outra fins criminosos. Em segundo lugar que
serem
de
o
na
ordem
estavam
nem
e
suspeitas
eram
elas não
concurso de povo, já por
mais
de
rua
na
estarem
já por
o
como
fronteiros,
vizinhos
dos
devassadas
serem muito
da
Escrivão
Desembargador
Ilustríssimo
pode informar o
as
iam
elas
a
e
morou,
delas
já
porque
uma
Alçada que em
do
divertimento
jogo,
do
razão
em
do
país
primeiras pessoas
sendo
iam,
a
elas
por
aos
faziam
que
recebimento
e bom
que
fervia
o
isso
jogo
a
que
notável
por
primeira
esse lado mais
Ora
depoimentos.
mesmos
dos
consta
como
dia
de
e
de noite
depuseram
inquiridos
sendo
dizem
como
muitos
mesmos
estes
sete
nos
nela
e
Réu
o
viram
que
vezes
raríssimas
não só que
subir
o
viram
nunca
dela
tempo
no
e
revolução
da
meses antes
Poço
no
convalescença
em
e
retirado
tal casa por achar-se
depucomo
campo,
de
casa
uma
fazer
a
da Panela, entretido
como
respostas,
suas
nas
indicadas
seram as testemunhas
respeita
e
suspeita,
que
de
pelo
motivos
nela
que nunca viram
defesa
à
junta
da
justificação
à segunda as nove testemunhas
mais
a
plena prova
fazem
fato
de
próprio
deste co-réu jurando
testeestas
se
lugar
que
terceiro
em
e
suspeição
da sua não
revolucioclubes
havia
suspeitavam
ou
que
sabiam
munhas
o
não
razão
porque
como
destes
juram
nários nas casas
6.°
tit.
L.°
5.°
Ordenação
da
termos
nos
tinham denunciado,
não
razão
denunciaram,
não
e
porque
sabiam
§ 12? E se o
Juiz
Desembargador
Meritíssimo
foram elas presas pelo
Portraição?
alta
de
crime
de
Réus
aliás
elas
Relator sendo
confrontação
da
legal
meio
o
abandonado
que razão se teria
11

158
destas testemunhas com o Réu e seus cúmplices tão necessário
para averiguação da verdade, e convencimento destes? Esta
reflexão convence de per si só a futilidade e incoerência de
tais ditos, por isso que não podia esquecer àquele sábio Magistrado êste exame se o julgasse digno de atenção e o conhecimento devasso não se restringiria a saber se Pedro ou Paulo
ia àquelas casas, mas sim quem a elas ia.
Mas, enfim Senhor, torno a repetir era preciso à maldade
de alguns perversos generalizar o crime de meia dúzia de
soldados e bandidos; e para isso não duvidaram em sua estupidez avançar a existência de nove clubes anteriores, sem se
lembrarem primeiro que as casas dos rebeldes Martins e
Cabugá e especialmente a primeira foram as denunciadas
pelo Desembargador José da Cruz Ferreira: segundo que esta
mesma denúncia era mais relativa a ajuntamentos de Pedreiros-livres e rivalidades de brasileiros e europeus do que a
projetos de insurreição contra o Estado, como deve constar
das respostas do mesmo Capitão General: terceiro que os
fatos de não ter aparecido no poder dos rebeldes uma só espingarda, um só papel anterior que cheirasse à rebelião, os de
não ter aparecido um só barril de pólvora, um só alqueire de
farinha, ou outro qualquer artigo de munição de boca e
guerra, e finalmente o de não ter aparecido a menor correspondência interior, ou o meio de uma imprensa para a facilitar provaram de sobejo além da impossibilidade moral de
um segredo comunicado a tanta gente interessada a trair-se
pelo medo do castigo ou pela esperança do prêmio a nenhuma
antecipação revolucionária daquele motim e que êle fora filho
tão somente da temerária desesperação de quatro soldados
que julgaram não dever parar na carreira do crime para escaparem à pena merecida pelo primeiro e quarto; que do fato
de ter ido o Réu, ainda que raras vezes, às casas de Cabugá, e
Felipe Néri, a deste por visita de família e a daquele quando
procurava por seu genro ou irmão para lhes facilitar a retirada para casa (e que teria confessado se perguntado fosse)
não se pode dizer que o Réu tinha relações particulares com
eles e menos sem absurdo que por isso devera ser suspeito de
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complicidade nos seus projetos quando os houvesse mormente
repugnando estes aos interesses, e a moralidade da conduta
do Réu.
Diz mais a testemunha à folha 434 que o Réu fizera aos
negociantes que então estavam na praça a fala que consta do
seu depoimento, ora suposto que a linguagem ou estilo da
oração de per si só convença que ela não é do Réu, logo que
se cotejar com a gravidade do estilo deste nas suas respostas,
e requerimentos, e mais papéis juntos a êste processo, que por
singular nada prove, e que seja de admirar que ela não indicasse um só dos negociantes, que o presenciaram em apoio do
seu dito, contudo sempre o Réu lhe agradece o não ter inserido palavras contra a pessoa de Vossa Majestade, e a idéia
que dá dos sentimentos pacíficos e sociais do Réu, ou por
outra do desprezo com que o Réu olhava para essas pueris
rivalidades de Pátria.
Diz a testemunha à folha 249, que o Réu ainda mesmo
antes da revolução era do partido dos revolucionários, que
êste fazia muitas e freqüentes conferências com Antônio
Carlos e um Juiz de Fora no sítio do Poço da Panela, e que
uma vez observou que falavam em revolução. O caso é que
o Réu nunca visitou ou foi visitado por êste Juiz de Fora de
Santarém no pouco tempo que esteve no Poço da Panela,
como depuseram Joaquim Apolinário Maier, e sua família,
com quem por parentesco sempre êle estava de companhia, e
que a única vez que o Réu lhe falou foi em casa do irmão dele
testemunha o negociante João Francisco Carneiro Monteiro,
antes da missa, a que o dito Juiz de Fora foi ser seu inquilino,
como êste e sua mulher igualmente depuseram, e que o
Desembargador Antônio Carlos só estivera no Poço da Panela
os dias Santos do Natal ouvindo missa, e almoçando em casa
do sobredito irmão, jantando na do Réu e dormindo na do
Doutor Felipe Neri Rodrigues de Carvalho, como todos depuseram.
Grande Deus até onde chega a maldade combinada com
a estupidez! Êste desgraçado sabia que o Réu era do partido
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dos revolucionários antes mesmo da revolução; que tratava
dela e ousa confessá-lo sem o ter denunciado? E nem somente
indica uma só prova do seu dito para ter na pena merecida a
triste consolação da companhia do Réu. O caso é Senhor, que
êste bom homem é um daqueles que precisam falar dos outros
antes que dele falem, como o Réu já o notou.
Faz-se finalmente carga ao Réu de ser dirigida à sua consignação a escuna americana Paragonia, que conduzia armamento remetido por Lott Seamem como o declarou o Capitão
Pedro Remigio Reculet, sendo inquirido pelo motivo da sua
vinda a Pernambuco como do Apenso 8.° à folha —. Felizmente porém do mesmo depoimento consta que esse armamento fora comprado por esse denominado Cabugá e intervenção do negociante Lott Seamem seu correspondente. Felizmente pela certidão n.° 37, consta que esse Cabugá recebeu a
esse fim dos reais cofres por ordem do Governo rebelde trinta
mil cruzados sem intervenção alguma do Réu, que aliás
chamam inspetor do Erário. Felizmente não aparece nesse
apontoado de palavras o nome do sobrinho, e procurador
designado do Réu como da certidão n.° 36, e portanto nessa
consignação, quando verdadeira, nem pode haver lugar a suspeita tanto mais que seria para aterrar o comércio em geral
se a lembrança de uma consignação da parte de outrem o
pudesse fazer suspeito de crime, e o crédito êste fundo capital
invisível e base da prosperidade particular e pública seria o
mais funesto dom com que a Providência poderia recompensar a regularidade de conduta mercantil e a solvabilidade
de um negociante se êle se pudesse reduzir em tanto dano.
Quem não vê pelo contrário que aquela consignação naturalmente teria por motivo a conservação da fazenda em mãos
capazes como hipoteca legal do seu custo para segurança de
alguns adiantamentos, sobre ela feitos tão ordinários no
comércio, e que a solvabilidade do Réu geralmente conhecida
e a estada do seu sobrinho naquela praça, faziam lembrar o
Réu, como tendo essa precisa capacidade e portanto que ela
não pode ser imputada ao Réu por maneira alguma?
Diz mais a testemunha à folha 124 que lhe consta ter sido
por voto do Réu que fora impedida a saída dos navios, isto é,
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a Lei do Embargo. Ora suposto que êste dito seja por extremo
vago e arbitrário contudo se aquela Lei não ofendesse a razão
pelas inépcias de que está sobrecarregada atendendo o seu fim,
e se fosse lícito faltar à verdade o Réu o confessaria de boa
mente, por isso que a escolha dos depositários nomeados para
guarda das propriedades dos vassalos emigrados, o longo
espaço concedido para sua reivindicação e a aberta que dava
aos vassalos oprimidos para salvarem suas fazendas em muito
acreditaria a política e fidelidade do Réu.
Diz mais a testemunha à folha 367 que o Réu foi quem
prestou maiores serviços àquele Governo por seus Conselhos, e
inspeções, não indicando contudo algum desses conselhos, ou
inspeções, ou outro algum serviço. Que diremos do seu depoimento quando apesar de ser escrivão da Câmara, só o sabe
por ser público e notório? Quem deixará de reconhecer por
essa forma de jurar que o Réu podia escapar a esta testemunha universal de todos os moradores daquela vasta capitania.
Para não deixar de convencer ainda a mais insignificante
e indiscreta parte dos ditos destas testemunhas diremos pelo
que respeita ao dizer da de folha 217 que o Réu já antes de
vir de Lisboa era notado de ser Pedreiro-livre: 1.° que suposto
ela não nos diga o como e o porque o sabe e que sendo ela
nesse tempo servente de navios só poderia ter visto o Réu em
ocasião de cobrar alguma soldada, o que de per si faz suspeitar o seu dito de mentiroso, sempre contudo merece a
palma, por ser a que lançou mais longe a barra no jogo das
falsidades? 2.° que não sendo essa sociedade compatível com
os deveres de Familiar do Santo Ofício por parte da Santa Sé
Apostólica Romana, de que pouco tempo antes de vir de
Lisboa o Réu se tinha encarregado como do provimento
n.° 38 só na cabeça dessa testemunha poderia entrar a idéia
de que o Réu tivesse entrado ao mesmo tempo em duas sociedades tão opostas. Eis o resultado Senhor, da maneira de
falar de tal gente. Em seu furor chamam rebeldes, Pedreiroslivres, etc, etc, a todos que com eles não comeram na mesma
bandeja, ou não acreditam nas profecias do Pretinho do
Japão.
*
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É portanto manifesta à vista destas razões de fato e
Direito de uma evidência irresistível a inculpabilidade do Réu,
ainda quando verdadeiros os fatos que se lhe imputam.
Restaria agora Senhor discutir tão somente se apesar de
ter o Réu iludido astuciosamente a maior
parte dos serviços
comandados, e não ter preenchido os outros lhe
pode ser carregado em culpa essa mesma pequena
parte que deles fêz.
Sendo porém notória neste Supremo Tribunal de Justiça a
força em Governo constituida, que banhada em sangue oprimiu o bom e manso Povo Pernambucano e bem sabidos os
princípios de Direito que regulam a moralidade das ações
humanas; e por outro lado estando
provado que aqueles serviços foram mandados por esta força, seria
por extremo
ocioso fazer parada de conhecimentos jurídicos em defesa do
Réu na presença de Magistrados tão consumados na ciência
de julgar, tanto mais que para escudar a sua inocência é de
sobejo a lição do § 6 tit. 1 das Inst. Jur. Crim. Luzit. do
Preclaríssimo Desembargador Pascoal José de Melo.
Descansado portanto na sua consciência e na liberal
Jurisprudência dos Preclaríssimos Magistrados
que formam
êste Supremo Tribunal de Justiça espera o Réu
que assim seja
julgado, sendo restituído a sua boa fama que preza em mais
do que a própria vida.
F. I.
Com trinta e oito documentos, limpos e sem vício.
Ofereço com um adicionamento.
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Manuel Gonsalues da Rocha
(No alto do documento): N.° 36. N.° 28.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
1-30,36,15 n.° 1
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DEFESA DE JOSÉ MARIANO DE ALBUQUERQUE
Esl poente modus, sicut rerum reliquarum. Cicer., Epist 15 ad Brutum.
Aterra-me, Senhores, com razão, uma nova forma de
Juízo que calculado mormente para a descoberta e punição
de um crime em muito menor conta parece ter os interesses
da inocência embora se arrisque a ser oprimida. Confesso que
os delitos de Estado são os mais odiosos pela importância dos
pactos que violam, pois tendem mesmo a desnacionalizar um
povo e reduzi-lo a indivíduos dispersos; e pela soma de males
que espalham por toda a sociedade. Mas é também preciso
confessar que se o reduzirmo-nos a corpo de Nação arrisca
a nossa segurança individual, e os mais direitos que como a
homens nos competem; e que se acaso sem demérito nosso
pudermos vir a ser sujeitos a castigos é extrema loucura deixarmos o bem que possuíamos como indivíduos, em busca dum
melhor no estado social que nos foge e que nem é possível à
nossa imperfeição empolgar. Concebe-se bem que uma Legislação sábia como a nossa, tivesse razões de reunir em as
mesmas mãos inteligentes as decisões de fato e de Direito e
não separá-las como em Inglaterra e ora em França; mas
como não queixar-se de alguma dureza quando se é arrancado
do foro próprio, quando se não admite em favor do Réu a
mesma prova que o pode convencer criminoso, quando indícios
e presunções servem para condená-lo e até testemunhas inábeis
se admitem? A juntemos a isso o natural horror ao crime, horror justo num vassalo que na ofensa do Príncipe antolha a graveza do mal não só pela extensão, como também pela corrupção do delinqüente que atacando o pai da sociedade torna-se
filho desnaturalizado e ímpio desacatador do que há de mais
sagrado na Monarquia; horror que tem contudo o risco de
tornar-nos linces para descobrir as provas do delito e topeiras
para enxergar os meios de defesa, prontos em crer quanto o
possa criminar e vagarosos em persuadir-nos daquilo que o
descarrega; e confessemos que é em verdade miserável quem
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por desgraça se apresente como o Réu José Mariano de Álbuquerque em tão desvantajoso ponto de vista.
Graças, porém, sejam dadas aos Senhores Reis de Portugal, muitos destes gravames são como não ordenados, visto
nunca ter a sua Justiça e Sabedoria instado por sua execução,
digo gravames e não temo de o dizer no Reinado de Sua
Majestade, servindo-me das palavras do sábio D. Manuel de
Lardizabal e Uribe = No temo hablar de esta suerte en un
tiempo en que tenemos Ia dicha de vivir baxo ei felicíssimo
gobierno de un príncipe piadoso e benigno, padre mas que
Senor de sus vassalos == Graças dêem-se também ao Doutíssimo e Integérrimo Corpo da Magistratura Nacional, cuja
prática de julgar sempre cheia de eqüidade e guiada pela
tocha da razão, tem deixado cair em desuso a mor parte de
algumas durezas que a obscuridade dos tempos e a impureza
de algumas das fontes do nosso Código tinham introduzido
entre nós. Os nossos Sábios Magistrados tinham bem meditado as idéias que Livio põe na boca do Senador Valério no
Liv. 34, § 6 = Ego, quem ad modum ex his legibus, quse non in
tempus aliquod, sed perpetuse utilitatis cau[a] in seternum
latae sunt, nullam abrogari debere fateor, nisi quam aut usus
coarguit, aut status aliquis reipublicse inutilem fecit, sic quas
têmpora aliqua desiderarunt leges, mortales (ut ita dicam)
et temporibus ipsis mutabiles esse video. Quae in pace late
sunt, plerumque bellum abrogat, quae in bello, pax; ut in
navis administratione alia in secundam, alia in adversam
tempestatem usui sunto; e bem que sem poder de ab-rogarem
por si as Leis que pareciam mais duras do que era justo, tiveram contudo a coragem de as não seguir, quando a razão se
lhes opunha e deste modo torná-las ineficazes. É com esta
confiança que me abalanço a buscar e desinaranhar o Réu do
labirinto do crime sem temer os escolhos da Lei, nem os prejuízos do homem; não os primeiros, porque o Soberano por
seu consentimento tácito e os julgadores pela sua prática de
julgar os tem feito desaparecer; e menos os segundos que pelo
seu peso e grosseria não montam além da baixa atmosfera
que cerca o povo e jamais se elevam inteiros até o assento dos
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Sábios, que com o lume e o calor da Ciência os dissolvem e
fazem desaparecer quando se lhes aproximam. Passo a entrar
em matéria.
Em o dia 6 de março de 1817 recebeu o Réu ordem de
achar-se, como os mais oficiais de Artilharia, no Quartel e
casa de Secretaria do Regimento. Obedeceu e aí é morto o
Brigadeiro Comandante do Regimento pelo Capitão José de
Barros Lima, sogro do Réu, que desobedecendo à ordem de
prisão que lhe dera, o varou com uma estocada. Este inesperado sucesso espalhou tal susto por entre os oficiais e tal foi a
confusão que não se entendendo uns aos outros e temendo cada
um por si, fugiram sendo os primeiros oficiais superiores e
com eles também o Réu. Ouvindo, porém, quando ainda
estava em caminho o toque de rebate, voltou aos quartéis,
onde já estavam outros oficiais chamados pelo mesmo som
e então viu que o Ajudante de Ordens, Alexandre Tomás vinha
para o quartel, mandando aos soldados que atirassem aos oficiais, mormente ao Capitão Pedro da Silva Pedroso, do que
enfurecidos os soldados que amavam a este Oficial e aborreciam àquele Ajudante de Ordens pelas injustiças que lhes tinha
feito dispararam sobre êle uma descarga de mosqueteria, a
cujo som acudindo o Réu e vendo-o cair e que os soldados o
seguiam para o acabar de matar, desembainhou a espada para
os estorvar e defendê-lo, mas debalde porque sendo atacado
defenem
cuidando
e
Siqueira
Furriel
e
Peixoto
pelo Sargento
der-se deles, tiveram os soldados tempo de o acabar a tiros e
baionetadas. Sucedida esta catástrofe e continuando a desordem, em nada se intrometeu o Réu até a madrugada do dia 7,
Amaro FranCapitão
do
Companhia
na
mandado
foi
que
cisco de Moura a tomar posse de Olinda, a fim de manter nela
a ordem e paz, o que efetuou sem a menor oposição da pouca
tropa que aí se achava e a ficou comandando até o dia 10 de
março, que por ordem do Governo Provisório retirou-se para
a
de
Alagoas
comarca
a
mandado
foi
o Recife, de onde
para
reunir-se ao Tenente-Coronel Antônio José Vitoriano Borges da
Fonseca e voltando daí foi de novo despedido para pôr-se à
testa de uma expedição contra a Vila do Pau d'Alho, de onde
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recolhendo-se e retirando-se para o termo de Goiana foi aí
preso e conduzido para o Recife. Êste é o esboço da história
do Réu e dele se deduzem os crimes que lhe imputam e reduzem-se aos artigos seguintes: 1.° — Ter parte na morte do
Brigadeiro. 2.° — Igualmente na do Ajudante de Ordens,
Alexandre Tomás. 3.° — Apoderar-se de Olinda. 4.° —
Comandar a expedição contra Alagoas e que atacou a Porto
de Pedras. 5.° — Ser também Comandante na expedição contra
Pau d'Alho. 6.° — Freqüentar as casas denominadas Clubes.
7.° — Ser influído e entusiasmado no serviço e declamador
contra a pessoa e Governo de Sua Majestade. Discutirei cada
um de per si e esmerilharei as provas que dos Autos resultam
a cada artigo.
É sem dúvida a mais séria inculpação a de
participar e
concorrer para a ultimação da morte do Brigadeiro Manoel
Joaquim Barbosa; êste primeiro delito de onde
partiram
todos os mais como necessitou o execrando da rebelião e abolição do Governo de Sua Majestade. Èle só é suficiente para
constituir cabeças de rebelião a quantos deles foram cúmplices.
Mas a sua mesma graveza exige as mais rigorosas
provas
para
imputar-se a alguém a sua comissão e
participação e é o que
parece não existir contra o Réu, atentos os aforismas jurídicos,
apesar do montão de testemunhas que o
juram.
Juram de vista êste fato as três testemunhas José Xavier
de Mendonça, Inácio Antônio de Barros Falcão e José
Peres
Campeio. Quanto à terceira, o Brigadeiro José Peres Campeio,
basta ver-se o contexto do seu depoimento
para conhecer que
a visão é só circunscrita aos fatos passados em Conselho
e que
tudo quanto avança sôbre o acontecido no
quartel não é, nem
podia ser de vista, por não ter êle saído do Palácio do General,
como consta dos Autos e vem neste caso a ser o seu
depoimento sem razão de ciência, ou somente de
publicidade, ou
ouvida as duas primeiras testemunhas, caso todos em
que
para nada presta em Direito.
As duas primeiras testemunhas são, pois, a única evidència legal que há para afirmar-se do Réu a
participação neste
crime. Porém, que peso merecem elas? Ambas são oficiais
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superiores, a cujo cuidado estava o abafar o motim da Secretaria e prender o agressor ou agressores e não desampararem
o seu posto e fugirem desatinadamente pelas ruas, até sem
barre tinas; a ambas cumpria mostrar que se não fizeram a
sua obrigação, foi por justo temor, proveniente do grande
número de agressores, era-lhes pois mister velarem a sua
covardia, aumentando o perigo e número de opostos, a fim de
justificarem o pânico terror que deles se apoderou. São interessados em perjurar e deve crer-se que o fizeram, não constando aliás que sua virtude fosse tal que repelisse os engodos
do interesse. Demais se pelo perigo é que fugiram, como não
mostram ao menos sinais de desobediência ? São também várias
e por isso falsas: Farin. de test. qusest 66 n.° 22. Cardos.
verbo tes. n.° 65, o fato é um só e quando refere-se diferentemente, é preciso que a êle se não assistisse. É o que sucede
às testemunhas. Inácio Antônio de Barros diz que dando José
de Barros Lima a primeira estocada no Brigadeiro e querendo
dar a segunda, pegou-lhe êle pelas costas e neste tempo viu
que o Réu e o Tenente Antônio Henriques começaram a dar
mais estocadas no dito Brigadeiro. José Xavier de Mendonça
pelo contrário diz que partindo José de Barros Lima para o
Brigadeiro com a espada, êle testemunha e Inácio Antônio o
pegaram pelas costas e nesse tempo viu Antônio Henriques
dar uma estocada no Bacelar e o Réu continuar a dar estocadas
no dito Brigadeiro. Que variação! No primeiro caso o agressor
é pegado depois de ter dado a primeira estocada; no segundo
quando ia a dar; no primeiro caso é só Inácio Antônio quem
o pega e no segundo é Inácio Antônio e José Xavier; no primeiro caso é Antônio Henriques quem com o Réu continua a
dar estocadas no Brigadeiro; no segundo é só o Réu quem fere
o Brigadeiro e Antônio Henriques acutila ao Capitão José
Luís Pereira Bacelar; a primeira testemunha Inácio Antônio
não distingue os outros dois, que diz davam estocadas no
Rrigadeiro, a segunda conhece também ao Capitão Pedroso.
Qual delas é que diz a verdade? Qual destas lições variantes
deve ser preferida? Nenhuma na forma de Direito. Como
puderam as testemunhas distinguir os que feriram ao Briga-
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deiro no meio da confusão e barulho e atacados de terror que
se depreende do contexto dos seus depoimentos? Se não distinguiram uns agressores, como distinguiram a outros? Por
fim as testemunhas foram também como o Réu compelidos
a servir aos insurgentes, temiam ser abrangidos na vingança
e cruel satisfação que anelavam os poderes inimigos do Réu,
condescender com as vistas destes era meio seguro de os terem
da sua parte e obterem indulgência e silêncio nos crimes próprios e até por este motivo são inábeis estas duas testemunhas.
Melo Freire Inst. Jur. Crim. tit. 18.
Se não provam a atribuição do delito ao Réu as duas
incapazes testemunhas já examinadas, menos o farão as que
tomo Cândido José de Siqueira, José Roberto Pereira, João
da Silva Rego, João Muniz de Almeida e José Joaquim Jorge
Gonçalves, depõem sem assinarem razão de ciência. L. 4. C.
de test. Ord. Liv. 1.°, tit. 86, § 1.
Também não provam as testemunhas Antônio de Morais
e Silva, Antônio Ferreira Moreira, José Antônio de Lemos,
Antônio de Albuquerque e Melo e José Maria da Cunha Guimarães, que juram só de publicidade, que só forma indício.
Ord. Liv. 5.°, tit. 133 em princ. e não é prova: Hab. ad. tit. de
prob. n.° 6. Os depoimentos destas duas testemunhas não são
mais do que rumores vagos, espalhados de propósito pelos
encarniçados inimigos do Réu e dos mais pernambucanos, porque tornando-se em voz pública dela depusesse a gentalha, a
quem falta a precisa crítica para discernir a verdade da falsidade e o provável do improvável. Mas vozes de um povo não se
escutam: L. 12. C. de peen. Todavia, aparecem desapiedados que se abalançam a dizer que ouviram do mesmo Réu
gabar-se da parte que tivera na morte do Brigadeiro. E quem
são eles? Manuel José Pereira de Mesquita, Inácio Antônio de
Barros, que já depusera de vista, o preto Roberto da Fonseca,
José Antônio de Lemos e Joaquim José Vieira. Nenhum deles
diz ser amigo do Réu para que lhes pudesse comunicar os
segredos da sua conduta e por isso estão no caso de testemunhas inconcludentes.
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São mesmo falsários alguns. Quem crera o absurdo
depoimento de Manuel José Pereira de Mesquita? Entrou-se
dos
e
na
Sessões
de
na
Sala
presença
nua
a
espada
com
jamais
o
relatar
Precisava
?
Soberano
então
Governo
do
membros
Réu aos membros do Governo o que eles melhor do que ninoconhecer-se
de
É
fácil
existido?
ter
a
saber,
guém deviam
embuste e o mais é que o Réu ainda estava em Olinda, quando
esta boa testemunha veio com as maiores mostras de prazer
apresentar-se e render homenagem ao Governo instituído, a
noite
na
Réu
só
manhã
e
o
de
10
dia
no
foi
sua apresentação
do dito dia é que chegou ao Recife e só no dia 11 podia apresentar-se aos governadores.
Inácio Antônio fala tanta verdade no que refere de ouvido
ào Réu, como no que narra de vista, no que mostrou ser falso
pelas suas variedades.
o seu
sendo
Fonseca
da
Roberto
negro
o
merece
fé
Que
depoimento tão absurdo? O Comandante de um Corpo, como
era o Réu, não tinha subordinados a quem cometer o seguimento do Major Vitoriano José Marinho? Precisava ir êle
mesmo após? É natural que perante pessoas tão insignificantes, como a testemunha, derrame um homem sisudo o seu
coração ? Não sei em verdade de que mais me maravilhe se do>
descaramento ou da tontice deste preto.
o
Réu
ter
contara
vagamente,
Lemos
de
jura
José Antônio
feito aquela morte, mas nem diz se a êle ou se a outrem, nem.
l.°,
Liv.
Ord.
valeria:
nada
isso
e
só
tempo
e
em que lugar
por
Réu
fora
o
afirma
que
falsário
É
demais
tit. 86, § IA
pois
do
expedição
na
comandava
da
tropa
que
preso com parte
Pau d'Alho, quando consta que o Réu foi preso em companhia
acompanhava.
o
rapaz
outro
que
de
e
somente
filho
do seu
Testemunha apanhada em falsidade uma vez não merece crédito no mais. L. si ex. fals. C de transact.
testeser
de
defeito
mesmo
no
cai
Vieira
José
Joaquim
munha vaga e torna-se inacreditável até por ser um dos memnotável
tão
do
que
rua
da
Queimado,
bros do célebre conluio
se fêz em Pernambuco.
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I

Demos, porém, que não fossem falsas e que estivesse provada a confissão do Réu, quid inde? Era um simples indício
e não prova, era confissão extra-judicial que nada serve.
Mattei ad L. 6. Dig. 48 Comm. tit. 16, § 3 e 4. L. 1. C.
sinon a comp. Jud. E fosse mesmo judicial, não bastaria por
si só, sem outros requisitos para condenação do Réu. Heinec.
de relig. Jud. circa roer. confes. L. 1, § 17 e 27. D. de qua?st
Paulo Risina Biblioth. Filosoph. tom. 2.
Se os que afirmam ter ouvido do Réu são indignos de
crédito não o é menos Gonçalo José da Silva Lisboa que jura
ter ouvido dos rebeldes que o Réu fora quem matara ao Brigadeiro, é de simples ouvida e ouvida vaga a que se não atende:
Donell. ad. ruhr. Cod. de test. n.° 30, 31 e 32 e até improvável, pois se os rebeldes assim pensassem não o teriam
excluído da partilha no papel denominado Preciso (1). O fato é
que no tempo em que por inversão de idéias de moralidade,
ergueu-se um assassinato ao predicamento de virtude, ninguém lhe imputou porque se não partilha o que se inveja
agora; porém, que tornando a razão a tomar o seu justo imperio sobre as paixões, não se encara uma semelhante ação,
senão como um crime atroz, qual é, ninguém a reivindica e
todos a empurraram sobre quem como o Réu é alvo da vingança.
Mas dirá alguém talvez que tanto o Réu foi autor e
participante na morte do Brigadeiro que conservou ainda alguns
dias as vestiduras salpicadas do sangue daquele desgraçado,
como troféu e testemunho de um feito heróico. Assim o depõem
Vitoriano José Marinho, Manoel José Martins Ribeiro, o preto
Roberto da Fonseca, Joaquim José Vieira e Antônio de Albuquerque e Melo; mas todos não são suficientes para convencer
a existência deste indício fraco. Roberto da Fonseca e Joaquim
José Vieira já estão conhecidos e sabe-se o crédito que merecem.
Antônio de Albuquerque e Melo além da sua escandalosa improbidade, é testemunha de mera publicidade que nada prova.
Vitoriano José Marinho, além de ser primo, genro e comensal
(1)

O Preciso foi publicado no vol. CV p. 9G-100 desta coleção.
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do morto, é por isso contra e qualquer que se diga cúmplice de sua morte, jura demais com conhecida afetação e
falsidade, afirmando que o Réu, na noite do dia 6, em que foi a
Olinda, ia ensangüentado com sangue do Brigadeiro, a quem
acabara de matar; viu êle derramar-se o sangue para afirmar
que o de que vinha o Réu salpicado era do morto ? Sendo noite,
como viu mesmo as manchas de sangue, caso houvessem? Não
o diz e não dando razão do que jura, não merece crédito quanto
mais que é impossível ver à noite objetos tais quais pingos e
salpicos de sangue. Nem se diga que se podia ver no dia 7,
quando já houvesse luz, nem êle o diz e quando o dissesse perjurava porque dos Autos consta que a testemunha evadiu-se
pelas moitas, mal divisou o corpo em que vinha o Réu. E como
vindo este na retaguarda do dito corpo, composto de 50 homens,
meio
no
e
distinguir
de
tão
difíceis
coisas
enxergar
pôde
confusão de uma tropa?
Manoel José Martins Ribeiro não merece também crédito
porque sendo convencido de falso em parte do seu depoimento,
é indigno de fé no mais. Êle depõe ter visto ao Réu na companhia dos insurgentes no dia 7, no Erário, quando consta dos
Autos que na madrugada deste dia marchou o Réu contra
Olinda e aí se demorou até o dia 1D à noite; quem mente uma
vez presume-se sempre mentiroso.
Demos porém que dissessem verdade as testemunhas e
que este indício se achasse provado com todas as condições da
Lei, não era mais que um indício provado; e por um indício
jamais se convenceu um delinqüente: L. 5, D. de psen.
Não provada a cumplicidade do Réu na morte do Brigadeiro Manoel Joaquim Barbosa seria ao menos cúmplice do
Ajudante de Ordens Alexandre Tomás? Dos Autos não consta
semelhante cumplicidade. É verdade que o diz o miserável
Francisco Ribeiro dos Guimarães Peixoto; mas que absurdo e
cunhado com o sinete da mentira é o seu depoimento? Ela
afirma que o Réu, apesar de estar embaraçado com a testemunha que também segurava o Capitão José de Barros Lima,
dera uma estocada no dito Alexandre Tomás e êle lho não
pôde estorvar, contudo deitou-o ao depois ao chão. Foi um
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tanto vagarosa a resolução da testemunha; parece que de proinaentão
o
empregasse
Réu
o
para
esperou
golpe
que
pósito
bilitá-lo de fazer mais mal, se o pôde derrubar depois de ter
dado a estocada, porque não o fêz antes que era mais proveitoso? O depoimento da testemunha é um montão de incoerências e absurdos; a testemunha é conhecidamente pusilânime
até por família, baixo por nascimento e educação e incapaz cio
sentimento de brio militar e contudo aterra um oficial resoluto
de
oficial
um
a
matar
de
Barros,
acabava
de
José
que
qual
valor e de envolta com êle inabilita, subjuga e por fim derruba
o Réu que certo lhe era em tudo superior, em coragem e mesmo
em forças físicas, e tudo isto sem ter à mão para restaurar as
forcas exaustas as cabacinhas de Ferrabraz. Creia-o algum
daqueles que em Londres foi ver o charlatão introduzir-se
ainda
e
doutos
os
mas
da
julgadores
garrafa,
pelo gargalo
tão inverossímil
de
caso
farão
sisudo
homem
jamais
qualquer
feito; as Leis desprezam semelhante testemunho: L. 16 D.
de test. L. 27. D. ad. Leg. Corn. de fals. Porém, embora
fosse coerente o depoimento e a testemunha da maior autoridade, nem por isso fazia prova alguma: L. 9, § 2, C. de test.
Naler. Max. L. 4, Cap. l.° n.° 11, Fabro in Cod. L. 4, tit. 14
def. 67. Cujacio, êste Jurisconsulto Filósofo que desarraigou
tantos abusos da Jurisprudência e a quem ela principalmente
deve a introdução da Filosofia e a criação da Hermenêutica e
verdadeira Crítica Jurídica, o afirma com a sua costumada
força de raciocínio ad tit. Cod. ad Leg. Int. Majest: errant
ut
semiplenam,
esse
affirmant
testem
unum
probationem
qui
loquuntur, quod hoc argumento probant. [Duo,] inquiunt,
testes faciunt plenam probationem, ergo unus semiplenam.
Sed hsec collectio est vitiosa, et eadem atque si diceres: duo
perficiunt numerum, ergo unus aut unum est numerus
imperfectus, aut semiplenus, quod est falsum, nam unum non
potest dici numerus. Prseterea ut veritas, ita probatio scindi
non potest, quae non est plena veritas, est plena falsitas, non
semiveritas. Sic, quse non est plena probatio, plena nulla probatio est. Denique Icti non noverunt ullam probationem semiplenam;

\
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Fica mostrado que não existe nos Autos prova jurídica de
um
dos
fatos,
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dois
nos
tivesse
principais
o
Réu
parte
que
originou a rebelião e o outro continuou-a e assegurou-lhe o
dela,
cabeça
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ser
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não
isto
e
bom sucesso por
visto que também dos Autos consta que o Réu nenhum ato
notável obrou naquele infeliz dia, não assinou a Capitulação
não
se
E
Provisório.
o
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com o general nem
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capitania,
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governo
mais
É
que
de
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mais
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Por
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entre
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cisão
e
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que já
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Portugueses
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Europeus
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BarJoaquim
Manoel
e
Tomás
Alexandre
xado seduzir por
bosa e por condescendência com eles ordenado prisões impolíticas que mais pareciam proscrições e tendiam a desacreditar
os Brasileiros, tinha azedado os ânimos do povo e convidado
algum
cumpria
fervor
de
crise
Nesta
o ódio e detestação.
refrigerante que arrefecesse o ardor do ressentimento popular
e refundir-se ao menos temporariamente, enquanto Sua
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*

Majestade não remediava o mal; uma administração viciosa e
aborrecida parecia objeto desejável ainda aos mais pacíficos
habitantes e para esse fim o empossamento de Olinda e sua
conservação era um passo preciso para evitar contendas e
Ciea
Sua
implorando
Majestade,
a
Sua
dar
parte
poder-se
mência e os remédios adequados ao estado morboso do espírito do povo. É também digno de reflexão que em Pernambuco, como em todas as partes, uma vez desfeitas as cadeias
do hábito e derrubados os marachões legais que conservavam
a distinção social de classes e ordens e a defendiam da irrupção
da ambição individual, foram, como era natural, as almas de
fogo e enérgicas as que tomaram a dianteira e deram a direnascidas
são
tempera
desta
Almas
a
tudo.
para governar
ção
e possuem a primeira qualidade que é a força; é, porém, deso
senti:
mistura;
bem
sem
haja
não
na
natureza
graça que
mento das suas forças fá-las impacientes de contradição e
resistência. Miserando daquele que se lhes opõem um só passo
fora da estrada da passiva obediência, precipita-o no abismo
da perdição.
Por estas observações vê-se que a expedição não pode
ser culposa a ponto de classificar ao Réu entre os cabeças da
revolta; a necessidade e a prudência aconselhavam a medida;
o temor a fêz executar e a natureza dela e a maneira com
não
Réu
irregularidade.
O
a
sua
escusam
foi
praticada
que
forçou a ninguém, antes voluntariamente a pouca tropa
miliciana que aí havia e os oficiais que estavam naquela
cidade, se lhe uniram e correram para o público sossego, único
fim daquela expedição. Não pode objetar-se-lhe o não ter
conservado o comandante por Sua Majestade no mesmo pé
em que antes estava, nem as circunstâncias em que se achava
lhe permitiam esta linha de conduta, nem mesmo havia na
cidade comandante algum.
Se a expedição de Olinda não constitui ao Réu Chefe de
revolta menos o podem as expedições a Porto de Pedras e Pau
d'Alho. Elas não são mais do que exercício de uma obediência a que o Réu estava obrigado como habitante de Pernambuco e como militar, pois já a êste tempo tinha sido feito Sar-
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gento-mor de Artilharia. Quanto à primeira foi uma expedição de pura prevenção: O Tenente Coronel Antônio José
Vitoriano que comandava em Alagoas tinha pedido algum
reforço e um oficial, com quem se pudesse aconselhar; eis
para o que foi o Réu nomeado; recusar era impossível e
imprudente e mesmo a natureza não o fazia estremecer;
medida de conciliação e não de ataque eram as primeiras lembradas e por isso foi o Réu escolhido, cujo caráter doce e condescendente o tornava apto instrumento. Se tivessem em
vista o ataque da comarca, buscariam sem dúvida oficial com
luzes na arte de guerra e que fosse capaz de dirigir combates.
Mudou, porém, depois o governo de idéias, a chegada do
Tenente Coronel Antônio José Vitoriano que o governo acreditou, fugira, por prevenir a sua ruína com a próxima restauração que se efetuou com a sua saída, obrigou-o a adotar
o sistema de invasão das Alagoas e como o Réu estava à testa
das tropas, se lhe ordenou repetidamente a execução do dito
plano a que foi preciso fingir dar cumprimento, marchando
até o Pontal que pelo rio ficava separado da Vila de Porto de
Pedras e chegado aí o Réu mandou apenas disparar as duas
ridículas peças do calibre 1 e 3, que sabia muito bem não chegavam a ofender os Realistas que estavam da outra banda, e
contente com este aparato vão de obediência, retirou-se para
o Abreu, quando mui bem podia destruir a vila, uma vez que
esperasse as balas em que vinham peças do calibre 12, que
certo arrasariam as miseráveis palhoças de que ela é composta. Mas o Réu não tinha interesse de levar ao cabo os horrores da guerra, bastava-lhe cumprir as ordens em aparência.
Nada com razão se lhe pode opor em rigor, salvo o não ter se
passado para o partido real, como devia, para mostrar-se
digno vassalo; mas a situação do Réu estorvava-lhe este passo;
um rio o separava dos Realistas, era vigiado pelos seus e
mesmo temia que a proscrição decretada nas Proclamações
do Excelentíssimo Conde dos Arcos contra os Governadores
Provisórios se estendesse até aos comandantes das tropas
insurgentes. Estas considerações se não justificam de todo a
conduta do Réu, atenuam-lhe ao menos a falta.
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A expedição contra Pau d'Alho foi de natureza diferente,
é preciso confessar; desde o começo se dirigiu a violentar vassalos fiéis e honrados a voltarem ao caos antigo da rebelião,
era, pois, do dever do Réu recusar o comando mas estava em
iguais circunstâncias às da primeira, e demais assentava
ser-lhe mais fácil a passagem para forças reais. Todavia
cuidou em gastar o tempo com delongas estudadas e pretextando a juntar gente demorou-se o mais que pôde na Vila de
Iguaraçu, até que ordens categóricas e sérias o fizeram avançar, mas com todo o vagar que permitiam as suas circunstâncias. Atacado em emboscadas viu-se obrigado a defender-se e chegando às margens do Capibaribe e podendo apoderar-se da vila que as forças de Sua Majestade tinham desamparado o não fêz. 0 serviço é o mesmo que na outra à exceção
do ataque que foi preciso repelir e a que o Réu não podia furiar-se a não querer perder-se. Se também naquele tempo se não
evadiu culpada foi só a impossibilidade: as forças de El-Rei
tinham abandonado a vila e não restava partido a que o Réu
se pudesse acolher. Demais entrar na vila era expô-la à vingança de uma chusma indisciplinada e ofendida, de cujas
mãos nem o Réu tinha autoridade para salvar os míseros habitantes.
Quanto às testemunhas que juram, respectivamente, a
uma e outra expedição, não se arredam da exposição do Réu,
apesar de per jurarem conhecidamente nas qualidades de
influência que lhes atribuem. E são mesmo notáveis todas as
da Devassa de Iguaraçu que com maravilhoso despejo avançam que com a vinda do Réu àquela vila é que foi para ela
transmitido o sistema revolucionário, quando dos Autos consta
que o capitão-mor dela e a sua oficialidade tinham ido ao
Recife a prestar obediência ao Governo Provisório e a Câmara
e Governança da vila obedeciam ao dito Governo e até tinham
discutido em Câmara a chamada Lei Orgânica na forma da
Ordem do mesmo Governo. Que fé merecem tais testemunhas?
Se não pode o Réu ser classificado como chefe da revolta,
nem pelas mortes que não são provadas, nem pelos comandos
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de expedições, que certo não montam a esta categoria, como
o será pela vaga imputação de premeditador da Revolução e
menos pelo singular e vago depoimento da testemunha Joaquim José Vieira que lhe atribui esta denominação? Qual é o
fato que apontam? Nenhum, senão o de freqüentar casas
polidas e de sociedade e comunicação social, que arbitráriamente elevam a espeluncas de conspiradores contra o Governo
de El-Rei. Os que se abalançaram a jurar são quase todos
membros do infame conluio da rua do Queimado, nome que
será memorado nos fatos da História Brasílica; esses canibais da vida e honra dos desgraçados Pernambucanos organizaram uma associação anti-cristã, na qual se discutiam os
tópicos de culpa que julgavam mais propositados para perderem os seus presumidos inimigos; repartia-se a cada um o
apulhe
cabia
vítimas
e
as
representar
devia
que
papel que
nhalar. As suas sessões eram na loja de Joaquim da Silva
Pereira ou na de Zacarias Maria Bessoni: o autor primeiro e
criador deste Clube Mowarcks foi Claudino José Carrilho, alma
amassada de fel e lama. Tudo isto, Senhores, é um fato de publicidade em Pernambuco e uma simples vista d'olhos sobre
os depoimentos de Manoel Soares de Souza, Bernardo José
Carneiro, José Antônio de Lemos, Zacarias Maria Bessoni,
José de Melo Trindade, Joaquim José Vieira, Antônio de
Albuquerque e Melo e Claudino José Carrilho, mostra a escondida aliança; quase sempre findam a cantiga com o estribilho
de influído, zeloso e declamador contra a Pessoa e Governo
de Sua Majestade, quase todos são os únicos inventores da
patranha incrível da existência de clubes de conspiração.
Cuidarão que para fazer acreditar este embuste bastava o
atrevimento de o avançar e não lhes era preciso apontar razão
concludente do que avançam; mas enganaram-se porque o
Tribunal sabe muito bem que quem não dá razão do que depõe,
nenhuma fé merece; que neste caso quanto diz é opinião ou
juízo seu e nunca depoimento e que a verdade dos juízos
conhece-se pela verdade das premissas de que se deriva e pela
retidão da marcha seguida na sua conclusão, o que se não
pode conseguir sem se apontarem os fatos de que se deduzem
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semelhantes juízos. E como as testemunhas não fizeram isto
são seus depoimentos edifícios sem alicerce.
Ainda mais liminar desprezo merece semelhante opinião,
sendo inconcebível e improvável que houvesse em Pernambuco
as
capitania
tais.
Posto
naquela
loucuras
sonhasse
que
quem
luzes sejam ainda poucas, todavia entre os mesmos que se
deixaram arrastar pela rebelião depois de consumada havia
muitos que sabiam mui bem a impossibilidade de semelhante
quimera, como a República Pernambucana. Eles sabiam com
Montesquieu, Espirit des Loix, Liv. 19, Chap. 4, que muitas
coisas governam os homens, o clima, a religião, as leis, as
máximas do Governo, os exemplos das coisas passadas, os
costumes e os usos, e que sendo todos em Pernambuco inimigos de uma instituição democrática era mister dose mais que
ordinária de loucura para se propor tal objeto. Eles conheciam que para a introdução até das melhores leis é preciso
preparar os espíritos, quanto mais para a adoção de sistemas
ocos e impraticáveis. Se pareceu horrível aos Lazios o Tribunal que o Imperador Justiniano instituiu para processar o
matador do seu Rei; (Agathias L. 4) se Metridates para
sublevar as Nações contra os Romanos censura-lhes mais que
tudo as formalidades da administração da justiça a que de nomina: — calumnias litium — (Justin. L. 38), se, enfim, os
Partos não puderam aturar um Rei por ser afável e accessível
a todos, o que era contra os costumes nacionais, como diz
Tácito: — Prompti aditus, nova comitas, ignotae Parthis
virtutes, nova vitia —. Como sofreriam os Pernambucanos
uma ordem de coisas, oposta aos costumes nacionais e ao
espírito geral do povo? Não, decerto; não foi premeditada
nem podia ser a inesperada convulsão que abalou aquele formoso país, outrora tão feliz.
Os epítetos de influído, entusiasmado e declamador contra
a Pessoa de Sua Majestade e seu Governo de que são tão pródigas as testemunhas são ardis de guerra adotados pelo conluio da rua do Queimado e não sendo baseados em fatos,
devem nem ao menos demorar-me. Não posso porém deixar
de notar o descaramento com que José Antônio de Lemos
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qualifica ao Réu de Proclamador, quando apesar de comandar o Réu diversas expedições, dele não aparece uma só Proclamação. Não obsta que no Apenso F, a folha 132 venha um
Manifesto do Réu quando era Comandante de Olinda, o qual
foi metamorfoseado em Proclamação, o que a razão não consente. A natureza deste papel lhe determina o nome; êle não
trata senão de patentear aos habitantes de Olinda que o Governador abdicara espontaneamente o Governo e que o Réu
estava incumbido interinamente do comando daquela cidade
e de vigiar sobre a sua segurança e tranqüilidade. As Proclamações porém levam à mira mais alta, trabalham por tornar
odioso o Governo suprimido, desacatam-o, discutem as formas
de Governo e dão a preferência ao atual; afanam-se por
a
opinião
empolgar
a
do
e
afeição
a
confiança
povo,
ganhar
conse
não
descontentes
os
aterram
enfim,
e,
que
pública
formam às inovações. À vista dos objetos tão diferentes
de uma e outra peça não podem ser confundidas peças tão
disparatadas.
A última inculpação que ao Réu vem das cartas que se
encontram no Apenso B, a folha 56, no Apenso F, a folha 137 e
no Apenso H, a folha 77 desaparecerá de algum modo com as
seguintes observações. A primeira é de pura amizade e nada
tem, senão alguma aparência de ardor pelas inovações que é
desculpável, atendendo-se a quem é escrita. A segunda é
igualmente concebida na linguagem do tempo, como era preciso, sendo dirigida a uma pessoa notável em o novo sistema.
A terceira escrita ao Capitão Manoel Duarte Coelho, foi comandada pelo Governo e destinada a um homem que se tinha
distinguido nas Alagoas, sendo o primeiro que persuadiu o
Tenente-Coronel Antônio José Vitoriano a adoção do sistema;
seu irmão também no Recife mostram entusiasmo pelas inovações, ambas estas razões faziam que o Réu também falasse
em termos enérgicos e cumprisse com vigor as ordens do
Governo, ameaçando os que honradamente trabalhavam por
aniquilar a Revolução. Demais o Réu ia procurá-lo e se as
suas intenções se demonstrassem leais, podia bem exprimir-se
com a clareza que não permitia uma comunicação oficial que
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por sua natureza é sempre resguardada. Ao menos, Senhores,
não podem deixar de ficar duvidosas as intenções do Réu,
quando se reflita que o Réu ainda que tivesse diversos sentimentos dos que exprime, não os podia patentear às escancaras
sem o maior perigo.
Ficam discutidos todos os artigos de culpa que contra o
Réu provêm da Devassa; digo todos porque não merece nem
sequer um instante de atenção a atroz saúde que diz só de
fama Gonçalo Marinho, ter sido feita pelo Réu era um jantar
de amizade. Precisava ser mais que vândalo e beber o sangue
no crânio do inimigo ou como Jaga fartar a fome nas carnes
dos que aborrecemos para proferir atrocidade tão revoltante
e demais ser louco rematado para o fazer em um jantar em
casa estranha. O Réu jamais taxado de imoralidade, era
mister ser um monstro para derrubar o edifício social, destruindo a confiança entre marido e mulher e provocando o
assassínio do natural protetor da família pela sua companheira
de leito. Horrores não se presumem e certo não se provam
pelo único testemunho, e de fama, provindo de uma testemunha que tem sido nestes Autos muitas vezes convencido de
falso.
Parece-me Senhores, que tenho demonstrado que quanto
ao Réu se imputa não está provado com aquela plenitude que
a Lei exige para a condenação dos Réus, não pelas testemunhas
que sendo suspeitas não merecem crédito. D'Aguesseau Dise
sur Ia prevent des magistrais tom. 1, pág. 142. Pastoret Lois
Penales tom. 1, Chap. 10. Melo Freire Inst. Jur. Crim. tit.
17 § 9, e menos pelos indícios que no estado de adiantamento
da Jurisprudência Criminal não são admitidos como prova,
por violentos que sejam: citado Melo Freire, tit. 18 § 5 =
Cura vero ex indiciis nemo pleno et per fidein convinci possit,
et in criminalibus requiratur probatio luce meridiana clarior,
quse scilicet iudicera de delicto et delinqüente certum reddat,
inde consequitur; 1.° ut vera probatione cessante, nemo ex
indiciis condemnari debeat; 2.° nec excipienda indicia vehementia, et prsesumptiones iuris, et de iure, cum ex eis quoque
non certitudo delicti, sed probabilitas tantum eliciatur, quse
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omnium prsesumptionum natura est, nec; 3.° crimina atrociora, in eis enim plenior, et clarior probatio requiritur, nam
impune
delicta
ne
reipublicae,
interest
quemadmodum
admittantur, ita eiusmodi multo magis refert, ne innocentcs
supplicio afficiantur; 4.° Ad rei condemnationem satis non est,
indicia
sive
qusesive
accusator,
privatus,
publicus
quod
cumque contra eum alleget, nisi delictum aliunde legitime
probaverit; 5.° Quse vulgo traditur regula, quod prsesumptio
intentionem actoris probet, et pro vera probatione habeatur,
fuerit,
non
et
contrarium
quod probandi
probatum
quamdiu
ônus in adversarium transferat, in criminalibus locum habere
non potest; 6.° Plura indicia, violenta licet et vehementia,
non
tamem
certitudinem
augeant,
quamvis probabilitatem
f aciunt, sine qua réus condemnandus non est. Bohemer. Elem.
.Turispr. Crim. Sect. 1, Cap. 11, § 216,217. Coccei. Jur.
Controv. ad. tit. de probat. quaes t. 10 Cujac. ad. tit. 8,
Cod. L. 9. Puttman. Elem. Jur. Crim. Lib. 2.", Cap. 9 e 17.
Pastoret. tit. 1. Chap. 10. Benjamin Carrard. tom. 2, Cap. 1.
Servant de Ia legislai. Criminei Bernardi Discours, coronés
pág. 116 de Ia nature, et force des preuves et presumptions.
Brissot Biblioth. Philosoph. tom. 4, pág. 245, tom 6, pág.
155, tom. 7, pág. 223 e 345. Quando mesmo fossem muitos
de nada aproveitariam, pois assim como muitas trevas não
não formam
incertezas
muitas
mesmo
assim
luz,
produzem
certeza, como diz Brissot.
Esta doutrina é a clássica dos nossos escritores e escorada
na uniforme declaração dos Senhores Reis de Portugal que
sempre se empenharam mais na conservação dos vassalos do
que nos castigos da Justiça, como o declarou o Senhor D. João
V, no Aviso de 20 de janeiro de 1745, dirigido ao Corregedor
do Crime da Corte e Casa pelo Secretário Alexandre de Gusmão, em nome do Mesmo Senhor == Sua Majestade me manda
advertir a Vossa Mercê que as Leis costumam ser feitas com
muito vagar e sossego e nunca devem ser executadas com
aceleração e que nos casos crimes sempre ameaçam mais do
que na realidade mandam, devendo os Ministros executores
delas modificá-las em tudo que lhes fôr possível, porque o
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Legislador é mais empenhado na conservação dos vassalos que
nos castigos da Justiça e não quer que os Ministros procurem
achar nas Leis mais rigor do que elas impõem == e querem
antes que escapem mil culpados do que pereça um inocente,
como Sua Majestade atual se dignou exprimir-se na Memoravel Carta Regia de 2 de janeiro de 1809, expedida ao Clero,
Nobreza e Povo dos Reinos de Portugal e Algarves.
Mas caso por desgraça do Réu o acanhamento dos meus
conhecimentos me não tenha feito acertar o caminho da defesa
e apontem inteiros indícios veementes; caso nem se lhe acomodem as benéficas disposições do Direito Comum que favorecém aos Réus até com demasia: L. 4 § fin. Cod. de
Edendo: L. 38. D. de re judie. Rohemer. Elem. Jurisp.
Crim. Secç. l.a Cap. 14 § 270; nem lhe aproveite o poderem
servir em seu abono provas mesmo presuntivas e semiplenas:
Com. Var. Resolut. tom. 3 n.° 27, e não dever a sua prova
regular-se pelos ápices de Direito: Bohemer. Elem. Jurisp.
Crim. Secç. l.a § 189. Guazzin defens. 29. C. 3 n.° í.%
visto que o crime de rebelião é um dos mais atrozes, no qual
indícios gravíssimos não sendo suficientes para a imposição de
pena ordinária são contudo na opinião dos mais humanos
Filósofos e Jurisconsultos de sobejo para infligir a pena extraordinária, somente tanto quanto baste para desviar o perigo,
então, Senhores, permiti-me lembrar-vos que sois Magistrados
de uma Monarquia e que sois Magistrados Portugueses. Vós
não ignorais com o sábio Montesquieu, que nesta forma tutelar
de Governo é muito maior a latitude de arbítrio nos julgadores do que nas severas Repúblicas e que esta latitude de
arbítrio e poder de modificar as Leis no mais que fôr possível
é reconhecida e até recomendada aos Magistrados Portugueses
pelo já transcrito Aviso de 20 de janeiro de 1745. Vós conheceis que nas monarquias moderadas como a nossa, onde o
menor cidadão é considerado se lhe não tira a honra e bens
sem longo e exato exame e não se lhe arranca a vida senão
quando êle não pode existir sem dano da Nação. Penas doces
fazem o mesmo efeito que as cruéis; a freqüência dos suplícios
é, diz um Filósofo ainda hoje acatado apesar dos seus parado-
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xos, um sinal de fraqueza ou de preguiça no Governo e posso
acrescentar, um testemunho de barbaridade da Nação em que
ela existe. Longe de mim até a suspeita que uma Nação civilizada em tão alto grau como a portuguesa e ora residente
num país onde a benignidade do clima dá origem a mor
doçura de costumes, apresentasse nos seus julgados crueldade
espeminha
a
malograreis
vós
não
Não,
Senhores,
japonesa.
rança, atendereis às súplicas de tenros inocentes e de uma
esposa desgraçada; salvai o Réu, se puderdes, como espero,
conciliar a voz majestosa da Justiça com a maviosa da Piedade, conformando-vos aos sentimentos mais caros e decididos
do melhor dos soberanos.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Francisco Pires da Franca
(No alto do documento): N.° 38. N.° 29.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
1-30,36,30

DEFESA DE JOSÉ DE RARROS FALCÃO DE LACERDA
|

Contestando os procedimentos
sos na parte que é relativa ao
Capitão José de Barros Falcão
cerda, se diz por esta e pela
forma de Direito.
E. I.

devas-?
Réu, o
de Lamelhor
N.

Porque o Réu é oriundo de Pernambuco e de uma família
de antiga nobreza e logo nos primeiros anos, por própria
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inclinação e vontade de seu pai assentou praça de cadete em
o Regimento de Linha da Vila do Recife, cuja marcha depois
seguiram seus quatro irmãos.
Porque o Réu pelos seus serviços, atividade, prontidão e
honra, a seu turno, foi subindo até ao posto de capitão.
Porque suspeitando-se na comarca das Alagoas que alguns
escravos tinham tramado uma insurreição, o Governador e
Governador e Capitão General nomeou para ir governar aquela
comarca, ao Marechal José Roberto Pereira da Silva e ambos,
de acordo, julgaram que o Réu deveria ser o Capitão Comandante da tropa protetora da mesma comarca, que devia acompanhar aquele Marechal e ficar ali estacionada.
Por que desvanecido de todo o susto daquela insurreição,
pelas providências que deu aquele marechal e a exação com
que o Réu as executou se retirou o Marechal, deixando o
Comando Geral da Comarca ao Réu, que o exerceu com muita
honra, zelo e atividade, até que chegou a tomar conta do
Governo o Tenente-Coronel Antônio José Vitoriano.
Porque tendo sido mudado pelo Alferes João Manoel
Pereira da Silva, o Alferes João Rego Dantas Monteiro, que
foi em a expedição com o Réu, se entrou a conduzir aquele
oficial com tanta indignidade e imoralidade que o Réu para
não ver de todo destruída a disciplina da companhia que
comandava e para pôr termo às justas queixas do Povo, o
mandou prender, por se achar pelas leis militares para isso
autorizado.
Porque chocando este fato com a delicadeza e ciúmes da
jurisdição do Tenente-Coronel Governador daquela comarca,
mandou soltar o Alferes, do que nasceu recíproca indisposição
e dar o Réu conta ao Governador e Capitão General de Pernambuco da péssima conduta do referido alferes e injustiça do
tenente-coronel no modo arrebatado com que o mandou soltar.
Porque estando o Réu já há 18 meses fora da sua família,
achando-se enfermo e tendo de fazer regressar a dois filhos
menores que havia mandado, pelas férias, conduzir do Recife
para aquela comarca tanto para mitigar saudades, como para
conhecer do estado do seu adiantamento e moralidade; e
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tendo de tratar alguns arranjos de sua casa deprecou ao:
Governador e Capitão General licença de um mês para ir à
Vila do Recife.
Porque os Povos daquela comarca sabendo que o Réu
se retirava e não conhecendo nem a razão e nem o tempo,
tendo ganhado uma grande confiança no Réu e tendo para
com êle verdadeira amizade, pela justiça e desteridade da sua
conduta se dirigiram ao Governador e Capitão General pedindo*
a conservação do Réu naquela comarca.
Porque chegando o Réu ao Recife, em 11 de fevereiro
de 1817, foi abordado pelo Capitão Manoel Duarte Coelho,
achar o dito
se
destacamento,
aquele
êle
com
por
trocar
para
oficial indisposto com o seu Brigadeiro Luís Antônio de
Salazar Moscoso e em risco aberto, no que o Réu conveio,
tanto pela sua moléstia, como pelo desgosto em que estava
com aquele Tenente-Coronel, como porque a educação de seus
filhos e o cuidado da sua família o chamavam, e ultimamente,
ainda
soldo
o
separadas
casas
duas
a
sustentar
tendo
porque
que duplo não chegava.
Porque publicando o Governador e Capitão General, no
dito mês, um bando em que convidava em nome de Sua.
Majestade, aos pais da família para apresentarem voluntàriamente seus filhos e assentarem praça; o Réu foi o primeiro,
de
doze
um
tinha,
filhos
únicos
dois
os
foi
oferecer
que
que
fêz
ambos
a
e
de
treze
outro
e
anos
treze
quatorze,
para
para
assentar praça.
Porque achando-se o Réu na infausta tarde de 6 de março
em sua casa, pelas duas horas ouviu que se tocava o rebate
em diversos pontos da vila e os sinos a fogo, e sendo um
dever imposto pela Lei a todo o militar de correr a reunir-se
ao seu Regimento, o Réu não só para encher a sua obrigação,
mas também para com o seu exemplo obrigar a seus filhos a
executarem à risca o Regulamento se vestiu e fêz vestir seus
filhos e com eles correu ao quartel a ocuparem o seu posto
e lugares.
Porque chegando ao quartel, pelas duas horas e meiar.
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achou o Capitão José de Barros Lima comandando-o e reunidos em um só Corpo todos os Oficiais e Soldados.
Porque vendo o Réu estendido no chão ao Tenente-Coronel Alexandre Tomás de Aquino e a desordem e tumulto do
quartel cuidou de informar-se do sucesso e instruído pediu
àquele capitão licença para se retirar e seus filhos; êle pela
moléstia que sofria de que naquele mesmo dia havia dado
parte e seus filhos por serem incapazes de prestar serviços,
tanto pela falta de forças como do uso de armas, pois que
apenas sabiam os primeiros passos militares.
Porque aquele capitão não quis conceder licença ao Réu
e apenas a muito custo a seus filhos, que o Réu fêz logo retirar para casa, ordenando-lhes que se fechassem e não abrissem a porta senão a êle.
Porque sendo a prática da tropa da vila do Recife, por
estarem aquartelados num mesmo quartel, fazerem unidos
os dois Regimentos, o serviço e obedecerem os membros de
patente inferior de ambos eles ao oficial que está comandando
qualquer ponto; e vendo o Réu que aquele oficial estava
comandando o quartel, bem que como igual, não tinha sobre
êle algum poder, contudo como viu que bradava e fazia
bradar: Viva El-Rei, a Pátria e a Religião, e que já tinha
uma boa força e as saídas e entradas do quartel presidiadas e
que a resistência individual era nula se deixou ficar tranqüilo
no mesmo quartel.
Porque depois de Trindades aquele capitão ordenou ao
Réu que marchasse com parte do corpo que ali estava para
o Campo do Erário e chegando o Réu achou já as forças de
Sua Majestade entregues e dirigindo-se ao Marechal José
Roberto lhe pediu o levasse de sua companhia para a Fortaleza e negando-lhe e afirmando que só levava ao Dr. José
Luís; o Réu vendo naquele instante chegar da Fortaleza do
Brum, o Coronel Manoel Correia de Araújo, o procurou para
lhe conceder licença de se passar para aquela Fortaleza, ao que
respondeu que a não podia dar, por não ter autoridade.
Porque não achando o Réu meios de se passar a Fortaleza, por estarem todas as passagens tomadas, se dirigiu a
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Domingos Teotonio, José de Barros e Domingos José Martins,
que estavam comandando o Campo e lhes pediu que lhe dessem
licença para se retirar ao quartel, pois que estando doente lhe
não era possível passar a noite no Campo, sem evidente perigo
de vida, o que a custo lhe foi outorgado.
Porque achando-se o Réu no quartel, na manhã do dia 7,
foi ordem dos chefes da revolta para êle e todos os mais oficiais e soldados que ali se achassem marcharem para o Campo
do Erário, ao que todos obedeceram por serem as forças
postadas no Erário, e nas entradas e saídas e comandadas pelos
rebeldes, muito superiores às do Quartel que também eram
comandadas por um dos rebeldes.
Porque chegando o Réu ao Campo do Erário foi, por
ordem de Domingos Teotonio, unido com os Oficiais e Soldados a outro Corpo de tropas que ali se achava postado e pouco
depois apareceram os mencionados Domingos José Martins,
José de Barros Lima e Domingos Teotonio e ordenarem ao
Réu que assinasse o seu nome em um papel que lhe apresentaram em cima de uma caixa de guerra, e temendo o Réu,
em tempo tão cruel e de traições que não fosse alguma coisa
contra a sua existência, perguntou o que ia assinar e então
mostrando-se agastados disseram que assinasse que era preciso
e não lhe trazia dano.
Porque o Réu bem lembrado dos assassmios que na
véspera se haviam feito, por pequenas repugnâncias e temendo
o seu perigo assinou e por desgraça sua soube na fortaleza que
o que havia assinado era uma Capitulação, de que êle não
tinha notícia por ser feita pelo Dr. José Luís, ao que o Réu
não assistiu.
Porque pondo-se em marcha aquele Corpo do Erário,
comandado pelos ditos revolucionários, se dirigiu para fora
de portas e chegando à Igreja de Nossa Senhora do Pilar, que
fica defronte da Fortaleza do Brum, aí fêz alto, pouco depois
apareceu o mencionado José Luís com um papel que se diz era
assinado pelo Governador.
Porque aqueles chefes da rebelião, depois de lerem o
papel, determinaram mandar uma guarda para a fortaleza,

— 188 —

sendo dela comandante o Revolucionário José de Barros Lima,
e temeroso o Réu dos despotismos daquele oficial para com o
Governador e mais oficiais generais que estavam na fortaleza e
lembrado da sua fidelidade e que o comando daquela fortaleza
já lhe tinha sido confiado pelo governador quando se temeu
uma insurreição de escravos do Recife, dirigiu-se aos chefes
e lhes rogou que confiassem dele a guarda daquela fortaleza,
pois que achando-se enfermo só podia ser empregado naquele
serviço, por não exigir grandes movimentos e trabalhos físicos*
o que lhe foi concedido, dando-se-lhe ordens mui restritas a
respeito da guarda da pessoa do governador e mais oficiais.
Porque chegando o Réu à entrada da fortaleza com a
e
ao
Governador
licença
mandou
e
alto
fêz
pedir
guarda
Capitão General para entrar e concedendo-lha entrou e lhe
fêz os cortejos militares que se costumam fazer a tais pessoas.
Porque repartidas as sentinelas, o Réu mandou pôr duas
na porta do quartel do governador e acabando do trabalho se
dirigiu ao mesmo governador a fazer-lhe seus particulares
cumprimentos, afirmando-lhe que as sentinelas não eram
guardas da sua pessoa, porém, para a sua pessoa por lhes
serem devidas e que êle era o seu general e o governador
daquela praça, que estava pronto a executar as suas ordens
por ser fiel vassalo de Sua Majestade e que tinha procurado,
na véspera, recolher-se àquela fortaleza com o Marechal José
Roberto.
Porque agradecendo o general ao Réu a sua conduta
lhe disse que mandasse retirar as duas sentinelas, visto serem
em seu obséquio, o que o Réu logo executou, não querendo,
porém, aceitar-lhe e nem a Gonçalo Marinho umas pistolas
que tinham e instaram ao Réu que as recebesse e guardasse.
Porque feito êste serviço se tornou a dirigir ao mesmo
Governador e a todos os mais oficiais que ali se achavam recolhidos e lhes certificou que nada temessem dele, que êle era
seu verdadeiro súdito e companheiro na desgraça e que estava
pronto a executar tudo o que lhe ordenassem.
Porque pela boa conduta do Réu ficou tudo tranqüilo e
em liberdade de falar e escrever a quem queriam, andando
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por toda a fortaleza e participando-lhes o Réu todas as ordens
que recebia e tudo quanto lhe noticiavam.
Porque havendo sempre em todas as partes um ou dois
malvados, deram rebate ao Governo Provisório, que já se
havia estabelecido, da amizade do Réu com o governador e
mais oficiais e da liberalidade em que tudo se achava e por
esta causa foi o Réu repentinamente mudado, no dia 8, pelo
Capitão José de Barros Lima.
Porque tendo o Brigadeiro José Peres Campeio e secretário José Carlos pedido ao Réu que dirigisse um ofício ao
Governo Insurgente, para lhes dar licença de acompanharem
ao Governador e Capitão General, o Réu recebeu logo em
resposta, por escrito, que lhes fizesse certo que se deviam, sem
perda de tempo, apresentar àquele Governo e que se o não
executassem seriam tidos por rebeldes e as suas famílias responderiam.
Porque apresentando o Réu aquela resposta aos mencionados Brigadeiro e Secretário, e ao mesmo governador, êste
aconselhou aos dois que cumpria retirarem-se para se não
exporem a perigos e opressões.
Porque despedido da fortaleza o Réu se lhe ordenou que
se recolhesse ao Regimento e dele não saísse sem ordem, o que
o Réu executou à risca, temeroso de que não o maltratassem,
por não ter executado as ordens que lhe deram a respeito dos
presos da fortaleza.
Porque o rebelde Domingos José Martins, no dia 9, a
cavalo, fêz no Campo do Erário um público elogio aos que se
distinguiram no ato da revolução e apresentou a lista e nem
no elogio, nem na relação veio o nome do Réu.
Porque até o dia 21 o Réu esteve recolhido no quartel
sem ser empregado em outro serviço mais do que o ligeiro do
Campo, por se ter tirado todo o armamento do Regimento do
Réu; neste dia, porém, tendo os insurgentes feito uma proposta
geral em que promoveram a coronéis dois capitães muito mais
modernos que o Réu, para não parecerem injustos logo no
princípio da sua odiosa carreira nomearam ao Réu, capitão
niais antigo do seu Regimento, sargento-mor.
13
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Porque poucos dias depois o Réu foi chamado à Sala do
Governo e apresentando-se lhe ordenaram os governadores
e
Fernando
a
uma
diligência;
ir
a
se
para
prontificasse
que
excusando-se o Réu com o pretexto de sua enfermidade lhe foi
desabridamente indeferido por Domingos José Martins, afirmando que já estavam expedidas as ordens, sendo testemunha
deste fato o Dr. Desembargador Antônio Carlos.
Porque vendo o Réu o duro modo com que tinha sido
excusada a sua representação obedeceu bem certo de que
sendo-lhe encarregada uma comissão era natural se lhe desse
tropa e que a poderia aplicar a seus fins, em serviço de Sua
Majestade, porém.
Porque no dia três de abril embarcaram ao Réu em uma
sumaca, cuja maruja era toda escrava, dando-se-lhe só dois
soldados por companheiros e a ordem que se acha junto à
Devassa.
Porque chegando o Réu, perguntou ao mestre que ordens
tinha, este lhe respondeu que a de ir a Fernando, voltar e de
não falar a alguma embarcação e que, no caso de ser perseguido, fugir até varar em terra, com o que se consternou o
Réu.
Porque conhecendo o Réu que nada podia fazer na
embarcação, por ser o mestre muito aderido ao proprietário
e a maruja toda escrava, cuidou de tomar medidas para a
Ilha, ordenando ao mestre que fundeasse o mais à terra que
pudesse e que não recebesse a seu bordo nenhum dos soldados
nadadores que costumavam vir de terra.
Porque chegando as embarcações à Ilha, a do Réu deu
fundo em um lugar mui próximo à terra, a outra, porém, por
um imprevisto acaso que não se pôde remediar, foi forçada a
ancorar em um ponto mais próximo ao do porto donde costumam sair os nadadores.
Porque entrando alguns dos nadadores de terra na outra
sumaca, foram informados do que se havia passado no
Recife e partindo rapidamente para terra, deram rebate a
todos os da Ilha, de maneira que quando o Réu saltou já achou
todo o Povo amotinado e bradando: Viva a liberdade.
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Porque desembarcado o Réu às cinco para às seis horas
da tarde de 10 de abril, em a praia de Santo Antônio, nela
achou já o comandante e todos os oficiais militares e da
Fazenda e dirigindo-se todos para a vila e casa do comandante
o Réu pediu que se juntassem como em Conselho, que se
fechassem as portas para não serem ouvidos e então fêz ler
a ordem que levava, pelo Escrivão do Presídio e como este
era mau leitor, foi acabada de ler pelo Tenente Joaquim
Teóf ilo.
Porque lida e passado um pequeno intervalo o Réu disse
a todos os Oficiais que emitissem com liberdade os seus pareceres, pois que êle não era mais que um simples portador.
Porque esperando o Réu que se pusesse o negócio em
discussão para poder desenvolver os seus sentimentos, ouviu
gritar a todos como em coro = Viva a Pátria, viva a liberdade.
Porque um resultado tão unânime e repentino, sem preceder a menor consulta e sem reflexão aterrou o Réu que foi
obrigado a dar execução às ordens, sem contudo ser esta execução exata e sim no menos que foi possível.
Porque sendo as ordens positivas para se destruir plantações, fontes, gados e casas, o Réu longe de cumprir tão
devastadoras ordens, não destruiu nada do que se lhe ordenava, antes deixando todo o animal cabrum e cavalar e mais
de um terço do vacum, teve o cuidado de mandar fechar as
porteiras das hortas para os animais as não destruir.
Porque igualmente mandou fechar todas as portas das
casas e fêz embarcar tudo quanto era útil e podia ser roubado
por alguns vasos estrangeiros que ali aportassem.
Porque sendo a artilharia da Fortaleza do Morro mui
boa, e mui necessária para a defesa da Ilha, o Réu mandou
abrir cavas no terraplano junto ao lugar que cada uma delas
ocupava, com os ouvidos tapados de estopa as fêz enterrar.
Porque os cuidados do Réu se estenderam a mais;
proibiu que os moradores da Ilha destruíssem algumas das
plantações e benfeitorias que tivessem; e sendo-lhe denunciado que um soldado havia cortado meia dúzia de bananeiras, mandou-o logo vir à sua presença e depois de lhe fazer
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ver a sua iniqüidade o mandou prender, o que se não verificou por interceder por êle o Comandante do Presídio.
Porque o Réu ainda executou naquele Presídio as ordens
do Governo intruso no mesmo que pôde, por não encontrar
meios de se evadir da volta a Pernambuco, não só por ser a
mor parte dos habitantes daquela Ilha degradados e que
ardiam em desejos de voltar aos seus lares, mas por serem
as embarcações, mestres e maruja muito aderidos ao revolucionário Domingos José Martins por pertencer a propriedade
a seu sogro.
Porque a delicadeza do Réu foi tal que logo que chegou
à Ilha declarou por ordem que todos deviam obedecer ao seu
comandante, pois que ainda o era e que no caso de se encontrar alguma ordem sua com a dele se executasse esta.
Porque o Réu ordenou que se não tocasse nas Reais
Armas que haviam na Ilha, o que se executou; e declarou
que se alguém quisesse ficar o podia fazer e que o declarasse
para lhe deixar o preciso fornecimento e armas; e tendo
notícia que o soldado João Cavalcante, hortelão da Floresta
queria ficar com alguns camaradas, o mandou chamar e o
animou para ficar com os outros, ao que respondeu aquele
soldado que era certo o dissera, porém, que fora por graça e
que não queria ficar e nem tinha companheiros.
Porque tendo o Réu e o Comandante do Presídio prontificado tudo se fêz o embarque com todo o cuidado, excedendo-se a ordem na condução das imagens que com toda a
decência se transportaram todas as que havia, não as duas
que iam apontadas.
Porque enquanto o Réu esteve naquela Ilha sempre fêz
arvorar nas fortalezas as Bandeiras Reais e o mesmo fêz praticar nas embarcações e com êste mesmo pavilhão entrou no
Porto da Baía da Traição em o primeiro de maio de 1817.
Porque desembarcando o Réu naquele porto recebeu um
ofício de José Peregrino em que o convidava e à sua tropa
para se unir a êle e marchar contra o Rio Grande, atacado pelos
Realistas, oferecendo trinta mil cruzados para pagamento da
tropa.
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Porque tendo-se feito público aquele convite e achando-se
o Réu em terras revolucionadas, sem conhecimento nem das
forças existentes e nem dos pontos militares e tendo ouvido
» tropa dizer que estava pronta para marchar e ganhar o
grande soldo que se lhe oferecia, tomou o partido para evitar
motins e risco de vida com o Comandante da Ilha, o Capitão
José Bernardes Salgueiro e o Tenente Francisco Xavier de
Mendonça Pessoa, fazer um conselho em que entrassem todos
os mais oficiais do destacamento.
Porque em Conselho se deliberou que se unisse a tropa
às forças de José Peregrino, visto que a tropa o reclamava.
Porque decidido o negócio o Réu declarou que êle, o
Comandante do Presido e aquele Tenente Pessoa a não podia
acompanhar tanto porque se achavam enfermos, como por
serem obrigados a ficar ali de guarda aos gêneros que se achavam a bordo das embarcações e porque deviam responder.
Porque o Réu querendo ir demorando a saída da tropa
para pela demora ver se podiam unir às forças reais ou às
comandadas por João Alves Massa e Matias da Gama, pediu
em segredo a Bruno Antônio de Serpa Brandão, Escrivão do
Presídio, que demorasse o pré quanto fosse possível.
Porque recebendo o Réu, no dia seguinte novo ofício de
José Peregrino para partir sem perda de tempo, remetendo-se
logo animais para transporte dos oficiais e cavalgaduras para
as cargas e um carro, o Réu desejoso de não unir as suas forças
às daquele Rebelde lhe tornou em resposta que não podia
partir naquele dia e nem no outro, por não ter o cartuchame
pronto, em razão de se achar estragado o que havia e que o
ia fazer de novo e que logo que estivesse pronto partiria a
tropa.
Porque o Réu para pôr mais embaraço à partida fêz retrogradar as cavalgaduras, os cavalos de carga e o carro, mandando dizer que seus oficiais eram de pé e que a pé haviam de
marchar, que para condução das munições de boca e guerra
tinha as praças e que por êste modo se fazia a marcha mais
expedita.
Porque sendo revelado êste segredo à tropa, pelo Tenente
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Joaquim Teófilo, esta se pôs em motim e deliberaram dar a
morte ao Réu, ao Comandante do Presídio, ao Tenente Pessoa
e ao Escrivão Bruno.
Porque o Reverendo Vigário da Freguesia, na noite 4
avisou ao Capitão Salgueiro que a tropa o queria matar, ao
Réu, ao dito tenente e ao escrivão.
Porque comunicando o Capitão Salgueiro ao Réu o desígnio da tropa, o Réu, sem perda de tempo, mandou tocar a
chamada e só acudiram cinqüenta e tantos, sendo quase todos
praças muito amotinados.
Porque o Réu com toda a prudência e disfarce entrou a
indagar pelos sucessos e foi informado que a tropa seduzida
pelo Tenente Joaquim Teófilo tinha roubado as armas, munições de boca e guerra e dinheiro e se havia retirado a unir-se
com Peregrino, que não tardava ali. Os sucessos deste desgraçado tenente são bem públicos e, portanto, o Réu os
não narra.
Porque o Réu, o comandante e outros, aterrados com
esta notícia e conhecendo bem que aquele Teófilo era um
monte de crimes e mui apto para motins e as últimas crueldades e que se caísse em poder das autoridades de Sua Majestade
havia perder a vida, pelos horrorosos crimes que tinha cometido na Ilha de Fernando e que para se evadir havia de pôr
em prática todas as tiranias que lhe lembrassem, acordaram
em mandar prontificar com todo o segredo duas jangadas para
se passarem a algum ponto do Rio Grande, onde estivesse já
restabelecida a Autoridade Real.
Porque embarcando-se o Réu com o comandante e outros
companheiros, sabe dos jangadeiros que na praia dos Coqueirinhos, próximo à barra de Mamanguape, se havia naquela tarde
levantado as Reais Bandeiras e então todos de comum acordo
assentaram de demandar àquele ponto e finalmente o conseguiram.
Porque apenas o Réu e seus companheiros chegaram ao
dito lugar uniram-se ao corpo dos Realistas que ali se achava
e no outro dia o Réu e seus companheiros foram convidados
para partirem para Lucena, perto da Paraíba, a incorpo-
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rarem-se ao exército realista que marchava a atacar aquela
cidade.
Porque chegando à praia de Lucena o Réu e seus companheiros souberam que naquela cidade já se haviam levantado as Reais Bandeiras e então todos a elas se dirigiram e se
foram unir às forças reais postadas no Cabedelo.
Porque no outro dia os restauradores da Paraíba, vindo
àquela fortaleza, conduziram com muito prazer ao Réu e seus
companheiros para a cidade, onde foram encarregados de
fazer todo o serviço da praça.
Porque tendo o Réu notícia que em Goiana estava seu
irmão Ângelo de Barros mandando um corpo de tropa, conduziu o noticiador à presença do Governo daquela cidade, a
quem comunicou a notícia que aquele homem lhe dava e que
desejava dirigir-lhe uma carta e que afiançava com a sua
cabeça que seu irmão apenas a recebesse levantaria as Reais
Bandeiras, pois que o conhecia e já com êle havia tratado e
que se êle se achasse em ponto e circunstâncias de fazer a
restauração, executaram a todo o risco ,
Porque concedendo-se ao Réu a liberdade de escrever a
seu irmão, o executou na presença do Governo que depois de
ler a carta o Réu a selou e o Governo a fêz partir.
Porque no outro dia voltou o portador com resposta, a
a
fidelidade
dela
conhecendo
e
Governo
foi
aberta
pelo
qual
do Réu e de seu irmão, que havia com muito prazer levantado as Reais fiandeiras em Goiana, o mesmo Governo satisfatòriamente o comunicou ao Público.
Porque no outro dia o Réu e o Capitão Salgueiro, de
licença do Governo, fizeram na Igreja Matriz uma solene
festa em ação de graças pelos felizes sucessos das Armas Portuguêsas.
Porque no dia seguinte o Réu foi, por ordem do Governo,
com um corpo de Cavalaria a socorrer Goiana e pôr em segurança e boa ordem, os negócios públicos, o que de fato executou o Réu com muita destemidade.
Porque restabelecida em Goiana a paz e segurança
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públicas, o Réu voltou para a cidade da Paraíba a dar conta
da sua comissão.
Porque chegando à dita cidade e constando ao Governo
que na Freguesia do Brejo da Areia se fazia grandes insultos
e que a segurança pública e boa ordem não estavam ali restabelecidas, nomeou ao Réu para ir àquela freguesia a pôr tudo
em sossego e ordem.
Porque aceitando o Réu de bom grado aquela comissão,
se lhe deu um destacamento de Infantaria para o acompanhar
e chegando àquela freguesia se conduziu com tanta atividade
e habilidade que a segurança pública e boa ordem ali se restabeleceu em poucas horas.
Porque o Réu sendo em a proposta geral dos rebeldes,
promovido a sargento-mor, não só não tirou título ou patente
porém nem recebeu soldo ou cavalgadura que lhe competia
em razão daquele posto, tanto assim que sendo mandado ao
Presídio de Fernando, não pediu um só real à conta de seu
soldo, que é costume para deixar à sua necessitada família,
entregando-a ao cuidado de seu pai e da Providência.
Porque o Réu não freqüentava as casas de Cabugá,
Felipe Néri, Vicente Ferreira Peixoto, Vigário de Santo Antônio, Padre João Ribeiro, Domingos José Martins, José Luís de
Mendonça e Gervásio Pires Ferreira, porém.
Porque ainda que o Réu freqüentasse aquelas casas, do
fato não resultava nem crime nem suspeita; crime não, por
não haver Lei que o vedasse; suspeita também não por serem
aquelas casas freqüentadas pelas mais honradas pessoas da
Vila do Recife, nelas entravam os oficiais generais, os coronéis,
os magistrados, os negociantes e todas as pessoas decentes e
a toda hora, por se dar na mor parte delas partidas e jogos, o
que é bastante para remover a suspeita de clube.
Porque o Réu foi sempre muito morigerado, temente a
Deus e muito honrado pai de família e nestes termos.
Porque conforme aos de Direito a presente contestação
se deve receber e dar-se lugar a prova, como o Réu suplicou,
Documento n.° 12 e n.° 13, e afinal julgar-se provada e o Réu
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inocente do crime de que é acusado, mandando-se-lhe dar
baixa na culpa e reintegrando-se nas suas honras, posto e boa
fama.
F. P.
P. P. N. N.
P. R. e C. de J.
É um fato de eterna verdade, confirmado por estes mesmos
autos e públicos papéis, escritos com muito conhecimento de
causa, exação e reflexão, que houve em Pernambuco um
repentino motim militar, filho primogênito da dureza, grosseria e imprudência do Brigadeiro Manoel Joaquim Barbosa
de Castro, Chefe do Regimento de Artilharia daquela capitania, no ato de prender por ordem do Governador e Capitão
General alguns oficiais e da criminosa loucura do Capitão
José de Barros Lima e mais facciosos de igual estofa que a
êle se uniram e que êste motim em três horas tomou o caráter
de verdadeira revolução pela fraqueza dos chefes de corpos,
oficiais generais, governador e surpresa dos povos; e pela
atividade dos criminosos que aproveitando-se da tibieza e terror
pânico daqueles, surpreenderam a todos e os colocaram
debaixo das bocas de fogo e pontas das baionetas a que deram
a mais enérgica e bárbara direção possível, sorte usual dos
motins e revoluções no ímpeto da sua explosão.
Os chefes da revolta, senhores das armas e parque do
Recife, dos soldados e gente de côr que corria para o quartel,
atraídos do dever e da curiosidade e engrossados pelos facinorosos que se soltaram da cadeia e que em um instante
em
todos
e
ruas
de
cadáveres
e
as
plantaram
praças
juncaram
os pacíficos habitantes do Recife o terror que recresceu
com a fuga e bandono dos que deviam defender a ação
Majestade
Sua
aquela
quer que
proteção
que
prestando
sempre tenham os seus fiéis vassalos para poderem obrar e
desenvolver a sua fidelidade; tudo caiu em um verdadeiro descorçoamento; tudo temeu a morte; a natureza obrou e ensinou
a todos que a Lei maior era a conservação da vida e que esta
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só se podia conseguir pelos atos de obediência aqueles que
estavam senhores da força armada a que não podia resistir a
individual e destituída de meios.
O Réu teve a mesma direção natural: entrou no quartel
com seus tenros filhos, obrigado do chamado dos tambores,
bem inocente dos sucessos que tinham precedido. No quartel
é que soube dos crimes praticados; é que conheceu que os
autores aproveitando-se das circunstâncias tinham ganho as
armas e estavam à frente das forças que existiam aí e das
que iam surpreendendo ao entrar; que era morto o Brigadeiro
e o Tenente Coronel Alexandre Tomás; que o Governador e os
oficiais generais haviam fugido para a Fortaleza do Brum; e
qtie os presos da cadeia estavam soltos e armados e torneando
as forças milicianas juntas no Campo do Erário.
Neste estado de convulsão não estando em poder do Réu
tranqüilizar aquela desordem, por não ser oficial superior,
nem ter forças, julgou prudente pedir licença ao oficial que
estava comandando a força do quartel para se poder retirar
e seus filhos, visto que não se lhe podia opor tendo a mira, não
só de se salvar a tantos males, porém de se reunir ao governador, cujas diligências reiterou no Campo do Erário, para
com o Marechal José Roberto Pereira da Silva e o Coronel
Manoel Correia de Araújo, não o podendo porém conseguir,
cedeu ao império da necessidade, à força e tirania a que não
podia resistir; aquelas forças a que cedeu toda a capitania e a
que não se atreveram atacar os oficiais generais reunidos com
o Governador Capitão General estando ainda senhoreados das
Fortalezas do Brum e Buraco e de todo o largo flanco do<
Norte.
Sujeito o Réu, como todos os mais moradores daquela
vila e subúrbios à força irresistível, era conseqüência necessária obedecer, fazer tudo quanto se lhe ordenasse por ser
certo em moral e em física que as mesmas causas, os mesmos
princípios, devem produzir os mesmos resultados e os mesmos
efeitos e por ser também um princípio de Jurisprudência universai que os fatos praticados por verdadeiro medo não geram
crimes e só são criminosos para aqueles que os obrigam a pra-
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ticar: Grocio, Puffendorf, Henecio, Martini, e o Dr. Desembargador Pascoal José de Melo.
O Réu, é verdade, assinou o ultimato ou Capitulação que
se dirigia ao Governador e Capitão General; já declarou o
meio e modo porque se lhe ordenou a assinatura; a simples
narração é firmada com o selo da veracidade, eu vou, porém,
desenvolvê-la e demonstrar que os chefes da Rebelião o fizeram
bem de propósito para fazerem crer ao Governador e Capitão
General que o negócio da revolução era obra de todos, que
não havia uma só pessoa que a não abraçasse.
As capitulações costumam ser, em regra, tratadas, feitas
e assinadas por aqueles que têm em suas mãos a autoridade e
a força disponível; aqueles que estando senhores do poder,
dela dispõem a seu arbítrio; mas ninguém ignora que teorias
abstratas não regem o mundo jurídico e que na prática devem
ser uma e muitas vezes limitadas e modificadas pela eqüidade, tendo em vista as diferenças dos casos. Que autoridade,
a
assinaram
oito
dos
cinco
tinham
força,
que
que poder
que
Capitulação? Luís Fortes era um mau escrivão pelo seu gênio
inconstante e loucura parcial, nada era, nada representava e
nem dele fizeram caso os insurgentes; Tomás de Vila Nova e
Joaquim Ramos são dois pretos sargentos-mores, sem representação e que tendo corrido ao Campo do Erário a serviço
de Sua Majestade ali permaneceram até que o Campo foi
entregue pelo Marechal José Roberto e ficaram prisioneiros.
O Coronel Manoel Correia de Araújo tinha riquezas, não
figurou porém no ato da convulsão crítica, antes esteve no
Campo do Erário e foi a serviço de Sua Majestade por
ordem daquele Marechal à Fortaleza do Brum e quando
voltou estava já o Campo entregue. Manoel de Azevedo do
Nascimento foi um Capitão do Regimento do Réu que acudiu
ao quartel, ao chamado do rebate, foi como os mais obrigado
a sujeitar-se aos Rebeldes e nada obrou de moto próprio e
enquanto ao Réu nem mesmo as testemunhas que o culpam,
ousam avançar que êle figurasse no motim, a ponto de ser
notado, antes nada consta que fizesse senão obedecer. O Réu fêz
em todo o decurso da revolução um papel secundário, sempre
-¦
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obedeceu, nunca foi obedecido; qualidade que qualifica os
cabeças, demais como assinou o Réu a Capitulação? Nãò
podendo lutar com a força coletiva dos Rebeldes sujeitar-se
era o que aconselhava a prudência, a não querer fazer o inútil
sacrifício de sua vida. Com que boa fé executou êste ato que
parece criminal? Assim que o praticou, comunicou ao general,
confessando-lhe a indébita força a que obedecera e declarando-lhe que ignorava o conteúdo do papel que assinara e
só então da boca do dito general é que veio ao conhecimento
da sua qualidade. Estes fatos mudam inteiramente o estado
da questão.
É igualmente um fato atestado por todas as testemunhas
da devassa, que no Campo do Erário se achavam congregados a
mor parte dos chefes da Revolução e os que a eles se uniram
na ocasião em que iam partir para a Fortaleza do Brum; porque, pois, todos estes, sendo senhores da força, não assinaram
a Capitulação? A razão é palmar; era fazer verificar o título
do papel que era o Povo; que não havia um só ente que não
tivesse tomado interesse no negócio e bem dissesse a revolução; que aqueles mesmos que nada obraram e que estiveram
no Campo sustentando o partido de Sua Majestade tinham
mudado de opinião, tinham adotado e aderido ao partido
revolucionário. Foi, pois, Senhores, o fato de mandarem
assinar ao Réu e aos mais já referidos um fato de perversidade para complicar os inocentes.
Combine-se a conduta do Réu na Fortaleza do Brum,
quase no mesmo momento em que acabou de assinar o papel,
cujo contexto ignorava; que grande distância de um fato aos
outros! Que respeito, que consideração, que obediência não
prestou êle ao Governador e Capitão General e aos outros
oficiais, apesar das ordens que se lhe deram! Não se ofereceu
o Réu ao Governador para cumprir-lhe as ordens? Não lhes
disse que era seu súdito e que lhe prestaria a mesma obediência que sempre lhe acatou? Por que meios, pois, mais
claros lhe podia o Réu declarar os seus sentimentos? Leia-se
a atestação de Gonçalo Marinho, documento n.° 1 e se reconhecerá que o Réu foi sempre um verdadeiro e fiel vassalo.
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Porque o seu sucessor na fortaleza não obrou o mesmo? A.
diferença foi que êle era um revolucionário e o Réu um vassaio leal, bem que curvado ao jugo dos Rebeldes.
O Regimento do Réu foi desarmado e as armas recolhidas ao Erário e só entregues na ocasião do serviço; havendo
nele oficiais dignos se lhe deu por coronel a um Capitão da
Artilharia, como, pois, pode haver suspeitas contra o Réu de
ser promovido a sargento-mor, posto que lhe estava a tocar
pela sua antigüidade, habilidade, honra e fidelidade? Não foi
o Réu escolhido no ano de mil oitocentos e quatorze para
comandar a Fortaleza do Brum quando se deu o rebate que*
havia projeto nos pretos de revolução? Não foi êle, no ano de
mil oitocentos e quinze escolhido para Comandante das Forças
Militares que se dirigiam para Alagoas, quando houve o*
boato da insurreição de escravos? Não ficou o Réu comandando aquela comarca por ausência do Marechal José Roberto ?
Documento n.° 2. Porque, pois, do fato de sargento-mor, se
seu
no
Réu?
Rebelião
contra
o
de
suspeita
induzir
Quem
quer
Regimento era mais antigo e mais apto? Os revolucionários
sendo realmente injustos não quiseram fazer fatos de notória
injustiça por não aumentarem o ódio público e eis aqui a
razão porque propuseram o Réu. Se êste entrasse no número
dos escolhidos e amados dos Revolucionários entraria também
no elogio público que de cavalo, e no Campo do Erário, lez
Domingos José Martins aos favoritos, ou ao menos na lista
que deles apresentou ao Governo.
A comissão de Fernando era segura; qualquer que fosse
não corria risco porque a execução não estava da parte do
executor, porém dos executados. Fernando é uma Ilha para
onde são remetidos os degradados e uma guarnição dos mais
mal procedidos soldados; aí não há mulheres, êste poderoso
ímã do gênero humano; não se pode sustentar a si, o sustento vai de Pernambuco, qualquer, pois, que ali chegasse e
narrasse o estado de Pernambuco e que lhe não ia sustento,
obrigava a todos a fazerem os últimos atentados para acar
barem o seu desterro e não morrerem de fome. O Réu nã<>
levou armas; a Ilha tinha autoridade; quando o Réu saltou já
o
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tudo bradava; já tudo havia adotado o partido revolucionário;
se houve, pois, culpa, foi dos que estavam no Presídio, daqueles
em poder de quem estava o cuidado de manter a paz; porque,
pois, não o fizeram? Em verdade era impossível. Logo a
escolha do Réu para aquela comissão não prova que confiassem dele mas sim da simples natureza do negócio que se
mandava efetuar.
A conduta do Réu naquela Ilha, o cuidado que teve de
querer ocultar a sua comissão aos habitantes do país; o respeito e consideração que teve para com as insígnias reais; o
cuidado de nada arruinar e de pôr todos os meios de serem
conservados os gêneros, águas, edifícios e artilharia; a impavidez com que fêz desenrolar nas embarcações e Fortalezas
da Ilha as Reais Bandeiras; o valor com que entrou no Porto
da Baía da Traição com as mesmas bandeiras nas sumacas
são argumentos mui positivos de amor e fidelidade do Réu e
que só obrou pela força a que não pode resistir.
Embora pareça pelas perguntas que alguém o caluniasse
de mandar pôr na sala do Comandante um letreiro derrogatório do respeito devido à Monarquia; isto nenhuma das
testemunhas da devassa o assevera e quando o asseverasse
seria mister para ser crida plenitude de prova, por contradizer a outros sinais de respeito dados à mesma Monarquia,
deixando o Réu na sala do Comandante e armazéns as armas
reais e tendo arvorado as bandeiras de Sua Majestade. Inconseqüências se não acreditam sem causa expoente que as
explique, a qual não aparece dos autos. Demais o Réu nas
Portarias que expediu na Ilha e que se acham na respectiva
Contadoria do Erário cuidou de omitir até o título de Patriota;
como, pois, deixaria rótulos contra a Realeza?
Quando, Senhores, o Réu não tivesse em seu favor os
fatos recontados e o ser descendente de portugueses que por
muitas vezes dispuseram as suas vidas em favor de Sua Majestade, bastava para não ser julgado suspeito, a delicadeza com
que iludiu a José Peregrino para não reunir as forças; a facilidade com que vendo a revolta da tropa fugiu a procurar as
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Reais Bandeiras; o valor com que tomou logo os mais arriscados serviços na Paraíba; a rapidez com que foi a Goiana e
depois ao Brejo da Areia, por ordem do governo daquela
cidade; os bons serviços que prestou naquelas duas expedições,
documentos n.° 3 a n.° 7, e os que já se acham neste Régio
Tribunal constantes do documento n.° 8.
Se ainda tanto não basta, Senhores, para ser o Réu reconhecido inocente, junte-se mais que apenas o Réu soube que
seu irmão Ângelo de Barros se achava em Goiana, comandando
um Corpo, correu ao Governo e afiançou com a sua cabeça
que apenas seu irmão recebesse uma carta sua levantaria as
Reais Bandeiras, por já assim o ter ajustado antes de sair
para a diligência de Fernando; escrita a carta, o sucesso correspondeu à promessa; em Goiana se faz logo a contrarevolução; o irmão do Réu a fêz e o participou logo ao Réu.
Todos estes fatos constam dos já citados documentos; como,
pois, Senhores, um homem que obra tanto em favor da Causa
Real, que teve logo que fêz a revolução o cuidado de tratar
da contra-revolução com seu irmão se pode ter por suspeito de
protetor da revolução?
Os sentimentos políticos, as idéias adquiridas nos primeiros anos, ficam mui impressas no espírito humano, têm
um grande império no homem; obram do mesmo modo que
as da Religião, não são fáceis de arrancar, de se mudarem e
o porque mudariam no Réu? Que causas físicas ou morais
existiam para uma tão repentina mudança? O Réu há dezoito
meses estava fora do Recife e em distância de sessenta léguas
e no serviço de Sua Majestade; como, pois, podia entrar em
clubes no Recife? As revoluções são projetos que ainda se não
lograram, quando não são concebidos e praticados no mesmo
instante: o segredo em muitos é tão raro como a fênix de que
todos falam e nenhum viu; ainda hoje espanta o segredo da
contra-revolução dos portugueses contra os espanhóis por
durar quarenta dias; como, pois, se pode pensar que houve
projeto? Que há muito se havia tramado a de Pernambuco?
O sucesso, as circunstâncias e o não se achar preparado um só
papel, uma só arma, um só real, são provas mui positivas:
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ninguém ainda concebeu a idéia de revolução, sem a preliminar preparação dos meios, armas, dinheiro e escritos.
Se houvesse plano de revolução; se o Réu fosse nele
contemplado, sem dúvida seria conservado nas Alagoas, onde
tinha representação, popularidade e estima, como provam os
documentos n.08 9 a 12 e onde era mui preciso um sócio, por
ser um ponto militar mui interessante; um ponto que sendo
mui populoso tinha meios para embaraçar a entrada das
tropas desta cidade; e porque sendo aquela comarca um ponto
de segurança para Pernambuco se havia dela retirar o Réu?
Porque os Rebeldes, sabendo da estima e representação que
o Réu ali adquirira, o não mandaram para ela a tomar conta
do Governo logo que se fêz a revolução ? Estes argumentos não
têm resposta, a impiedade de algumas testemunhas não os
podem destruir.
Que importa que se jure que o Réu dissera que veio para
a revolução? Um tal dito nada vale, por ser uma só testemunha que o afirma e o dito de um é dito nulo; uma testemunha
de confissão extra-judicial de outrem não faz prova, é preciso
que duas deponham cumpridamente no mesmo tempo e
lugar; Barbosa ao Cap. fin. de confes, n.° 3 Silva a Ord.
L.° 3.° tit. 52, in pr. n.° 7. E mesmo comprovada cumpridamente a confissão extra-judicial, segundo os melhores criminalistas, nenhum mal faz ao confidente, não sendo roborada
e
loucura,
vaidade
de
dimanar
outras
podia
pois
provas,
por
outras paixões que o desvairassem e compelissem a mentir.
Mathei ad. L. Deg. 48. Comm. tit. 16, § 3.° e 4.
Que importa que se diga que o Réu ia as casas de Cabugá
e Felipe Néri? Êste fato ainda sendo verdadeiro, não ofende
o caráter moral do Réu; aquelas casas eram freqüentadas
pelas principais pessoas de Pernambuco; nelas não entrava
a canalha; freqüentavam-nas Marechais, Brigadeiros, Coronéis,
Magistrados, Negociantes e Nobreza; o fim era o jogo; como,
pois, em casas de tanta freqüência se podiam tratar negócios
revolucionários? Para se tratarem tais crimes a história narra
e a razão dita que sempre se procuram lugares ocultos e sohtários, por isso que é preciso estar em situação onde nao
O
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possam ser ouvidos, onde se não entre repentinamente, como
pois, se pode ter este cuidado em casas de família como a de
Felipe Néri, onde se entrava a toda a hora? Como na de
Cabugá onde a cada momento entrava quem queria, onde a
casa era iluminada, e situada na rua mais pública de Santo
Antônio ? Tudo o que é repugnante à natureza das cousas é inacreditável, é falso.
Não há uma só testemunha que jure que o Réu operou no
dia da revolução; que praticou um só fato espontâneo, a sua
anteata conduta, os seus fatos, positivos de fidelidade, e que
se não podem contrastar, são superiores a juramentos de suposições, de indícios e conjecturas que cedem sempre à verdade,
por não serem indícios e presunções mais que argumentos e
argumentos não emparelham com fatos assim como sofismas
com a verdade ou conclusões lógicas.
Tanto mais atroz é o delito, tanto mais positivas e claras
devem ser as provas. Ninguém deve ser julgado Réu e punido
sem provas legais e plenas. Na colisão é mais racionável perdoar a mil criminosos para se não arriscar a punir um inocente: o Dr. Desembargador Melo Freire Jurisp. Crim. tit. 1.°,
§ 22. Axiom. 1 e 4, Cap. 7. Axiom. 1, Henecio de Relig. Jud.
circa R. Conf. L. 4, de pan. L.° 10, § 1.° ff. de reb. dub. L.
192, § 1 de Reg. jur.
O caráter imoral das testemunhas; a união que malvados
fizeram de ímpios para per jurarem as visíveis falsidades em
seus depoimentos, o que já se tem não só alegado, porém
mesmo demonstrado a favor de muitos infelizes e que ofereço
a favor do Réu, dispensa-me da repetição dos seus crimes e
imoralidade e só farei algumas reflexões sobre os seus ditos.
A testemunha 38 afirma que o Réu foi o primeiro que
vestiu a farda do padrão dos Revolucionários; que trabalhou
no dia da Revolução e que com uma ordem falsa surpreendeu
o Comandante da Ilha de Fernando. É de notoriedade; é um
fato que se não pode ocultar que Claudino José Carrilho foi
o primeiro que apareceu com a farda do novo padrão. Em
que trabalhou o Réu no dia da revolução? Porque o não
14
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declara a testemunha? Essa asserção é igual à da surpresa do
Comandante da Ilha de Fernando com o despacho falso; que
crédito, pois, merece uma testemunha que não dando razão
de seu dito a respeito do serviço diz absurdo de tal marca?
A testemunha 63, que é um verdadeiro contraditório de
seu
o
trouxe-mouxe
a
fazer
em
vistas
teve
só
si mesmo e que
da
fabulosa
muito
história
contar
uma
de
depois
e
elogio
o
sair
viu
confessando
capitulação,
ciência da
pois que
é
a
tropa
depois
entrar
e
Brum
do
da
Fortaleza
Luís
Dr. José
êste,
e
aquilo
era
tio
o
seu
a
que
a
animou
que
perguntar
que
da
havendo
Capitulação,
a
era
é
declarou
então,
que
que
saída do Dr. José Luís à entrada do Réu o intervalo de mais
de meia hora, sempre jura que o Réu tratou bem aos presos
da fortaleza; neste juramento lhe é o Réu obrigado apesar
de não poder ser mais outrem pelas falsidades e contraditórios
de que exornou o seu depoimento.
A testemunha 65 tendo em vista fazer dano a todos julgou
assisErário,
do
Réu
no
Campo
colocar
ao
melhor
era
que
tindo à eleição do Governo que foi posterior à entrega da
fortaleza que êle ficou comandando e adoçando os males dos
presos, como é constante da devassa; jura que o Réu estava
no Campo de Palácio no ato da eleição do Governo e que
viu passar o Réu para o Erário, quando voltou a tropa da
de
físico
axioma
o
o
seu
dito
só
com
destruindo
fortaleza,
diversos
ocupar
tempo
ao
mesmo
não
corpo
um
pode
que
pontos.
81,
testemunha
indisposição
a
menos
desenvolveu
Não
depois
e
ajudante
da
tropa
de
serviu
Réu
o
que
que jura que
foi ajudante de ordens. A lista dos ajudantes e ajudantes de
ordens existe, ela choca com o depoimento de uma parte das
o
aparece
nem
nas
e
testemunhas
lista
nem
na
testemunhas;
Réu com estes postos.
A testemunha Manoel Soares de Souza não querendo
faltar aos cânones dos conventículos da rua do Queimado,
de
serviu
Réu
o
afirma
todos,
em
que
pondo sempre taxa
sargento-mor até o fim. É uma verdade constante dos autos
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que o Réu em 3 de abril saiu para o Presídio da Ilha de Fernando e que não voltou mais a Pernambuco, senão depois da
restauração, tendo muito antes dela empregado-se no serviço
de Sua Majestade na Paraíba, Goiana e Brejo da Areia.
José Antônio de Lemos Gomes, testemunha 123, é um
verdadeiro Proteu, figura de testemunha e argüente de conclusões; desgraçadamente fêz tão mal o seu papel que se os
sócios do clube da rua do Queimado lessem o seu juramento
o riscariam da lista dos sócios. À folha 275 afirma que o Réu
fora à Fortaleza do Brum no dia 7 a tomar conta da tropa
que ali se achava; depondo, porém, à folha 286, afirma que
o Réu sendo um dos revolucionários em o dia 7 foi tomar
conta da fortaleza, dando a entender que o Réu foi duas vezes
à fortaleza a dois fins bem diversos. Não contente, ainda cora
tal embrulhada, afirma que o Réu fizera assentar praça a
seus dois filhos no serviço dos rebeldes e que fora destruir o
Presídio de Fernando e que de fato o fizera. Os filhos do Réu
assentaram praça muito antes da revolução, os livros da
matrícula o atestam. O Réu não destruiu o Presídio, antes pôs
todas as cautelas para se conservarem propriedades, plantas
e animais, como consta da parte que deu o Capitão de Artilharia
extinta de Pernambuco, Antônio José Ferreira, que depois da
gloriosa restauração foi tomar conta do Presídio.
Não era grato à testemunha o fato do Réu ir tomar o
Porto da Baía da Traição, quis deste mesmo fato fazer carga
ao Réu, asseverando que o fêz por perversidade, por não vir
a encontrar com o bloqueio e que no mar não podia saber
que os portos do Norte estavam contra-revolucionados. Se
o Réu não podia no mar saber que os portos do Norte estavam
já na dominação de Sua Majestade não podia também saber
que já havia chegado a Pernambuco o bloqueio e portanto a ida
das embarcações ao porto do Norte foi filha das circunstâncias
do tempo e da continuação dos ventos Sul que torna impossível
a vinda a Pernambuco ao porto do Recife, por ficar aquela vila
muito ao Norte.
Joaquim José Vieira é testemunha singular; seu depoimento é vago, sem razão e nada prova.
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Antônio de Albuquerque é também singular, afirma
casa
ir
a
conspiradores
dos
é
Réu
o
por
principais
porém que
de Felipe Néri, Cabugá e outros; felizmente nunca se provou
nem provará que naquelas casas se tratava de revolução, antes
nos autos há provas sobejas de que eram casas onde se ajuntava a melhor gente do país; marechais, brigadeiros, coronéis,
magistrados e negociantes pelo entretenimento do jogo que é
exclusivo de conventículos.
As testemunhas do Rio de Janeiro pelo nome se conhecem
da
Gama,
Bernardo
Amaro
de
filho,
irmão
e
sobrinho
são
que
inimigos capitais do Réu, por ter êste mandado arrancar-lhe
de casa por ordem do general, gêneros extraviados aos Direitos Reais; e que pretendendo por um requerimento caviloso
conseguir boa informação do Réu para salvá-los, mandando
o Governador e Capitão General informar ao Réu, por mais
empenhos, que aquele Gama lhe fizesse, jamais o pôde obrificar
o
resultou
do
verdade;
à
gênero,
faltar
perder
a
que
gar
difamado e ser ameaçado pelo Governador e Capitão General
em um despacho em que fêz grandes elogios ao Réu. Os seus
ditos, porém, apesar das cores tristes de que os revestiram
nada provam contra o Réu, pois que o fato da assinatura da
Capitulação êle não nega que a assinou por lha meterem à
cara repentinamente e o obrigarem a assinar em cima de
uma caixa de guerra.
As testemunhas do Sumário da Paraíba por si mesmas
se fazem recomendáveis; cada uma de per si no modo por
e
é
de
José
singular,
Peregrino
convite
o
fato
do
narra
que
todas juntas dão em resultado um palmar contraditório. A
primeira jura que o Réu no mesmo dia que chegara à Baía
da Traição participara a sua chegada a José Peregrino e ao
Capitão-mor João de Albuquerque que se achavam em
Mamanguape e que dois ou três dias depois estes vieram
tratar com o Réu.
A segunda muda inteiramente de vereda; jura que o
Capitão-mor João de Albuquerque e mais três oficiais, no dia
seguinte ao desembarque vieram falar com o Réu.
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A terceira discordando também de ambos afirma que o
Capitão-mor João de Albuquerque poucos dias depois do
desembarque é que veio falar com o Réu.
Como, pois, estas testemunhas ainda que contraditórias
na ordem do fato, afirmam que o Réu logo que foi convidado
por José Peregrino respondeu que não ia, como afirmam que
o Réu não foi e lhe reenviou as cavalgaduras e carro que
mandou para transporte da tropa, como afirmam que o Réu
fugira para a cidade da Paraíba; elas honram ao Réu, não
podendo, porém, deixar de espantar que sabendo estas testemunhas tanto do fato do Réu, por andarem em seu alcance,
jurando de vista até da sua chegada à Paraíba não declarassem
que o Réu chegando àquela cidade, foi logo pelo Governo
encarregado no serviço de Sua Majestade; que escreveu a seu
irmão Ângelo de Barros para fazer em Goiana a contrarevolução; e que tendo-se verificado e recebido resposta foi
mandado pelo Governo àquela vila comandando um corpo de
cavalaria e que voltando por ter executado tudo o que se lhe
ordenou, foi mandado com um corpo de Infantaria tranqüilizar e estabelecer o público sossego na Freguesia do
Brejo da Areia, alterado pelas correrias de alguns facinorosos.
Eis aqui Senhores demonstrado que o Réu foi uma vítima
da fraqueza dos defensores de Sua Majestade e que o mesmo
Senhor pôs em Pernambuco e da impiedade de alguns revolucionários que apossados da autoridade e forças obrigaram ao
Réu a obedecer-lhes, restando só ao Réu no meio de tantos
males a doce consolação de que só fêz o que era de absoluta
necessidade para conservar a vida e que tudo quanto pôde
praticar em utilidade de Sua Majestade o executou; voltando
ao seu bom e real serviço logo que lhe foi possível e que sendo
esta a sua conduta há de ser julgado inocente e restituído a
si, à sua boa fama e família. E que pode o Réu temer perante
tais juizes! Senhores, Vós sois o antemural da inocência. Sois
o espelho que nos reflete o verdadeiro e genuíno espírito do
Grande Monarca que nos rege. Assim como êle antes quer a
salvação do culpado, como o seu coração se enternece com o
*
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menor risco do inocente e é o primeiro a excusar fraquezas
que são partilha da humanidade; assim também vós não
estirareis os fios da Legislação, antes aplicareis ao caso do
Réu quando apareça alguma sombra na sua conduta, a saudável epiquéia que adoce o rigor da Lei. Nem menos se pode
esperar da Nação Portuguesa, do Século em que vivemos e
da vossa reconhecida ilustração.
F. I.
Com 13 documentos.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Manuel Gonsalues da Rocha
(No alto do documento): N.° 30. N.° 39.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
1-30,35,5

DEFESA DE INÁCIO CAVALCANTE DE ALRUQUERQUE
E LACERDA e JOSÉ CAMELO PESSOA DE MELO
ludex religiosus libentissime patronum audit, quem iustitise suse minime
limei.
Quint., Instit. Rhetor. L. IV, c. l.°.
Se um laço comum nos une aos mais homens, se êste
vinculo natural é roborado pelo preceito da Lei Santa que
professamos, como não concorrer de bom grado a salvar
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aqueles dos nossos semelhantes que mordidos pelo dente
viperino da calúnia, precisam do antídoto das nossas luzes
para desfazerem as densas nuvens que lhes assombram o
caráter? Se o fraco mortal em nada se avisinha mais à Divindade do que salvando o homem, como diz o Orador Romano,
quem será de tão acanhado espírito que não aspire a glória
tamanha? Se é generoso escorar o fraco contra o forte, suster
a mansidão contra a violência, quanto mais nobre não é a virtude tímida e gemente das garras do acusador que impelido
inveja e ódio a desfigura e atavia com as roupas do crime?
Vós, Senhores, o conheceis, que posto, que severos Ministros
de Témis, sentis contudo ao aspeto da desgraça, ainda merecida, pulsar-vos o coração em harmonia com os sentimentos
dela e não alardiais de dureza como os de que fala o nosso
Ferreira na carta 2.a = Ou outros que se fazem afamados,
julgando e interpretando duramente, dos inocentes fazendo
culpados = Vós não podieis deixar de aplaudir a minha
ousadia; e embora vejais quanto a matéria sobrepuja as minhas
forças, levar-me-eis em conta a boa vontade e quanto em prol
dos meus clientes faltar nesta mesquinha alegação, suprireis com a vossa exímia doutrina. São mesmo por isso
dignos de mor atenção; pois até na escolha de advogado lhes
foi a fortuna impropícia, E ainda mais o verás se reparardes
em a natureza peculiar e extensão da explosão de que foram
vitimas; e que o país onde comandaram foi o único que ainda
por algum tempo fêz face de resistir a geral vertigem e opor-se
à torrente da opinião. Não é minha tenção seduzir vossa probidade; assaz respeito a primeira das funções civis para querer
impor-vos. Exigo só da vossa religião que me escuteis sem
prevenções.
Certo que em tudo isto atentareis, passo a expor os meios
justificativos dos Réus, o Capitão-mor Inácio Cavalcante de
Albuquerque e Lacerda, e o Sargento-mor José Pessoa de
Melo, tratando primeiro do que lhes é comum nas acusações
e confutando-o e depois, do que é particular a cada um.
Foram acusados em comum de levantarem as bandeiras
rebeldes na vila de Goiana, no dia 12 de março de 1817; sol-
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tarem os presos da cadeia; e porém os povos na obediência dos
rebeldes; de darem vivas nesta ocasião à liberdade e à pátria;
de ficarem por Governadores daquela vila; de cumprirem exatamente as ordens do Governo Insurgente; e serem apaixonados e influídos no serviço rebelde; de proclamarem a favor
do dito Governo rebelde; de prenderem e perseguirem os Realistas; e de darem socorro contra os Realistas do Pau d'Alho.
Foi acusado em particular o Réu Inácio Cavalcante de
Albuquerque de ter tido o título de Coronel de Ordenanças;
de ter querido defender a Domingos Teo tônio; ter mandado
pedir todas as ordens e papéis ao Comandante da Taquara;
e ter dado socorro aos rebeldes da Paraíba e de Taquara.
Foi acusado também particularmente o 2.° Réu Sargentomor José Camelo Pessoa de ter feito no dia do levantamento
das bandeiras rebeldes uma fala e prática em que louvava o
Governo Insurgente e improperava o Governo de Sua Majes^
tade; de ter dado filhos para a praça; e de ter desamparado as
Bandeiras Reais quando recebeu ofício do Governador das
Armas Domingos Teotônio em que lhe avisava que marchava
para aquela vila.
Limitam-se a estes os cargos feitos a ambos os Réus, dos
quais vou mostrar a improcedência, descobrindo ao mesmo
tempo a origem dos embustes.
No dia 6 oe março de 1817 repentinamente rebentou na
Vila do Recife, Capital da Capitania de Pernambuco, um
motim que logo passou à rebelião aberta, passando os cabeças
dele a desconheceram a vassalagem que deviam a Sua Majestade. A conclusão logo transmitiu-se como choque elétrico a
tudo que lhe estava em contato e não era insultado; e os elementos do abalo conduzidos por meandros e canais imperceptíveis comunicaram-se até às capitanias vizinhas. A Paraíba
foi uma das primeiras que sentiu o impulso geral; suas ribeiras responderam ao eco da sedição com amor, presteza e
gosto; logo a 9 de março, três dias apenas da diferença do
motim do Recife, em Itabaiana se organiza uma força invasora
que a 13 marcha sobre a Cidade da Paraíba para efetuar
*
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talvez uma revolução que já na mesma cidade tinha-se ultimado sem socorro estranho. Com a celeridade do raio tudo
ardeu em roda. A facilidade da revolta pareceu indicar congestão de materiais próprios, o que se não podia executar sem
prevenção; mas a absoluta falta de todo o aparato e meios
criadores de resistência indica com mais segurança a casualidade da crise, mais devida a descuido e imprudência da administração real do que a projetos preparados e meditados de
conspiradores decididos. Neste terreno abrazeado pelas chamas da revolta, um só ponto, a vila de Goiana, qual verde oásis
no meio das areias do Saara, conservou-se intacta por alguns
dias, vendo fumegar em roda e torneá-la as chamas da sedição. Mas era impossível durar tal estado; era mui vizinho o
incêndio para que as faíscas a não tocassem e incendiassem
na mesma maneira. Como não lavraria por uma fraca vila
o incêndio em que ardia a capital? Era mister que ela seguisse
a sorte da primeira. Sucumbiu e por desgraça foram os réus
instrumentos involuntários de sua conflagração. Mas fogos
fátuos duram pouco; cedo tudo voltou aos eixos antigos; e
quando era de esperar que tendo o mal chegado a todos e não
tendo a culpa guardado respeito a alguém, pusesse a confusão a todos cabisbaixos e geral indulgência velasse as faltas
gerais, expondo só os crimes verdadeiros é então que a inveja
e ódio ergueram o colo para macular a inocência que aborreciam; é então que em Goiana, em casa do Cirurgião Antônio
Pinto Lopes combinam-se malvados e ajustam o modo de
jurarem de tal arte que complicassem aos réus e satisfazerem
assim as paixões mais baixas, simulando justiça e integridade,
como diz o nosso Épico; além de desviarem de si os olhos do
público que bem lhes enxergava os crimes, empregando-os
em outros objetos. Está na natureza que a excelência desagrade por dar-nos a consciência de nossa inferioridade; é
mesmo estéril, se não chama a inveja e ódio; assim se exprime
Gabriel Pereira na sua Ulissea = quando não produz o ódio
ou vil inveja é estéril a virtude soberana que o valor e virtude
Réus
os
=;
regular
desagrada
era
que
pois
presente
preeminente
que naquela vila sobressaiam, fossem escolhidos para alvo a
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que assestassem os seus tiros; e que os mais trabalhassem por
abaixá-los; o que facilmente conseguiram com as falsas argüições de crimes de estado que à face da discussão de todo
esvaeceram.
Os Réus confessaram francamente que levantaram em
Goiana as bandeiras rebeldes no dia 12 de março, soltaram os
presos e reconheceram com o povo da vila o Governo Provisório de Pernambuco, a que obedeceram. Uma vez confessos,
se o fato é absolutamente criminoso, são-no sem dúvida os
Réus. Mas seja-me lícito apresentar ao tribunal algumas
reflexões que são precisas para conhecer-se melhor o verdadeiro estado da questão.
Os homens juntos em magotes, sem o freio de um governo
seriam os mais perigosos dos animais; desejos imperiosos os
põem em ação e a sua satisfação choca com os prazeres dos
outros e necessita muitas vezes a violação de direitos alheios;
é por isso que o célebre Hobbes julgou ser o seu estado natural o de guerra. Embora a sua natural sensibilidade pareça
dar testemunho de sua bondade originária, a experiência proclama a necessidade de o sopear. É só a organização social que
peia êste animal bravio. As revoluções, porém, desatando
todos os laços voltam à sua antiga natureza fogosa e imanejável e como que por mores atentados pretendem indenizar-se da longa paciência. Que lhes é impossível quando a
Lei não fala? Que não devem temer os cidadãos pacíficos
destas almas de fogo?
Em toda a sociedade dividem-se os homens em ousados,
tíbios e moderados. Os primeiros são sempre desejosos de
mudanças: a sua alma enérgica tem o sentimento de mais
forças do que aquelas que pode exercer e sente uma desproporção desagradável e dolorosa nas ocupações comuns a respeito dos seus meios; as convulsões políticas dão o preciso
escopo à superfluidade da sua energia e empregam-na ade~
quadamente; eis porque os ousados as desejam e até promovem, apesar do risco seu que é sempre mal futuro, preferível
ao entejo de vida com que a inação os infecta de presente-
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Os tímidos pelo contrário aferram-se à tranqüilidade, único
elemento em que podem viver, são inimigos naturais das tempestades revolucionárias, não a desejam e menos a promovem; não só porque se opõem ao seu modo de viver habitual,
como porque cruzam o único bem que prezam, a inércia de
alma e de corpo; mas uma vez destruído o sossego público
não são capazes de arrostar com o perigo e buscar restabelecer o estado antigo; falta-lhes valor, falta-lhes constância e
sobra-lhes egoísmo; para fazerem esforços que sobremontem
as dificuldades que se lhes opõem; a prudência que passa
mesmo à picardia é a sua virtude válida; julgam mais acertado sofrer mansamente tudo do que arremessarem-se a uma
resistência que assusta a sua incapacidade. Os moderados,
enfim, comparam as dificuldades que têm a vencer com o
cabedal de força que lhes coube em partilha e resolvem-se à
oposição ou paciência, segundo é a soma das resistências superior ou inferior ao todo da potência que podem empregar.
Todas estas ordens de indivíduos teriam os Réus contra
si se se abalançassem à temerária tentativa de resistir aos
revolucionários do Recife; os ousados porque desejavam e
com gosto abraçaram as inovações que deixavam um vasto
campo ao seu espírito de empresa; os tímidos porque estavam
antes prontos a sujeitar-se a tudo do que ariscar um só
momento os prazeres da ociosidade, o seu único paraíso; os
prudentes, enfim, porque viam que ceder à fúria da tempestade quando soprava irresistível e guardar-se para quando
vento mais de feição lhes enfunasse as velas; para quando
pudessem com menos risco e maior esperança de sucesso
desenvolver os sentimentos de lealdade; era além de ditame
de prudência, um começo de vitória por segurar o último
fim. E na verdade era mister ser-se cego para não ver que
Goiana, encravada entre a Capitania de Pernambuco e a da
Paraíba, ambas já revolucionadas, incapaz de emparelhar com
cada uma de per si, era-o menos de lutar com ambas unidas.
Podendo ser atacada por três pontos, sem tropas de linha, só
por delírio podia lembrar-lhe a resistência, mas êste delírio
custar-lhe-ia caro, seria o sinal de indiscriminada carnagem.
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Talvez por estas considerações ou antes pelo desejo de
fazer serviços ao Governo Intruso resolveu-se o Coronel João
Pinto de Souza a convocar um Conselho em que também
assistiu o segundo Réu, composto das principais pessoas da
vila, no qual decidiu-se a sujeição ao Governo Provisório do
Recife, para poupar o sangue dos vassalos de Sua Majestade e
veio assim a cessar a defesa em que estava a vila, em maneira
que quando chegou a ela o primeiro Réu já tudo estava feito,
documento n.° 1.°.
O primeiro Réu foi condutor de um ofício do Governo
Intruso, mas não podia deixar de sê-lo. Em dezembro de
1816 tinha êle conduzido sua mulher ao Recife a buscar os
socorros da arte que requeria o estado arruinado de sua saúde
e no encontrava entre os empíricos de Goiana. Tendo ela ai
a dita de melhorar avisou ao primeiro Réu, seu marido, para
ir buscá-la, o que fêz partindo do seu Engenho Itapirema no
infausto dia 6 de março de 1817, acompanhado de José Correia
Varela; e chegando na tarde deste dia ao Engenho Paulista,
três léguas distante da praça aí teve a primeira notícia da
medonha sublevação e que indivíduos desatinados tinham se
abalançado a crimes derrogatórios da fidelidade que deviam
ao melhor dos soberanos, resistindo as ordens emitidas pelos
seus legítimos superiores e assassinando alguns deles.
f
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O pasmo e susto natural em semelhante caso estorvou-lhe
os passos, e o obrigou a gastar no mesmo engenho o resto da
tarde; e a reflexão sobre as calamitosas conseqüências, ordinários resultados de tão desastrosos acontecimentos, resolveu-o a procurar arrancar sua mulher àquela cena de horrores o que lhe facilitava a estada dela no sítio do Pombal,
onde se pode ir e voltar sem ser-se visto na povoação. Açordou, pois de ir buscá-la êle mesmo, despedindo ao mesmo
tempo o companheiro, que trazia, para Olinda, a tirar do
Seminário um filho que aí tinha a educar-se. Conseguiu um
•e outro projeto e recolhidas ao Engenho Paulista as caras
partes de sua alma aí se demorou três dias, até que partindo
no dia 10 para o seu engenho, encontrou junto à vila de
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Iguaraçu alguns enviados do Coronel da Cavalaria João Pinta
de Souza, entre os quais iam Henrique Pope Girão e Antônio
Carneiro, os quais dirigiam-se para o Recife com ofício do dito
coronel em que participava ao Governo Intruso o resultado de
um Conselho que no dia 9 se ajuntara, e no qual se resolvera a?
inteira obediência ao dito Governo. Logo depois se lhe fêz encontradiço um inferior expedido pelo Governo Provisório, que
trazia ao dito primeiro Réu um Ofício em que se lhe ordenava
o arvorar a bandeira branca, chamada da Pátria e soltar os
de Goiana. O Réu tinha se furtado ao comparecimento perante
aquele Governo, mas como furtar-se a receber-lhe as ordens?
Como desobedecer a quem já tinha por si a unânime resolução da vila inteira, na forma que lhe haviam relatado os
enviados do Coronel?
Todavia, perplexo, indeciso, continuou a viagem, deixando as circunstâncias à decisão das medidas que lhe cumpria tomar. Eis que no dia 11 a uma só légua de distância do
seu Engenho Itapirema, encontrou o dito coronel que já descia para o Recife e êste o certificou dos passos que dera em
favor do injusto Governo e da opinião geral do povo. Então
viu êste Réu que nada mais lhe restava e que bem que duro
era necessário obedecer à ordem que recebera para salvar-se
das calamidades que em quadras revolucionárias traz consigo
a mínima aparência de oposição; apresentou, pois, o ofício e
consultou com o segundo Réu e outras pessoas, mas não para
seduzi-las, antes para escogitarem meios de salvação geral;,
meios de evadirem-se a vergonhosa sujeição, se alguns houvessem. Se o resultado dos pensamentos de todos foi a necessidade de sujeição incondicional, embora fosse errôneo, era
obrigatório; e não podem ser responsáveis os dois Réus pela
sua conseqüência e muito menos o primeiro Réu que a nada
assistiu. O que se expõe consta miüdamente do documento
n ° 1 °
-

O segundo Réu é verdade que assistira ao Conselho, mas
não foi quem decidiu o ultimato, foi efeito do coronel e
outras pessoas mais poderosas; êle tinha dado provas eviden-
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tes de lealdade estando pronto a defender os direitos de Sua
Majestade, mas o Coronel de Cavalaria, mas a Corporação
inteira da vila, tinham abdicado todo o projeto de resistência
e êle abandonando a sua fraqueza individual não devia por
prudência combater com a força coletiva; era-lhe preciso
render-se a opinião do todo; a fraqueza sempre pagou páreas
à forca.
Fica, à vista disto, de indisputável verdade, que a resistência era loucura; e por conseqüência a obediência inocente
e permitida como ordenada pela prudência. E se desta obediência resultasse fato ilícito, não aos Réus que não eram
agentes voluntários, mas aos que os constrangeram pertence
a imputação da ação qualquer que ela seja = Quando quis
intento vitse periculo aut maio gravíssimo alio, ad facinoris
executionem suscipiendam, quod alias ipse vehementer
abhorret, ab altero compellitur, non ipse, sed alter ille ejus
facinoris actor habetur = As Leis não podiam jamais pretender dos Réus uma resistência que não achando coadjuvação seria perigosa à sua conservação individual; e na oposição
de Direitos prefere sempre o mais sagrado da vida em maneira
que o que se faz para fugir à morte é ato de pura coação que
nos não é imputável. Esta é a doutrina clássica dos Escritores
Antigos e Modernos, Nacionais e Estrangeiros. Aristot. ad.
Nicom. L. 3, Cap. 1. Filangieri Scienza de Ia Legislazione.
tom. 4 C. 13. Heinec. Jus. Nat. L. 1, Cap. 4, § 109, 111.
Martin. Elem. Jur. Nat. Posit. Cap. 5, § 183, 184, 185, 193.
Melo Freire Inst. Jur. Crim. Cap. 1, § 6. É a doutrina que
nunca teve arestos em contrário e que tem seguido a fieira os
Dicastérios do Reino e ainda há pouco ilustrou de novo a Casa
da Suplicação de Lisboa no Acórdão proferido em favor da
Deputação que foi a França constrangida pelo General Junot,
adotando para justificação dela não só a necessidade da conservação individual, como também a inutilidade dos esforços
singulares e dano da boa causa que sofria com a perda dos
bons vassalos infrutiferamente sacrificados.
É logo claríssimo que o levantamento de bandeiras em
Goiana, a soltura dos presos e todos os mais atos de obediên-
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cia ao Governo Provisório de Pernambuco, sendo por ordem
de uma força superior e irresistível, eram ordenados pela
razão, justificativos pelo medo e até úteis para o bem da futura
restauração. Quanto mais que a tão criminada soltura de
presos reduz-se a soltura somente de recrutas que eram os
únicos que estavam na cadeia, documento n.° 1.°, e embora
fossem outros criminosos era ato comandado e necessário e
não de pior condição do que os mais atos.
Dar porém vivas de alegria não mostra coação, caso em
que somente a obediência é excusável, porém antes complacência com a injustiça quando sejam verdadeiras as mostras
de prazer. Mas quem o diz ? A testemunha João Batista Teles,
tão encarniçado inimigo do nome brasileiro que sabendo do
magnânimo perdão que Sua Majestade dava aos seus filhos
pródigos de Pernambuco pelo Decreto de 6 de fevereiro de
1818, tal foi o desgosto que concebeu, que enforcou-se e pereceria se uma escrava não lhe cortasse o laço fatal. A testemunha à folha 400, Francisco Gonçalves da Silva, de publicidade,
inimigo implacável, mormente do segundo Réu que o havia
preso por não querer entregar para a defesa da vila, por parte
de Sua Majestade, a pólvora que tinha, prisão de que só saiu
no dia do levantamento das bandeiras rebeldes; ébrio além
disto, intrigante e ladrão que até furtou a Bento Álvares
Viana um cavalo que o segundo Réu fêz entregar a seu dono.
Esta testemunha é de tão maus costumes, que foi criminado
na Correição de 1816 pelo Doutor Ouvidor da Comarca de
Olinda. Di-lo também Francisco Luís da Silva, desprezível
rufião das próprias filhas e ladrão reconhecido no emprego de
Juiz Pedâneo dos Mocos, pelo que saiu criminoso na mencionada Correição de 1816. Agrega-se-lhe por fim o célebre Martinho dos Santos Leal, homem enciclopédico em todo o gênero
de trapaças, de cujos feitos avelhacados estão pejados os Cartórios de Goiana e que saiu da prisão em que os seus delitos
o tinham posto para ir perjurar perante a Alçada. Êste miserável, no desgraçado dia do forçado levantamento das bandeiras rebeldes, deu os mais evidentes sinais de não fingido
regozijo; não contente com as algazarras de viva que berrava
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no ato do levantamento, não satisfeito com uma só bandeira,
arvorou só por si outra na porta do quartel do seu coronel e
aí renovou mais clamorosos vivas acompanhados de brindes.
Semelhantes testemunhas não são contrastes da verdade
como inimigos, com ímprobos e como co-réus não têm peso
algum. L. 21 pr. D. de test. L. 3, D. de test. L. 17 C.
eodem Ord. L. 3, tit. 56, § 7.°. L. 5, tit. 37 § 3. Melo Freire
Inst. Jur. Crim. tit. 1 § 18.
Até por várias não merecem atenção. Farinac de test.
quaest 66 n.° 22. Cardoz. verbo testis n.° 65. Que diversidade
em cada juramento! João Batista Teles diz que os dois Réus
deram vivas conjuntamente e que os deram à Pátria. Segundo
Francisco Gonçalves da Silva já não são os dois Réus conjuntamente que dão vivas, mas sim o primeiro Réu, a quem acompanha o segundo; os vivas não são só à Pátria, como no primeiro depoimento, mas sim à Religião e à Pátria; e aparece
mais a leitura que se mandou fazer de uma Proclamação em
que a primeira testemunha não fala. Na linguagem de Francisco Luís da Silva é sim o primeiro Réu que dá os vivas e
o segundo o acompanha; mas específica com singularidade o
número ternário dos vivas em que os mais não tocaram e
também cresceu o objeto dos ditos vivas; o que na primeira
testemunha foi nômade, passou na segunda a díade e na terceira a tríade; começou por ser só a Pátria, passou a Religião
e Pátria e ora última em Religião, Pátria e Liberdade. No
relatório, por fim, da quarta testemunha, Martinho dos Santos
Leal não é mais o primeiro Réu quem entoa os vivas, mas o
segundo é quem o acompanha; a tríade fica em seu pé, como
no juramento da terceira testemunha, mas volta o acidente
da leitura da proclamação de que só falou a segunda testemunha. Senhores, a verdade é uma só, os que a dizem não
podem variar; a discórdia das testemunhas é o mesmo que
discórdia de fatos; não são os mesmos quando diversamente
recontados, nem pode existir a necessária contestação com
diversidades pequenas que sejam.
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Mas demos que dessem os Réus os vivas argüidos, o que
de modo algum se prova dos defeituosos depoimentos da
Devassa. Seriam por isto logo criminosos? Quem pode afirmar que partissem d'alma os sinais de aparente prazer e não
fossem antes arrancadas pelo medo e ecoadas pela fraqueza?
Não estava presente, não obrava ainda o justo medo que
tinha resolvido o abandono da defesa dos direitos de Sua
Majestade e a sujeição ao Governo injusto? O temor que forcara a quebrar a fé nenhum escrúpulo podia ter em mostrar
adorar no exterior o que aborrecia dentro d'alma. Bem que
a verdade muitas vezes apareça, ainda contra nossa vontade
pelos sinais externos e movimentos, todavia é incontestável
que custa muito a descobrir pelo gesto, ar e fisionomia os
^sentimentos d'alma em um homem mesmo tranqüilo, quanto
mais num abatido pelo medo e mascarado pela desconfiança.
Esta era a situação dos Réus e neste conflito de paixões, neste
combate do dever e interesse, mui noviços eram as testemunhas na arte de observar para advinhar-lhes a verdadeira
significação dos gestos e expressões. Mas elas não precisavam
de exame; o ódio marcha ligeiro em a sua tarefa, interpreta
tudo a pior e tem findo o trabalho.
Mas se não foram voluntários agentes, como se constituiram governadores da vila para melhor levarem ao cabo os
danados projetos dos rebeldes? Mas foram eles governadores e
houve em Goiana algum governo particular e de novo instalado? Dizem que sim, além das duas infames testemunhas
João Batista Teles e Martinho dos Santos Leal, Antônio Pinto
Lopes envenenador da própria mulher e em cuja casa se
concertaram os perjúrios contra os Réus, Manoel Gonçalves
de Faria e José Tavares de Melo. Os depoimentos são de vista,
mas são absurdos e por isso não têm valia. L. 16. D. de
test. L. 27. D. ad. Leg. Corn. de fais. Como não distinguir
o orolume da mentira em conto tão incrível? Houve um
Governo em Goiana e não aparece auto ou ao menos termo
de sua criação nos Livros da Câmara que se conservaram
intactos; houve um Governo e não se apresenta um só ato
autêntico e genuíno deste Governo que lhe testemunhe a exis15
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tência, pois que não pode ter êste nome o ofício que vem no
Apenso L. n.° 2.°, à folha 133, dirigido aos Comandantes José
dos Santos Guedes Alcoforado, Lourenço Garcia de Melo e
Francisco Garcia pelos dois Réus e pelo Coronel João Pinto
de Souza, como chefes das suas respectivas corporações. O
fato foi que o Governo Provisório de Pernambuco dirigia-se
já a cada Chefe de Corporação, já a dois ou três conjuntamente, quando as matérias de que os incumbia diziam respeito a eles todos; por isso ao princípio vinham os ofícios
daquele Governo ao Coronel João Pinto e aos Réus juntos e
outras vezes a cada um de per si, segundo a natureza do negocio. Mas isto não demonstra Governo, se o houvesse deveriam
os Réus tomar o título nos seus ofícios, o que não fazem nos
que deles existem, nem jamais fizeram; e o Governo Provisório, nesta qualidade, se lhes devia dirigir o que também não
faz, como dos Autos consta. E porque havia erigir Goiana
um Governo quando as mais vilas o não fizeram, contentando-se de mover-se nos antigos eixos? Quiçá para estremar-se
das outras; mas não lhe vejo a razão, sujeitou-se tão mansamente como as mais, não teve oportunidade de estipular condições peculiares de reconhecimento. É pois quimera o
sonhado Governo e plenamente o prova o citado documento
n.° 1.°.
Sendo os Réus só pela força obrigados a uma aparente
submissão não deviam ser exatos no cumprimento das ordens
do Governo insurgente e menos mostrarem influência e paixão
no serviço rebelde, passando ao atentado de proclamarem a
favor do dito Governo e perseguindo os Realistas, como dizem
as testemunhas. Mas dizem a verdade? E é crime o que dizem
quando verdade fosse? É o que vou a discutir.
Uma vez que se reconhece um Governo, que sò lhe obedece a execução de ordens é conseqüência da obediência. A
omissão chama o castigo, para o qual ninguém corre por seu
gosto. Repetido descuido marca má vontade e desmascara a
contrariedade de opinião a do superior que emite as ordens.
Mas descobrir o que se deve dissimular no mesmo tempo em
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que se obedece por susto, é o mesmo que temer e não temer,
temer porque se obedece e não temer porque se mostra o desgosto da obediência, sem recuar-se as conseqüências da inimizade do superior, a quem assim se mostra odiar. A execução,
pois, é tão precisa como a obediência, visto que é parte dela
e os Réus nenhuma imputação teriam pela segunda, como
não têm culpa pela primeira. Mas a verdade é que o primeiro
Réu foi mui pouco exato no dito cumprimento, o que se
depreende dos documentos desde n.° 1 até 17. E quanto ao
segundo Réu, se tão exato fosse no cumprimento das ordens
dos rebeldes, não merecia os testemunhos de consideração que
constam dos documentos n.os 18, 19, 20 e 21.
De igual estofa é a geral inculpação de apaixonados e
influídos que lhes atribuem as indignas testemunhas, Francisco Gonçalves da Silva, Martinho dos Santos Leal e Francisco Luís da Silva. Apaixonamento e influência são sentimentos compostos de muitos elementos e não sendo objetos
de intuição é preciso que se dissequem e se apresente cada
um dos elementos por fatos que é o que só pode presenciar-se
e ser matéria de testemunho; deixando ao arbítrio do juiz o
concluir do todo dos fatos se o nexo e tendência à existência
ou não existência da argüida paixão e influência; mas isto é
o que as testemunhas não fazem; afirmam em geral e são por
isso de nenhum préstimo. Ord. L.° 1, tit. 86, § 1.° e muito mais,
sendo tudo contrariado pelos documentos desde n.° 1 até n.° 17.
Todavia alguma testemunha toca em fatos que podiam
a existir ser quando muito argumento; não porém prova de
influência por se poderem derivar de origem estranha. Que
os Réus proclamaram a favor do Governo rebelde diz o venéfico Cirurgião Antônio Pinto Lopes. É dito de um só homem
e seja embora da maior autoridade, qual não é êste baixo envenenador, nenhuma prova faz em Direito. L. 9, § 2 C. de test.
Fabro. in Cod. L. 4, tit. 14, def. 67; doutrina que as Leis
do Reino têm admitido nos casos puramente crimes, reservando para os casos cíveis e crimes civilmente intentados a
graduação em meia prova, quando não seja torpe o que profere o testemunho Ord. L.° 3, tit. 52, § 2.°.
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Porém a perseguição dos Realistas não é sinal de influência? Não é a prisão deles? A existir clara perseguição é inegável que o perseguidor de uma causa é seu inimigo; mas
cumpre mostrar sempre que se é executor voluntário da perseguição e não constrangido e apontar exemplos de perseguição, sem o que reduz-se o depoimento a vago que para
nada presta.
São exemplos de perseguição as imputadas prisões do
Coronel José Pinto de Souza, primeira e segunda e a do Padre
Anselmo. A primeira prisão do Coronel João Pinto nunca
existiu; êle recebeu um ofício do Governo Provisório de Pernambuco, no dia 11, doze dias depois que, por sua influência
principalmente e pela falta de munições e meios de defesa se
tinha decidido o reconhecimento do injusto Governo e no
mesmo instante pôs-se a caminho para o Recife, sem escolta
alguma, mais do que pessoas que lhe queriam fazer a corte.
E é preso quem vai livre, quem escolhe partir, podendo não
o fazer? Pode ser alguém ao mesmo tempo aprisionador e
aprisionado, agente e paciente, forçador e forçado? Não se
compreende que atributos que excluem reciprocamente possam
pertencer ao mesmo sujeito em um só tempo. Demais fosse
possível êste absurdo lógico, o primeiro Réu não concorreu
nem podia concorrer para semelhante miraculosa prisão, pois
do documento n.° 1.° vê-se que encontrou ao dito coronel na
ida para o Recife, quando êle Réu recolhia-se a Goiana; nem
o segundo Réu; pois não consta dos Autos nem constará jamais
que o ofício do Governo Provisório fosse-lhe dirigido, mas
sim ao mesmo coronel que se diz aprisionado. Por fim, quem
diz esta patranha é o odioso João Batista Teles e sem assinar
razão do seu dito e já, por êste motivo, L. 4. C. de test., já
por sua singularidade é inatendível.
É certo que o segundo Réu, em cumprimento de um
ofício do Governo Provisório dirigido a êle e ao primeiro
Réu, que se achando então doente, não interveio na sua execução, foi ao quartel do coronel já mencionado e apresentando-lhe o ofício do Governo e não recusando aquele coronel
*
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obedecer-lhe partiu com toda a decência, levando a sua espada
ha cinta e acompanhado do Capitão de Ordenanças Serafim
Velho de Melo, com ordens de o tratar com todo o respeito.
Se os Réus negassem este fato não o provaria o só depoimento
do já citado João Batista Teles; mas os Réus são incapazes de
prevaricar e de faltar à verdade, embora esta lhes dane. Que
pode, porém, danar-lhes é o que ninguém dirá, uma vez convencida a necessidade da obediência. Se o temor e a prudência os obrigou a dar o passo mais perigoso da quebra aparente
da fidelidade que deviam ao Soberano, como hesitariam no
cumprimento de uma ordem emanada de um poder já por
eles reconhecido e que tinha na mão os meios de fazer-se obedecer bom grado ou mau grado dos Réus ? Demais uma prisão
feita com todas as atenções não é perseguição e menos prova
de influência e afêrro ao Governo rebelde; quando, pelo contrário, pelas circunstâncias que acompanharam a sua execução
assaz patente ficou o desgosto do executor. Uma vez por
todas a execução de ordens de um Governo injusto que se
reconheceu, nada tem de criminoso, é de necessidade no
súdito; todo o crime estava na primeira obediência a um
Governo de mero fato e não titulado. Se esta obediência,
porém, foi permitida nos Réus pela extraordinária situação
em que se viram e pela necessidade e força que tudo
legítima, como já mostrei, então, daí em diante tudo o mais
que se refere a ela e é necessária conseqüência é igualmente
permitido; e qualquer arteiro desvio e furto ao jugo injusto
é obra superrogatória e de mérito; mas não ordenada, senão
quando as circunstâncias mudem. Tudo que os Réus deixaram de executar das determinações do Governo Provisório
foi serviço feito à Sua Majestade; tudo quanto executaram
não foi crime.
Que importa que para afeiar a conduta do primeiro Réu
diga-se que êle mandara seu filho ao Recife acompanhando
o dito coronel, a fim de o levar em mais segurança. O Réu
nas suas respostas confessando a ida de seu filho explanou o
motivo principal desta ida, além da civilidade de hospedar no
seu Engenho Itapirema ao dito coronel. O Réu tinha sido

226

avisado por amigos do Recife que a prisão do coronel era
motivada por cartas que se acharam ao Coronel Cristóvão de
Olanda, no seqüestro que se fizera dos seus papéis e que entre
estes achou-se uma carta escrita ao dito coronel e outra ao
Réu, convidando-os para a contra-revolução. Relevava diluir
as suspeitas do Governo caso existissem e com jeito arredar
de si a desconfiança. Foi êste o motivo da ida de seu filho e
o que se acha comprovado no documento n.° 1.
Quanto à prisão do Padre Anselmo Pereira de Lucena
que jura somente Francisco Luís da Silva, confessa o segundo
Réu e pela sua confissão mesma vê-se que o primeiro Réu
nela não interveio, pois que a ordem foi emanada do só
Governador das Armas do Recife, Domingos Teotônio Jorge ao
segundo Réu. Mas ainda quando o primeiro Réu também nisto
interviesse, como interveio o segundo Réu, seria um ato não
culposo, pelas razões já expendidas. E no segundo Réu dolorosa
devia ser-lhe a necessidade de obedecer, tocando o incômodo
a um seu parente e hóspede. Mas devia sorver consigo o desgosto; no tempo de revoluções os demagogos castigam até a
mostra dos sentimentos naturais que tàcitamente lhes censuram a dureza da alma. Quantos, na tirânica ditadura de
Robespierre não pereceram por lamentar a morte de um
irmão, dum parente e dum amigo? Sábio houve que logo um
dia depois da execução de um irmão querido, por não arriscar
um tirano suspeitoso, cujo só aceno conduzia à morte, subiu
a cadeira abafando as lágrimas a expor doutrinas que sua alma
dilacerada nem compreendia nem podia fazer os outros compreenderem. Que restava, pois, ao segundo Réu? Obedecer e
calar e confundindo-se no geral rebanho de humildes escravos, não excitar a desconfiança que tão danosa lhe podia serGrita-se, porém, ainda, que os Réus deram socorros aos
rebeldes contra os Realistas do Pau d'Alho, Taquara e Paraíba.
Quem o diz é só a testemunha Francisco Luís da Silva, que
além de indígena é singular. Mas exige a verdade que os Réus
confessem que o socorro da Taquara foi só determinado pelo
Alferes Ângelo de Barros, a quem o Governo Provisório man-
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dará a fazer recrutas por não esperar bom cumprimento do
primeiro Réu que nada fizera a êste respeito; mas não partiram.
O da Paraíba, o primeiro Réu, confessou o modo com
que o ódio e o jeito com que fêz desertar do caminho os únicos
50 homens que não pôde recusar, por nada saber ainda da
contra-revolução de Itabaiana. A franqueza da sua confissão,
quando a negá-lo nada verificaria o fato, comprova a boa fé
deste Réu e êste socorro tão necessário como os mais passos
que o justo temor lhe fêz dar não pode extremar-se da sorte
geral e é da mesma natureza que a obediência que lhe deu
origem e está demonstrado ser permitida.
Quanto ao socorro contra o Pau d'Alho nenhuma parte
teve nele o primeiro Réu que não prestou um só homem das
Ordenanças; o segundo Réu recebendo conjuntamente com o
Coronel João Pinto de Souza, ofício do Governo, êste
para
dar gente para Iguaraçu e o segundo Réu para Olinda, cumprindo aquele coronel na parte que lhe competia, era impôssível ao Réu não satisfazer ao menos em parte o
que se lhe
ordenava; e isto foi o que o segundo Réu, mandando 38 soldados, 4 oficiais inferiores e 2 oficiais, em vez de 100 que lhe
pediam. Era forçado a fazê-lo, a causa impulsiva da sua conduta na primeira obediência durava no mesmo estado e vigor;
o Governo tinha ainda em seu poder os mesmos meios de
violência para poder empregar; e os indivíduos a mesma fraqueza para se acomodarem a obediência. E até o que o socorro
podia ter de mais ofensivo, a sua direção contra os vassalos
de Sua Majestade que fora do alcance da força efetiva tinham
despedaçado as correntes em que os tinham, foi ignorado do
segundo Réu; as tropas que se lhe pediram eram para Olinda
e não para o Pau d'Alho e só na passagem por Iguaraçu é que
o camandante que aí se achava, José Mariano de Albuquerque Cavalcante as reteve e reuniu ao seu corpo, quiçá por
ordem que tivera para isso do Governo Provisório. O Réu não
podia saber anteriormente o seu destino; era mais natural
cuidar que se destinassem a reforçar a guarnição de Olinda
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do que a constituir parte da força de uma expedição que se
não noticiava nem se lhe tinha comunicado.
O ofício que se encontra no Apenso L. n.° 2, à folha 33,
também não faz cargo aos Réus, por ser continuação da obediência demonstrada inocente, quando necessitada pela violência que sobremonta toda a idéia de resistência. E o mesmo
Sindicante o reconheceu que não criminou por isso ao Coronel
João Pinto de Souza que o assinou, assim como aos Réus; e
que quando solto executou e cumpriu com toda a exatidão
as ordens que lhe eram dirigidas; o que até consta do depoimento da testemunha à folha 134, do Apenso G, Manoel da
Mota Silveira.
Ficam desfeitas as inculpações gerais, passarei ora às particulares. É acusado o primeiro Réu de ter sido Coronel das
Ordenanças pelo Governo Provisório, assim como o diz João
Batista Teles, testemunha singular e indigna; e que quando
os Cânones de Direito lhe não fossem adversos e valesse
alguma coisa o seu depoimento, nunca seria comparável à
prova que resulta do documento n.° 1, que refuta plenissimamente esta ridícula imputação por êle só avançada.
O que é ainda mais de maravilhar é que o Réu fosse
também inquirido sôbre um projeto de defender a Domingos
Teotônio que fugia da Capital. Bastava o absurdo da pretenção para ser inacreditável, ainda que jurada fosse na Devassa,
quanto mais não aparecendo nem vestígios, quanto foi patente
as minhas indagações, antes constando que o primeiro Réu de
companhia com o segundo Réu se puseram prontos para
defender-se do corpo que o dito Domingos Teotônio comandava. Consta isto das testemunhas da Devassa, Joaquim José
Franco, Agostinho José de Figueiredo e Manoel Gonçalves de
Faria. E como obrariam doutra maneira os Réus a não
constar pela Devassa que tinham perdido o siso? Fossem
embora os Réus aferrados à rebelião, o contrário do que
parece demonstrado, deviam necessariamente esfriar com a
ruína certa do partido que os podia abrigar. E que interesse
podiam gerar almas fracas que tendo temeràriamente desa-
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fiado a vingança de um povo iludido e por eles arrastado ao
maior dos crimes, ora que êle acordava do delírio tremiam
de terror e não se atrevendo a encarar o perigo, desacordados
de susto, abandonaram sócios, amigos, companheiros, parentes e pátria; e se iam esconder entre brenhas, não pungidos
de remorsos, mas cortados de medo; não por arrependimento
dos crimes passados, mas para salvarem uma vergonhosa
existência? 0 crime é muito mais aborrecível quando é acompanhado de fraquezas; e se os rebeldes mereciam o ódio pela
graveza dos atentados, acabaram de alienar a todos pela
covardia final. Concebe-se, pois, que os Réus a quem já
custava sofrê-los quando eles gozavam do aplauso popular, se
afanassem por defendê-los quando tinham perdido até a
estima dos malvados corajosos? Escreviam os Réus que nunca
se lhes assemelharam em comportamento, a quem eles tinham
forçado duma sujeição odiosa, os únicos aferrados até os
últimos instantes, quando até os da sua facção os tinham
desamparado? É além da marcha comum de obrar e não
se crê.
*

Quanto aos socorros da Paraíba e Taquara o que já fica
dito é de sobejo. A imputação também que lhe faz o Comandante da Taquara, José dos Santos Guedes, respectivamente
à petição que lhe fêz das ordens e papéis feitos no tempo da
revolução, ficou desfeita com a sua resposta; não foi para
ocultar os sinais do seu erro que os pediu, mas por obedecer
a ordem geral do Governador e Capitão General Luís do Rego
Barreto, cuja existência não entra em dúvida. E para que
fundia destruir papéis que não eram mais que testemunhos
de uma adesão que nunca cuidou ser criminosa por forçada?
Podia por ventura aniquilar também os homens provas vivas da
dita adesão?
Se o primeiro Réu foi poupado, igualmente não o foi o
segundo Réu; calúnias visíveis vomitaram-se contra êle com
exclusão do primeiro. Erigiram-no em arengador do povo e
improperador do Governo de Sua Majestade; acusam-no mais
de ter dado filhos para a praça e haver desamparado as Ban-
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deiras Reais já levantadas, quando recebeu o ofício do Governador das Armas, Domingos Teotônio Jorge, avisando-o da
sua marcha para Goiana.
Quanto às duas últimas argüições, a primeira é até impôssível por não ter o segundo Réu filho algum de mais de 4
anos; e quanto à segunda assaz é desmentida pelo que juram
as três testemunhas da Devassa já mencionadas na discussão
de igual culpa avançada contra o primeiro Réu; onde se viu
que contestemente confessam terem-se os dois Réus preparado
para se oporem ao corpo dos rebeldes caso atacassem a vila.
E se o segundo Réu preparou-se como abandonou as Reais
Bandeiras?
É muito mais séria acusação a de ter feito o segundo Réu
no ato do levantamento das bandeiras uma fala ou prática
em que louvava o Governo rebelde, improperando o de Sua
Majestade. Êste embuste é da fábrica das boas testemunhas
Francisco Luís da Silva e Martinho dos Santos Leal, de vista
e Francisco Gonçalves da Silva, de mera publicidade. O
caráter imoral destas testemunhas já foi apontado e provar-se-á a dar-se permissão. Martinho dos Santos Leal era
demais interessado em lançar sobre outrem o que talvez temia
se lhe imputasse, à vista do juramento da testemunha do
Apenso G, Manoel da Mota Silveira. Como crer-se que êste
Réu, que é notoriamente falto de expressões, calado, e modesto
por natural e até pela não afluência de pensamentos que
possa exprimir, mudasse repentinamente de índole e desenvoltamente se desaforasse a falar em pontos de que nada
entendia? Os seus fracos conhecimentos não chegam mesmo
até a definir claramente o que é Governo, quanto mais a
fazer um quadro comparativo de dois governos para poder
louvar um e exprobar outro. E sendo o ato de levantamento
um ato público a que assistiu imenso povo, das treze testemunhas que presenciaram êste ato apenas duas dizem êste
embuste e todas as mais calam-se, quando não foram fáceis
em poupar o Réu. Uma fala nao foi reparada pelos outros e
só foi por Martinho dos Santos Leal e Francisco Luís da

— 231
Silva? É enigma, porém, a chave é fácil de achar-se. Eles
tinham maior interesse do que os outros na perda do Réu,
por isso calcaram aos pés a verdade e não temeram encarar
a justiça eterna na morada de Luz e ouvir-lhe a reprovação,
porque os seus crimes muito há que lhe trancam a entrada
deste lugar.
Por fim não pode também danar ao segundo Réu o ofício
que vem no Apenso L, n.° 2, à folha 137, dirigido ao Sargentomor dos índios de Alhandra e que vem assinado com o nome
do Réu. O seu contexto bem que ameaçador é de natureza
igualmente indiferente por não ser voluntário e o Réu não
duvidaria confessá-lo, se fosse seu. Mas não o é decerto, porém
forjado por mão inimiga versada em falsidades. Mas que
importa se nada prova por direito o reconhecimento do Tabelião? L.° 20, D, de fide instrum.? Se nos tempos antigos de
mais rudeza, imitavam-se com perfeição letras alheias, que
não é de temer nos dias atuais? As nossas Leis dão a estes
reconhecimentos o grau somente de meia prova Ord. L.° 3.°,
tit. 52 pr., que em matéria criminal é o mesmo que nenhuma,
pois se não admitem semi-provas. Cujac. ad. tit. Cod. ad.
Leg. Int. Magest.
Estão a meu ver lavados os meus clientes de toda a nódoa
com que a malícia de inimigos pretendeu enxovalhá-los; e
como podia deixar de aparecer a luz a pureza da conduta do
primeiro Réu que ainda quando os mais estremeciam, apesar
da sua natural mansidão, doçura e acanhamento, tive a ardileza de conceber a ruína de um Governo ainda respeitado e
tratar de uma conspiração que sendo descoberta não só lhe
arriscava a vida e bens, mas expunha os únicos objetos que o
aferravam ao mundo? Êste trato comprova-se pelos documentos n.08 1, 9, 13 e 14. Reparai, Senhores, na intensidade de
amor ao Soberano, precisa para arriscar tanto, é certo que a
esperança da glória que sói tentar, podia animá-lo se êle
pensasse que com o estádio da vida findava-se a existência
d'alma, talvez temesse, mas um cristão tem maior razão de
esperar a imortalidade e pensar como Cícero na Oração proArchia Poeta = Certe si nihil animus praesentiret in posterum.
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et si, quibus regionibus vitae spatium, circunscriptum est
eisdem omnes cogitationes terminaret suas, nec tantis se
laboribus f ranger et, neque tot curis vigiliisque angeretur,
neque totie[n]s de vita ipsa dimicaret. Nunc insidet qusedam
in optimo quoque virtus, quse noctes et dies animum glorae
stimulis concitat atque admonet non cum vitae tempore esse
dimittendam commemorationen nominis nostri, sed cum omni
posteritate adsequandam. Todavoa expor a vida não é sinal
comum de afeto à Monarquia e não condiz com os sentimentos
de rebeldes.
Não foi menos notável a lealdade do segundo Réu; assim
que recebeu o ofício do Comandante da Esquadra em que o
certificava das forças Realistas que se aproximavam ao
Recife e nas quais podia apoiar a sua fraqueza, arvorou as
Reais Bandeiras; pelo que mereceu o louvor do mesmo comandante já Governador da Capitania, como vê-se do documento
n.° 19. E como depois desconheceram-se estes sentimentos?
Como esqueceu-se que tudo em Goiana, os dois Réus, o Corpo
Municipal e o povo inteiro tinham dado sempre sinais de
lealdade, quando desassombrados do poder injusto? Segredos
da Divindade! Rodam soltos pelos lugares que contaminaram
com os seus crimes muitos criminosos e zombam das Leis,
enquanto os Pvéus pranteam na jazida da dor; não serão,
porém, inúteis os seus gemidos.
Senhores, está discutida esta causa; mostrarei que os
meus clientes nenhum só vestígio tiveram em todo o curso
da revolução de voluntária adesão aos rebeldes e que tudo
quanto se lhes imputou que ressumbrasse a participação de
sentimentos anti-monárquicos foi inventado pela malícia e
inimizade, planificado pela astúcia e executado pelo crime,
interessado na ruína dos Réus, a qual se lhes antolhava de
grau preciso para a sua justificação. Em toda a Devassa não
há contra os Réus prova alguma que possa sofrer o facho da
discussão; assaz mostrou-se pelo que já disse, e mais dissera
se não receara abusar da vossa paciência, apesar de que já
não posso ser de todo absolvido da culpa de o ter feito; mas
-
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vós me excusareis lembrados que se me podia lançar em
rosto, como prevaricação, a nímia brevidade; ouvi o Sábio
Plínio: êle me desculpa e aprova no L. 1.°, Epist. 20 = Brevitatem ego custodiendam esse confiteor, si causa permittat:
alioqui prsevaricatio est transire dicenda, praevaricatio etiam.
cursim et breviter attingere quse sint inculcanda, infigenda,
repetenda. Nam plerisque longiore tractatu vis quaedam et
pondus accedit; utque corpori ferrum, sic oratio animo noix
ictu magis quam mora imprimitur... Et hercule, ut alise
bonaí rest, ita bônus liber melior est quisque, quo major.
Se não há provas plenas e fortíssimas, atento a natureza
do crime que exige mais completa convicção, absolvíeis por
necessidade os Réus; a lei o prescreve, a razão o manda..
Longe de vós a Jurisprudência de indícios e meias provas
com que corações duros escudavam sentenças de sangue,
parto de almas calejadas; o douto e humano Cujácio há
muito fêz descer abaixo do horizonte jurídico estas monstruosas opiniões; e as vozes concordes de jurisconsultos filosofos reuniram-se a dele para as desterrar para sempre dos
Juízos; abalizando-se entre eles o Sábio Desembargador Pascoal José de Melo nas suas Instituições no tit. 18 § 5, cuja
doutrina é entre nós legal, segundo o Aviso de 7 de março de
1865. Senhores, quando a Lei não apoiasse, a razão era de sobra
para firmar esta saudável regra de julgar. A pena é um mal,
mas um mal necessário para evitar o mal maior do delito;
só esta relação a justifica, ao mesmo tempo que lhe circunscreve a intensidade; se fôr maior do que é mister para contero crime passará à injustiça. Igualmente sendo o fim do processo formal, descobrir o delito para impor-lhe a devida pena,
a fim de segurar com o castigo dos maus o sossego dos bons
e conservar a uma nação os sagrados direitos da liberdade
civil, propriedade e segurança; se longe de conseguir-se a
inteireza destes direitos, periga qualquer deles pela operação
das Leis, errou-se o alvo a que miramos com os sacrifícios
sociais.
Mas não sois vós, Senhores, de quem é de receiar que
apadrinheis os velhos delírios que têm assassinado tantos ino~
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cen tes. Conheceis que nenhum delito por grave que seja dispensa dos apuros da prova que antes nele deve crescer.
Obrando assim ganhareis o louvor e amor dos bons e inteligentes — haec est una via, mihi credite, et laudis, et dignitatis
et honoris, a bonis viris, sapientibus, et bene natur constitutis
laudari et diligi = Cícero, pro Sextos Cap. 65. Prestai os
ouvidos benévolos as preces das dignas esposas destes Réus
que vos imploram lhes conserveis o esteio da sua debilidade;
atentai nos seus inocentes filhos, cujas bocas, ainda puras, vos
ileprecam piedade e as suas tenras mãos, talvez alçadas ao
Céu a esta hora, rogam um raio da bondade Divina vos cale
o coração, Ah! não lhes roubeis o artífice que só pode amol<lar-lhe ao bem a flexível índole, o jardineiro de quem
depende que estas pequenas arvoretas cresçam e vicejem em
virtudes, desabafadas das ervas nocivas; o apoio enfim da
sua fraqueza e o espeque da sua infância. Olhai para beberdes
o exemplo, para o Grande Rei que aprouve a Providência
conceder aos portugueses; cujo caráter parece profeticamente
descrito nos seguintes versos de Ferreira, na Carta 1.°.
¦

Ama o povo o bom Rei, e é dele amado
Ledo e fácil em crer, e em julgar bem
Imigo de todo o ânimo dobrado
Sempre a mão larga, sempre aberto tem
O generoso peito ao prêmio justo
E triste e vagaroso à pena vem.
Se ainda assim vos
crimes dos Réus, então,
Decreto de 6 de fevereiro
depois do dito dia, bem
de semelhante recurso.

restar dúvida sobre os argüidos
Senhores, recorro ao memorando
de 1818 visto serem os Réus presos
que me não persuado haver mister

Senhores, tenho acabado a minha tarefa; dai desconto às
minhas faltas; e não sofram os Réus pela ignorância do advo.gado; agora é a vossa vez; de vossa humanidade e mansidão
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confio o êxito. Vestra jam sunt partes, judices, in vestra
mansuctudine atque humanitate causam totam repono.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Manuel Gonsalves da Rocha
(No edlo do documento): N.° 44, 45. N.° 35.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
1-30,36,18

DEFESA DE JOSÉ FRANCISCO DE PAULA CAVALCANTE
DE ALRUQUERQUE
É a vida, sem dúvida, precioso bem; mas a honra é de
maior monta, principalmente para as classes primeiras da
sociedade; é bem de tal qualidade que aspiramos conservá-lo
ainda depois da vida; saboriamos antecipadamente na imaginação o gozo que a natureza nos nega e até preferimos a
mesma vida que é realidade a fama posterior que nos não pode
chegar e que só existe quando já nós não existimos. É demais
um bem expansivo que afeta aos que nos tocam pelos laços de
parentesco. É o bem de toda uma família que cora ao nome
do membro dela que degenerou dos seus. Em todos os mais
crimes é o fim da vida do Réu o fim do processo; quem pagou
a natureza a forçosa dívida, saldou também as contas da sociedade. Mas se falham dois dos motivos justificantes do mal da
pena, quais são a emenda do culpado, promovida pelo saudável
temor do castigo próprio e a necessidade de desassustar os
mais, fazendo impossível a ulterior comissão dos crimes com a
morte ou absoluta separação do delinqüente de entre eles, sobra
ainda o terceiro e principal fundamento da teoria das penas e
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exemplo dado aos outros para se não abalançarem a feitos
vedados, como o delinqüente. Eis porque a Lei nos crimes
atrocíssimos de lesa-ma jestade prossegue ao Réu ainda depois
de morto; se já não tem pega sobre a sua sensibilidade, tem
sobre a de sua família. Esta consideração pode dissuadir um
cidadão brioso da comissão do delito. Que importa que
escape êle aos golpes da infâmia, por mais não sentir, se na
fantasia apresenta e vê que o mal incorrido abrange a todos os
que lhe são caros? São estas as razões que conduzem a minha
pena a defender a memória do Réu, falecido, o Primeiro
Tenente José Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque.
Foi êle acusado pelos ditos das testemunhas que constam da Devassa, além da geral e vaga argüição de influído
e apaixonado pela Revolução e declamador contra a Pessoa
do Governo de Sua Majestade e freqüentar casas de adjuntos
também de ter
Estado;
o
contra
confederações
supunham
que
facilitado a morte do seu brigadeiro no dia 6 atacando os
oficiais que o defendiam e até acabando de o matar; de ter
comandado uma peça no dito dia e de ter servido aos Rebeldes até sua morte, tendo ido para a campanha do Sul e incoro
Capitão-mor
seu
comandava
nas
tropas
pai,
que
porando-se
Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque. Discutirei
cada uma destas argüições de per si.
As acusações de influído, apaixonado pela Revolução e
declamador são o Santo do bando da rua do Queimado, isto
as distingue das outras testemunhas. O que lhes gabo é a boa
memória, nunca lhes esquece a lição que aprenderam; mas
tanta homogeneidade de depoimentos em testemunhas diversas é suficiente prova de concerto anterior. Quem exprime as
sensações próprias varia de termos, como é vário o que cada
um sente; quem fala por comando e ajuste é que nunca discorda. Demais, são vagas imputações que na forma da Ord.
L.° 1, tit. 86, § 1.°, não fazem prova. Acresce que as testemunhas depoentes são todas de maus costumes e de fé lúbrica,
como tem-se repetido e mostrado até fartar neste Augusto
Tribunal. Quem acreditará o que diz um José Antônio de
Lemos, um Joaquim José Vieira, um Zacarias Maria Bessoni,
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um João Borges de Siqueira, um José de Melo Trindade e,
enfim, um Antônio de Albuquerque Melo. Não serão certamente os sisudos e discretos julgadores que vão decidir desta
causa, que lhes dêem fé. Eles não precisam que de novo se lhes
narre o monstruoso tecido da vida destas testemunhas para
as desprezarem, seria, pois, de minha parte imperdoável indiscreção, visto que o não exige a defesa do meu cliente, ofender
as castas orelhas com a descrição de torpezas.
De freqüentação de casas de adjuntos falam somente
de Albuquerque Melo e Zacarias Maria Bessoni, sem razão de
ciência; e José de Melo Trindade de notoriedade. Se acaso
fosse provado que estes adjuntos eram criminosos os ditos
destas testemunhas não provariam que o Réu participasse neste crime, pois lhes obstavam a L. de C. de test.
que nega a fé a ditos sem razão de ciência; e a Ord. do
L.° 5, tit. 134, porque apenas classifica como indício a notoriedade, sendo de autoridade os depoimentos. Demais da
Devassa não consta a criminalidade dos adjuntos e só quanto
muito vê-se a opinião que deles formavam arbitrariamente
as testemunhas que não são contraste em julgar, atenta a sua
ignorância e animosidade e ainda sem estes defeitos eram
. homens sujeitos a erro e por isso só acreditáveis segundo os
fundamentos das suas opiniões que infelizmente para eles são
f utilíssimas.
Passemos a séria acusação de ter o Réu facilidade a
morte do Brigadeiro Manuel Joaquim, atacando os oficiais
que o defendiam. Quem o diz é de vista, a testemunha, o
Tenente-Coronel José Xavier de Mendonça e de ouvir ao
mesmo Réu, o Sargento-mor Inácio Antônio de Barros, quanto
à estocada que diz lhe fora corrida, quando o segurava
o Capitão José de Barros Lima. O primeiro depoimento
se derruba pelo seu mesmo contexto; a testemunha diz
que lhe correra o Réu uma estocada ao mesmo tempo que lhe
deram planchadas; não afirma, porém, que fosse empregada
a dita estocada e é notório que não recebeu estocada alguma.
Ora, a ser-lhe corrida, deveria empregar-se a estocada com a
mesma facilidade e pela mesma razão com que se emprega*
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ram as planchadas; estava imóvel, visto que pegava no assassino Lima; era alvo fixo e devia acertar-lhe uma, como acertaram as outras. O fato é que a testemunha, ainda quando
e
logo
fugindo
tempo,
deu
não
ofender,
o
alguém
quisesse
até perdeu a barretina, tal foi o terror que dele se apoderou.
Tem desculpa; todos conhecem e sabem que não é feito para
encarar sangue, nem arrostar ataques; o que se lhe não desculpa é faltar a verdade e caluniar para cobrir a sua covardia.
Se acaso segurou a José de Barros Lima, como nisto não fala
a testemunha Inácio Antônio que narra de si somente este
fato e não admite na partilha deste feito, nem ao menos em
reconhecimento de ter êle Mendonça partido de boa vontade
a glória da defesa? Mas um que sem dúvida o praticou, não
alheio
era
sabia
outro
o
é
natural,
que
como
partilhar;
quis,
o que se arrogava de bom grado comunicou o que lhe não
lhe
ficava.
na
sempre
que
porção
ganhava
pois
pertencia;
de
é
Antônio
Inácio
do
Sargento-mor
depoimento
ao
Quanto
igual falsidade. Era impossível que estando êle, como depõe,
atarracado com José de Barros Lima para o estorvar de assassinar ao brigadeiro escapasse às estocadas que lhe atirassem;
mas êle nenhuma recebeu, pois que nisto não fala; é pois claro
que nenhuma se lhe correu. E se tivesse isto sucedido, devia
a testemunha vê-lo, assim como viu os mais fatos que narra.
E nem importa que o Réu lhe dissesse depois que lhe tinha
corrido a dita estocada, é isto, caso sucedesse, mera confissão
extrajudicial que não faz provar contra o confitente. Matei
ad. Lib. Dig. 48, tit. 16, § 3 e 4. Mas o que parece à vista
das circunstâncias que a testemunha refere é que o desejo de
altear o mérito da sua ação e a necessidade de desculpar a
sua fuga imprópria da sua profissão ensinou-lhe a invenção
de algum perigo que a escusasse e parecendo-lhe improvável
de
talvez
tinha
dito
no
de
vista,
juramento
porque
jurar
assasao
feriram
de
outros
afirmando
medidas;
que
guardar
sinado que os não conhecia, era inconseqüência mostrar-se
tão alerta em cousas que não eram tão aparentes; recorro ao
fácil invento de articular uma confissão inverossímil. Como
confessaria o Réu ao próprio ofendido o ataque de vida que
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lhe intentara? Não era êste o meio de criar um inimigo?
Que
puerilidade! Para que descobrir um segredo que lhe não podia
ser útil, antes nocivo? É contra as regras comuns da vida e
por isso não se crê.
Quanto à estocada que se diz dada no Capitão José Luís
Pereira Barcelar, diz somente o Brigadeiro Gonçalo Marinho
de Castro, referindo-se a Inácio Antônio e José Xavier de
Mendonça; mas destes um não toca em tal no seu depoimento
à referência; e o outro José Xavier de Mendonça desmente ao
referente, afirmando ser o Tenente Antônio Henriques quem
ferira ao dito Barcelar e assim fica desfeita a dita acusação.
Que o Réu concorresse para o assassínio do seu brigadeiro,
apenas se atreve a avançar sem razão de ciência a singular
testemunha Antônio de Albuquerque Melo; e que testemunha!
Nem ao menos semi-prova faz, atenta a sua torpeza de costumes; Ord. L. 3, tit. 52, § 2, ainda quando esta legislação
tivesse lugar em matérias crimes, como não tem, senão sendo
civilmente tratadas.
De igual calibre é a argüição de ter comandado uma peça
no dia 6 de março de infausta memória. Ninguém de quantos
juraram na Devassa se abalança a afirmá-lo, senão Joaquim
José Pinto, que como singular, não convence; e é por isso desnecessário demorar-me na discussão. Basta só notar-se
que
o rancor mostrado contra o Réu e sua família não induziu a
outras testemunhas a concordarem neste caso; o que mostra
a não existência dele. Como os oficiais que viam mais de
perto o sucesso não afirmam o comando? Era mais natural
que eles o soubessem, do que Joaquim José Pinto, que esteve
sem dúvida em todo êste dia trancado como os outros seus
semelhantes e tremendo pelas conseqüências do motim. E
pouco importa que um dos Réus, o Capitão Antônio José
Vitoriano avance esta falsidade; cumpria desculpar-se talvez
do mesmo que contra êle se prove; e que muito mentisse nisto
quem teve o descaramento de fazer-se forçado pelo Réu na
ida mentirosa que diz fizera com o Réu à Fortaleza das Cinco
Pontas. É certo que o Réu foi mandado com o dito capitão
a buscar o Capitão Domingos Teotônio, mas não chegaram
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lá por encontrarem no caminho ao preso já conduzido pelo
Capitão Manuel de Azevedo e se o dito Capitão Antônio José
Vitoriano antes foi à mesma fortaleza, não foi seguramente
em companhia do Réu, mas doutro oficial. O que, porém, é
engraçado neste oficial é a força que alega ser-lhe feita pelo
Réu. Este oficial era capitão e superior do Réu, era quem
comandava e contudo o Réu o forçara? Isto é o mundo às
avessas, o Réu é quem podia alegar constrangimento por
dever obedecer-lhe e êle é quem o alega! Miserável, pensou que
=
homem
de
regra
Réu
o
impunemente
caluniar
pela
podia
morto não fala = e talvez cuidou não fazer-lhe mal, por já
ter morrido. Enganou-se, o Réu ainda tem quem por êle se
interesse e não é a vida para os homens da sua classe, o que
mais importa; a fama é a só vida que o Réu deseja conservar.
Não crimina também ao Réu a resposta do justiçado
Tenente Antônio Henriques; o desejo de salvar a vida é inerente ao homem e quase todos sacrificam-lhe a verdade, este
foi sem dúvida o motivo que o fêz proferir a incrível desculpa
que imputa ao Réu influência sobre toda a tropa e influência
obefazer-se
não
tenente
aterrou.
Um
simples
o
podia
que
decer por uma tropa que até era composta em grande parte
do outro Regimento de Infantaria, a que o Réu não pertencia.
Mas que espanta, quando até o Secretário que não entra em
batalhão, é apresentado como o influente no seu Regimento e
no outro diferente! Podia acrescentar muitas outras razões
a
mas
da
desculpa;
piefutilidade
a
demonstrar
para
dade que nos grita parce sepultis me retém a pena. O criminoso espiou com a vida a ofensa feita à sociedade; não me
convém inquietar-lhe as cinzas, sit illi terra levis.
Resta, por fim, só o serviço prestado pelo Réu aos Rebeldes, tanto no Recife, como na campanha onde morreu na
emboscada de Porto de Galinhas e não na canhonada de Ipojucá, como erradamente dizem as testemunhas. Este serviço
foi conseqüência da obediência a que se viu obrigado ao
Governo injusto, e segundo os escritores de Direito Público,
é inocente, quando nos não podemos furtar a êle e estamos
prontos a renunciá-la na primeira ocasião em que a proteção
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das forças do Legítimo Príncipe nos ministrar meios de o
fazermos sem risco iminente de vida. Para êle não concorreu a
vontade do Réu, porque se não presume querer alguém o que
só lhe é nocivo. O Réu era de uma família nobre e abastada; e demais, justo a casar com uma senhora sua prima de
igual nobreza e abastança; e não lhe convinham revoluções
que trazem após si estragos, ruínas e mortes. O estrépito das
armas afugenta os amores e espedaça os laços do himeneu. A
nova organização não lhe apresentava expectativa de venturas; tornando a todos iguais criava novos rivais que lhe disputassem os favores da fortuna até na sua mesma carreira.
O dano era certo para o Réu e o bem nem ao menos de longe se
antolhava. Não podia, pois, amar o Réu o novo Governo e só
a coação é que o determinou.
Mas podem dizer que os Rebeldes o fizeram sargento-mor,
que êste avanço foi prêmio de serviços. De princípio se não
segue a conseqüência, é mais razoável chamar êste avanço
engodo para aliciar ao seu partido uma família poderosa, cuja
inimizade receavam. E com quanta razão o sucesso o mostrou. Foi o pai do Réu quem preparou as vias da restauração;
foi quem por fim lhe pôs o remate no dia 20 de maio. Nem
se diga que o Réu apareceu em arenas contra El-Rei e neste
combate contra a natureza de filhos contra o pai comum,
perdeu a vida. O pai do Réu tinha vistas as mais Leis
no ato de aceitar o comando. O Réu as sabia e aplaudia
como era seu dever; para isso, porém, cumpria conservarem
a máscara até o momento decisivo da contra-revolução e
chegada das tropas de Sua Majestade; eis o que se fêz. Quis
porém, a desdita do Réu, que seu pai por uma conivência
apontada pela prudência lhe ordenasse que houvesse de acompanhar ao Porto de Galinhas o rebelde Domingos José Mar. tins; quis a sorte que tanto o dito seu pai, como Réu ignorassem a chegada das tropas da Bahia e que parte destas, composta de bisonhas milícias, assaltassem de emboscada ao Réu
e aos seus companheiros; e sem intimação, sem aò menos
oferecerem quartel e fazer tremular as Salvadoras Quinas,
lhe cortassem em flor os dias que guardava para o serviço do
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seu verdadeiro Soberano. Qual é o crime? O serviço era inocente por forçado; a passagem para as filas das tropas reais
foi impossível pela fereza delas; o Réu foi morto antes de
saber que existiam forças de El-Rei a que se pudesse abrigar.
Não esteve, pois, em sua mão fazê-lo e a perda de vida que lhe
estorvou só a passagem não pode fazê-lo criminoso.
Senhores, não é pela vida dum homem que advogo; êle
a perdeu e por desgraça com aparências de traidor; é pelo
único bem que ainda resta; pela fama que só agora lhe podeis
restituir, que imploro a vossa eqüidade e mesmo a vossa piedade. Perdoi se no templo de Têmis articulo esta virtude;
foi que muitos as julgam estranhas e até contrárias; o Severo
Areopago cria-se talvez unicamente ministro de Nemesis. Mas
vós sois Magistrados alumiados com a luz do Evangelho;
vossas almas são temperadas com a doutrina daquele que
veio não para perder, mas para perdoar. Demais, eu não
peço senão a piedade, coerente com a retidão de vossas f unções; a piedade que vos faça olhar com benevolência para as
provas da razão que em favor do meu cliente vos apresentei
e despreze, por não provada, segundo Direito, os artigos de
criminalidade que lhe são imputados. Peço-vos somente que
seja vossa decisão harmônica com o coração daquele em cujo
Nome exerceis o vosso Sagrado Ministério. Recordai-vos, por
fim, que só tentes que dar-lhe o que vos peço; e que dando-lhe
concedeis-lhe quanto êle e os seus podiam anelar. A razão
escuda minhas preces; elas não são temerárias à vista dos fimdamentos expostos e do muito que vossas luzes podem acrescentar a êste fraco esboço. Assim o espero.
Ofereço
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Manuel Gonçalves da Rocha
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DEFESA DE JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS
E BOURRON
¦

As revoluções, Senhores, criando-se e maquinando-se na
escuridão e nas trevas, semeiam e trazem consigo por toda a
esmade
bronze,
os
de
ferro
e
mãos
as
Tendo
erro.
pés
o
parte
não
e
vontades
as
todas
encontram,
o
tudo
quebram
que
gam
ficando nenhum homem senhor do seu destino, ninguém tem
a liberdade de seguir a sua própria inclinação. Os cidadãos
são então como as vagas do mar que a tempestade move a
seu arbítrio. Os poderosos caem sem poderem escolher o
lugar da queda e os mesmos discretos e prudentes balanceiam
no delírio sem poderem escolher o erro.
Eis aqui as reflexões que a todo o espírito contemplador
apresenta a história das Revoluções e ou estas não passem de
meras facções produzidas pelo descontentamento ou pelo
delírio de um punhado de facinorosos e malvados, ou abranjam um plano mais vasto os efeitos e as catástrofes que as
acompanham e seguem, são sempre as mesmas e o número
de vítimas sacrificadas ao perigo dos tumultos é sempre
grande.
Uma das que fatal e infelizmente foi sacrificada ao motim
militar, que teve lugar em Pernambuco no dia 6 de março
de 1817, motim que passou depois à rebelião e sucessivamente
à insurreição, é José Maria de Vasconcelos e Bourbon; preso
nas cadeias desta Relação há mais de trinta meses, pronunciado na Devassa do Recife e a quem os deveres do meu ofício
me impõem agora a obrigação de defender.
Para o fazer com o acerto que demanda a gravidade das
culpas que se lhe imputam e o caráter egrégio do Tribunal,
dúvida,
sem
a
honra
falar,
carecia-se,
tenho
de
quem
perante
de muito maior habilidade e talento que o meu, mas o que
falta na capacidade do orador, será suprido, como desde já o
imploro, pela perspicácia e sabedoria dos juizes e também
pela mesma inocência do miserável Réu.
Quatro são, ao que parece, os capítulos da acusação contra
o Réu, resultantes do depoimento das testemunhas da dita
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Devassa do Recife ==,1.° — ter ido aos conventículos ou ajuntamentos secretos que se faziam e em que se diz tramada a
sublevação; 2.° — ter comprado armas para a revolução, o
que supõe a conivência na maquinação para ela se fazer;
3.° — estar armado no dia da sublevação e acompanhar aos
rebeldes; e 4.° — finalmente, ter servido ao Governo destes e
mostrar-se seu partidista e entusiasta. Tratarei, portanto, de
cada capítulo em separado e analisando as testemunhas, por
cujos ditos se estabelece a acusação, irei ao mesmo tempo alegando logo o Direito respectivo para concluir com a sua
improcedência.
Quanto ao primeiro de ir aos clubes ou ajuntamentos:
Depõem a este respeito as testemunhas n.° 46, à folha
128 signanter, n.° 110 à folha 245, n.° 112 à folha 248, n.° 123,
à folha 271, n.° 150 à folha 369 e folha 369 verso e n.° 155 à
folha 386, mas nenhuma delas dá a razão do seu juramento,
porquanto nem dizem que sabem por verem nem pelo ouvirem
e quando a testemunha a não dá e tão circunstanciada, como
o exige a Ord. do Liv. l.°, tit. 86 § 1, nada vale.
Dizem que o Réu freqüentava os ajuntamentos que se
faziam em casas suspeitas, mas não dizem quais eram essas
casas e se presenciaram entrar o Réu para elas ou que o sabem
por lho terem dito pessoas que o presenciaram logo, asseverando um fato ou fatos tão importantes que envolvem em si
a existência de casas suspeitas e de ajuntamentos secretos e a
concorrência a eles do Réu, sem declararem o motivo por que
asseveram, não fazem mais do que deporem vaga e indeterminadamente, sem designação da razão da ciência, do tempo
e do lugar, termos em que o Direito não presta nenhuma
atenção ao que as testemunhas depõem; diz o Senador Melo
Freire. Inst. Jur. Crim. tit. 17, § 7, ibi.
"Non
probant testes iniurati vel de credulitate, ex sensu
alterius, generaliter et vage et sine ulla ratione deponentes".
Com a circunstância da qualidade das- testemunhas deve
concorrer a de que seus testemunhos não sejam simples depoimentos vagos e gerais, mas depoimentos explicados, circunstanciados e sustentados por fatos. Embora sejam muitas as
¦
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testemunhas, porque não é o número, mas o merecimento dos
seus ditos que deve ser contado e pesado. "Non enim (diz
L, 21 § 3, ff de testib.) ad multitudinem respici oportet, sed
ad sinceram testimoniorum fidem, et testimonia, quibus
potius lux veritatis adsistit".
Suponha-se, porém, que as testemunhas dizendo que o
Réu ia às casas suspeitas, entendem falar das de Antônio Gonçalves da Cruz e de Felipe Néri Ferreira, como tais acusadas.
Em primeiro lugar deviam-no declarar nominalmente,
porque só assim podiam ser acreditadas; e em segundo lugar,
não o declarando vêm a jurar por lhes constar; ora, para
constar é forçoso dar a razão por que consta; e quando a testemunha não declara o como lhe consta e o por que lhe consta,
não dá a razão do seu dito e nada vale, como disse muito bem
o nosso Mend. in Prax. L.° 3, Cap. 15 § 1.°: "aut si de pronuntiatione, de auditu, vel sine causse redditione, ut in prima
parte dixi, vel quia deponunt per verba dúbia, et ambígua,
quia tunc non probant".
Demais o Réu, nas suas respostas à folha 475, do volume
Apenso O, deu uma cartada que merece toda a atenção
para
excluir a presunção de freqüência nessas casas e é a desinteligência e inimizade em que se achava com os ditos Antônio
Gonçalves e Felipe Néri, inimizade que prova exuberantemente na Justificação que ofereço em n.° 1.°, onde as testemunhas décima-primeira e seguintes até a décima-quinta,
falando ao 20.° Artigo depõem contestemente tanto no que
respeita à desavença com o dito Antônio Gonçalves da Cruz e
causa motiva dela, como no que respeita a não freqüentar a
sua casa, nem a do mencionado Felipe Néri.
E esta prova protesta o Réu ampliar ainda mais, se fôr
admitido aos termos de justificar a sua inocência ordináriamente, como o faculta a Carta Regia de 29 de maio de 1819
junta à folha 31 do dito 1.° Volume, por isso que o Réu não
está em alguma das classes nela excetuadas como adiante
explanarei.
Suponha-se ultimamente, mas não concedendo que o Réu ia
com efeito a essas casas, segue-se daí que ia lá tramar contra
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o Estado? Ir à mesma casa com outros prova a mesma vontade, ou necessidade de ir, mas não prova conformidade de
nas
criminoso
concurso
ou
palesaprovação
de
nem
pensar,
trás que aí se fazem. Também as freqüentavam o Governador, os Oficiais Generais, Magistrados e muitos dos mais
caracterizados europeus, sem que algum deles ficasse por isso
infamado de cumplicidade!
Resulta, portanto, desta curta análise e da disposição do
Direito aplicável, que não se prova que o Réu fosse a esses conventículos ou ajuntamentos secretos, se os houveram, antes ocontrário se verifica pela prova que resulta assim da já oferecida l.a Justificação, como também da que procede da 2.a que
a junto igualmente, nas quais as testemunhas que falam ao
1.° Artigo, depõem tão cumpridamente quanto é necessário
para excluir a acusação e ainda mesmo a presunção de que
o Réu tivesse conhecimento anterior da rebelião ou que
entrasse na conspiração e trama para se fazer, se é verdade
que houve premeditação. E a Lei do Reino no Livro 5.°, tit.
6.°, § 9 não se contenta com qualquer prova exige o perfeito
conhecimento = E sendo o cometedor convencido =.
Quanto o segundo capítulo de comprar armas para a
revolução.
Duas únicas testemunhas fazem esta carga ao Réu, a
saber a de n.° 112, à folha 249 e a de n.° 123 à folha 272
signanter, a primeira dizendo = que comprara para a revolução uns poucos de bacamartes a Elias Coelho Cintra = e a
segunda exprimindo-se em termos vagos = que andara comprando armas. Ainda que esta imputação esteja assaz sinceramente desenvolvida nas respostas do Réu, contudo cumpre
repeti-lo neste lugar, recontando com a mesma sinceridade o*
que deu origem a tamanho aleive e calúnia.
Elias Coelho Cintra, amigo e correspondente do Réu,
recetinha
casa
noticiou
lhe
sua
à
de
ir
êste
ocasião
que
por
bido uma carregação de pistolas e que intentando reparti-las
sepatinha
engenhos,
de
e
amigos
já
seus
proprietários
pelos
rado um par para o Réu e que em contemplação à sua amizade
lhe venderia por 19$200 réis. Respondeu o Réu que posto não
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precisasse delas, contudo uma vez que já as tinha separado as
tomaria e que lançasse a sua importância na sua conta.
Saindo o Réu da casa do dito Cintra e levando na copa
do chapéu o referido par de pistolas, por serem tão pequenas
rua
com
na
vão,
encontrou
naquele
acomodar
se
podiam
que
JerÔnimo de Albuquerque Maranhão e seu irmão João Nepomuceno Albuquerque Maranhão e perguntando-lhe estes se era
dinheiro que levava dentro do chapéu, como depois vissem o
que era, se informaram do Réu se o dito Cintra ainda teria
mais e como o Réu lhes respondesse afirmativamente, pediram-lhe de voltar a casa do mesmo Cintra e de ajustar um par
para cada um deles. Assim o fêz o Réu e como não levassem
dinheiro os ditos Maranhão, as deixaram no poder do vendedor, dizendo-lhe que mandariam por elas o dinheiro competente.
Na tarde do mesmo dia apareceu ao Réu o sobredito
Nepomuceno, contando que o Cintra tinha vendido daquelas
mesmas pistolas por 12$800 e que queixando-se disso a êle„
recusava dá-las por preço algum, concluindo com pedir ao
Réu que por sua via mandasse buscar os dois jogos escolhidos, ao que de boa mente se prestou o Réu, a quem Cintra
enviou com efeito as pistolas, fazendo-o devedor na sua conta
da importância de 38f400.
Eis o que na verdade se passou e o que se prova até pelas,
testemunhas ll.a, 12.a, 13.a, 14.a e 15.a da Justificação n.° 1,
jurando ao 16.° Artigo, entre cujos depoimentos é para notar
o da ll.a testemunha, por depor de ouvir dizer ao próprio
Elias Coelho Cintra, que devia ser acareado com o Réu, como
êste o requereu nas suas respostas, porquanto tratando-se de
um fato importante, era indispensável e o Direito exige a
acareação.
E no entanto, sem desistir do sobredito requerimento, porque de novo protesto, nem desprezar a prova produzida os
mesmos Autos nos oferecem a melhor defesa do Réu, porquanto lido o juramento do dito Cintra à folha 443 verso da
Devassa do Recife, vê-se que êle concorda com as respostas
do Réu nos dois fatos essenciais, de que comprara um só par
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de pistolas e que depois voltara com mais dois homens para
escolher outros dois pares, ficando os compradores de os
mandarem buscar no dia seguinte e trazerem então o
dinheiro.
O mais do juramento do dito Cintra é menos sincero e
inteiramente afetado porque o que se passou é o que o Réu
disse com verdade nas suas respostas e recontado fica sendo
a asserção de Cintra produzida com o fim de se desculpar da
venda das armas que fazia sem fins alguns sinistros, mas só
com o amor do lucro; assim como é não menos afetada,
absurda e inverossímil a conversa que se supõe que o Réu
tivera com seu cunhado José Gonçalves de Miranda, porquanto pugna com toda a crítica que o Réu se jactasse com
um homem de quem era antigo inimigo por se haver oposto
ao casamento com sua irmã, o que a dar-se-lhe tempo, provaria concludentemente e com um homem que era europeu
de que tinha dois mil homens juntos para cortar as cabeças
dos europeus; e que fizesse alarde disso no tempo em que
toda a revelação e indício de um tão execrando projeto era
por extremo perigoso e arriscado.
Acresce ultimamente que o Governador Caetano Pinto
não memora esta relevante circunstância nas respostas aos
interrogatórios que se lhe fizeram no Rio de Janeiro e que se
acham à folha 82 do volume apenso 1.° A, quando afirma que
mandando chamar a Cintra, êste lhe dissera que a compra de
armas se reduzia a de dois bacamartes e seis ou oito pares de
pistolas que todavia se não realizara. E desta sorte fica amplamente desvanecida a imputação de que o Réu andara comprando armas para a revolução, porque a verdade do fato
transluz pelas mesmas testemunhas da Devassa, posto que a
pretendam desfigurar; cabendo exclamar aqui com Cícero:
"Oh magna vis veritatis,
quae contra hominum ingenia, calliditatem, solertiam, contraque fictas omnium insidias, facile
se, et per se ipsa defendetur".
Passo ao terceiro capítulo de estar armado no dia da
sublevação. Fazem esta culpa ao Réu as testemunhas n.° 45 à
°
n
150 à folha 363 verso,
folha 119, n.° 136 à folha 317 verso,
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n.° 153 à folha 382 e n.° 178 à folha 411, jurando com alguma
variedade, porque a primeira diz simplesmente que vira o Réu
no Campo do Erário; a segunda que logo no momento da
rebelião acudira armado com um negro seu; a terceira que o
vira armado com outros que vinham de embarcar ao Governador; e a quarta e quinta que viram o Réu e outros passarem
para o Forte do Brum. Esta discrepância, pois, é o argumento
que se oferece contra a verdade dos seus ditos e a legitimidade
da prova, porque deixa de existir aquela concordância de
todas as circunstâncias concomitantes do fato, indispensável
para produzir a certeza jurídica. O que na verdade porém se
passou no infausto dia 6 de março o Réu referiu singelamente nas suas respostas e eu repetirei com a mesma singeleza.
O Réu tinha ido ao trapiche novo fazer descarregar algumas caixas remetidas de Serinhaém por seu sogro e não
podendo conseguir a descarga até depois de meio dia, decidiu-se a voltar à sua casa situada naquele lado, a que chamam:
outra banda. Passando pela ponte do Recife, ouviu tocar a
fogo e como fizesse caminho pela rua da cadeia viu tropa
defronte desta e julgando que seria algum motim de presos,
prosseguiu sem se importar, encaminhando-se pela Praça
Grande por onde foi ter até sua casa, cuja porta achou
fechada sem ter quem a abrisse por estar trancada por dentro,
como praticaram todos os moradores logo que sentiram o
motim e que este foi engrossando cada vez mais.
Nestas circunstâncias tomou o Réu a resolução de ir
embarcar-se na ponte da Boa Vista para o Sítio do Beberibe e
indireitando pela Travessa larga contígua aos quartéis, onde
começara o motim e a tempo em que já estrondavam muitos
tiros e jeitos e andava pelas ruas grande número de soldados
armados e tumultuosas ondas de populaça, foi o Réu surpreendido por uma patrulha, cujos soldados encaminhando-se
contra o Réu, como contra quase todos os que encontravam,
o teriam sacrificado se o comandante lhes não gritasse, o que
não obstou a que o Réu não apanhasse uma valente bordoada
que lhe levou uma aba da casaca.
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A patrulha continuando nos investimentos levou de
-envolta ao Réu, bem como a outros para os quartéis, onde o
Réu foi apresentado ao Capitão José de Barros Lima, que se
tinha arvorado no comando da soldadesca aí reunida, e mandando-o êste armar de patrona e espingarda foi levado em
cadeia
da
defronte
onde
Francisco,
de
São
rua
a
patrulha para
achou a Domingos José Martins investido no irrisório generalato de toda a tropa e representando-lhe o Réu que o dispensasse de servir, até mesmo em atenção à sua pouca vista,
consentiu apenas que largasse as armas, ficando porém
estacionado ali.
Horas depois foi o Réu mandado para o Campo do Erário
ria retaguarda da tropa e de volta com os presos e com todos
os mais que estavam armados, campo que se apoderou o
sobredito Martins pela entrega que dele lhe fêz o Marechal
de Campo José Roberto Pereira da Silva, sendo na verdade
horrendo ponto de consideração o ver que não houvesse um só
de tantos oficiais generais e superiores, ainda mesmo das outras
classes, que se pusesse à testa de qualquer punhado de fiéis
para rebater o motim e obstar a sublevação.
Esta narrativa tão sincera como franca, do procedimento
e da fatal, posto que indireta, ingerência do Réu com os amotinados prova o mesmo Réu com as testemunhas que juraram
tanto na Justificação primeira, a que procedeu na Ouvidoria
do Recife, como na Justificação segunda prestada perante o
Senhor Juiz da Alçada; nesta juram as que falaram ao
segundo e terceiro artigos = que o Réu fora envolvido no
motim com muitos outros = que fora levado por uma patrulha para os quartéis e que ultimamente até depois do meio dia
estivera no Trapiche Novo e Ponte do Recife, como asseveram
de vista a 2.% 3.a e 4.a testemunhas, assim como juram semelhantemente na primeira Justificação as testemunhas 10.%
11.% 13.% 14.a e 15.% sendo notável o depoimento da testemunha 10.% que jura cumpridamente e de fato próprio, em quanto
a justificar que o Réu fora conduzido violentamente pela
salvara
o
o
testemunha
ser
êle
e
os
que
quartéis
para
patrulha
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das garras dos soldados que o queriam assassinar. Eis aqui
as palavras com que se exprime esta testemunha:
"Que vindo do lugar da Boa Vista, onde então morava,
acudira ao toque de rebate do dito dia, mês e ano, por ser
obrigado como soldado que era, encontrou com o Justificante
na rua Nova ao pé da Igreja da Conceição, atacado por uma
patrulha de homens perversos, composta de paisanos e soldados em tumulto ao quererem matar e perguntando êle testemunha aos da patrulha qual era a razão de quererem matar
aquele homem por até ali estar êle testemunha ignorante do
acontecido, disseram por que êle era marinheiro e tornando
êle testemunha a perguntar à mesma patrulha se tinham
ordem para isso e de quem, nada disseram e êle testemunha
estorvou-os para não matarem ao Justificante, disseram que
o não matavam, porém, que o conduziam para o quartel para
lá se decidir e de fato assim o praticaram."
E do 7.° disse que êle testemunha viu quando a dita
patrulha apresentara o Justificante ao Capitão de Artilharia
José de Barros Lima que então estava comandando o pequeno
número de soldados que no quartel se achavam, o qual
mandou armar o Justificante de patrona e espingarda.
E carece-se mais para justificar que o Réu fora metido
entre os rebeldes e arrastado pelo turbilhão do tumulto que
levava de envolta a todos os que encontravam, sem prevenir
vontades, sem declararem para que e sem respeitarem nada?
E como poderia o Réu resistir-lhes? Quem não sabe que em
tais circunstâncias é impraticável a resistência individual? E se
o Governo que dispunha da força armada, que tinha um centro
de unidade e que podia obrar em massa, não pôde obstar e
impedir o progresso do tumulto, mas antes cedeu e tratou com
os próprios rebelados, como poderia o Réu fazê-lo e deixar de
sucumbir à força e de obedecer aos impulsos e ondulações
da desordem e dos levantados? Nestas circunstâncias faltando
a liberdade para obrar, deixa de haver imputação.
Para que haja crime não basta um fato qualificado tal
tenha lugar materialmente, precisa-se que a intenção que
dirigiu o autor do fato seja reconhecida e julgada culposa,
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nem há crime nem delito quando o acusado tem sido constrangido por uma força a que não pudera resistir e que faria
"Delictum
ceder ainda o varão de ânimo mais constante.
igitur committere non possunt... ii denique, qui vi externa
coacti, aut perterriti, cui constantissimus animus facile cederei,
factum illicitum committunt". Melo Freire Inst. Jur. Crimin.
tit. 1.° § 6, e com êle a torrente dos criminalistas.
E nem pode ser duvidosa a força e violência com que o
Réu fora coato e levado ao campo dos rebeldes no desastroso
dia da sublevação, quando da mesma Devassa se convence
que não tivera a menor participação nos horrorosos assassinatos praticados no mesmo dia e nos atos do Governo que
depois sucedeu, o que as testemunhas não deixariam de mencionar, tendo vontade sobeja de prejudicarem ao Réu, como
se conhece visivelmente pelos termos apaixonados e exagerados com que se exprimem.
Se, pois, como provado fica, o Réu não apareceu entre os
rebeldes, senão porque foi levado pela força armada e tirania
que imperava em tão calamitosas conjunturas, sem que houvesse da sua parte livre arbítrio e espontaneidade e se a sua
conduta coincide com essa verdade, porque a obrar voluntàriamente é de crer que teria figurado e assinado a Capitulação como Governador, ato o mais importante para a causa
dos rebeldes, é não menos certo que a mesma violência e
medo de sofrer o castigo dos tiranos e de perder até a vida, o
constrangeu também a servi-los e desta carga que é o quarto
e último capítulo de culpa é que me resta tratar.
As testemunhas que acusam ao Réu de ter servido ao
Governo dos rebeldes, o fazem com aquela discrepância e
incerteza que é própria de quem jura por afetação e por malfazer; porquanto dizem umas que o Réu fora pagador geral de
todas as tropas, outras que fora pagador ou fiel, outras que
fora um dos empregados no Governo, outras simplesmente que
servira a êste e outras finalmente que fora adido aos revolucionários; quando a verdade é que o Réu foi pagador geral
das tropas de linha tão somente.
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Explicou o Réu nas suas respostas o como fora nomeado
e como o denominado Governo dos rebeldes o obrigou a aceitar um cargo que não lhe aumentava nem a riqueza nem a
consideração e que por isso não podia ser objeto da sua cobiça,
nem das suas esperanças, mas antes o punha em uma responsabilidade a que ninguém se sujeita de bom grado sem equivalente compensação, ou senão quando sem fortuna alguma,
fazem conta todos os meios para poder manter a vida; circunstâncias estas em que se não achava o Réu, como é notório,
deduzindo-se das mesmas circunstâncias por uma conseqüência toda verossímil e toda natural que o Réu não podia pedir
semelhante emprego nem desejá-lo e que a sua aceitação
fora urgida pela força e pelo temor dos que se haviam constituído em autoridade, e que tendo os meios de a manterem
porque dispunham arbitrariamente de todos os recursos da
força armada tinham também o poder de se fazerem obedecer e de castigarem aos que resistissem aos seus preceitos
ou quisessem evadir-se a prestar-lhes aqueles serviços que eles
julgavam convenientes aos seus fins e projetos.
• Obedecer aos poder es constituídos, ainda cruéis e injustos
e que têm na sua mão os meios da força e de obrigarem, é um
preceito da Lei Natural e até da Religião Cristã e o que obedece não comete crime, porque os atos de violência forçada
são involuntários e fatos involuntários não podem gerar crime.
É doutrina corrente em Direito, sobre o que diz sabiamente
Blackstone no Cap. 2 do L.° 4 dos seus Comentários às Leis
de Inglaterra, que sendo os castigos inflingidos somente pelo
abuso da vontade livre com que Deus agraciou a todo o
homem, vem a ser da mais alta justiça e eqüidade que se
escusem todos aqueles atos que foram praticados por uma
força e compulsão inevitável.
O mesmo Blackstone discursando no Cap. seguinte sobre
o horrendo crime de lesa-ma jestade e de alta traição, depois
de fazer a distinção entre o poder de fato e o de direito e
deduzir daí as obrigações dos que são inferiores, acrescenta:
"que a obediência
que se presta ao poder de fato, ainda que
usurpado, é escusável, porque de outra sorte ninguém estaria
17
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seguro com o usurpador, por isso que assim como o poder
legítimo tem direito a exigir a obediência de fato, assim
também o usurpador pode castigar a desobediência", con"que
enquanto a
Jurisconsulto:
cluindo o mesmo Célebre
Providência não julga próprio interpor a sua mediação a
favor do poder legítimo, nenhuma traição se comete contra
êle, onde o seu exercício está suspenso."
É desgraçadamente público e destes Autos constam os
incríveis e horrorosos meios por que os rebeldes se investiam
na supremacia do poder em toda a Província de Pernambuco;
qual foi o abandono da tropa, o desamparo de todas as autoridades, a incúria do Governador e a sua pusilanimidade numa
ocasião em que a menor dose de sangue frio bastaria para
reprimir e obstar a um sucesso que procedendo de fato por
mal entendidas diferenças entre europeus e brasileiros,
começou por um motim militar, sem nenhum projeto ostensivo de invasão ao Poder Real e tanto assim que entre os primeiros brados dos amotinados ressoaram repetidas aclamações de = Viva El-Rei; mas que depois se transformou em
rebelião, porque os alevantados acordando sobre a enormidade do seu delito e do atentado que tinham praticado contra
a ordem pública e vendo ao mesmo tempo que se lhes não
opunham meios alguns de resistência e que estavam de fato
na posse de um poder que a menor inteligência e valor devia
e podia disputar-lhes por largo tempo e palmo a palmo se
determinaram então e ultimamente por evadirem o justo castigo, a prosseguirem no mesmo atentado constituindo-se em
uma formal insurreição e irrisório estado de independência;
independência que o mesmo Governo tàcitamente reconheceu
aceitando a Capitulação que lhe ofereceram os rebeldes e
mediante a qual assim como o Governador conseguiu a sua
pessoal segurança que não devera ter em conta alguma,
quando se tratava de sustentar o poder que Sua Majestade
lhe havia confiado, vieram também os, súditos a ficar de
alguma sorte ligados e rigorosamente necessitados a prestarem
sujeição e obediência a esse poder usurpado, para assim poder
cada um conseguir também a sua pessoal segurança.
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Nestas circunstâncias, pois, e na certeza dos princípios de
Direito que tenho desenvolvido está o Réu convincentemente
escusado de ter aceitado e servido o emprego de pagador das
tropas; primeiro porque não estava na sua mão impedir nem
resistir à nomeação; segundo porque a todo o homem é permitido procurar a própria conservação e evitar os tormentos
e o castigo dos tiranos e os que os rebeldes despendiam e as
ameaças com que intimidavam a todos os que não obedeciam
cega e prontamente aos seus mandados, não eram ilusórias e
vãs, mas antes sendo revestidas de todos os recursos da força
e do poder, justificavam sobejamente aquele justo medo a
que nem ainda o varão constante pode deixar de ceder.
Demais na dura e forçosa necessidade em que o Réu e
outros se viram de servir aos rebeldes, porquanto estes procuraram logo arrastar ao seu partido as pessoas mais conspícuas e de maior consideração do país, o que costumam praticar todos os revolucionários, o emprego de pagador era
talvez o único preferível, porque sendo de uma natureza passiva, limitando-se o seu exercício a receber e pagar, não podia
concorrer nem de fato concorreu para aumentar os recursos
dos rebeldes, a fim de se sustentarem na injustiça da causa.
Acresce ultimamente que o Réu, além das desculpas que
alegara para não entrar no dito emprego, desculpas que
expendeu nas suas respostas e largamente deduziu nos Artigos
10.°, 11.° e 12.° da primeira Justificação, a qual me refiro com
a prova que resulta do depoimento unívoco das testemunhas,
l.a, 2.% 3.a, 10.a, 11.% 12.% 13.a e 15.a e desculpas a que finalmente os do denominado Governo impuseram silêncio, dizendo
que a nomeação era interina, chegando Domingos José Martins a oferecer-se para exercitar no entanto aquele cargo, como
com efeito o exercitou, fêz todas as diligências depois para
obter a sua demissão e se retirar para o engenho de seu sogro
com o intuito de poder daí passar-se para o bloqueio ou unir-se
à Divisão das tropas reais, como havia tratado com o dito seu
sogro. Mas nunca pôde conseguir nem a diminuição nem a
licença de retirar-se e quando os rebeldes fizeram marchar
tropas para o Sul e que ordenaram ao Réu que as âcompa-
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nhasse na qualidade de pagador, é que então autorizaram ao
Capitão-mor Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque
para conceder a licença que o Réu pedira, se para isso achasse
fundados os motivos que alegava o mesmo Réu, a quem o
dito capitão-mor não concedeu com efeito a licença, porque
tinha concebido o projeto de se entregar com toda a gente do
seu comando à sobredita Divisão das tropas reais.
Ter servido, portanto, aos Rebeldes naquele emprego
(insisto ainda neste ponto por me parecer o mais importante)
e acompanhar por razão desse exercício as suas tropas, é um
daqueles delitos que segundo a judiciosa ponderação do profundo Bentham, resulta só da posição do delinqüente e esta
posição pode ser tal, acrescenta o mesmo autor que só diminua
a sua gravidade, mas que o escuse e desvaneça inteiramente.
Em matéria criminal, advertem todos os jurisconsultos,
as circunstâncias são de uma consideração mui essencial, porque a qualidade do delito depende quase sempre das circunstâncias. E quem não sabe a difícil e espinhosa posição em que
se acharam todos os moradores de Pernambuco durante a
sujeição dos rebeldes? Quem não sabe que a violência, a força
e o despotismo constrangeram a todos para não ficar nenhuma
vontade livre e que os filhos da Europa e os filhos do Brasil
foram uns e outros obrigados a ceder ao império da tirania
para não serem a sua vítima? Nas revoluções, diz Mr. Bonnald,
tudo é erro e a dificuldade está em discernir e escolher o
menor erro.
E desta sorte parece-me ter justificado o Réu dos quatro
capítulos da culpa que se lhe atribuem e provado que não
cometera o horrendo crime de lesa-majestade, porque não
podendo ser considerado como tal, nem mesmo classificar-se
em outra alguma espécie o ter servido o cargo de pagador, já
fica demonstrado que não entrara na trama ou conspiração
para a revolta ou que estivesse no segredo dela; embora o
rumor que espalhara seu cunhado e declarado inimigo o já
mencionado José Gonçalves de Miranda acusando-o disso;
ficando também provado que não pegara em armas contra o
Estado, que as não fornecera ou mandara vir para os rebel-
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des, nem os assistira com dinheiro e finalmente que não
comandara nenhum corpo de força armada, nem proclamara
a favor daqueles antes ou depois da insurreição.
Pelo contrário, o Réu prova que procurava todos os meios
de se evadir ao domínio dos rebeldes e de se acolher à legítima
autoridade do seu Soberano; que para êsse fim escrevera a
seu sogro João Crisóstomo Ferreira Biart, pedindo-lhe que
trouxesse sua mulher para a companhia da mulher do Réu, pois
que pretendendo êste fugir para as embarcações do bloqueio,
não era justo que sua filha que estava de esperanças, ficasse
só e que não obstante comprazer seu sogro a êste pedido, trazendo com efeito sua mulher, não pudera o Réu realizar
jamais os seus intentos pelo aperto das guardas e vigias com
que os rebeldes logo depois da sua instalação no denominado
Governo Provisório, atalaiaram todas as saídas e avenidas do
Recife. Eu reclamo a atenção dos Senhores Juizes sobre a
prova concludente que o Réu faz a êste respeito na primeira
Justificação, nas quais as testemunhas que falaram ao
23.° Item, a saber a i>, 2.a e 14.a juram de vista, sendo entre
todas notável o depoimento da última, que assevera sob a
religião do juramento = ibi =.
"Que encontrando-se o Justificante
(o Réu) com êle testemunha ao pé da praça grande da Polé na noite da véspera
da sua saída para fora, lhe dissera que ia ver se achava de se
safar de semelhante embrulhada e ir para o engenho de seu
sogro."
E com que termos mais significativos do desgosto e
coação em que se achava o Réu podia êle expressar-se, atento
o perigo das circunstâncias sobre qualquer revelação de projeto contrário aos fins dos rebeldes?
, Embora algumas testemunhas da Devassa acusem o Réu
de ser partidista dos sublevados e seu declamador, porque,
além de não ser nenhuma dessas acusações adminiculada por
fatos específicos, sem o que seus depoimentos não são acreditáveis por vagos e inconcludentes, presumindo-se serem dados
por ódio ou vingança particular ou por maldade da própria
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testemunha ou ainda por ouvida e fama vaga, acresce que
semelhantes testemunhas pela imoralidade de suas pessoas e
são
dos
seus
defeitos
outros
e
juramentos,
absurdo
pelo
indignas por isso de merecerem conceito algum no critério
das
revista
os
em
prinvou
Eu
juramentos
passar
jurídico.
cipais testemunhas da culpa.
É a primeira a de n.° 46, Claudino José Carrilho que jura
Sua
de
vassalo
mau
fora
conhecido
sempre
Réu
o
por
que
Majestade, que servira aos rebeldes com entusiasmo, animando
muito aos pretos e chegando a dizer a um oficial desta cor,
mostrar
casamento
em
daria
lha
uma
filha
se
tivesse
para
que
a igualdade de todos.
E quais são os fatos que menciona esta testemunha para
asseverar que o Réu era tido por mau vassalo e que servira
com paixão aos rebeldes; se essa era a opinião infame que
havia do Réu, como se lhe havia conferido alguns cargos da
de
n.°
3)
e
bem
servindo
administração,
(documento
pública
um dos Vereadores da Câmara e de um dos Inspetores do
açúcar, cargo que ainda estava exercitando ao tempo da
nefanda revolução? E como não tinha sido denunciado nem
únicafama
e
opinião
A
má
autoridades?
provêm
pelas
punido
mente de fatos e quando não se alega e prova algum que
esteja em oposição aos preceitos da Lei Religiosa, Natural e
Civil, cessa a menor presunção. Vossas Senhorias sabem
muito bem as qualidades que deve ter o notório e o peso que
se deve dar à fama em todas as circunstâncias e por isso seria
eu enfadonho e repreensível, se me demorasse em patenteá-los e exorná-los.
A outra parte do juramento é de uma falsidade demonstrada incontinente, porque os termos com que se supõem que
o Réu se exprimira — se tivesse = supõem também que êste não
tinha filha, quando aliás o contrário é sabido que o Réu tinha
filhas e que uma estava esposada com Boaventura de Vasconcelos, o que é notório a toda a gente de Pernambuco. Logo,
essa ridícula palestra com o oficial preto, cujo nome a testemunha devera declarar e ser-lhe perguntado, é de mera invenmau
de
tão
homem
um
de
só
e
da
testemunha
própria
ção
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caráter e de manhas tão más, como este, o que a dar-se-lhe
tempo o Réu provaria convincentemente.
É a segunda testemunha, a de n.° 68, Manuel José Pereira
de Mesquita que jura à folha 180, que sabe que o Réu era
muito adido ao Governo Revolucionário, sem dar outra causa
intrusos
dos
Réu
na
sala
o
visto
goverter
ciência
a
que
para
nadores, quando êle testemunha foi aí chamado pelos mesmos
intrusos. Por ver o Réu naquele lugar a que êle mesmo fora,
supô-lo ou fazê-lo aderente aos rebeldes, que desaforo, Senhores, que materialidade malfazeja e o Senhor Juiz da Devassa
não perguntar a esta boa testemunha outra razão de ciência!
Se tais juramentos pudessem ser de algum peso na prática de
certo
segura.
não
estaria
mais
a
inocência
por
a
pura
julgar,
É a terceira testemunha a de n.° 10, Manuel Soares de
Souza, cujo juramento já fica convencido na análise da culpa,
cumprindo unicamente notar contra a sua verdade que se êle
mesmo diz à folha 244 verso que se ausentara para o mato
logo depois da rebelião, sem tornar mais ao Recife, segue-se
revolucionários
foram
os
saber
não
principais
quais
podia
que
e os que serviram até o fim e por conseguinte o seu juramento
não pode ser senão de encomenda ou dado só por malfazer.
É a quarta testemunha a de n.° 112, Bernardo Francisco
Carneiro Monteiro, cujo depoimento já também discutido na
análise de culpa, não pode prejudicar ao Réu, porque da
mesma Devassa se convence de falso.
Porquanto jurando esta testemunha à folha 252 que
Jerônimo Vilela Tavares assentara praça no Batalhão de Caçadores pretos, onde os rebeldes o fizeram cirurgião-mor e que
Realista,
e
europeu
ser
cunhado
Luís
a
seu
matar
por
quisera
o contrário se prova concludentemente pelas testemunhas
n.* 123 à folha 271, n.° 136 à folha 328 e pela outra à folha
362, que juram e assim o confirma o mesmo Vilela nas suas
respostas, ter sido Cirurgião-mor no Esquadrão de Cavalaria
dos brancos. Demais, o dito Vilela é branco, filho da Bahia
e não tem cunhado algum europeu e só brasileiro, mas sim
dois concunhados, um de nome Antônio Moreira e outro
Antônio Joaquim. Escuso lembrar a vulgar regra de
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Direito == que a testemunha falsa em uma coisa, se presume
falsa em tudo mais.
Nas mesmas circunstâncias de provada falsidade se acha
a testemunha n.° 114, Antônio de Castro Viana e por isso seu
juramento não pode semelhantemente prejudicar ao Réu. É
falsa porque jurando à folha 255, que entre as pessoas que no
dia 7 de março, depois da chamada Capitulação com o Governador, entraram para a sala, onde se juntaram os rebeldes,
fora uma delas o Capitão-mor Francisco Paes Barreto, o contário se prova pelas testemunhas n.° 41, n.° 54 e n.° 56, à folha
108, folha 128 e folha 148, que juram de estar o dito capitãomor no Cabo em o dia 7 e ainda no dia 8, asseverando pelo
ver aí o próprio juiz do lugar que é a testemunha n.° 41. E
não é para admirar a escandalosa falsidade da parte desta
testemunha quando é geralmente público que êle em Lisboa
fabricara letras falsas contra Manuel de Souza Freire.
E, finalmente, também nas mesmas circunstâncias de
provada falsidade se acha a testemunha n.° 123, José Antônio
Gomes, porque jurando contra Venceslau Miguel Soares,
dizendo que por muito ativo no serviço dos rebeldes o fizeiam
estes capitão e lhe deram o comando de um corpo de tropa
que se destinou contra as Alagoas, acrescentando que depois
da derrota de José Mariano ficara no Sul, onde estivera na
batalha da Utinga, vindo ultimamente para o Recife, de onde
seguiu com Domingos Teo tônio, para Olinda no dia 19 de
maio, todos estes fatos se contradizem pelas testemunhas
n.° 179, à folha 411, José Xavier de Mendonça, Tenente-Coronel
de Artilharia e n.° 63 à folha 162, Vitoriano José Marinho
Pereira Palhares, sargento-mor do mesmo Regimento, as
quais com perfeito conhecimento de causa juram que êle fora
não capitão, mas ajudante, que não fora ao Sul porque sempre
estivera no serviço do quartel e que não fugira com Domingos
Teotônio Jorge.
Não me demorarei em notar os defeitos das outras
testemunhas, porque tendo desenvolvido na refutação da
culpa a nenhuma atenção jurídica que merecem os seus juramentos e quanto estes são exagerados, vagos e inconcludentes,
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o mau caráter
Senhorias
a
Vossas
expor
desnecessário
julgo
de quase todas elas, principalmente as de n.° 150, assaz conhecido em Pernambuco pela sua imoralidade e contra o qual
milita para com o Réu à exceção de inimizade depois que
representando o Réu em audiência geral de correição, os
furtos que fazia às partes como Escrivão da Câmara do
Recife, o ouvidor o advertiu severamente no provimento da
audiência, fato êste que o Réu provaria por documento, se no
curto espaço da defesa coubesse o fazê-lo aprontar, mas prodefesa,
da
ordinários
aos
termos
admitido
fôr
se
testa juntá-lo
assim como protesta alegar tudo o mais que se lhe oferecer
lícito
seja-me
análise
cuja
testemunhas,
mesmas
as
contra
acabar com a ponderação de que assim como os Juizes sábios
são obrigados a buscar na Filosofia as regras do conhecicostucaráter,
avaliarem
pelo
humano
coração
para
mento do
imputam,
lhes
se
delitos
os
acusados
que
dos
índole
e
mes
ou
verossímil
é
o
na
culpa
notar
que
assim também devem
homens
de
vozes
nas
mais
e
muito
encarecido
ou
assacado
sem critério e de gente da plebe que não conhecendo limites,
vai sempre aos excessos.
Tais são os meios, Senhores, que na estreiteza do tempo
exposição
se
na
falta
sua
e
defesa,
sua
em
alegar
Réu
o
pode
aquela energia e eloqüência que fora necessária em matéria
de tamanha ponderação, parece-me contudo e seja-me lícito
asseverar, que na sua sinceridade está dito quão bastante para
trazer à luz da evidência que o Réu se não compreende em
alguma das classes excetuadas na Benigna Carta Regia de
29 de maio de 1819.
Porque, quanto à primeira classe é superior a toda
dúvida, nem da Devassa consta que o Réu fora Chefe ou
Cabeça principal da revolta ou cometera assassinatos ou
proclamações, antes o contrário se convence pela prova, que
o Réu prestou nas justificações oferecidas; quanto à segunda
também na Devassa se lhe não atribui nem é acusado de ter
sido Membro do Governo Revolucionário ou Comandante em
Chefe de algum dos corpos de força armada a serviço dos
rebeldes; e quanto, finalmente, à terceira classe, também
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sendo prova que o Réu fomentasse, propagasse ou sustentasse
a Revolução, procurando vir armas ou munição das praçasestrangeiras ou diligências a união das terras vizinhas, porque
relativamente à imputação da compra de armas que lhe fazem
as testemunhas n.° 112 e n.° 123, está explicada e vitoriosamente desfeita na segunda parte desta alegação e pelo que
toca à união das terras vizinhas, a Devassa não o acusa dessa
culpa.
Logo, a única que resta é a de ter servido aos Rebeldes
no emprego de pagador das tropas, mas tendo discutido e até
provado que nem pedira, nem verossimilmente podia pedir
semelhante cargo, que a sua nomeação fora arbitrária da parte
dos Rebeldes e o exercício da parte do Réu forçado e coato,
não podendo deixar de ceder pelo terror que incutia o despotismo e o poder dos mesmos rebeldes, vem o Réu a ser expressamente compreendido no indulto da mencionada Carta Regia
e nas circunstâncias de experimentar os efeitos da Incomparável Clemência de Sua Majestade.
Juizes, intérpretes dos sentimentos do Monarca que preside aos destinos deste Império, Vós não podeis apartar-vosdo espírito de Bondade e de Clemência que transluz naquele
Memorável Diploma,
As leis interpretadas por uma Justiça paternal vêm a ser
mais populares e a obediência tem a sua origem no amor dos
vassalos. Não é sem razão que um grande Filósofo do século
passado disse que nos Governos Monárquicos os chefes eram
representantes de Deus sôbre a terra. Sim é pela bondade que
devem mostrar no exercício do poder e mais ainda pela Ciemência que Eles representam a Divindade. E assim como os
Ministros de um Deus justo e bom devem dar o exemplo de
doçura para fazerem abençoar a sua lei, assim também os
homens que o chefe do Estado chamam às funções públicas,,
devem tomar parte nos seus sentimentos de indulgência e de
bondade para fazerem abençoar o seu'Império.
César perdoando aos filhos de Pompeu, ao de Catão, a
Marcelo, a Ligário, adquiriu mais glória do que havia ganhado
por todas as suas vitórias e conquistas, e Augusto perdoando
*
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Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
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alcance ou perda do objeto que a origina. Seu princípio está
nos conselhos, confederações ou tratados que para ela se
fazem e nos favores, ajudas e conselhos com que os confederados estão alentados e animados a praticá-la; o seu
progresso está em tomar armas e com elas debelar os defensores; e o seu fim consiste em vencer ou ser vencido
destes para se senhorearem ou perderem o objeto do
seu destino.
Senhorear-se da Pteal Soberania foi o objeto dos
rebeldes de Pernambuco, em seis de marco de mil oitocentos e dezessete e o mesmo foi empreendê-lo, que consegui-lo, pois que a tropa em defesa, foi entregue no mesmo
dia aos rebeldes pelo seu chefe, sem litígio. Na manhã
de sete aperfeiçoaram a sua obra com o rendimento do
Governo de Sua Majestade e ficando assim senhoreados
do Poder Supremo, ordenaram na mesma manhã, em cujas
mãos o depositaram para exercitá-lo. Acabou, pois, aqui
a rebelião com o ganho do objeto que lhe serviu de motivo,
nada mais havendo que se opusesse sem ter o objeto ou
o seu gozo. Parando, pois a rebelião, daí em diante não
podem crescer os rebeldes, pois já estava concluído e aperfeiçoado seu fim. Não havia novo objeto para fazer
acrescentar mais o número de rebeldes; e o que já estava
acabado por uns para que carecia de mais?
Isto posto, se a rebelião acaba desde que não são necessários mais rebeldes, segue-se que os réus desta, que
ofenderam a lei que proíbe e pune a rebelião, são os
que nela cooperaram ou para ela concorreram mediata
ou imediatamente até a instalação do governo, isto é, os
que fizeram conselhos, confederações, tratados de levantamento e os que se animaram com conselhos ou manterem na ação de usurparem sua ajuda ou favor.
Todos os povoadores daquela Provincia que se acharem fora desta circunstância em nada ofenderão a lei,
quaisquer que sejam os pretextos com que infidas testemunhas pretendam enlaçar inocentes nas suas penas. Submeterem-se ao poder da Soberania usurpada; cumprir suas
ordens e preceitos de qualquer natureza; lisonjear o go-

265
vêrno existente e único para captar-lhe a benevolência1
(operação prudente para cada um se poupar desaguizado)
e quaisquer outras ações deste gênero, nada disto é rebelião
porque já se achava consumada e acabada e tudo isto exige
a prudência para não ser sacrificado pelos rebeldes, como
são todos os que imprudentemente e antes do propósita
tratam os rebeldes e rebeldias de atrozes, pérfidas, aleivosas ou traidoras.
Louvar uma rebelião feita e completada não é bom,
porque a ação é injusta e condenada, mas se o louvor se
faz necessário para evitar males, é inocente pelo que tem
de útil. Do mesmo modo vituperar uma rebelião perfeita
e acabada é prejudicial pelos males e danos que provoca;
mas é justo porque a rebelião é ação condenada e todavia
o que louva não se faz réu da rebelião que se tinha feito
sem o seu louvor; e o que vitupera consegue os males que
lhe atrai o vitupério, mas não alcança que não se tenha
feito a rebelião. O louvor de um em nada promoveu o que
não carecia de ser mais promovido; não faz o que já estava
feito; assim como o vitupério da outra nada concorre para
que não se faça o que já se acha completado. Aquele que
passando por uma estrada se encontra com o cadáver de
seu inimigo apunhalado, por mais que louve ou se glorie
da sua morte, não se constitui réu dela, porque com o seu
aplauso não a fêz.
Pois, se o louvor não faz, assim como o vitupério não*
desfaz a rebelião que está feita, é de indispensável necessidade que distingamos os fatos que a promoveram e levarão
até à sua conclusão, dos fatos posteriores que nem a promovem, nem aniquilam; que nada concorrem para fazer, nem
evitam que não se tenha feito. Os primeiros são crimes
e seus autores rebeldes; os segundos que nada influem na
rebelião são indiferentes porque o que se proibe é a rebelião e o que se pune são os rebeldes e nada mais.
Para haver crimes são necessárias leis que debaixo*
de certas penas ordenem ou proíbam certas ações, que antes delas era livre omitir ou cometer e que depois de
ordenadas não podem ser omitidas sem o castigo ou proibi-
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das, cometidas sem pena. Nenhum Monarca pode dispensar-se de fulminá-las contra todos os que por este ou por
aquele modo perturbam a moral civil e principalmente contra os incendiários atrozes que atentam romper os nexos da
Sociedade Política, chamada Nação; mas as penas que lhes
diminui vassalos morram de frente contra a sua Política.
Eles sabem que a representação de que devem gozar entre
os Potentados da terra, se mede não pelo número dos vassalos de que se despojam, mas pelo dos que lhes ficam,
assim contribuintes como defensores. O argumento da
exércitos; e
dos
e
subsídios
dos
o
dos
Estados,
povoação
da agricultura, comércio, artes e ofícios, em uma palavra,
o florescimento e prosperidade dos Estados, que faz respeitar os respectivos Soberanos pelos das outras nações, tudo
depende dos vassalos que se conservam e a tudo se opõem
os que se perdem, seja pela morte ou pelo degredo. Com
de
da
origem
Estado
o
solteiro,
um
priva-se
de
a perda
uma nova família; com a de um casado destrói-se quase
sempre uma família já existente, ou pelo menos se imitiforma
Tudo
utilidades.
consideráveis
liza para produzir
Poder
no
vazios
tudo
na
vazios
prosperidade pública;
Supremo.
Razões fortíssimas que sempre têm movido os Soberanos a ocorrer as perturbações com as penas e conservação
de vassalos com certos temperamentos contra o rigorismo da
onde
até
marcar
de
alvedrio
o
a
esta
Deixando
justiça.
a
opõem-lhe
injúria,
sem
seus
os
alcançar
golpes
podem
Política àquele ponto em que cessam de ser úteis; porque
daí em diante começam a ser prejudiciais, apesar de serem
se
estendam
as
leis
não
penais
Eles
que
permitem
justos.
ao que não expressam, a fim de que não se façam mais
criminosos, do que os que na lei julgaram necessários.
Eles sabem que nenhuma vertente rola águas, subministradas por fontes empestadas, uma vez que estas se dissequem,
se
torcom
dissecamento
este
bastante
que
para julgarem
nam áridas as vertentes que lhe apresentavam de livre
^urso. Eles não querem que em equilíbrio de provas
sediadas senão pela parte mais favorável ao criminoso,
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contentando-se com que antes se poupe e demita um culpado do que se perca e condene um inocente; eles admitem
que em crimes é melhor e mais seguro nunca tocar o ponto
fixado pela lei, do que excedê-lo; porque não o tocar
encaminha para a equidade; excedê-lo conduz para danos
que ou não admitem reparação, como uma morte injusta;
ou a que admitem não equilibram com os danos sofridos,
como os desarranjos da saúde pelos cárceres ou das famílias
orfandadas, despesas e perdas de bens danificados por mãos
que não os respeitam como seus. Quantas vezes dão eles
a conhecer que as penas estabelecidas com o maior rigorismo para horrorizar, devem ser temperadas na execução
para o fim de emendar?
Ora, pois infelizmente temos uma rebelião em vista e
uma lei que a proíbe e pune seus autores; devemos principiar pela observação do que a lei quer que concebamos
por rebelião e rebelde, para depois descobrirmos os sujeitos sobre quem se verificam os predicados que ela requer
para serem punidos; e pararmos no ponto de que a lei não
passa; para não a estendermos ao que ela não quis abranger, sem embargo de que podia expressá-lo se o quisesse.
E, pois, a nossa lei não tem por objeto senão a rebelião
para proibir e os rebeldes para os castigar, de necessidade
nos há de prescrever uma regra que nos dê a conhecer
seguramente o que proibe e o que deve incorrer na sua
pena. A arbitrariedade deve cessar em tudo que a lei
dispõe; e os julgados não devem versar sobre a lei, mas
segundo o que prescreve a lei. Que é, pois, o que a lei proibe?
Fazerem-se levantamentos contra Sua Majestade ou seus
Estados. E quem são os que ela quer que concebamos por
levantados? Todos os que fizeram conselhos ou conciliabulos, confederações e tratados para o levantamento e a
puseram em ação tomando armas e os que para êle deram
ajuda, favor ou conselho. Ora, se a lei nada mais exige,
a nada mais nos devemos estender, para o julgado ser
conforme com a lei; e portanto para descobrirmos quantos
a lei nos manda conceber e condenar como rebelde, não devemos recorrer a ações praticadas depois da rebelião aca-
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bada, porque em nada concorrem para o que está feito;
mas nas ações desenvolvidas e praticadas até se concluir
e sem as quais não se podia consumar. Não devemos
ações de oberebeldes
dos
pelas
o
conhecimento
procurar
diência prestada ao poder Soberano que é coativo, porque
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e
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dos preceitos do poder usurpado, enquanto é impossível
resistir-lhe.
Que o poder Soberano é sempre coativo em seu território, enquanto revestido de forças para se fazer reconhecer, respeitar e obedecer, só pode desconhecê-lo quem
ignora que coisa é poder Soberano. Sob as penas da perda
de vida, honra e fazenda, os Monarcas Legítimos fazem
dobrar a cerviz, a moralidade Política e Civil os soberbos,
intrépidos e façanhosos. E quanto maior facilidade tem
os façanhosos, soberbos e intrépidos, apoderados de uma
Soberania para sob as mesmas penas fazer com que se
curvem a novos institutos os timoratos, pacíficos e prudentes enquanto não têm proteção a que se acolham e à sombra da qual reajam? É necessária uma massa de forças
capaz de equilibrar com as rebeldes para as destruir; mas,
entretanto, que não aparece é necessário obedecer ou morrer. A força legítima ou usurpada e ilegítima são na verdade de origem mui desigual, mas como seja a mesma
força Soberana, a ilegítima obriga com injúria, porque
é de origem corrupta e ilegal, mas obriga como a legítima:
ofende-se da repugnância em ser obedecida e pune com rigor
disos
têm,
Não
particulares
insubordinação.
portanto,
a
morte.
a
ou
obediência
a
entre
escolha
outra
que
persos
É, pois, sempre coativo o poder Soberano em quaisquer
assim
lei
nossa
a
e
depositado;
ache
se
porque
mãos que
o considerou nada decretou a respeito das humilhações que
se lhe prestam, porque é impossível negá-las à coação,
enquanto para as negar não apresenta aos fiéis a necessária proteção.
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Segue-se, pois, de tudo o referido que a lei não pune
indiferentemente todos os moradores na Província em que
se fêz a rebelião e se usurpou a Soberania, mas sim e tão
somente os que a traçaram, prosseguiram e acabaram. Todos os mais estão fora da lei; são conhecidos inocentes,
porque nada fizeram que pudesse ofendê-la« Louvem-na,
vituperem-na, obedeçam-na, não obedeçam, nada disso
acrescenta nem diminui porque já está concluída e na sua
perfeição. Uns a fizeram e são culpados, outros se acharam sem culpa sua, na necessidade de submeter-se ao seu
poder e são inocentes, enquanto não têm meios para a
poder evitar.
Disse enquanto não têm meios de a poder evitar,
porque em se apresentando forças para reivindicar a Soberania ao legítimo senhor, a quem foi usurpada os que
espontaneamente tomam armas para impedir que a restaure,
são novos levantados que acrescem ao número dos primeiros, valendo tanto usurpá-la como impedir que se restaure
a usurpada; é uma nova usurpação o empecer a restauração. Resta, pois, averiguar se o Réu fêz conselhos, confederações ou tratados para o levantamento de que tratamos; se para êle concorreu com ajuda, favor ou conselho
ou se se opôs por algum meio a restauração da Real
Soberania.
É público e notório que não mora na Vila do Recife;
que a sua morada há mais de vinte anos é no Engenho das
Laranjeiras, a dez léguas de distância; que desta morada
nunca vem à dita senão com interpolação de anos entre
cada uma vez; de sorte que desde que Sua Majestade houve
por bem fixar a sua Corte no Rio de Janeiro apenas tem
vindo a ela três vezes, uma a visitar o seu patrício, o Cavaleiro Araújo, depois Conde da Barca, que ali fêz arribada;
outra convocado pelo general para assistir a um Conselho
de Guerra e outras para comprar alguns aprestos para o
casamento de uma filha; e sendo esta a última foi muito
anterior à rebelião de que se trata.
Também é de toda a notoriedade que esta rebelião
foi feita no Recife por seus moradores e talvez pelos dos
18
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seus subúrbios e que daí se foi propagando nos dias sucessivos até o Rio de São Francisco para o Sul e para o Norte
até os confins do Rio Grande. Isto posto, é evidente que
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longo, mas estes deveriam ser denunciados pelas amizades
e freqüentes correspondências recíprocas que nunca houseu
no
constava,
não
a
Réu,
o
eles
e
entre
quem
veram
retiro, que existiam no mundo os que nele não gozavam de
merecimento para terem nomeada.
Ora, morando o Réu distante deles dez léguas era imlevantamento,
esses
a
para
assistisse
prelúdios
possível que
sem que fossem feitos, ou nas Laranjeiras, em que o Réu
morava e os rebeldes não iam, ou no Recife em casa dos
rebeldes, onde o Réu não vinha; mas ninguém pode jurar
com verdade ter visto nas Laranjeiras em casa do Réu
alguns ou algum dos rebeldes, nem o Réu no Recife em
casa de algum ou alguns destes, nem que visse nem a mais
leve correlação, pois em conseqüência é sobremaneira
conconselho,
eles
com
Réu
o
de
ter
impossível
e
evidente
federações ou tratados de levantamento e ainda qualquer
outro de qualquer natureza que se suponha.
Também não é menos notório que os rebeldes procedeos
=
Vivam
do
debaixo
atentado
proclama:
seu
no
ram
Patriotas e a Pátria e morram os europeus = ora, sendo
os europeus o objeto do seu ódio e o Réu europeu, fica
deste
segredo
um
de
manifestar
haviam
não
patente que
jnelindre a um europeu que lhe era tão suspeito quanto
odioso. O segredo é de natureza a não se fiar, senão de
sujeitos de amizade a toda a prova e'de conhecida unidade
em sentimentos; mas nenhum tendo amizade com o Réu,
nenhum tinha segurança de quais eram seus sentimentos para
dele fiarem um segredo que revelado lhe era fatal. Ti-
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nham, pois, necessidade e interesse em ocultar-lho e encobrir-lhò.
Ora, nunca podendo o Réu conhecer êste segredo nem
pelas conferências em que se preparava, porque a elas não
assistia, nem que as houvesse sabia, nem por participação
dos rebeldes que não lhe professavam amizade e tinham
interesse em encobrir-lho, é evidentíssimo que para o mesmo
não podia cooperar com o conselho, favor ou ajuda. Porque, como se pode favorecer ou ajudar uma empresa de
que não se tem notícia ou aconselhar um negócio que não
se consulta e antes se encobre?
Tão longe estava o Réu de conhecer esta rebelião antes de praticada, que eram passados seis ou oito dias depois de finda e acabada sem ter chegado a sua notícia.
Principiada e concluída na tarde de seis de março, a
sete despacharam os rebeldes a participação do sucesso
a quem lhes conveio convocar para acudirem à defesa da
Pátria. A oito e nove passaram as tropas da vizinhança
o Réu com direção ao Recife. A dez e onze regressaram
para suas casas e pelos últimos compreendeu o Réu que
ali tinha havido algum sucesso sério, mas não se lhe informando a natureza dele, a sua idéia não passou de confusa. A doze ou treze é que apareceu a fama de que os
Pernambucanos tinham, proclamado a liberdade da Provincia, depondo o Governo de Sua Majestade e instalando
outro em seu lugar. Agora é que o Réu fica com idéia
clara do sucesso, mas já cercado dos que, durante os dias
da sua ignorância, tinham concorrido a jurar fidelidade e
ofertar serviços e subsídios ao novo Governo e igualmente
atemorizado de que os europeus fossem objeto de ódio e
suspeição entre eles, para se fazer arriscado entre os mesmos a inocente qualidade da origem. Todavia, à vista do
referido, cada vez mais claramente se conclui ser impossível que o Réu concorresse para o que ignorava ou aprovasse e ajudasse uma ação de que nada sabia. Não carecemos insistir mais a êste respeito, pois que não encontramos
na Devassa testemunhas que persuadam o contrário destas
verdades.
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Nada desejava o Réu aproximar-se ao novo governo
— Morram os Euroo
sôbre
instalado
fora
proclama:
que
peus; mas reparando-se na sua tardança em aparecer
entre os da vizinhança, não se esqueceram de arrancá-lo
do sossego do seu inveterado retiro. Um ou dois dias deum
foi-lhe
entregue
sucesso,
do
a
fama
chegar
lhe
de
pois
aviso em que se lhe ordenava comparecer. Êle descarregou
sôbre êste o furor, fazendo-o em pedaços, que não podia
desabafar sôbre os autores; um momento de ira o privou
de conservar êste monumento de que agora sente a falta para
acrenatural
é
bem
mas
avança;
da
verdade
que
prova
ditar-se que o Réu, se por um tal motivo se resolvesse a
comparecer ante um governo instalado sôbre tão tirano
irreao
obedecer
necessário
poder
contudo,
Era,
proclama.
sistível, por falta de meios para iludir a obediência pelos
dias (o Réu não fêz memórias das épocas para as dar com
toda certeza) entre quinze e dezessete de março foi a primeira vez que apareceu e em que imediatamente o empresaram para assistir as suas sessões, na denominação de
Conselheiro, sem outro título nem juramento, no que
igualmente foi necessário consentir por falta absoluta de
proteção, a cuja sombra o poder repudiar.
Daqui em diante principia o Réu a representar entre
eles o papel de subordinado, cumprindo os seus preceitos,
para poupar-se aos efeitos do poder Soberano administrado
não
lida
de
em
temerários,
e
façanhosas
mãos
gênios
por
admitirem desobediência à autoridade, que em si tratavam
de radicar. Serviu, pois, o Réu, mas por não ter proteção a
cuja sombra pudesse deixar de servir. Serviu, mas para
evitar os perigos em que o meteria a insubordinação ao
meio
outro
nenhum
os
podia
Soberano,
por
quais
poder
evitar. Serviu, mas para êste serviço lhe servir de passaporte ou salvo-conduto a qualidade de europeu, sempre
odiosa e acusador a sôbre qualquer desconfiança ou suspeita,
até chegar a salvo ao tempo de reverter a subordinação
legítima de que nunca procurou apartar-se. Serviu, mas
em objetos que não tinham por motivo fazer a revolução
a
rebeldes,
acabada
e
completa
se
achava
que
pelos
que
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projetaram, praticaram e conseguiram. Serviu em uma palavra, por prudência a que o obrigava a necessidade e não
por vontade, a qual resistia o poder da Soberania usurpada
enquanto não fosse abatido e derrubado pelo da legítima.
E poderão estes serviços posteriores servir de princípio,
progresso ou acabamento da rebelião anterior que a lei
proíbe? Poderão constituir o Réu criminoso da rebelião que
outros tinham feito? Uma e outra coisa parece impossível.
O primeiro enquanto o Deus Onipotente não for servido mudar a ordem da natureza para que os sucessos de hoje
possam ser os de ontem ou do mês passado e o segundo
porque nem a nossa Lei diz uma só palavra a respeito dos
sucessos posteriores que nada concorrem para fazer a rebelião, já feita, a fim de que não a estendamos a outro gênero
de ações que ela não quis abranger na sua sanção; nem há
direito que admita envolverem-se uns nos delitos cometidos por outros, fazendo-os imanentes em seus autores, a
fim de que não transcendam a terceiros que nem mediata,
nem imediatamente para eles concorreram.
Não há, pois, motivo arrazoado e jurídico, pelo qual
possa concluir-se que entre no catálogo dos rebeldes aquele
que fêz ações que nunca tiveram por objetivo a usurpação
da Soberania Real, mas o de subtrair-se ao poder coativo da
usurpada, que podia ser muito fatal a um europeu. E como
poderá presumir-se rebeldia em um homem nascido na Provincia do Minho, em 1750, criado e educado na Monarquia,
em tempo que não eram da moda revoluções e em que
cada um se julgava feliz, vivendo em paz à sombra do Govêmo Político em que nasceu; sucessivamente ocupado no
Serviço Civil da Casa Real desde 1775 até 1787, em cujos
serviços deixou por escrito muitos e variados monumentos
que ainda hoje podem atestar o zelo e atividade com que
se empenhava em cumpri-lo com satisfação; em uma idade
provecta em que o sangue gela para não admitir as empresas a que a efervescência da mocidade ainda ciosa dá
o fermento; em um homem que desde muitos anos procura
viver no sossego da solidão, apartado de todo o tumulto
de negócios? Se a sua educação desde o nascimento sem-
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menos vezes ou por falar mais claro, acharam modos de
equilibrar e compor suas ações externas de maneira que,
no
favorável
achassem
privencidos,
ou
partido
vencedores
e
adverreflexionar
é
então
mas
preciso
afortunado;
meiro
tir que estes gozavam de qualidade Patriota, vivam os Patriotas, que lhe permitia as liberdades que o Réu defendia
"Morram os europeus". Os primeiros podiam a
a de europeu.
salvo praticar maquiavelismos, porque deles nada se suspeilava, mas o segundo devia com toda circunspeção acautelar
tudo quanto pudesse originar suspeita e faltar ao serviço,
era capaz de produzir uma. O Réu, filho da Província do
Minho, nunca teve propensão para se instruir nesta capciosa
arte das cortes; folga de que os seus caminhos não se
desviem da mais perfeita reta para os seus fins. Não
fidelidade devida
da
retirar-se
cogitou
nem
mesmo
procurou
ao seu legítimo Soberano. Achou-se cortado dela por um
círculo de rebeldes, que lhe não era dado evitar. E esperou
com toda a prudência pela reivindicação que o resgatasse
da opressão e o restituísse ao seu precedente estado. E será
isto infidelidade! O que acrescenta Gonçalo Marinho de
Castro que o Réu aceitara emprego de Conselheiro sem ser
a isso obrigado, é digno de resposta, depois de ter jurado
rebeldes. Os rebeldes
nomeados
dos
um
pelos
foi
que
senhores do poder conão
estavam
nomearam,
o
quando
antes
elegendo
este
a
êle
resistiu
não
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Por
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que
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os
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amontoados
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que
cance para os espalhar, intimidar e fazer ao menos um
Foi medo inmilitar?
honrado
oficial
de
aparente
papel
digno do homem que professa armas.
Talvez pretenda imputar as suas omissões indesculpáveis ao General, que tinha presente; mas é visível que se
este homem de pena cometeu algum erro foi-lhe sugerido
operar
nada
sem
conselhos
cujos
espada,
podiam
de
pelos
em manejos bélicos de que nunca se instruíra; o erro todo
não aos próe
iludiu
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conhecimentos
que
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prios
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era governador de paz, muito agradável e accessível aos
seus subordinados, muito limpo de mãos; em uma palavra,
dotado de qualidades que o fazem saudoso a todos os discretos pernambucanos. Dirá alguém que o Réu faz elogio
à amizade ou interesse? Não, Ilustríssimos Senhores, êste
é feito à inegável Justiça. O Réu nunca lhe deveu algum
favor. Não o viu e nem com êle falou em todo o seu prolongado governo mais de cinco ou seis vezes. Não tem
por êle outro interesse que o da verdade e o de desmentir
a falsidade que lhe atribui o primeiro fraco que o precipitou o Marechal José Roberto Pereira da Silva; querer
se fazer Rei o maior amigo do seu Monarca, que lembrado
de que viria mal servido de refrescos no mar, não se
esqueceu de mandar-lhe boa provisão deles? Fazer-se Rei
em uma Província em que se estavam preparando para
não querer Monarquia, como (dizem que o Réu não viu
nada destes sucessos) que lhe fora denunciado? Estas
extravagâncias só lembram a quem deseja honestar seus
repreensíveis feitos com prejuízos de terceiro. Desgraçado do
homem que se lança na prisão; esta é semelhante ao pregão
que qualquer maligno lança sobre qualquer cão dizendo
que está danado para cada um arremeçar sobre êle mais
ou menos pedras até que o matem, sem mais exame,
estando todavia na mais perfeita saúde. Sigamos, porém,
o nosso objeto. A verdade cada vez é mais velha e curvada; anda muito devagar, mas em chegando ao fim da
sua jornada há de desmascarar muitas coisas que a usada
fama velozmente assoalha sem escolha e a pérfida malícia
lhe recomenda com empenho e sagacidade.
Deixadas em paz as testemunhas quinta, sexta, sétima,
trinta e nove, quarenta e cinco, sessenta e cinco, setenta e
oito, oitenta e um, cento e dez, cento e doze, cento e vinte
e três, cento e quarenta e oito e cento e sessenta e uma,
que juraram verdade, somente nos entreteremos com as que
juraram com mais ou menos falsidade. São estas: Antonio de Morais Silva, vigésima sétima, Antônio Ferreira
Moreira, trigésima oitava, Claudino José Carrilho, quadragésima sexta, Antônio de Castro Viana, centésima décima
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trigésima
centésima
sexta,
Vieira,
José
Joaquim
quarta,
Antônio de Albuquerque e Melo, centésima quinquagésima.
E diminuindo ainda duas destas seis, Antônio de Castro
Viana e Joaquim José Vieira, que juram verdade quando
afirmam que se formara um conselho supremo de apelavários
nomeados
foram
dele
membros
e
que para
ções
e entre eles o JRéu, mas não quando afirmam que os nomeados foram vogais como diz a primeira, ou foram membros como diz a segunda, porque nem vogais nem membros
formado,
conselho
um
de
sido
ter
posto
que
que,
podiam
não consta nem pode constar que tivesse exercício, se de
o ter se pudesse tirar a conclusão que se procura sobre
os que foram ou não foram rebeldes.
Vejamos, pois, a religião do juramento do ex-Juiz de
Fora da Bahia, Capitão-mor do Recife, homem multiforme,
assim em empregos como em extravagâncias, afirmando
tamviu
foi
à
casa
do
Governo
as
vezes
provisório
que
que
bém votar o Réu como seu conselheiro; que repartido depois o expediente do governo por três governadores dando-se
a cada um seu conselheiro o Réu foi distribuído ao Padre
João Ribeiro; ora, até aqui só temos a notar a sagacidade
com que oculta ter sido conselheiro e. votar como os outros
conselheiros e ser visto cumprir este emprego como êle o
via cmprir aos mais. Porém, vejamos o resto. Continua
êle que depois ouviu dizer que o Réu compôs uma Lei
orgânica que apresentou ao governo. Aqui já não diz a
verdade, porque da que compôs o Réu não sabe pelo ouvir,
mas pelo ver, porque este lha mostrou em sua casa, em
ocasião de visita que lhe fêz nesse tempo, de que não teve
correspondência em razão do recato em que o Réu vivia
entre estas gentes que suspeitava andarem observando os
seus sentimentos. Diz mais que outro conselheiro fizera
outra que também apresentou e que uma saiu para se remeter às Câmaras, sem declarar o que desagradou ao governo
e a que aprovou para ser remetida, talvez com o destino
de, persuadir que a aprovada fora a do Réu, que a encheu de confusões para desagradar, como desagradou ao
a
Câmaras,
às
outra
desagradou
como
a
assim
governo,
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que foi remetida. A razão porque ao Réu se fêz necessário encarregar-se da sua a manifestou nas respostas que
a êste respeito deu às perguntas que lhe foram feitas, segundo a sua lembrança, pois que não as tem presentes.
Diz mais que o Réu se tinha encarregado de fazer a constituição. Agora isto é absolutamente falso. O Governador
letrado, logo no primeiro dia que o Réu apareceu na Sala
do Governo (porque às suas particulares nunca foi) disselhe ao ouvido que esperavam fosse o seu Franklin, mas
respondendo-lhe o Réu que não tinha para isso os conhecimentos que êle fora procurar pelas Cortes da Europa, à
custa de anos de mora e que nunca vira obras suas, êle lhe
apresentou o livro das constituições que compusera para as
Províncias Americanas para ver obras dele e nunca mais
se falou em constituição. Se o dito governador praticou
outra coisa com a testemunha ou a testemunha com êle,
o Réu nem o sabe, nem tem culpa do que cada um pratica a
seu respeito. O certo é que o ter o Réu tomado o encargo
de fazer a constituição é tão falso que, deposto pela testemunha debaixo da razão de ouvida, nem declara a pessoa
a quem ouviu, nem entre vinte e uma testemunhas que a
respeito do Réu juraram na Devassa se encontra outra que
convenha nesse fato, e, portanto, não é somente falso, mas
falsíssimo. Ohl Mas um homem letrado, Ministro e atual
capitão-mor não é pessoa de quem se suponha enganar
a Religião do juramento. Quem sabe, Ilustríssimos Senhores, que, por motivos de Religião, andou muito tempo
expatriado por Londres e Paris, não pode espantar-se que
falte à verdade que promete declarar, debaixo dos nexos dela.
Antônio Ferreira Moreira jura falso quando afirma que
o Réu fora Ajudante de Secretário. Havia sim, um Ajudante de Secretário, que era o Padre Pedro Tenório, do
Secretário José Carlos Mairink; mas o outro secretário, o
Padre Miguel de Almeida e Castro nunca teve ajudante.
Claudino José Carrilho jura falso, dizendo haver fama ter
o Réu feito uma proclamação contra o Governo de Sua
Majestade. O Réu fêz uma na verdade, que foi lida em
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algumas ruas do Recife por êle mesmo, no dia da restauraà
obediência
submeter-se
de Sua
a
o
convocando
povo
ção,
Majestade, depois de ter assistido na Fortaleza das Cinco
Pontas ao levantamento da Bandeira Real e de fazer-se sinal às outras fortalezas para imitarem àquela, como estava
ajustado entre o Réu e o chefe da família que as estavam
governando. Se a testemunha fala desta proclamação, só
jura falso no acréscimo de ser contra Sua Majestade, o que
era a bem do mesmo Senhor; se fala de alguma outra em
tudo é falso, porque o Réu nenhuma outra fêz. Ambas
estas testemunhas juram cada uma seu fato singular em
e
uma
das
vinte
outra
nenhuma
concorda
não
que
que
juraram a respeito do Réu na Devassa.
Resta-nos o famoso Antônio de Albuquerque e Melo,
que depois de ter jurado a respeito do Réu a verdade de
ter sido conselheiro, a folha 367, de tal sorte se arrependeu
de não ter desfigurado com alguma infecionação das de
sua invenção que depois de ter prolongado seus juramentosaté folha 376, tornou a êle para afirmar que foi um dos.
rebeldes mais influídos no serviço e partido da rebelião.
Que foi acérrimo defensor da mesma nas sessões do Conselho. Que a defesa consistia em dizer, como foi público,
que a palavra revolução era sinônimo de sangue, que se
devia fazer sangue para salvar a causa da Pátria, pek>
que enchia o povo de terror. Ora, ser público o que esta
testemunha jura e nenhuma das vinte e uma que a respeito
do Réu juraram, nem ao menos o outro Antônio de Morais
Silva, concordarem neste fato, parece que quanto se pode
desejar demonstra a falsidade dele, sendo impossível que
a ninguém mais lembrasse o que foi a todos público. Enchia de terrror o povo. Logo, não favorecia a causa da
Pátria, antes a destruía, pois que a mantença e conservação dela depende de convencer e animar o povo e entusiasmá-lo, o que não se consegue por via de terrores,
mas por encantadoras doçuras e alocuções lisongeiras; mas
nunca aparecerá (a não ser por outro semelhante Albuquerque) que o Réu se ocupasse nem em aterrá-lo, porque
dizendo-se a causa sua, o período desta operação seria imi-
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nente e infausto, nem em animá-lo sem que tivesse com
vele a popularidade e familiaridade (que era impossível
^estabelecer entre moradores tão distantes do Réu que não
era visto no Recife senão de anos em anos) necessário
para ter entre êle a influência e crédito com que pudesse
arrebatá-lo. De ser o Réu sanguinário, o que se pode inferir é que tem índole ferina, mas num dos Apensos à Devassa
existem documentos que lhe foram mostrados no ato de
perguntas, pelos quais bem se convence que o Réu antes
poupava sangue, do que desejava vertê-lo. Êle poupou
outros mais perigosos em que não fala, porque não tem
provas prontas, porque os possuidores dos documentos só
reservaram do estrago o que lhes pareceu conveniente ao
seu próprio interesse. Mas quantos de índole ferina servem bem aos seus Soberanos com muita fidelidade? A fidelidade nunca se mede pela diferença dos gênios particulares, mas pela prontidão e zelo com que cumprem as
Reais Vontades, os ferozes e tiranos são ótimos vassalos
enquanto suprimindo e sufocando a perversidade de suas
péssimas inclinações, observam as leis que são o órgão
que expressa a vontade Soberana. Diz mais esta testemunha, que o Réu foi dos rebeldes mais influído no partido
e serviço da rebelião. Agora supõem, ou capciosamente
quer que se suponha, que o Réu serviu os rebeldes na ação
da rebelião enquanto houve partido contrário a ela; mas
lendo êste já demonstrado que apenas serviu o governo
que estabeleceram já vários dias depois de formado, não
é isto mentir sem pudor? Como o Réu poderia achar-se na
ação da rebelião antes de saber dela e servir muito influído a seu partido, sem saber nem deste, nem do outro
em contrário? Quando o Réu soube que um se achava firmado, o outro já se tinha rendido. Esta testemunha, Ilustríssimos Senhores, só pode ser crida na parte em que
concorda com as outras, igualmente que o outro Antônio
de Morais Silva, mas não no que as outras não concordam
com eles, Para descobrir o que é esta basta, Ilustríssimos
Senhores, que se sirvam refletir todo o seu juramento.
Aí dá claras provas de conhecer as casas de clubes e. os
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clubistas que a elas vão e o que entre si tratam! Ora, se
é certo que tudo isto se faz por modos impenetráveis aos
que não são sócios, como atestam os impressos que correm a esse respeito. Quem é esta testemunha? Oh! não,,
êle depõe de fama. Está bem, mas como se pode formar
fama do que se faz oculto? Esta forma de jurar é para
não se fazer conhecido, assim como o outro Antônio
procurou jurar de modo que se não penetrasse que fora,
conselheiro.
Quaisquer, porém, que sejam os serviços pelo Réu
prestados à irresistível força da Soberania, como não tem.
por objeto a usurpação desta, não podem constituí-lo réu,
ou co-réu de crime para que nem direta nem indiretamente
concorreu, do crime que outros tinham feito e consumado.
Foram serviços que tinham por inocente objeto escapara perigos e não fazer revoluções a espera do melhoramento
de circunstâncias. Resta, pois, vermos se quando estas circunstâncias melhoraram o Réu lhe moveu algum impedimento para se frustrarem e não produzirem efeito. Se o
Réu, por fim, degenerou da fidelidade de que não procurou,
afastar-se no princípio.
Desembarcados, segundo o Réu ouviu, quinhentos infantes da Bahia nas Alagoas, e ancorados dois navios armados sobre o porto do mar, seguiu-se um encontro das
tropas na Utinga que se publicou ter cedido em vantagem*,
das republicanas; outro mais sério se travou em Ipojuca
em que um dos governadores ficou estropiado e preso e se
publicou ceder em favor das tropas reais. Seguiu-se a isto>
fazer-se no dia seguinte um conselho de guerra a que o Réu
conseguiu assistir para não lhe escapar o que nele se
resolvia. Principiou êle pela resenha das tropas que tinha
à sua disposição que calcularam chegar a três mil, número»
muito superior ao da Bahia e assentaram unanimemente
provocar estas aos planos do Cabo de Santo Agostinho para
aí lhe darem batalha. Retirados os vogais, deixou-se o Réu
ficar só com os dois governadores existentes; e porque
apesar da maior perícia dos Comandantes Baianos, receava
que prevalecesse a superioridade do número e que uma fe~

282 —
licidade conseguida os encheria de entusiasmo e orgulho
para se empenharem em novas empresas, empenhou quan¦tas razões ocorreram para persuadi-los, como felizmente
chegou a persuadir, que a resolução do conselho fora precipitada, expondo à felicidade de uma batalha que era
incerta, a perda de tudo quanto até aquele ponto tinham
sem
cabos
seus
e
bisonhas
eram
tropas
suas
ganhado; que
experiência para se prometerem grandes sucessos antes que
o
a
com
familiarizassem
Que
se
a
guerra.
pouco
pouco
melhor acordo era procurarem um ponto defensável onde
a
ir
aprendendo
e
ataques;
frustar
guerra para
pudessem
depois formar as grandes empresas, estas e outras razões
as
convencidas
foram
com
lembram
não
agora
que
que
suas instâncias abriram seu coração a brecha que o Réu
dio
tomaram
ajustada,
batalha
da
lugar
Em
pretendia.
verso acordo de sair da capital cobertos de um bom parque
de artilharia e abundância de provisões a procurar a sua
mais defensável segurança.
Eles marchando, o Réu ficou cogitando nos meios de
sem
capital,
à
Sua
Majestade
a
obediência
de
proclamar
e
Cinco
Brum
do
Fortalezas
recebesse
estrago
das
se
que
Pontas que a dominam e em poucas horas a podem reduzir
a lamentável estrago, as quais ficaram guarnecidas por
tropas rebeldes. Nestas meditações aparece-lhe Francisco
de Paula Cavalcante a consultar o que faria com mais
acerto em tais circunstâncias; e não apressando o Réu a
sua resposta, por não estar certo da sinceridade da perestavam
filho,
e
irmão
se,
seu
lhe
declarou
êle
que
gunta,
senhores da fortaleza, o que o Réu ainda não sabia, por
ser arranjo feito pelos governadores em tempo que o Réu
se furtava às suas vistas para não o envolverem na sua
marcha. Sendo, pois, as fortalezas o objeto do seu receio
e tendo em presença como consultor o chefe dos que as
tinha
consulta
a
mais
de
duvidou
não
que
governavam,
o
sobre
balançava
dúvida
em
a
resolver
objeto
que
por
afoito
respondeu
lhe
e
então
abraçar
devia
partido que
as
suas
sobre
arvorar
obrar
era
melhor
o
podia
que
que
muralhas as Reais Bandeiras e advertir disso o bloqueio
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com um tiro de peça e depois proclamariam ambos
pela
rua ao povo a obediência de Sua Majestade, a quem um
semelhante serviço não podia deixar de ser muito grato
pelos seus grandes resultados. Abraçado este conselho de
boa vontade e imediatamente ajustou com o Réu aparecerlhe de madrugada nas Cinco Pontas onde ia dormir para
desta fortaleza começar a operação entre ambos ajustada.
Saiu êle a fazer as disposições que lhe pareceu e o
Réu fêz a Proclamação que no dia seguinte leu nos lugares
em que encontrava ajuntamento do povo e com ela
pronta
foi de madrugada à dita fortaleza em que imeditamente se
arvorou o Real Estandarte e de que ambos sairam a fazer
a dita Proclamação. Chegados à casa do Intendente da
Marinha, aí escreveu o Réu uma carta ao Comandante
do Bloqueio, encarregado do Governo Interino da Província, dando-lhe parte do estado das coisas para não ter
mais dúvida em descer em terra e tomar a sua posse. Esta
carta foi escrita por mão do Réu em nome de ambos e
por ambos assinada; e o portador dela para o bloqueio foi
José Carlos Mairink, que atualmente, dizem, pretende atribuir-se o trabalho do Réu, sem que em toda esta operação
fosse visto enquanto pôde ocorrer risco de encontrar-se
alguma oposição. Depois de tudo acabado e quando a dita
carta se estava a fechar, então é que apareceu abraçando
aos seus com reforçadas vozes de vivas. Não teve em toda
esta ação outra parte.
Esta carta de avisamento demonstra a parte que nesta
contra-revolução da capital teve o Réu; porque como escreveria êle ao Governador Interino para vir tomar posse do
govfêrno, se não lhe tivesse preparado a certeza da paz
com que devia gozá-lo? Em qual outro direito fundaria
o Réu o de participar-lhe semelhante sucesso se não fosse
o de dever-se ao seu manejo e direção? Quem o aguilhoaria a escrever a um desconhecido sem causa, a não
ser o orgulhoso gosto de submeter a obediência de Sua
Majestade sem sangue. A estimulante alegoria de ter livrado a Sua Majestade do desgosto que podia conceber pela
<Iesmembração de uma das porções mais importantes de
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seus domínios e dos trabalhos e despesas que podia custai'lhe a restauração? Sim, Ilustríssimos Senhores, são estes
os
só
estes
não
são
mas
carta;
aquela
fazer
os motivos de
resultados. O exército revolucionário decampado dessa catoda
tinha
não
ainda
vespertina,
perdido
tarde
na
pitai
o
artilharia
da
o
estrondo
Recife,
a vista do
quando
advertia que na sua retaguarda havia novidade; e vendo
arvoradas as Bandeiras reais sobre os seus baluartes, todos
ali
e
tráficos
amizades
que^
das
famílias,
se lembraram
a
fêz
se
tão
completa
e
unir
lhe
virem
se
deixaram para
deserção que se dissipou êsse exército de maneira que gooutro
não
acharam
aderentes
e
comandantes
vernadores,
madas
labirintos
nos
responsabilidades
às
suas
que
abrigo
enforça
foi
Não
que
descobrindo.
foram
se
tas em que
contraram ou que esperassem encontrar na direção que
no
mas
o
verem
deserção;
que
à
obrigou
os
levavam que
serviço,
seu
a
levaram
os
revolucionários
que
dos
séquito
cômodos
e
estabelecimentos
famílias,
das
cortados
ficavam
submetida e a que ao
viam
capital,
na
que
deixavam
que
os
medo
foi
Não
que
reverter.
não
contrário
poderiam
espantou, porque ninguém lhes saiu ao encontro para inos
conveniências
que
as
fundir-lho; mas foram
particulares
chamou aos lares que deixaram antes que ficassem deles
privados para sempre.
Ninguém presume que o Réu insiste na persuasão desta
despido
a
sua
vida,
Por
toda
interesse.
verdade
por
pura
desta baixeza, vivendo cômodo e satisfeito, sem ser rico,
não é crível que por fim da que ainda goza, contraía vícios
Se no que
empreendedora.
época
na
ambicionou
não
que
expõem obrou bem a favor de Sua Majestade, pagou-lhe
a dívida que lhe devia; e ninguém deve recompensa pelo
boa
e
honra
da
homem
amante
Mas
se
lhe
qual
paga.
que
reputação, lançado em masmorras a título de inf idelidade,
não lançará mão de tudo quanto possa purificá-lo de tão
negra nódoa? E eis aí porque o Réu não se contenta só em
demonstrar que assim como no princípio não foi rebelde
fim o
no
também
rebeldia,
de
ações
cometido
ter
não
por
não foi, porque nada opôs a restauração da Real Sobe-
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rania; pois que isto melhor se clarifica demonstrado que,
em vez de estorvos, conseguiu facilitar-lhes os caminhos.
A êste respeito poderia o Réu valer-se de mais alguma
coisa que cala em reverência àquela regra jurídica que
o nada alegar vale tanto como não provar o alegado.
À vista de tudo, parece estar bem claro que o Réu não
foi rebelde na usurpação da Soberania, nem isso consta
das testemunhas da Devassa nem foi rebelde na restauração
da Soberania, porque as mesmas testemunhas não o juram.
Pois, então quando foi rebelde? Só se foi enquanto se
sujeitou ao poder da Soberania. Mas o poder da Soberania
em mão do legítimo Soberano não é coativo. Sofre insubordinação ou desobediência que não castigue, como é
necessário? Não. Pois, pior é na mão de usurpadores em
que de coativo passa a tumultuário e tirânico, ao menos
enquanto suspeitam que não está bem e geralmente reconhecido. Enquanto julgam que ainda há quem tenha saúdades do sucesso e paz em que vivia no sistema do Governo
a que estava acostumado. E quem não procurará resgatar
nestas circunstâncias tão apertadas, com as humilhações
que lhe ordenam, a vida que lhe ameaçam? A lei o permite,
quando a êste respeito se cala. Que não hajam rebeliões;
que se não oponha resistência à restauração da cometida,
o que seria nova rebelião; e que se castiguem os rebeldes é tudo quanto ordena e decreta, mas não que se proceda
contra os que, por falta de proteção, não podiam deixar
de obedecer.
Quer o Réu supor que Sua Majestade, por acaso, nas
circunstâncias em que se achou passasse ao alcance da sua
"Senhor,
fazer
a
seguinte
Até sessenta
lhe
súplica:
voz para
e sete anos (relativamente ao de 1817 em que a rebelião
apareceu) de idade tenho vivido feliz à sombra do Governo
de Vossa Majestade e não desejo mudar de Senhor até a
próxima sepultura; porém, os rebeldes que me cercam estão
gritando-me que ou hei de mudar de Senhor ou morrer
— morram os europeus = se Vossa Majestade não me açode
com a Sua Real Proteção arrancando-me das garras destes
opressores, eu não tenho poder para escapar a alternativa
19
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a que me obrigam; Valha-me, pois, por Sua Alta Benignidade. A uma semelhante súplica o dito Senhor, comovido
e enternecido pela minha constante fidelidade e crítica situação,não diferiria com ternura. Pois que tão fiel vassalo
tem sido e deseja ser até o fim da vida, tem direito bem
fundado a exigir-lhe a proteção que carece; mas não tendo
aqui prontas as forças necessárias para valer-lhe com a
pressa que necessita eu vou incessantemente organizá-las e
pô-las em movimento para to utilizarem se, entretanto, achares meios de conservar a vida. = A conservação da vida,
«Senhor, depende de eleger a obediência, até chegar a proteção de Vossa Majestade. Eu vou, portanto, iludir estes
rebeldes com uma aparente submissão, até que me venham
resgatar as armas de Vossa Majestade do cativeiro em que
me põem a dos rebeldes.
Quem não verá na resposta do Soberano suposta, a
imagem da mais própria que podia esperar-se de um
Monarca dotado de um coração terno e de uma sublime
magnanimidade? E quem, depois de tão Paternal resposta,
poderá achar vício no serviço prestado aos rebeldes até
chegarem as forças reais para destruí-lo? Pois, eis aí o
caso e a situação do Réu. Achando-se cercado de rebeldes,
antes de saber da rebelião e depois de saber que se tinha
feito com a proclamaçâo: = Viva a pátria, vivam os patriotas e morram os europeus == chamado e empresado para
o seu serviço; que faria ou poderia fazer antes de aparecerem as forças de Sua Majestade que esperava e era
de esperar? Atender os rebeldes com serviços para salvar
a vida até poder mudar a sorte para privá-los da sua para
nunca mais servi-los. É isto quanto a prudência e bom senso
exigem,» enquanto da perda da vida, se não pode seguir
utilidade à causa pública.
Ah! Magistrados Ilustríssimos, para o discurso emparelhar com a grandeza da nódoa de infidelidade chegaria
a um volume repelente do gosto de o ler. Findemo-lo, pois,
deixando a-tão gravíssimos e Sábios Julgadores o« Suplemento do resto. A questão do nosso Réu em pouco se encerra. Não pretendendo apartar-se da fidelidade a Sua
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Majestade em que vivia deu prova incontestável de
querer
permanecer como estava, permanecendo nela por vontade
e segundo os sentimentos de seu coração; e em
procurar
reverter a mesma fidelidade pelos cálculos da sua razão,
deu provas que o terem arrancado foi ação violentada e
contrária aos seus sentimentos. Pois, então, os serviços
entre estes dois extremos que não tinham por objeto a
rebelião, mas o escapar ao furor dos rebeldes, foram involuntários como forçados por um poder a que não podia
resistir e tanto assim que assim que cessou a necessidade
de obedecer, antes procurou e conseguiu destruir os seus
opressores. Não se verificam, pois, no Réu, as
qualidades
de que a lei faz depender a qualidade de rebelde, antes
tudo concorre a demonstrar que nunca perdeu a de fiel.
Portanto, espera ser assim julgado, declarada a sua inocência e restituido à sua fama e bens seqüestrados ex supplendis maxime.
F. de mor P.
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