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EXPLICAÇÃO
Êste volume 109 completa a coleção documental existente na Biblioteca Nacional sobre a Rev olução de 1817. Ela
contém, afora pequenos documentos de menor significação,
a defesa de alguns dos principais revolucionários, tais como,
Padre João de Albuquerque Cavalcante, João Nepomuceno
Carneiro da Cunha, Luís Francisco de Paula Cavalcante, Mamiei do Nascimento da Costa Monteiro, Jerônimo Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, João Albuquerque Maranhão, de Meriri, João de Albuquerque Maranhão, da Paraíba,
e seu filho do mesmo nome, João de Olanda de Albuquerque
Maranhão, Cadete José Jerônimo Salgado de Albuquerque
Maranhão, Manuel Luís de Albuquerque Maranhão, José Filipe de Albuquerque Maranhão, José Carneiro de Carvalho da
Cunha, Filipe Lopes Neto Santiago, Francisco José Correia
de Queiroga e Joaquim Ramos de Almeida. O grande advogado continua a ser Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos, cuja capacidade argumentativa, inteligência, lucidez e
bravura ficam mais uma vez evidenciadas nestas páginas. As
razões jurídicas, os motivos sociais e psicológicos da defesa
já foram também expendidos em outros volumes desta série.
As referências gerais e especiais a figuras como Antônio de
Morais Silva e aos episódios e sucessos da revolução se repetem nestas defesas, que por isso mesmo reforçam a opinião
geralmente aceita de que a Revolução eclodiu de repente,
sem longo e antecedente preparo. O advogado lembra especialmente que seria impossível manter o sigilo da revolução,
"a
admiração,
pois ainda em sua época causava surpresa e
estabilidade e segurança do segredo dos honrados e fidelíssimos e valerosíssimos fidalgos que prepararam a restauração de Portugal não durando êste negócio mais que 40 dias,
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e entre 40 homens todos interessadíssimos pelas perseguições
e ultrajes que recebiam do governo espanhol: ainda hoje há
escritores que afirmam que o segredo em 30 dias não passou
de 9 pessoas e que nos últimos 10 é que abrangeu a 40, se
pois o mundo literato que conhece a dificuldade do segredo
pela análise exata do espírito e coração humano se espanta
como se poderá crer, que em Pernambuco entre brasileiros,
que têm o defeito de ser pouco segredistas, existiram a ajuntamentos revolucinários de mais de 600 pessoas, e por anos
sem ter sido revelado?"
Denunciam-se costumes e preconceitos sociais que distinguem mercadores e negociantes, estes e os botiquineiros e
retalhistas. O advogado procura demonstrar a variedade da
fé que devem merecer estas diferentes castas de testemunhas,
sendo que na "imoral classe dos mercadores de retalhos...
a verdade não tem pega, pelo contínuo uso de mentir que
lhes é preciso para lucrar". Para o advogado toda esta nobreza de Pernambuco foi constrangida pelos próprios acontecimentos denunciados pela mordacidade caluniadora do "ranchinho da rua do Queimado", que queria vingar partidos,
paixões, ressentimentos e frustrações pessoais.
As discriminações raciais também aparecem nestas páginas, quando se diz na defesa de Joaquim Ramos de Almeida, que "há ordinariamente muito pouca consideração para
"nunca
entrou em negócios
com a côr preta", ou que. preto
de branco".
O delito da palavra ou do pensamento se puniu ou pretendeu punir com o mesmo rigor com que se destruíram os
atos revolucionários. Mas felizmente soube-se resguardar a
tolerância e o horror à tragédia que são traços da personálidade luso-brasileira. Num país que durante a fase colonial
pensava-se o menos possível, pois cada palavrinha inocente
podia ser deturpada e ter conseqüências gravíssimas, não era
estranho que o delito de pensamento fosse castigado. Mas
sempre se boatou muito, como diz o advogado ao sustentar que
não havia casas revolucionárias, mas lugares onde reinava
o entretenimento do jogo (p. 231).
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A revolução foi marcada com o ferrete da instabilidade, da desesperação e da loucura; não podia ter nascido em
cabeças de homens revestidos de poder e riqueza, como eram
muitos dos senhores, acusados pelos que queriam mercear-se
do governo real. Não houve premeditação, diz e sustenta
sempre o advogado na indomável batalha pelos seus réus,
mas num país encarcerado pelo colonialismo estreito, que
evitava escolas, imprensa e livros, não é de surpreender que
os homens de recursos fossem aderentes dos princípios liberais e vissem com alegria e alvoroço a irrupção do movimento que dominou o povo, sempre e sempre sangrado no
Brasil.
Os últimos documentos do Departamento de Estado não
pertencem à Biblioteca Nacional; foram gentilmente cedidos
pelo Prof. Mecenas Dourado, que deles obteve cópias. Mais
uma vez agradecemos ao Prof. Felisberto Carneiro a ajuda
erudita com que reviu as várias citações latinas.
Com este volume encerra a Biblioteca Nacional a publicação dos documentos sobre 1817; resta-nos, ainda, o que
faremos no próximo volume, publicar os documentos sobre
o movimento de 1801, chefiado pelos Suassunas.
José Honório Rodrigues
Diretor da Divi6ão de Obras Raras e Publicações

DOCUMENTOS HISTÓRICOS

DEFESA DO PADRE JOÃO DE ALBUQUERQUE
CAVALCANTE

D
Senhor.
Um mísero eclesiástico, nascido na Capitania do Ceará
grande, onde morou até a idade de quarenta anos, oriundo
de pais honrados e fiéis vassalos de Vossa Majestade, homem
de uma vida regular, temido e obediente às Leis, que jamais
em tempo algum foi preso, nem ainda mesmo acusado em
Juízo Secular ou Eclesiástico, sempre zeloso e cuidadoso na
execução dos deveres de seu ministério, encerrado por um
temperamento triste e melancólico dentro das paredes da sua
igreja, quase como em uma solidão, pobre e destituído dos
bens deste mundo, sem amizades, sem correspondências e
sem comunicação alguma particular, de uma conduta irrepreensível, pacífico e sempre fiel vassalo, é o mesmo que,
apesar de tudo, foi envolvido no número daqueles malvados
que no ano de 1817, na Praça do Recife de Pernambuco fizeram rebentar o negro vulcão, cujas chamas espalhadas por
todas as partes, dentro de poucos dias ocasionaram o terror
e assombro dos povos vizinhos, ainda mesmo de capitanias
independentes e lá é logo preso por ordem do General, em-

barcado e remetido em ferros para as cadeias da Relação
desta cidade, onde padece males incalculáveis. Chega finalmente a Alçada em Pernambuco, abre a Devassa e aparece
êle Réu de alto crime e obrigado a comparecer perante um
Régio e Tremendíssimo Tribunal! Que terrível metamorfose!
Um homem sólido que pelo dilatado espaço de quarenta e
[... ] anos representa um mesmo caráter sempre firme e
constante, depois de haver passado os primeiros ardores da
mocidade como se transforma de repente e aparece manchado de negros crimes no meio de uma gente réproba e malvada? Ah! Senhor, o ódio injusto e o desejo ardentíssimo
da mais execranda vingança de inimigos irreconciliáveis foram os mesmos que fizeram imaginar editar os crimes de que
o Réu devia ser acusado e que o arrancariam para sempre da
face do globo! Pouco antes dessa infeliz catástrofe de Pernambuco os fregueses inimigos do Réu haviam trabalhado
ansiosamente para o perderem por meio de calúnias odiosas,
reunindo-se para isso ao Reverendo Visitador Joaquim Saldanha Marinho, inimigo capital do Réu já desde muitos anos e
fazendo revoltar contra o Réu a mesma Câmara, o que foi público e notório e provará o Réu sendo necessário. O Réu suspeita o Vis.dor perante o Governo Eclesiástico e o suspende
de entrar e conhecer de sua igreja, digo de sua freguesia, desvanecem-se os projetos caluniosos e ouve-se o estampido do
vulcão infernal! Passam os dias tenebrosos, aparece a luz
e ao mesmo tempo os Ministros de Vossa Majestade e que ocasião mais oportuna de que esta poderiam achar os inimigos
do Réu para o atacarem e perderem-no para sempre? Cheios
de prazer eles se ajuntam em conselho! Conferem seus depoimentos! E qual seria o resultado? O que se vê na Devassa!
Tal é, Senhor, a acusação do Réu, resultado odioso de
uma mancomunação inimiga! Nela oferecem calúnias as
mais descaradas e execrandas que em tudo são incompatíveis
com a conduta irrepreensível do Réu antes da revolução e
ainda mesmo depois dela, como passa a expor. No dia 7 de
março, sendo 7 horas da manhã o Réu ainda dormia, quando
foi acordado por seu sobrinho Antônio da Rocha Pita para
i

ouvir a triste notícia dessa infeliz catástrofe acontecida nos
quartéis do Recife; êle se levantou espavorido, sai com
passos apressados e ouve que as Tropas de Linha se rebelaram, que a praça, as fortalezas e todo o armamento estava no seu poder, o General prisioneiro e mortos os oficiais
generais. Neste momento recorda-se de ser conhecido Realista, estremece, hesita sobre as medidas que deve tomar e resolve fazer um concilio dos Eclesiásticos e Seculares da primeira ordem, empregados na vila, manda logo convocá-los e
estando todos juntos, êle lhes pergunta o que se deve obrar
na triste situação em que se achavam? Respondem todos
que estando todas as forças no poder dos Rebeldes, o General
prisioneiro, aparecendo um chefe que os projeta debaixo das
Bandeiras Reais e sendo eles homens pobres e sem partido,
deviam seguir a Lei Evangélica que manda obedecer às Potestades, quaisquer que sejam até que aparecesse um dia em
que pudessem mostrar a sua fidelidade ao Real Trono. O
Réu exclama penetrado de uma mais viva dor e se torna inconsolável. No dia seguinte o Réu observa o povo da vila
acelerado e como em uma anarquia, teme ser assassinado,
sabe ao mesmo tempo que o capitão-mor Morgado está no
Engenho Velho à testa de tropas para marchar em favor do
general, monta disfarçadamente a cavalo e corre a valer-se
da sua proteção. No dia 9 recebe o dito capitão-mor uma
ordem do Governo intruso em que se lhe determina que
todos os nobres e empregados do seu Trono imediatamente
se apresentem a êle Governo, debaixo das penas de serem
banidos e tratados como traidores; o capitão-mor intima pessoalmente ao Réu esta ordem, êle que então se achava todo
preocupado de terror, obedece, assim como todos os mais e
acompanha o capitão-mor até a Praça do Recife, onde acha
um Governo instalado, cercado de tropas e artilharia e obedecido por todas as corporações Seculares e Eclesiásticas;
apresenta-se então e faz aqueles oferecimentos políticos que
todos faziam obrigados do medo; o Governo pede-lhe juramento; êle lho nega, debaixo do pretexto de ser um homem
pobre e sem partido; o Governo mostra-se mal satisfeito e

retira-se o Réu para o território dos Afogados, distante da
praça meia légua e aí permanece 8 dias em casa de sua irmã,
não só para pacificar e consolar aquela triste e consternada
família, como também para examinar de mais perto as forças
dos Rebeldes e tomar medidas para salvar-se, foge o seu escravo, único pagem e cozinheiro que possui, vale-se de Domingos Teotônio para o receber no serviço das tropas e o Réu
é logo chamado e obrigado a cedê-lo, volta desconsolado e
queixa-se amargamente deste procedimento a algumas pessoas. O General de quem apesar da sua reclusão o Réu
ainda conserva algumas esperanças favoráveis, é obrigado
a embarcar para a corte do Rio de Janeiro, os Rebeldes aumentam cada vez mais as suas forças, reunindo ao seu partido as capitanias vizinhas; resolve-se o Réu a retirar-se para
sua igreja e aí permanecer cumprindo com os deveres paroquiais, até que Deus se digne pôr o termo a tantas desgraças;
monta a cavalo, chega à sua igreja e recebe uma carta do
Governo Eclesiástico acompanhada de uma Proclamação titulada Preciso; a Carta ordena que o Réu proclame a todos
os seus fregueses em 3 estações de Missas Conventuais, na
forma do costume, o que é executado, e registrada a carta no
livro competente do Arquivo, fixa-se tudo na porta principal da igreja. Treme o Réu de executar uma ordem tão
execranda! Lembra-se de iludir o povo de quem mais teme,
com uma missa de madrugada, de que êle gosta, desprezando a conventual, o que por isso mesmo o Réu antecedentemente havia proibido, pede ao Padre Bento José Vieira que
a celebre, avisa o povo por seu próprio sobrinho, todos concorrem a ela; chega a hora da Missa conventual e apenas
aparecem na igreja o Comandante da Vila, o Professor de
primeiras letras e duas mulheres; então o Réu cheio de um
prazer interior sai estalado com a carta e Proclamação nas
mãos, chega ao lugar do cruzeiro, em que costuma falar ao
povo e diz como enojado, que muito tinha que dizer por
ordem do Governo Eclesiástico, mas que não falava com
paredes; e desta sorte consegue o Réu felizmente iludir o
povo, não proclamar e nem ainda mesmo registrar a carta

na forma da ordem. Passados alguns dias depois recebe o
Réu segunda carta do Governo Eclesiástico, acompanhada de
outra Proclamação; a carta ordenava o mesmo que a
primeira, mas a Proclamação é atrevidíssima! Ela fala contra
Sua Majestade, escandaliza-se o Réu de tanta insolência, não
executa a ordem e nem ainda mesmo procura meios de iludir
o povo.
Passam alguns dias mais e aparece a notícia de haver
chegado ao Engenho Velho o Capitão-mor da Cidade de
Olinda, Francisco de Paula Cavalcante e Albuquerque à testa
de tropas rebeldes; espanta-se o Réu de um semelhante procedimento do capitão-mor, a quem conhecera na primeira
ordem dos homens honrados e de quem ainda não tivera ouvido a mínima coisa que pudesse suspeitar sua fidelidade ao
Real Trono! Lembra-se de ser isso talvez alguma ficção para
facilitar a reunião com seus parentes do Sul e voltar depois
contra os Rebeldes as suas próprias armas; êle se reanima
com esta imaginação aprazível, delibera fazer uma visita política ao capitão-mor e sondar os seus íntimos sentimentos,
chama o seu coadjutor e chega ao Engenho Velho; o capitãomor o recebe com semblante triste e melancólico e lhe diz
que o deve acompanhar naquela expedição. Escusa-se o Réu
quase como assombrado, alegando a sua imperícia na arte
militar e enfermidades crônicas que o inabilitavam; responde
o capitão-mor decisivamente que tem necessidade da companhia dos homens honrados e que estava bem longe de dar
ao Réu emprego algum; cala-se o Réu cedendo ao medo, e o
acompanha até Garapu, onde renovando suas instâncias de
escusa, enfada-se o capitão-mor dando-lhe as costas, o Réu
sendo assim obrigado, vendo que ia no meio de uma
gente
tumultuosa e revolucionária, que pelo mais leve motivo se
chocavam mutuamente; temendo ser assassinado, manda vir
de sua casa a espada do seu pagem e um jogo de
pistolas,
que seu sobrinho ali deixara de passagem, não para levantá-las contra Sua Majestade, mas sim para defender a sua
vida na última extremidade como julga de Direito natural;
chega ao Engenho Utinguinha, fronteira de sua freguesia e

fazendo o capitão-mor uma expedição de cargas para o Ejigenho Velho, insta-lhe o Réu pedindo licença para voltar
com aquelas cargas; o capitão-mor lhe nega e no mesmo dia é
atacado pelos povos de Ipojuca, Serinhaem, correm os soldados para seus postos e o Réu à capela a abraçar-se com
os altares do Senhor e aí permanece até se acabar o ataque.
Volta o capitão-mor para Garapu, aparece a Domingos José
Martins à testa de suas tropas e reune-se a êle; os soldados
declaram-lhe sua adesão, murmuram do capitão-mor, e parece que ainda mesmo o desprezam! Então desconfia o Réu,
vendo que o capitão-mor ainda tendo em suas vistas a reunião de seus paraentes já não estava nas circunstâncias de
executar o seu plano, resolve a sua fuga que já muito antes
meditava; mas êle hesita para onde! Se para Ipojuca, êle
acaba de ver o ataque de Utinguinha em que desgraçadamente são batidos aqueles povos por uma força muito inferior, tudo pela sua imperícia e falta de chefes, imagina que
daí a pouco eles serão segunda vez cortados por Domingos
José Martins que já se dispunha para ir atacá-los; se para
o bloqueio; que perigos não lhe ocorrem! As praias inundadas
de espias! Os jangadeiros, homens de baixa condição e suscetíveis da traição! Nestas circunstâncias êle conclui que
deve procurar o asilo do Governo do Bispo Manoel Vieira de
Lemos Sampaio, no Convento de São Francisco da cidade de
Olinda; pede licença ao capitão-mor para ir receber no Engenho Velho a sua roupa que lá tinha deixado; passa por
sua igreja e leva consigo toda a prata e mais preciosidades
dos altares para que não sejam roubados pelos Rebeldes, entrega-as a seu cunhado Antônio de Olanda Cavalcante para
as guardar até sua ordem, chega ao Recife, lembra-se que
os Rebeldes haviam roubado em Utinguinha as casas particulares, manda a seu cunhado que lhe remeta sem perda de
tempo todo o depósito, recebe-o e o entrega na mesma praça
do Recife à viúva do seu parente, o capitão João Pita de Melo
e Albuquerque, segue o seu caminho e chega ao convento do
seu destino, onde é beneficamente recebido pelo Governo do
Bispado e aí permanece até ser preso e conduzido à Forta-

leza das Cinco Pontas, donde manda ordem à viúva de seu
parente que faça recolher ao Convento da Penha toda prata
e mais preciosidades de sua igreja que lhe havia confiado
para aí ser entregue ao seu primeiro sucessor.
Eis aqui, Senhores, a conduta do Réu naqueles dias desgraçados! A sua realidade consta dos documentos juntos, que
não sendo ainda suficientes, o Réu protesta justificar pienamente todo o exposto, sendo-lhe assim permitido e à vista
deste quadro tão fiel quem não julgará que os fatos expendidos foram obrigados de uma força armada a que cede o
Réu constrangido de um medo gravíssimo? Toda a ação assim obrigada não é por conseqüência involuntária? E quando
jamais foi imputado a alguém um ato involuntário? O crime
não nasce do fato, mas sim do ânimo e vontade em que sòmente recaem as penas da Lei. Dir-se-á que a causa eficiente
do medo não foi gravíssima? Ou que o Réu devera morrer?
A história nos atesta constantemente que jamais apareceu
revolução alguma, senão sobre montes de cabeças e rios de
sangue! Os fiéis vassalos sempre foram vítimas necessárias à
existência de um sistema Republicano! O Réu era então conhecido em qualquer parte um homem Realista e que Realista? Um Realista que não reconhecia barreiras aos seus sentimentos! Que dizendo muito bem de Sua Majestade e fazendo
uma enumeração de suas virtudes, concluía persuadindo a
todos que nele tinha o melhor coração do mundo e que era
muito digno de nos governar! Um Realista que na sua presença não podia sofrer a mínima objeção que pudesse encontrar o mesmo que dizia! O Réu tinha inimigos que desejam e
que procuravam ansiosamente a sua destruição! Êle se julgava uma vítima indispensável daquele vulcão infernal! E que
mais falta para produzir uma causa gravíssima? Ah! Senhor, se o Réu não tivera cedido a uma força revolucionária
e despótica, a sua morte teria sido infalível! E então êle
mesmo teria concorrido para um suicídio estéril que nenhum
proveito resultaria ao Estado! E uma morte semelhante podera dizer-se devida ou ainda mesmo lícita? As Leis da Sociedade, o Preceito Divino, a mesma natureza, tudo enfim,
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manda, insta e clama a conservação de cada um! E quem
jamais poderá faltar a êste dever indispensável, sem que ao
mesmo tempo seja Réu de enormíssimo crime aos olhos do
Supremo legislador? É, pois, evidente que os fatos do Réu
não são imputáveis, sim inocentes e impuníveis e que mais
lhe resta para justificar-se? Contrariar e convencer testemunhas? Além dos fatos já confessados pelo Réu, que mais aparece em sua acusação que seja digno de crédito? Nela se vê:
1 o — Que o Réu era membro de um adjunto que ocultamente se fazia em casa do capitão-mor Morgado, em que se
tratava da revolução e mais coisas contra Sua Majestade. Semelhante procedimento é incompatível com a conduta do
Réu; o Morgado não era seu amigo desde que êle tomou
posse da sua igreja, o que foi público e notório; não se visitavam e nem havia entre eles comunicação alguma; e
como poderia o Réu ser membro desta Sociedade? E sendo
êle Realista como tem demonstrado, de que modo poderia
entrar em tratados contra aquele mesmo a quem amava? E
quem naquele tempo, conhecendo a conduta do Réu e a sua
adesão ao Real Trono, se atreveria a convocá-lo para um semelhante atentado? Que calúnia tão descarada! Se aparecer
em Juízo algum Réu de alta traição que confesse ser o Réu
seu associado, Eruditíssimo e muito Respeitável Tribunal, o
Réu a sua cabeça e já desde logo detesta e renuncia para
sempre toda e qualquer comiseração que Sua Majestade
possa ter dele.
2.° — Que não querendo o povo da vila obedecer ao Réu,
saiu êle armado para o Engenho Velho a pedir socorro ao
General dos Rebeldes que ali se achava... E por que fatalidade não apareceu no mesmo momento esse socorro e não
puniu em todo rigor de sua cólera uma gente desobediente
ao seu partido? Que mão oculta suspendeu na distância de
uma légua a rapidez de uma tropa furiosa, despótica e sanguinaria? Negariam eles um socorro pedido para sua própria
conservação? A testemunha não tem boa cabeça! Parece que
errou a lição! Ou em horas minguadas quis pôr alguma coisa
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da sua cabeça! Ela torna algumas vezes sua cabeleira branca!... O que é notório.
30 — QUe depois do ataque de Utinguinha disse o Réu
que as almas dos Patriotas subiram ao Céu e desceram ao
Inferno as dos Realistas... A testemunha é inimiga do Réu
e por isso suspeita e inibida pela Lei. Não aparecerá um só
homem imparcial, de fé e sã consciência que deponha o ter
presenciado semelhante absurdo de que o Réu é incapaz.
4.0 _ QUe 0 Réu fora acusador de João da Silva Rego
da Boa Vista e outros... O Réu não conhecia tal homem e
nem êle tinha correspondência alguma; como e porque razão
fêz êle essa acusação? A vila do Cabo dista da Praça do Recife 7 léguas; nesta distância o Réu na solidão em que vivia,
não podia saber de fatos ocultos de um homem que lhe era
desconhecido, e que fatos? De Realista? Um Realista não podia acusar outro Realista.
5.° — Que o Réu fizera a João Ribeiro, em suas próprias
casas, oferecimento dos seus bens e com muito entusiasmo...
O Réu não conhece a testemunha, é provável que ela também esteja na mesma circunstância e por conseqüência podia
enganar com outro, ou é este oferecimento aquele mesmo
que o Réu confessa ter feito no Erário, quando ali se apresentou ao Governo intruso. João Ribeiro era inimigo do Réu
desde o seminário por haver este saído da sua aula contra
vontade dele e seguirem-se algumas intrigas; desde então
nenhuma comunicação havia entre eles, logo tal oferecimento não podia ser feito em suas casas. O Réu era pobre
e destituído de bens; êle não ignorava que os sistemas dos
Rebeldes era destruidor do Trono e do Altar e sendo êle Realista e Católico Romano não é evidente que o seu oferecimento não passou de uma manobra política para desvanecer
suspeitas dos Rebeldes? Ou ainda mesmo qualquer acusação
futura dos seus inimigos, maxime tendo já o Réu negado o
juramento exigido pelo mesmo Governo e sendo João Ribeiro
seu inimigo! E um oferecimento de tal natureza, de que modo
queria a testemunha que se fizesse? Com cara de choro? É
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público e notório que todos, ainda mesmo europeus, fizeram
esses oferecimentos e porque razão não se portou dessa maneira a testemunha quando fêz também o seu? Ah! O Réu
estaria então livre de mais essa calúnia!... Está bem claro
que o Réu não podia ter tal entusiasmo, êle não fêz mais
do que representar uma ficção com aquelas imagens necessárias ao seu fim.
6.° — Que o Réu tinha tanta adesão ao partido dos Rebeldes que acompanhou a Domingos Teotônio e seus companheiros em sua fugida... Ora, entre todas as calúnias que
formam a acusação do Réu esta é a mais insolente e desçarada! Consta dos documentos juntos que o Réu se achava
refugiado no Convento de São Francisco da Cidade de Olinda,
quando fugiram os Rebeldes; e pode haver uma prova mais
evidente para mostrar o negro atentado com que as testemunhas mancomunadas pretendem deshonrar o Réu e ainda
mesmo arrancado da face do globo pela impostura de crimes
os mais horríveis e odiosos? Que barbaridade! Assim se abusa
dos deveres os mais sagrados do vassalo? Da Religião e ainda
da mesma Natureza?
7.° — Que o Réu e o capitão-mor Morgado fizeram toda
a revolução do Cabo... Na Devassa não se há de achar que
no Cabo tivesse havido revolução alguma. O Cabo foi o primeiro lugar ocupado pelas tropas Rebeldes e onde se ouviu o
primeiro estampido da sua artilharia; se o Réu tivera feito
então a mínima resistência talvez que a mesma testemunha
à testa de outros de sua facção tivesse cravado o seu coração,
manchando-se com o sangue do seu próprio Pastor! Ou o
teria acusado de Realista a um Governo sanguinário e despótico! Na Devassa juram muitos homens da primeira ordem
e honrados, bem como os oficiais generais e outros que conhecem o Réu, e porque razão não o acusam? Se os fatos
de que o Réu é acusado são verdadeiros, públicos e notórios,
não deviam eles ter chegado aos ouvidos dos homens públicos
e tão respeitáveis? Por qual espécie de humanidade os conservaram em seus inimigos? Aqueles mesmos que antes da

11
revolução haviam procurado tão cuidadosamente a destruição
do Réu?
Apenas é preso o Réu, as casas da sua residência haviam ficado fechadas e desamparadas, são logo assaltadas de
uma tropa Realista, cujo chefe é seu inimigo capital! O seu
ódio desmarcado o conduz a êste lugar para surpreender aiguns documentos com que pudesse acusar o Réu e perdê-lo
para sempre! Mas qual foi a sua confusão quando entrando
na primeira sala viu com seus próprios olhos o mais evidente
testemunho do amor e fidelidade do Réu, nos dois retratos
de Sua Mia jestade que apesar de ímpias ordens do Governo
intruso e de tantos perigos, ali estavam conservados constantemente e tratados com a maior decência? Qual não foi o
seu espanto e assombro, quando dirigindo os seus passos a
outras salas, em duas estantes de livros e entrementes de
cartas e mais papéis não achou a mínima coisa que pudesse
fazer o Réu suspeito em crimes e nem ainda repreensível na
sua vida moral? A realidade destes Augustos Retratos consta
dos documentos juntos e se o maior inimigo do Réu tivera
ali achado alguns vestígios de infidelidade por mais leves
que fossem não estavam eles ingeridos na devassa? Que golpe
de piedade poderia então acalmar aquele coração odioso?
Que mão poderosa suspendeu o seu braço levantado de propósito para ferir o Réu na mais oportuna ocasião? B que
provas mais evidentes precisa o Réu expender para provar
sua inocente conduta naqueles dias tempestuosos? Dias em
que cada um Realista por mais corajoso que fosse de um
passo a outro estremecia parecendo-lhe a cada momento encarar a mesma morte?
Augusto Soberano, Vossa Majestade mesmo sabe o amor
e fidelidade do Réu ao Real Trono. Os documentos que no
ano de 1812 êle teve a honra de apresentar a Vossa Majestade pelo Régio Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens
o mostraram com tanta evidência de fatos, que Vossa Majestade foi servido conferir-lhe a Mercê de seu benefício e como
é possível que o Réu já na idade de quarenta e oito anos,
em que sempre viveu pacificamente, dentro de pouco tempo
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se tenha transtornado, aparecendo de repente um novo homem? E que homem? Um monstro da iniqüidade! Um ingrato! Um traidor! Um malvado! Ah! Senhor, na mesma
ação de conceber idéias tão negras estremece o Réu e
padece todo o seu físico! Êle foi caluniosamente acusado por
inimigos; o ódio e a vingança ditaram os seus crimes; nada
mais falta para provar a sua inocente conduta; e o que resta
agora, senão o ser êle despronunciado na Devassa, e tornar
à graça de Vossa Majestade cuja falta lhe tem sido mais
dolorosa do que tudo quanto se tem padecido? Sim, Senhor,
aquela mesma graça que algum dia o Réu cheio de um prazer
imenso viu derramar-se tão profundamente sobre êle, pela
qual suspira sua alma penetrada das mais vivas saudades!
Por ela, Senhor, protesta o Réu de esquecer-se para sempre
da impiedade dos seus inimigos implacáveis e dos trabalhos
incalculáveis que por espaço de quase três anos êle tem padecido na mais horrível de todas as prisões.
l.° — O Réu tomando posse de sua igreja conheceu tanto
no Clero, como no Povo muita relaxação na Moral e à testa
de algumas providências do Reverendo Provisor do Bispado,
a quem recorreu, se pôs a ela com todo o vigor daqui lhe
nasceram os inimigos e as intrigas que o obrigaram a ser
cada vez mais vigilante e exato nos seus deveres paroquiais
e apesar de toda essa vingança nunca lhe constou tal adjunto em casa do Míorgado; mas ainda concedendo a sua
realidade, o Mbrgado não era seu amigo desde o primeiro
ano da posse de sua igreja.
Apareça esse chefe dos Rebeldes e responda se o Réu
lhe pediu algum socorro contra alguém ou se estava armado
quando lhe apareceu no Engenho Velho e foi obrigado a
acompanhá-lo! Diga êle mesmo se não foi em Garapu que
o Réu mandou vir de sua casa as armas que já confessou!
A testemunha não tem boa cabeça.
Consta do documento junto que o Réu salvou a testemunha Francisco de Paula Freire aconselhando-o que não
seguisse o passo de uma gente perdida! Sendo êle Realista
como tem demonstrado que adesão podia ter a Domingos Teo-
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tônio e seus companheiros para acompanhá-los no último
lance de sua perdição? Consta mais que o Réu se achava refugiado no Convento de São Francisco da cidade de Olinda,
como
uma
e
haver
E
Rebeldes!
os
prova
fugiram
pode
quando
a não há, espera o Réu ser absolvido.
F.J.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
—
N.° 48. N.° 28.
documento)
alto
do
(No
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.

2)

Contestando o procedimento Sumário e Devassa pelo que
é relativo ao Reverendo R. Fr. João da Conceição Loureiro
se diz por esta e pela melhor via de Direito.
E. S. N.
Porque quando principiou a desordem do infausto dia 6
de março de 1817, em Pernambuco, êle Réu mandara fechar
todas as portas do Convento de Santo Antônio do Recife,
onde exercia o emprego de guardião e acompanhado de sua
Religiosa Comunidade consumira o restante do dia já no
coro em oração; já na igreja em lacrimosas súplicas ao Senhor em favor do bem público.
Porque conservara fechado até o outro dia em que se
achou debaixo de um novo e bem estranho Governo por cujo
mandado abriu as portas do Convento.
Porque por ordem do dito Governo nos dias 7 e 8 eram
e
esReligiosos
os
de
acompanhados
ou
guardas
precedidos
cravos que saiam a buscar o provimento necessário.

.

«•

¦
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Porque no dia 7, a luce fusca, congregara todos os seus
Religiosos e exortara-os a guardarem todo silêncio, recolhimento e a não se intrometerem em coisa alguma que dissesse
respeito a aquele terrível fato.
Porque não obrara ação alguma pública ou particular
sem consenso dos Religiosos a quem comunicava as ordens,
mormente dos Religiosos mais veteranos e Padre Comissário
Provincial.
Porque sentindo-se atacado de uma tão grave defluxão
que o fizera lançar grande quantidade de sangue pela boca,
no dia 20 ou 21 congregara outra vez todos os Religiosos,
perante os quais declarou a enfermidade que o inabilitava a
continuar o Comando do Convento, que entregara ao Padre
Presidente e os exortara a fiel observância da Religião Cristã,
instituto da ordem e bom exemplo.
Porque sem ser obrigado por Lei alguma ou Estatuto do
Convento, mandou escrever no Livro das Atas do Convento
o conteúdo da fala antecedente e assinara.
Porque no dia 6 de abril, com consenso do Padre Comissário Provincial saíra com um mês de licença para fora
da praça e que voluntariamente se encarregara de adquirir
alguma farinha para o convento, se pudesse.
Porque estivera no Engenho Novo do Goitá, Freguesia
da Luz, donde mandou alguma farinha ao convento e voltando estivera alguns dias em casa de sua mãe, sita na estrada que vai da Soledade para a cidade.
Porque no dia 3 de maio recolheu-se ao convento onde
achara encarcerado por ordem do Governo um Religioso que
era Capelão do Convento de Santo Amaro Jaboatão e declarando que o Pau do Alho, Limoeiro e Santo Antão já
estavam libertos, disse que ia para o Pau do Alho e com
consenso do Padre Comissário Provincial tornara sair no
mesmo dia.
Porque no decurso da viagem que fêz para o Pau do
Alho com Manuel Corrêa não fizera exortação alguma nem
em público, nem em particular.
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Porque chegando a casa do Capitão-mor do Pau do Alho
no dia 10, com Manuel Corrêa coram omnibus e em voz clara
e intelegível sua fidelidade e adesão ao Legítimo Soberano
por si e por toda sua Religiosa Comunidade, oferecendo-se
para o que pudesse prestar.
Porque sem outro motivo verossímil fora conduzido preso
do Pau do Alho para o Limoeiro, daí para Santo Antão e
Ipojuca, donde o Marechal Joaquim de Melo Leite Cogminho de Lacerda, Comandante do Exército Real, o remeterá para esta cidade da Bahia, em cuja cadeia se acha.
Porque conforme aos de Direito a presente contestação
deve ser não só recebida, porém logo julgada, provada e o
Réu julgado inocente do crime por que é acusado, mandando-se relaxar a prisão em que se acha e restituir à sua boa
fama.
i.p.
P.P. N.N.
P.R.C. de J

3)

Enquanto alguns dos militares pernambucanos, alueinados por intrigas particulares, lutam com seu chefe e o despojam da vida, eis que para se subtraírem às penas impostas
ao seu delito quebram as cadeias aos criminosos que satisfeitos e elevados do gozo de uma falsa e iníqua liberdade, a
eles se unem, lançam mão das armas, acometem intempestivamente os pontos mais fortes da segurança pública, deles
se assenhoream com tanta facilidade quanto era o espanto
e assombro; e logo de tudo que alguma sorte lhes podia
servir de estorvo constrangem final ao Governador acantonado em uma das fortalezas, a ceder, capitular indiscretamente e instalam outra forma de governo. A morte... a morte
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mesma parecia estar cansada de voar sobre aqueles cujas
vozes somente se haviam oposto a tão iníquo procedimento.
Tal foi o terror que infundiram e com que obrigavam
todos tanto a sua obediência, como a execução de suas
ordens.
Enquanto caía sobre Pernambuco êste chuveiro de desgraçados males e os recifenses cumulando crimes sobre crimes se tornavam cada vez mais infelizes, o Réu clausurado
no seu convento com os Religiosos seus súditos ora no coro,
ora no Santuário, na Presença Real do Deus Vivo, com mais
lágrimas que vozes suplicava-lhe sem cessar se dignasse
aplacar sua ira e fazer misericórdia...
Logo, longe e bem longe de haver cometido algum crime,
o Reverendo Réu na oração que fêz na Soledade, na tarde
de 5 de maio por mando do Padre João Ribeiro, Governador
do Clero Secular e Regular, fêz um serviço (indireto) a Sua
Majestade.
Ah! Quantos dos circunstantes que enganados por ignorância seguiam a finco o terrível partido dos Rebeldes, esclarecidos pelo conhecimento dos seus deveres para com Deus,
a Pátria, os pais e a sociedade, não afrouxaram ao menos
uma parte do seu entusiasmo? Mas é somente Deus quem
conhece o que se passa no coração do homem, enquanto nós
fracos racionais a cada passo nos estamos enganando, porque só julgamos à medida do próprio conhecimento e paixões.
Delictum nullum [est] sine certa delinquendi voluntate.
O Desembargador Pascoal José de Melo inst. crim. cap.
V, § 28, axiom. 6.
Por aqueles e êste princípio também se conclui com
toda evidência que o Réu não cometeu culpa alguma na
companhia que fez a Manuel Corrêa tanto na saída da praça,
como na ida para o Pau do Alho.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
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4)
DEFESA DE JOÃO NEPOMUCENO CARNEIRO DA CUNHA
Com o mais profundo respeito,
Foram constituídos por Deus todo Poderoso os Príncipes
Soberanos para que os oprimidos achassem Neles proteção
e defesa contra os atentados, calúnias e violências dos que
são mais poderosos. Assim se acha expressamente declarado
in cap. Regum. 23 caus. 23, quest. 5 ibi — Regum officium
est proprium tacere iudicium et iustitiam, et liberare de
manu calumniatorum vi oppressos — Esta proteção é da essência da Suprema Majestade; é dela inalienável, inabdicável e imprescritível (Salgad. de Reg. protect. no Epilogo
Proemial, e de suplicat ad sanctiss. p. 1, cap. 1, n.° 109
até 113, Pereir. de Manu Reg. cap. 24, n.° 1 Portug. de donationib. lib. 2, cap. 31, n.° 3 cum seqq e cap. 32, n.° 1,
Oliva de Foro Eccles. p. 1, quest. 15, n.° 12, 13 e 14).
Eis o por que ao mesmo tempo que João Nepomuceno
Carneiro da Cunha investe em si a qualidade de culpado, obra
da calúnia, ergue a voz de fiel vassalo ao seu Soberano contra
caluniadores. A ord. L.° 5.°, tit.° 2, § 5. Cabed. p. 1, arest.
52, Jul. Ciar. § fin. quaest. 7.°, n.° 12 Vaz alleg. 95, n.° 8,
clamam contra a má fé do denunciante doloso e declaram
que pode ser punido com penas corporais e aflitivas, quando
se vê que a denúncia foi dada por dolo e por espírito de vingança. Aqui a pena de Talião pareceu própria e segundo o
que se deduz de Mr. Bernardi príncipes des loix criminalles
p. 3, § 2 e outros autores que tratam do mesmo objeto.
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Pode dizer-se que o Delator é um homem vendido, o
Acusador um homem irritado, o Denunciante um homem indignado.
Tal é o caráter de João José de Oliveira, que tomando
o infame munus de Delator contra o Réu, foi denunciá-lo
culpado perante o Excelentíssimo Governador de Pernambuco, Luís do Rego Barreto. Assim o referiu o Coronel Almeida quando foi prender o Réu em sua casa aos 5 de agosto
de 1817 e assim respondeu o Réu ao interrogatório se sabia
ou presumia o motivo de sua prisão, quando e em que lugar?
Infâmia que tendo logo horrorisado aquela Autoridade, mostrou que não foi o zelo da Justiça que animou o denunciante;
o espírito de vingança que o inflamara, de mãos dadas com
o Padre Félix José de Ar antes, ambos inimigos do Réu tiveram nele toda a preponderância. Eis aqui o autor de todas
as penalidades, aflições, misérias e desgostos sofridos pelo
Réu, num tenebroso cárcere há mais de trinta meses e de
ser dado em espetáculo na cena lúgubre da lutuosa recente
rebelião.
Infâmia (digo) que se desenvolve melhor tendo-se em
vista os sete documentos juntos. Deles consta que nem o
Réu, nem seus filhos e irmãos, dos quais todos se compõe a
sua família foram pronunciados, nem seus nomes se acham
marcados na devassa a que se procedeu, pela rebelião acontecida em Pernambuco e Províncias confinantes das Alagoas,
Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Que prova melhor
da inocência do Réu que êste silêncio? Quando o povo tinha
recente a memória dos fatos acontecidos em Iguaraçu, em
cujo termo ficam os Engenhos do Réu e nas mais Provincias confinantes e quando o mesmo povo amigo da novidade
segue sempre o partido dominante, indo como em turbilhões
atraído pelo exemplo e depois logo retrocedendo, mudadas
as circunstâncias, impelido pela facção adversa que se lhe
antolha mais forte, flutuando sempre na incerteza, calmada
a comoção, vai apontando com o dedo os que influíram
no primeiro partido, entendendo que assim ressalva a sua
própria segurança?
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Como é possível pois que o seu nome não fosse lembrado,
nem o de seus filhos, nem o de seus irmãos? B como se compadece com a razão que tivesse o Réu tanto empenho que
se preparasse de longe, como arguem os caluniadores e não
metesse no circo os seus filhos, os seus irmãos, cuja segurança e lealdade os fazia companheiros indispensáveis de sua
fortuna e era tão necessária numa empresa arriscadíssima?
Quem melhor do que eles lhe guardariam fidelidade no mistério que se lhe confiasse? O que é inverossímil se reputa falso;
e sendo que o Réu não tomasse por sócios os que a natureza
concentrou no grêmio de sua família, se deduzem daqui duas
conseqüências: a primeira da falsidade da imputação, não
se presumindo que o Réu se esquecesse de sua própria segurança; segunda de não ser capaz de corromper a inocência de sua família.
Daqui mesmo se deduz como corolário a boa educação
que êle tem dado a seus filhos e que êle e irmãos receberam
de seus pais. Com efeito, sendo o Réu natural de Araripe,
Engenho do mesmo nome, aí foi rüsticamente educado. Costum.es paternos, o mesmo gênero de vida agrícola lhe foram
transmitidos como em herança; e o Réu naturalmente pacífico, facilmente se acomodou a um tal estabelecimento,
sendo aquele Engenho do termo de Iguaraçu, distante duas
léguas daquela vila e oito da do Recife. Para melhor firmá-lo, comprou o Engenho Carau, do mesmo termo, ficando
assim oito e quatorze léguas distante das referidas vilas pela
mesma ordem.
Tendo, pois, cinqüenta e dois anos completos, sempre se
conservou isolado, ocupado na lavoura, não sendo por isso
novo que nesse estado cínico tivesse unicamente amizade e
correlações na Praça do Recife com Amaro de Barros Corrêa
Júnior, seu efetivo correspondente. Não procurou vice-gerências brilhantes, nem emprego algum de representação;
contentou-se de ser simples soldado de ordenanças, não lhe
sendo impossível buscar qualidades factícias que deslumbrassem o público. E porque? Porque só tratava de sua
subsistência, para sustentar a sua família e passar com de-
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cência; não era ocioso, não lia folhetos por não ter instruçoes; não se importava com as novidades do tempo, respeitava as autoridades, obedecia as leis, sem ter jamais cometido algum delito e a sua fé em matéria de religião era de
carvoeiro.
Assim se conservava, quando brotou no Recife a fatal revolução no dia (que será sempre marcado com pedras negras) de 6 de março de 1817. Teve notícia desta catástrofe
no dia 8, ficou absorto como quem via dissolvida a sua tranquilidade e principiavam os amargurados dias que contristavam os bons cidadãos que encaravam iminente a sua ruína,
por isso mesmo que tinham a perder os bens (é o menos),
o sossego e paz de espírito. Foi então mais estrito o seu encerramento na ubicação doméstica, com sua numerosa família e seus irmãos, sem que desse um só passo que desmentisse seus deveres, nem ao menos conhecesse os membros do
governo efêmero revolucionário, por isso mesmo que não freqüenta va as vilas e cidades.
O Réu não se elogia a si mesmo quando se defende de
arguições sinistras que o sacam a público, posto porém em
lice contra sua vontade não pode deixar de apresentar uma
consciência sem remorso que não pode ser desmentida, senão
por uma prova convincente, a qual não aparece. O Réu não
sente em si uma mistura de vícios nascentes segundo a época
atual e virtudes antigas bebidas na educação. Tal qual foi
educado se conserva até esta idade e pode bem responder
que êle tinha sua alma muito soberba para consentir degradar-se e que o tempo que lhe vai embranquecendo os cabelos lhe adverte a todos os momentos de não deshonrar a
sua velhice, depositária da experiência.
O seu modo de trajar era como o emblema de seus costumes e o debuxo de amor da ordem e disciplina doméstica.
Uma farda grosseira de soldado das ordenanças, para onde
se mandam os incapazes de serviço ativo, nada no exterior
que desse nos olhos, nem de insígnias brilhantes podendo
consegui-las, eis aqui o seu quadro moral. Não era contudo egoísta, desejava ser útil ao seu semelhante, distribuía

21
caridades e seus inimigos dizem que era para se fazer popular, como se a popularidade não tivesse por base o brilhantismo das ações que se podem chamar crimes da honra,
precursores do fanatismo da glória que se punia em Atenas
com o ostracismo. Mas o Réu que sempre se comportou dirigindo-se pela sua razão para vir depois a necessitar da
razão de outrem, não anelava senão pela sua tranqüilidade
que era o fim a que se dirigia a sua moderação e simplicidade de vida.
O preliminar de defesa que lhe presta o silêncio daquela
respeitável devassa o põe nas circunstâncias de melhor poder
defender-se das imputações do acerbo Denunciante. Ainda
que destituído de documentos por confiar na sua inocência
e não saber senão agora quais foram as insidiosas perfídias
de que usara, êle todavia, mediante a Prudência e Sabedoria
deste Augusto Tribunal pensa poder debelá-las, apoiado unicamente na intimidade de sua consciência.
Com efeito a denúncia teve só por objeto a carta circular
que tratava do pedido de cavalos e um ofício do capitão-mor,
entregando uma e outra coisa o Denunciante ao Excelentíssimo Governador que as entregou também à Alçada, reservando para si o mesmo denunciante outra carta de igual
teor que entregou quando jurou. Aqui ocorre logo a favor
do Réu que os denunciantes não podem ao mesmo tempo
ser testemunhas (Qrd. L.° 5.°, tit. 2, § 5 Farinac, de testib.
quagst. 60, n.° 74, Conciol. Resolut. crimin. verb. accusator
resol. 6, n.° 2, Bajard. ad. Ciar. lib. 5, § fin. qusest. 7, n.° 2);
pode sim nomeá-las, porém nunca referindo-as em juramento
seu, por isso mesmo que não pode ser testemunha; e no caso
de que a Lei expressamente faculta a denúncia, ela confunde-se com a querela dada por pessoa do povo e depende
dos mesmos legais requisitos, cuja deficiência a torna nula
(Mend. p. 1, lib. 5, cap. 2, n.° 7, Primeiras linhas sobre o
Processo Criminal 3.a Edic. § 45, not. 123).
É bem verdade que com a chegada da respeitável Alcada ficaram interrompidos os termos consecutivos, mas isso
em nada diminui a maldade do Denunciante, antes a auI
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menta por isso que à sombra dessa interrupção pode figurar
de testemunha; nem aufere o direito do Réu, reconhecido
por aquela mesma Autoridade, ante quem foi dada a denúncia. O caso é que conjurando-se inimigos capitais contra
o Réu os membros da família dos Oliveiras e dos Arantes
foi escolhido e combinado o dito João José de Oliveira para
dar a denúncia no 1.° de agosto de 1817 e nesse mesmo dia
levou o próprio denunciante ordem de prisão ao Coronel Almeida que a executou, sem escolta, no dia 5, estando o Réu
tranqüilo e sossegado em sua casa, como já fica referido. O
General, porém, que conheceu em parte ou no todo a falsidade, mandou recolher o Réu à sala livre da cadeia, permitindo-lhe por despacho deduzir sua justificação, com a qual
seria o Réu solto, se houvesse tempo.
Mas como Denunciante assinou a denúncia, obrigando-se a formar crime, dizendo que tinha documentos, foi preciso notificá-lo e como morasse longe, veio em setembro e
não tendo outros documentos, exceto a carta que trata dos
cavalos, se retirou. Então, pôde o Réu tratar de justificar-se
em princípio de outubro, tempo em que chegando à Suprema
Alçada nada mais pôde requerer nem conseguir. O Denunciante, porém, que teve esta conjuntura favorável para poder
servir ao mesmo tempo de testemunha, pôde a seu salvo
referir-se em outros de sua facção, já dispostos de antemão
para confirmarem as proposições que êle quisesse avançar no
seu juramento, aliciando mais outros além dos referidos, que
aumentassem o número dos impostores. Vem a ser os referidos, Manuel José de Oliveira (testemunha 15.a, à folha 426
até folha 427); José Inácio de Melo (testemunha 16.a à folha
309); Manuel José Corrêa (testemunha 17.a à folha 430); o
Padre Félix José de Arantes (testemunha 18.a à folha 267).
São do número das aliciadas, Antônio de Albuquerque e Melo
(testemunha 10.a à folha 376); Antônio Francisco da Costa
(testemunha 13.a à folha 183) e João Borges de Siqueira
(testemunha 9.a à folha 357).
O Réu tinha protestado não avançar proposição alguma
contra a probidade de alguém, mas neste caso a defesa o im¦
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pele; a Lei o habilita (Ord. L.° 3.°, tit. 58), doutrinas respeitaveis o persuadem. Testemunhas defeituosas são os infames (L.o 3, § 5. L.o 13 ff, de testib. L.° 6, § 1, ff. ad Leg. Iul.
repetund. Farinac, de testib. quaasst. 56, n.° 1); os ébrios por
hábito (Mascard., de probat. concl. 1365, n.° 9. Caren. de Offic.
Sanct. Inquisit., p. 3, tit. 5, n.° 41. Conciol. verb. test. quoad
person. Resol. 12, n.° 3); os jogadores por ofício ou tafues.
(Ord. L.° 4, tit. 90, § 1. Farinac, de testib. quasst. 56, art. 12,
n.° 427); enfim, todos aqueles que são de maus costumes, ou
não entram na classe de testemunhas maiores de toda a exceção, contra cuja probidade nada haja que objetar (Valenzul. cons. 161, n.° 69 Puttman. Elem. iur. crimin., lib. 2,
cap. 16, § 870).
Não são deste caráter, nem o Denunciante testemunha,
nem os quatro referidos, nem os três aliciados; João José de
Oliveira é de péssima moral, tão aterrado a tavolagem que
consome a maior parte do tempo pelas estradas e povoações
onde joga com negros e ladrões; assistiu e concorreu para o
levantamento da bandeira insurgente, na Vila do Pau do
Alho, sendo incumbido de levar no mesmo dia ao Governo
Provisório um ofício em que se participava o feliz êxito da revolta; leia-se o exórdio de seu depoimento à folha 119, da devassa. Ajudou do modo possível a Pedro José de Oliveira,
seu tirano pai, a matar cruelmente o Marchante Brito, indo
êste infeliz à sua casa fazer cobrança, cuja devassa existe
em um dos Cartórios de Goiana, vive portanto, sem nenhuma
reputação e separado dos homens de bem.
Manuel José de Oliveira, tio e amigo do Denunciante é
também dado a tavolagem e conhecido por jogador público,
por intrigante e por mentiroso; aplaudiu a revolução, deu
juramento de fidelidade aos rebeldes e serviu exato no posto
de Alferes das Ordenanças; é perturbador do sossego público, usurário, falsificador de pesos e descarado, comprador
de gêneros que lhe levam escravos alheios que os não pode
possuir e êle sem cerimônia os compra, tal é a sua cons-

— 24 —

ciência! José Inácio de Melo, tio e amigo do Denunciante,
também é destro jogador e perturbador dos vizinhos, tão
despótico que já foi esfaqueado por um manso e honrado
pardo à porta de sua capela, a quem insultou querendo maltratá-lo, cuja devassa existe em Goiana; é tão demandista
que comprando o Engenho Meriri a Antônio Alvares Couto
com a condição de dar o valor em desobrigas, não as deu,
apossou-se do Engenho onde vive e traz uma renhida demanda com o vendedor na vila de Goiana.
Manuel José Corrêa, íntimo amigo do Denunciante, é
ladrão público e tão falsificador de lã que não há imprensario (sic) que queira a sua correspondência; seduziu e furtou o
pardo José, escravo de José da Costa Medeiros e traz com
este renhida demanda na Ouvidoria de Olinda e outra no
Recife com Pedro Antônio da Silveira por ter falsificado
uma obrigação corrente, fêz abortar à força de pancadas
uma escrava, cuja devassa existe em um, dos Cartórios de
Iguaraçu, sofreu com paciência ser esmurrado pela creoula
Cosma, sua escrava e o despique foi vendê-la por cento e
quarenta mil réis a Manuel Alvares Ribeiro com a condição
de não voltar àquela feira, onde fora publicamente maltratado; aderiu à causa dos rebeldes, prestou juramento de fidelidade e disputou perante o Governo Provisório ser capitãomor das Ordenanças, opondo-se a Manuel Gomes de Melo e
sendo sócio companheiro do mascate Baltazar roubou-lhe o
pequeno fundo com que se foi estabelecer na Lagoa Santa,
onde é taverneiro e não negociante.
O Padre Félix José de Arantes, íntimo amigo do Denunciante, é Carmelita egresso, ludibrio dos Eclesiásticos, filho
predileto e imitador do infame pai que roubou ao Erário de
Pernambuco trinta e tantos contos de réis; este infame
padre sendo para infelicidade dos povos rábula em Pajaú de
Flores, o Desembargador Antônio José Barroso de Miranda
Leite tendo em vista a sua honra deu contra êle ordem de
prisão, não se executou pela fugida que fêz este padre trazendo consigo o furto de sua pena aladroada e um dos autos
dos que tinha sumido. Antônio de Albuquerque e Melo tes-
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temunha aliciada, íntimo amigo do Denunciante, tem sido
testemunha universal da vasta Capitania de Pernambuco, é
um composto de maldades, jurando de vista ou de ouvida,
conforme lhe quadra e de tão mau caráter que fêz separar
o infeliz capitão José do ó com quem tinha amizade, da própria mulher, a qual foi sepultada no Recolhimento da vila
de Iguaraçu; sofreu a mesma perfídia Manuel Gomes Cerqueiro, homem abastado e que lhe deu um tiro de pistola,
do qual não morreu para de novo descasar a Matias Carneiro de Leão, com cuja mulher viveu de portas a dentro até
a morte desta desgraçada em julho de 1818.
Antônio Francisco da Costa, íntimo amigo do Denunciante e testemunha também por êle aliciada, é taverneiro
e vendedor de tabaco e não administrador de Contratos
Reais; anda sempre ébrio e tão vil que por qualquer coisa
que recebe comete todo o gênero de crimes; escapou a destruição de dois coitos de ladrões de que era sócio, um nos
Atapus que foi destruído pelo Dr. Juiz de Fora de Goiana
José Alexandre, prendendo o capataz, o pardo Manuel José
de Medeiros que morreu na cadeia daquela vila antes de ser
sentenciado; e outro no Jardim que foi também destruído
pelo ex—Governador Caetano Pinto, fazendo prender o chefe,
João Rodrigues Moita que está degradado na Ilha de Fernando. João Borges de Siqueira, também íntimo amigo do
Denunciante é caixeiro do botequim de Manuel Soares de
Souza e não negociante, e testemunha universal e geitosa no
seu depoimento, marcado pela bitola do rancho da rua do
Queimado; é mau homem e pior marido por ocioso, entusiasmado e voluntário soldado da guerrilha de Inácio Antônio,
durante o Governo Provisório.
Quanto aos ditos: não são menos refutáveis, pela inconcludência, variedades e ainda contradições. João José de Oliveira, à folha 267, forma o primeiro artigo de seu juramento
dizendo ser público e notório que o Réu fora muito adido
ao partido dos rebeldes e ativo no seu serviço, escrevendo
cartas a todos os senhores de Engenho para fazerem donativos de cavalos e outras coisas segundo lhe havia incum-
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bido o capitão-mor de Iguaraçu. Aqui temos a primeira contradição, porque se o Réu era incumbido do capitão-mor,
obrava coato pela vice-gerência que tinha em si o Governo
Provisório do dito capitão-mor e de obrar coato o Réu não
se segue que fosse muito adido ao partido dos rebeldes e ativo
no seu serviço escrevendo cartas, não sendo por isso concludente o juramento, maiormente quando Manuel José de Oliveira em quem se refere, não jura a folhas 426 verso que
o Réu fosse muito adido ao partido dos rebeldes e ativo no
seu serviço; e por outra parte, o objeto da denúncia que
deu João José de Oliveira foi somente a carta circular e ofício do capitão-mor, o que o Réu não negou nas suas respostas e sim que o praticara por ordem do capitão-mor e a
obediência forçada nunca se imputou em culpa, porque faltando a liberdade já a ação não é normal, nem imputável
(Instit. de Leg. Aquil. § 45, L.° 38, § 5 de Paen. Heinecc. de
Jur. Nat. L.o i, cap. 4, § 206 et seg Melo Freire, lib. 5. tit.
1.°, § 6) .
E por isso foi que na devassa que faz o objeto das certidões juntas, não saiu o Réu culpado, por ser público a todos
a autoridade de que gozava o dito capitão-mor, como vicegerente e comissário do governo rebelde, bem como José Mariano munido de iguais poderes como comandante nomeado
para o exército que foi ao Pau do Alho e não podia ficar culpado o Réu quando todos não só conheciam essa violência,
e despotismo dos dois comissários, mas também tinham debaixo dos olhos a sua boa conduta, o recolhimento com que
vivia em sua casa e as maneiras que tinha adotado de se
conduzir, anteriores ao acontecimento fatal da rebelião e posteriores, acabados de confirmar, pela fugida que fêz o Réu
logo que pôde escapar-se, e solene exaltação da Bandeira
Real que celebrou no seu mesmo Engenho Carau com a festiva demonstração que ostenta o documento n.° 9, com assistência dos vassalos fiéis que pôde convocar, dando assim
um positivo testemunho do amor ao seu Soberano e sumo
prazer que recebeu numa conjuntura de tanta felicidade.
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Eram fatos públicos que todos conheciam; todos sabiam
as miúdas circunstâncias ocorrentes e o Réu que sempre foi
conhecido por bom cidadão, nesta ocasião deu uma prova
decisiva de seus sentimentos sempre demonstrados e patentes pelos fatos anteriores de sua vida, em nada heterogêneos dos subseqüentes e que davam a conhecer que não
tinha remorso algum na sua consciência, porque quem comete um crime e crime de tal ordem, só procura ocultar-se
e esconder-se, receando o castigo instigado pelo aguilhão
roedor da consciência e não vem na própria terra, à vista de
seus contemporâneos fazer um ato tão plausível, como da
exaltação da Bandeira Real, por ser natural o temer que lhe
dissessem: Tu és um hipócrita da fidelidade, porque fazes
um ato contrário aos outros que te vimos praticar.
Daqui segue-se conhecer-se com toda a evidência que o
Denunciante se portou por mera vingança e ódio; não veio
denunciar um fato oculto, um conventículo secreto, um conciliábulo misterioso; veio, sim, atribuir a dolo do Réu o que
tinha sido obra da violência; veio só delatar carta circular,
ofício do capitão-mor e depois no juramento seu e de seus
sectários aumentou não circunstâncias daquele mesmo fato,
mas fatos novos, artigos diversos de criminação, não sendo
constante e unívoco no seu obrar, mas sim multiforme, à
maneira de quem quer segurar a empresa que vê escaparse-lhe das mãos, sendo a multiplicidade de cautelas argumento jurídico de falsidade.
Por isso o todo da denúncia que êle quis aumentar com
o juramento, não é conforme as suas partes, é antes um
monstro de Horácio, ut nec pec nec caput uni reddatur formae. Vem a propósito o que se diz no Evangelho: ninguém
cose um retalho de pano novo num vestido velho; porque
de outra sorte rompe-se o pano velho e fica maior rotura.
(Math. cap. 9, vers. 16, Luc. cap. 5, vers. 36). Isto foi o que
praticou o Denunciante; não aumentou circunstâncias daquele fato, porém, inventou fatos novos, artigos diversos, sem
todavia se provarem e isto fêz ou por si ou pelas testemunhas
referidas ou aliciadas. Saiu-se cada um com o seu fato par-

— 28 —
I

ticular, o seu remendo novo no pano velho e deste modo
ficou maior a rotura, segundo a metáfora do Evangelho, trabalhou debalde o Denunciante, ficou clara a impostura e não
valeu de nada a invenção de fatos novos que a serem verdadeiros não escapariam no ato da denúncia e estes fatos novos
vêm a ser que o Réu fêz proclamacões, pediu armas, munições e gente ao governo rebelde que foi mandado adiante
e que na sua casa foi onde se tomou o juramento cívico.
João José de Oliveira naquele artigo que já se notou
quando finge o Réu muito adido aos rebeldes e ativo no seu
serviço, jura de publicidade notória e só de vista quanto à
carta, e Manuel José de Oliveira, à folha 426 verso, suposto
diga ser verdadeiro o referimento, contudo não combina no
ponto de: muito adido aos rebeldes, ativo no serviço; nem
dá a verdadeira causa de sua ciência. O mesmo João José de
Oliveira jura de publicidade que o Réu fora ao Recife e
acompanhara a José Mariano na expedição contra o Pau
do Alho e sendo êste também um fato novo, não combina
o dito Manuel José de Oliveira, porque só jura posto que
também de público e notório que o Réu proclamou, escreveu
cartas para os povos se unirem ao exército rebelde que ia
combater o Pau do Alho, figurando esse fato em Iguaraçú,
sem que fosse primeiro o Réu ao Recife e fosse o incentivo
de se fazer a expedição como avançou o dito João José de
Oliveira no seu juramento.
E que só depois chegando a Iguaraçú publicara proclamações convidando a todos a se unirem àquele exército para
defenderem a Pátria, escrevendo além disso cartas a uns e
outros da sua amizade e foi efetivamente àquele combat e
armado, comandando a gente de Ordenanças que em auxílio
dos rebeldes tinha dado o capitão-mor de Iguaraçú seu Sargento-mor Marcos de Oliveira Góes, que mostrou ser tão adido aos rebeldes que estando na povoação de Nazaré, onde já
se tinha feito a contra-revolução, veio dali fugido para se
juntar aos mesmos rebeldes, como êle testemunha ouvira ao
dito MÇanuel José de Oliveira e o sabe também o capitão Ma-
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nuel José Corrêa. Até aqui o juramento de João José de
Oliveira.
Mas Manuel José de Oliveira indicado à folha 426 verso,
jura por diferente modo e vem a ser que sabe por ouvir dizer
a Manuel José Corrêa que tendo êste levantado as Reais
Bandeiras em Nazaré, indo convidar ao dito Marcos se indignara contra êle e lhe dissera: Vocês lá levantaram as Bandeiras Reais, sigam o seu partido, vocês se arrependerão, que
eu seguirei o meu. Combinado êste juramento com o dito
Manuel José Corrêa, acha-se muita disparidade, pois só diz
que tendo êle testemunha levantado as Reais Bandeiras em
Nazaré, fora à casa de Marcos de Oliveira Góes, tio de sua
mulher e que escondendo-se por algumas horas lhe apareceu
depois e prometeu de ir ajuntar-se à gente, com que êle testemunha estava a favor de El-Rei, mas de fato não apareceu.
Deste modo discorda inteiramente Manuel José Corrêa
do juramento de Manuel José de Oliveira e ficam ambos sem
crédito pela variedade e não se poder dar mais fé à cópia
que ao original. Agora acrescenta o dito Manuel José Corrêa
que sabe por ouvir dizer (sem declarar a quem) que chegara
o dito Marcos a ir até a Cotunguba, mas que falando com
o Réu, êste o induzira a acompanhá-lo contra o Pau do Alho
e que o ameaçara de matá-lo, se não fosse. Salta aos olhos
a falsidade com que se empenha em fazer uma imputação
sinistra ao Réu, só para salvar o tio de sua mulher, jurando
de ouvida vaga, não merecendo por isso crédito e por estar
já convencido de má fé pela discordância de seu juramento,
do de Manuel José de Oliveira que a êle se refere.
Nem o juramento de João José de Oliveira se melhora
com o de José Inácio de Melo, à íôlha 309, porque já traz um
fato novo, quando diz que um preto chamado Francisco lhe
apresentara no 1.° de maio uma proclamação assinada pelo
Réu, cuja letra conheceu e vinha aberta em forma de carta
circular e convidava a todos para se unirem ao exército e
prometendo um pagamento apto a todos os que quisessem
unir-se, ficando seus filhos isentos de serem recrutados, concluindo, finalmente, com o novo fato de que o Réu fora pe-
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dir ao governo armamento e munições e gente para ir contra
o Pau do Alho e mais lugares onde houvessem já levantado as Bandeiras Reais, e por isso o governo mandara a
José Mariano e gente com o título de comandante e chefe
daquela expedição, indo o Réu adiante para ajuntar e dispor
mais gente.
Ora, êste juramento de nada vale, não só por ser singuiar a respeito dos fatos novos inventados, sem aparecer
esse preto José Francisco para também jurar, mas também
pela falta de concordância no mais com o referente João
José de Oliveira e não se falar na denúncia em proclamações e sim em carta circular, sendo proclamações própriamente admoestações vocais intimadas publicamente ao povo,
como se vê no Dicionário de Morais, verb. proclamação: publicação em alta voz, pregão solene. Êste sistema de aumentar as idéias e inventar fatos novos pelo dito singular
de cada testemunha, sem todavia provar-se cada fato com
duas ou três testemunhas contestes re, locoi et tempore,
está mostrando a falsidade deles e das testemunhas que os
inventam.
Que testemunhas singulares não fazem prova, é doutrina
certa (Ord. L.° 5, tít.° 71, § 7. Farinac, de tetib. qusest. 64,
n.° 33. Petr. Gregor. Syntagn., iur. lib. 48, cap. 13, n.° 5).
Quando os fatos são diferentes e tornam diverso artigo de
imputação, cada um deles é preciso provar-se ao menos com
duas testemunhas omni exceptione maiores et contestes re,
loco et tempore, congruamque testimonii sui rationem reddentes (Melo Freire, lib. 5, tít.° 17, § 5), porque, como diz
Montesquieu Esprit. des lois lib. 2, cap. 3, quando a testemunha singular afirma um delito cometido pelo réu e êste
o nega, a prova fica dividida e, portanto, é necessário que
venha outra testemunha a decidir o negócio, reflexão esta
que vem na nota ao § 6.° do mesmo tit.° 17 já citado, para
se mostrar que nunca o juramento de uma só testemunha
pode valer por de maior autoridade, doutrina e nobreza que
seja, que é o que também referem Valer. Maxim., lib. 4, cap. 1,
n.o 11. Faber. in Cod., lib. 4, tit.° 14, definit. 67.
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O juramento, porém, do Padre Félix José de Arantes, é
ainda mais contraditório em si mesmo. Inventa um jantar
em casa do Réu em que assistiu o Ouvidor de Olinda, Antonio Cferlos, nos fins de novembro ou princípios de dezembro de 1815, sem ao menos aparecer outra testemunha
concorde ou que por outro modo se mostre a verdade de semelhante fato ou que o dito ouvidor por aquele tempo saísse
de Olinda (que de fato não saiu nesse ano, desde 22 de
agosto em que chegou) para se achar em Iguaraçu no que
é totalmente singular a dita testemunha. Finge que o Réu
cuidava há muitos anos em formar um grande partido e
antes disso refere a anedota: Já há dez anos que prego e
vocês com os olhos fechados, e a vez que falei mais claro foi
pela Festa de Natal próximo passado, e virando-se para êle
testemunha, lhe perguntou se estava lembrado daquela saúde
que êle fizera a favor da Pátria naquele jantar em que estava Antônio Carlos.
Aqui há muito que notar: 1.° — Se o Réu dez anos pregava e já há muito tempo se preparava para a rebelião,
como não tinha os preparos necessários que consistem em
armamento, munições e sócios e foi necessário que tudo isto
fosse pedir ao Governo Provisório, como finge José Inácio
de Melo, testemunha à folha 309? 2.° — Se êle dogmatizava
há dez anos podia chamar-se o decano dos rebeldes, como
então não ocupa lugar entre os principais membros do Govêrno? Como se vai sujeitar a êle, pedindo-lhe armamento,
munições e gente? Como sofre a violência de ser feito pagador da tropa contra sua vontade, sendo-lhe preciso muitas
humilhações para pedir e obter a escusa que José Mariano
lhe não quis conceder? Como fica sujeito ao império de José
Mariano para o obrigar a que seguisse o exército até o ponto
em que pôde escapar-se e fugir para vir no seu Eíigenho levantar a Bandeira Real, como prova o documento n.° 9?
3.° — Se fosse certo aquele diálogo que refere o Padre Arantes, então o mesmo Padre Arantes assistiu também a esse
jantar que é o que se colige das palavras do mesmo diálogo:
estava lembrado daquela saúde. 4.° — Sendo assim, como
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não entrou esse artigo na denúncia que deu João José de
Oliveira, de mãos dadas com êle Padre Arantes? 5.° — Essas
palavras do Réu que se fingem ouvidas pelo Padre Arantes,
importam em Direito confissão extra-judicial, que não faz
prova (Ord. L.° 1, tit.° 52) e só meia prova quando há outra
testemunha concorde re, loco, et tempore. 6.° — Essas mesmas palavras dependiam de fatos anteriores que vem a ser
essas mesmas pregações e dogmatizações. Ora, não há uma
só testemunha que diga ter ouvido ao Réu dogmatizar e
pregar em público, ou ainda em particular, o que era im7
possível deixar de ouvir-se por algum no dilatado espaço de
dez anos; logo aquele diálogo foi um fingimento urdido pelo
Padre Arantes indigno por isso de toda fé. 7.° — Se há dez
anos e mais existia inimizade entre o Réu e o Padre Arantes
em razão do peculato ou furto de Fazenda Real, cometido
por seu pai, de que procedeu o seqüestro de cujos bens foi
o Réu depositário, ou antes seqüestrário (que é mais), como
era possível que o Réu falasse tão familiarmente com o Padre Arantes como se fossem muito amigos?
Deixo outras ponderações por não ser fastidioso e concluo que para se conhecer a falsidade deste padre, basta dizer que êle jura ser público que Fuão Dourado, genro da
senhora do Prado, acompanhara o exército ao Pau do Alho
e que êle testemunha o vira em Iguaraçu feito capitão de
guerrilha, armado e com gente e que lhe parece que a Patente lhe foi dada pelo Réu, sendo que da Certidão junta
n.° 8, consta que Antônio Dourado Cavalcante e Azevedo,
morador no Engenho do Prado, termo de Iguaraçu, não saiu
pronunciado na devassa, sinal evidente de que nunca foi rebelde, nem capitão de guerrilha e jurou falso o Padre Arantes. Por isso não se atreveu a declarar o nome, explicando-se
por fuão, nem jura com afirmativa sôbre a Patente, mas
sim que lhe parece foi dada pelo Réu.
A testemunha aliciada, Antônio de Albuquerque e Melo,
à folha 376, jura de ver que o Réu foi muito do partido e
serviço da rebelião e que era muito perigoso ao Estado pelas
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suas idéias e partido que tem naquele distrito, foi proclamador e foi ao combate do Pau do Alho, onde aconselhava
a José Mariano que começava a retirar-se. Eis aqui fatos inteiramente inverossímeis ou novos. Como viu êle que o Réu
era muito do partido dos rebeldes? Aponte os fatos pelos
quais conheceu essa atividade do Réu e ser muito perigoso
ao Estado pelas suas idéias e partido. Quais eram essas
idéias e partido? Quais os sócios, quais as armas, quais as
munições preparadas de antemão? Diz que foi proclamador;
apareçam essas proclamações. Na denúncia só se falou de
carta circular e carta circular não são proclamações. Como
é que aconselhava a José Mariano, sem declarar em que consistiam esses conselhos? Sendo José Mariano escolhido para
aquela empresa e fazendo tão pouco caso do Réu que não
quis admitir-lhe escusa de pagador da tropa?
E por outra parte, o Réu que nunca teve exercício militar e era simples soldado de ordenanças, nem tinha instrução, como podia aconselhar? Antônio Francisco da Costa
que é também testemunha aliciada, requinta no dolo quando
afirma à folha 285 ver o Réu batalhando no combate do Pau
do Alho a favor dos rebeldes, armado de bacamarte de bronze,
duas pistolas e espada, sendo um dos comandantes da ação,
formando, assim, um verdadeiro romance em que representa
ao Réu como um Paladino, carregado de armas diferentes e
batalhando com elas ao mesmo tempo! Bacamarte de bronze
(bastava que fosse de ferro); duas pistolas (era suficiente
uma); espada (um pau ou bastão que fosse), o delito era
sempre o mesmo pela sua enormidade. Mas a testemunha
hiperboliza as idéias para fingir mais gravosa a imputação.
E que maior prova de falsidade?
Acresce que um comandante não entra comumente no
conflito, porque bem peleja quem bem manda; e é preceito
da Lei (Ord. L.o 1, tt.° 86, § 1) que a testemunha que jura
de ver, diga se haviam aí outras pessoas que também vissem.
Como viu o Réu esta batalha, não estando nela, nem sendo
verossímel que alguém veja batalhas, antes natural que todos
fujam de tais cenas sanguinárias? Como viu se os que lá fo-
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ram, posto que involuntários não viram ao Réu, nem dele
falam, como sejam o Aiferes Miguel da Cunha Ferreira Bacalhau, à folha 145 verso em quem se refere seu pai, Antônio
José Marques Bacalhau, à folha 52 verso sobre os fatos do
capitão-mor da Vila de Iguaraçu na marcha que fez para
Olinda.
Bem como se refere no sargento João Lins de Albuquerque que jura à folha 87 verso e noutro sargento André de
Barros do Rego que jura à folha 86 verso e contudo nenhum
destes três diz coisa alguma sobre o Réu, sendo que todos
eles foram, posto que coatos ao Pau do Alho. Como então só
esta testemunha Antônio Francisco da Costa viu o Réu no
exército batalhando e não o viram todos os mais que lá foram? Além disto, por ordem da respeitável Alçada, não obstante a devassa que se mandou tirar na Vila de Iguaraçu
pelo Desembargador Coutinho, se ordenou também a este ou
à Câmara que mandasse quatro dos principais habitantes
para jurarem na devassa do Recife. Com efeito vieram e são
as testemunhas José da Silva Reis, dito Antônio José Marquês Bacalhau, Francisco Luís Guedes Alcanforado e Antônio
Álvares da Costa, os quais jurando, foi segunda ordem para
virem sete, entrando neste número o próprio Juiz Matias
Aires Delgado, que veio trazendo Bernardino Ribeiro de Melo,
Caetano da Silva e Azevedo e Baltazar José Viana e mais três
referidas, que são as ditas Miguel da Cunha Ferreira Bacalhau, João Lins de Albuquerque e André de Barros Rego.
Estas testemunhas assistiram a todos os atos provisórios daquela vila e durante a organização da tropa estiveram
retidas na mesma vila e as três últimas referidas acompanharam a mesma tropa e dela fugiram. Nos seus depoimentos tocam de leve no Réu por ouvir dizer, sem que concordem, como era necessário para fazerem prova, e as três
referidas nem de leve, apesar de terem acompanhado a
tropa. É logo bem de concluir que o juramento de Antônio
Francisco da Costa é falso e que o Réu nada obrara contra
os seus deveres, nem em Iguaraçu, nem em outra qualquer
parte, porque tendo-o feito e estando presentes todas estas
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testemunhas, marcariam sem dúvida os seus fatos, mormente estando o Réu preso (preso não tem amigos nem
quem com êle condescenda, principalmente preso de Estado),
e perguntando-se-lhe positivamente, como é de pensar, visto
as circunstâncias.
Do mesmo modo foi igual ordem para virem do Pau do
Alho quatro dos melhores homens para jurarem e depois
destes que viesse o respectivo capitão-mor que jurou à folha
211, Pedro da Cunha de Andrade à folha 25, Inácio Joaquim
de Brito, à folha 26, Caetano Marques de Carvalho à folha
27 e José Pedro do Rego Barros à folha 210. Ora, estes homens que todos são oficiais unidos ao seu capitão-mor, levantaram a Bandeira Real naquela vila, a 30 de abril e
contra quem mandou o provisório fazer tropa em Iguaraçu
para combatê-los, como é possível que se o Réu obrasse de
per si alguma ação, tivesse comando ou influência lhe não
marcassem os fatos ou as testemunhas de Iguaraçu ou as do
Pau do Alho? Não é natural que os últimos conservassem
o rancor pelo acontecimento e não perdoassem ao Réu a
mais mínima culpa e do mesmo modo os primeiros amotinados e aterrados com a tropa que ali se armou? Está visto
que o Réu só por milagre escaparia. Sendo, pois, que naquela vila e naquele tempo em que estava recente a memória dos fatos, se tirasse uma devassa por um Ministro
exatíssimo, encarregado dela e todavia não saísse o Réu pronunciado, que prova mais convincente de sua inocência e da
trama que lhe armaram seus inimigos?
Todos estes argumentos em que se firma a defesa do
Réu, fazem conhecer que a não ser aquele rancho de partidos que fizeram causa comum com o falso denunciante e
apoiaram como testemunhas a mesma denúncia, aumentando não circunstâncias daquele fato, objeto da denúncia,
mas inventando fatos novos em que não há combinação de
duas testemunhas contestes, não era possível sair culpado o
Réu, bem como não saiu naquela devassa. Mas quem pode
livrar-se de uma tal cilada? Figurar um de denunciante e ao
depois de testemunha e referir-se em quatro de sua facção
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já dispostos a aliciar mais três? Isto, pois, foi o que aconteceu e se tem mostrado.
Porquanto a testemunha 5.a, Bernardino Ribeiro de Melo
só jura de ouvida que o Réu acompanhara as tropas contra
o Pau do Alho, porém, que de lá fugira e viera para o seu engenho, onde levantara também Bandeira Real, prova esta que
nasce do ventre da devassa e fica sendo plena a favor do Réu,
combinando com ela a 6.a, à folha 84, Caetano da Silva e Azevedo e não menos Antônio José Marques Bacalhau à folha
51 verso até 54, e no mais que avança êste último contra o
Réu, fica desmentido pelas três em que se refere, dito seu
filho Miguel da Cunha Ferreira, o Sargento João Lins de Albuquerque e outro Sargento André de Barros Rego, por não
poder o referente ter mais crédito que os referidos.
Êste mesmo Antônio José Marques Bacalhau jurando à
folha 51 verso até 54, diz (sem dar a razão de seu dito) que
o capitão-mor no tempo que governou espalhou e fêz publicar proclamações que o governo dos rebeldes lhe mandava,
as quais lia o Réu para se copiarem e algumas ditava; contradição manifesta, porque se o governo rebelde é que as
mandava e o Réu só lia, como é que as ditava? Mais abaixo
diz que não sabe êle testemunha se era autor ou não e êle
viu ditar algumas vezes e não sabe se era de cor ou de sua
invenção; nova contradição, porque se não sabe se o Réu
era autor ou não, como afirma que êle as ditava? Diz mais
que não viu que houvesse amanuense, mas era quem chegava; mas não podia ver que era quem chegava, sem ver
quem eram esses que chegavam; logo, o juramento é equívoco e nada conclui, o que unido à falta de capacidade no
Réu e ser o dito capitão-mor instruído e filho de homem
letrado e confessar a mesma testemunha que o governo rebelde é que mandava as proclamações, vem a ser por todos
os princípios de nenhuma atenção semelhante juramento.
A testemunha Antônio José Vieira do termo de Goiana,
a folha 143 verso e o Coronel Cristóvão de Olanda Cavaicante, a folha 151, também nada concluem, tanto porque
juram por ouvir dizer (sem autor certo e de boa fé a quem
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ouvissem), quanto porque o primeiro é amigo dos inimigos
do Réu e por isso talvez se introduzisse a jurar; e o segundo
que fêz serviços aos rebeldes e depois se arrependeu, falta
à verdade descaradamente, quando diz que o Réu foi vogai
no Conselho de Guerra que lhe fêz o capitão-mor depois de
o prender, sendo que nem aquele capitão-mor estava autorizado para castigar e punir nem o Réu estava em Iguaraçú
a 2 de maio, quando se perpetrou a prisão. Falta ainda à
verdade quando diz que ouviu dizer que o Réu fora na exde
até
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desde
êle
estando
sua,
com
preso
gente
pedição
maio na Fortaleza do Brum. De tudo se conclui que nenhuma destas testemunhas juraram a verdade.
A verdade nua e simples confessou o Réu nos interrogatórios que em sustância vinha a ser, que fora preso em 5 de
agosto de 1817, em conseqüência de uma denúncia, como lhe
disse o Coronel Almeida, dada por Félix José de Arantes e
João José de Oliveira (estes dois homens são tão unidos no
gênio, nos costumes e inimizade capital contra o Réu, que
falar em um é o mesmo que falar no outro), perante o Excelentíssimo Governador Luís do Rego Barreto, procedendo a
inimizade pelo depósito que assinou o Réu pelo peculato praticado pelo pai do Arantes. Que é falso que o juramento cíviço se desse em casa do Réu ou que a êle assistisse. Bem
como que era falso aquele diálogo que enfeitou o Padre
Arantes no seu juramento, fingindo ao Réu dogmatisante há
dez anos; assim ccmo o jantar a que assistisse o Ouvidor
Antônio Carlos, estando em contradição, que o Réu há quinze
anos não saía de sua casa, nem tinha dado jantares, nem
assistido a alguns pela isolação e recolhimento em que vivia.
Que era inverossímil que o Réu impedisse o cumprimento do preceito quaresmal ou que com o Padre Arantes
tivesse relações ou conversa, existindo aquela inimizade e
quando o Réu o abominava pela sua imoralidade e ser filho
daquele pai incurso no horroroso crime já declarado. Que
era falso que fizesse tocar rebate e ajuntar gente e formar
um exército com o seu nome ou que fosse ao Recife fazer
aviso aos rebeldes, quando só fora a falar com o seu corres-
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pondente, Amaro de Barros Corrêa Júnior. Que em 15 de
abril por ordem de seu capitão-mor escrevera uma carta
circular com a cópia do ofício a alguns senhores de engenho e lavradores para darem ou venderem cavalos e que
por ordem de José Mariano escrevera outra aos senhores de
engenho vizinhos para darem transporte à tropa.
Que era tão falso que o Réu fosse ao Recife dar parte
da contra-revolução do Pau do Alho, quanto era mais fácil
ao governo ter notícia desse fato com mais brevidade na
distância de oito ou nove léguas do Pau do Alho, do que
por meio dele Réu que mora cinco léguas distante daquela
vila e quatorze da do Recife. Que era falso que tivesse acompanhado a José Mariano com gente sua armada de bacamarte, pistola e espada e fosse um dos comandantes da ação
contra os do Pau do Alho ou fosse seu diretor conselheiro
ou animador, sendo só verdade que o acompanhou obrigado
com pagem, sem armas e sem que prestasse serviço algum
nesta expedição. Bem como que era falso que publicasse
uma proclamação assinada por êle a convidar os povos de
Carau, Vinagre e Areias contra os do Pau do Alho, prometendo uma pataca por dia e prêmio no fim da batalha com
isenção dos filhos para recrutas e que essa mesma remetesse
como carta circular aos seus amigos pelo soldado José Francisco, pedindo num bilhete bom tratamento ao portador.
Portando-se o Réu com tanta firmeza que protestou dar-se
por convencido, se aparecesse uma só proclamação desse
teor.
Que é falso que obrigasse a Marcos de Oliveira para
acompanhar a José Mariano na expedição do Pau do Alho,
sendo simples soldado de Ordenanças e aquele seu próprio
sargento-mor ou que sendo um simples soldado fizesse um
capitão de guerrilha; e que nunca vira proclamação publicada pelo capitão-mor, nem ouvira nunca falar em conselho
de guerra feito ao Coronel Cristóvão de Olanda e quanto a
denunciá-lo não era capaz de uma tal baixeza; que, finalmente nunca teve idéia alguma da revolução acontecida ou
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de algum conluio que para isso fizesse, nem concorreu formando partidos por liberalidade e proteções que repartisse
com os povos vizinhos e que há quinze anos não saía de sua
casa, nem prestou juramento algum aos rebeldes, nem assistiu a ato algum que se fizesse em Câmara da sua vila e
que requeria ser acareado com as testemunhas que contra
êle juraram e eram públicos os fatos deduzidos em suas respostas.
Eis como obrou coato o Réu, respeitando a força e temendo as baionetas, obedeceu. Foi involuntária a ação em
cumprir o preceito imposto pelo seu capitão-mor e José Mariano e não podendo obter deste a escusa de pagador da
tropa e podendo obtê-la do mesmo Governo Provisório e
apresentando-a ao mesmo José Mariano, a resposta foi que
a 13 partiria para o Pau do Alho, deixando na vila metade
da tropa e os proprietários vizinhos para melhor segurança
e levaria consigo outra metade e os proprietários centrais,
em cuja classe entrava o Réu, que por isso não teve outro
remédio senão acompanhar a tropa obrigado, mas desarmado
por não ter emprego, levando por isso só o seu lacaio, assim
como outros que também forçados acompanharam e que
antes do Pau do Alho entraram gradualmente a fugir, o que
também viera a praticar o Réu em ocasião mais oportuna.
Foi quando não tendo certamente passado o Engenho Campina da Lavagem, uma légua distante daquela vila, e tendo
ordem de aí ficar e com êle outros proprietários, entre os
quais eram João Gonçalves Bezerra, morador na Cotunguba
e Francisco Dias Alvares do Rego, morador na Terra Preta,
para receberem um comboio de farinha que se esperava dos
arredores do Engenho Vinagre, daí fugiram o Réu e os dois
companheiros, no dia 19 de maio, quando José Mariano os
mandara no dia 18 ao Engenho Vinagre tratar daquela provisão de boca que se demorava.
O motivo que houve para que o capitão-mor de Iguaraçú lhe dirigisse aquele ofício que confessou, procedeu de
que projetando o ex-Governador Caetano Pinto formar um
corpo montado na Cidade de Olinda para segurança do país,
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incumbiu-se o Réu do bom êxito por ofício que lhe dirigiu
o dito capitão-mor, encarregando-o dessa diligência de que
deu boa conta. À vista do ponderado e deste espantoso íenômeno da revolução, o Réu se figura achar-se num floresta
incendiada pelo fogo; êle aí vê árvores reduzidas a cinzas,
outras meio consumidas, infinitas, porém, que não tendo conseguido toque algum, elevam soberbamente suas cabeças até
o Céu. Mal dos bons cidadãos! Se não houvesse em Pernambuco senão contaminados daquele fermento corrupto
que infeccionou um punhado de homens já degenerados! Ou
se os Oliveiras e Arantes pudessem impunemente trair a inocência, apesar dos seus equívocos, singulares e inconcludentes juramentos.
Nesse estado se achava a presente defesa, quando a Alta
Providência sempre demonstradora da verdade fêz que hoje,
31 de janeiro de 1820 se tirasse do Correio os documentos
que tinha o Réu mandado vir de Pernambuco e são os de
folha 10 em diante. Esse de folha 10 mostra a falsa denúncia que deu João José de Oliveira, firmada por sua má
letra e pior ortografia, em conseqüência do preceito superior. Não é a própria, por se não achar na Secretaria, mas
relação dela e posto que desfigurada falando em proclamação, vem como a concluir pela exposição do seu objeto que
era a carta circular com ofício do capitão-mor que tratava
dos cavalos e uma das quais entregou ao governador e outra
quando jurou, o que é muito diferente de proclamações
feitas aos povos de Carau, Vinagre e Areias, prometendo uma
pataca por dia e prêmio no fim da batalha com isenção dos
filhos para recrutas, das quais nem só uma apareceu, nem
era possível que aparecesse.
Mostra-se assim que foi Denunciante e como tal não
podia ser testemunha (Ord. L.o 5, tít.° 2, § 5, Farinac, de
testib. quaest. 60, n.° 74), nem jurando podia referir-se em
outras, quia relatum est in referente cum omnibus suis qualitatibus, como se explicam os I>D., e referente e referidos
reputam-se a mesma pessoa quanto à aliciação e conluio que
se presume e está provada a facção sediciosa do denunciante
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ao mesmo tempo testemunha com os referidos para sustentarem a calúnia, maiormente sendo todos de má fé sem exclusão dos aliciados e sendo singulares em cada um dos fatos
inverossímeis que foram acumulando.
O documento n.° 11 é o próprio ato e termo do levantamento da Bandeira Real, cuja cópia se apresentou no documento 9.°. O de n.° 12 é a Atestação da Câmara, pela
qual se mostra que o juramento cívico e os mais atos que
se praticaram por ordem do governo rebelde o foram na
mesma Câmara, sem que a nenhum deles assistisse o Réu.
É sem suspeita êste documento por ser prestado pela mesma
Câmara, de atos que lhe podiam ser nocivos, a não serem
violentados. O documento n.° 13 é a sua folha limpa de
Olinda; o de n.° 14 é a folha corrida dos Auditórios de Iguaraçu e o de folha 15 respectivo aos Auditórios de Pernambuco. As Atestações n.° 16 e n.° 17 confirmam o fato que
avançou nas suas respostas de não sair de sua casa havia
quinze anos; da violência que se lhe fêz em nomeá-lo pagador da tropa, escusa que procurou; violência que se lhe
fêz em obrigá-lo a seguir o exército; o nenhum serviço que
fêz nele e a sua fugida logo que pôde para vir exaltar a
Bandeira Real no seu Engenho Carau com grande despesa e
não pequeno risco.
O de n.° 18 atesta a sua boa conduta e virtudes morais;
a sua ortodoxia e catolicidade e sua vida solitária na agricultura, e a sua fidelidade ao Soberano contra homens malvados que se atreveram a sublevar-se, no que são também
concordes as outras Atestações n.° 16 e n.° 17. A Justificação
n.o 19 com citação do Dr. Procurador Fiscal, em que juraram
nove testemunhas contestes das principais pessoas do país,
mostra provados todos os fatos que tem deduzido nesta sua
defesa, a sua vida agrícola e solitária, o seu único cuidado
de evitar amizades e correlações na Praça do Recife, a não
ser com seu respectivo correspondente, Amaro de Barros
Corrêa Júnior.
Bem como sua moderação em contentar-se com a simpies praça de soldado de ordenancas até a idade de cin-
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qüenta e dois anos; o seu maior encerramento na habitação
doméstica, depois que brotou a inesperada revolução no infausto dia 6 de março de 1817; o não sair de Olinda em
todo o ano de 1815, desde que chegou no dia 22 de agosto,
o Ouvidor Antônio Carlos e a impossibilidade de vir jantar
em uma das casas do Réu, em princípios de dezembro do
dito ano, sendo o Engenho Carau distante treze léguas de
Olinda e o do Araripe sete, e sendo o de Araripe dos parentes
do Réu, onde vive parte de sua família e a outra parte no
Engenho Carau e o de Mussupe do Réu e de seus irmãos,
sendo os dois primeiros da Comarca de Olinda e o último
do termo da Vila de Iguaraçu.
Mostra, além disso, a verdade do ofício dirigido pelo capitão-mor ao Réu, no tempo do ex-Governador Caetano
Pinto sobre o Corpo Militar montado para segurança do país,
de que o Réu deu boa conta, o que serviu de incentivo para
lhe repetir o mesmo capitão-mor outro ofício semelhante, no
tempo dos rebeldes. A maior facilidade que tinha o governo
rebelde de ser noticiado da contra-revolução do Pau do Alho,
pela menor distância em que ficava, do que o mesmo Réu
que ficava em muito maior; a escusa que pediu de pagador
da tropa, cujo ofício não exercitou e a licença que suplicou
a José Mariano e a resposta de que a 13 partiria para o Pau
do Alho, deixando na vila metade da tropa e os proprietários vizinhos e levando consigo a outra metade e os proprietários centrais.
A coação em que se viu o Réu de acompanhar a tropa,
temendo a força e as baionetas, mas desarmado, sem emprego e só acompanhado de seu lacaio, assim como fizeram
outros igualmente forçados, como fossem João Gonçalves Bezerra, morador no Cotunguba e Francisco Dias Alvares do
Rego, morador na Terra Preta, sendo todos três obrigados a
esperar um comboio de farinha dos arredores do Engenho
Vinagre, de onde se puderam escapar e fugir no dia 19 de
maio.
Bem como a verdade de não ter o Réu ido ao Pau do
Alho, nem ter capacidade para isso, nem para ser conse-
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lheiro e diretor de José Mariano, que tinha a seu favor a presunção de aptidão pela escolha que dele fizeram os rebeldes,
não havendo em Araripe, onde foi nascido e educado o Réu,
nem ainda exercício auxiliar e a sua falta de instrução militar
ou qualquer outra, por ter sido só ocupado no tráfico de
seu engenho. A impossibilidade de fazer Capitão de Güerrilha ao genro da senhora do Engenho do Prado, não tendo
emprego, nem representação alguma, sendo só um pacífico
lavrador. A instrução que tinha o Capitão-mor de Iguaraçu
Francisco Xavier Cavalcante por si e como filho de homem
letrado.
A falsidade de ser o Réu vogai no suposto Conselho de
Guerra, feito ao Coronel Cristóvão de Olanda, não só por
falta de autoridade, mas até pela amizade e relações comerciais com João Cavalcante de Albuquerque, filho daquele
coronel e não achar-se o Réu em Iguaraçu ao tempo da prisão
deste, que foi a 2 de maio. A sua falta de instrução para
ditar os papéis que foi obrigado a escrever por mandado
do mesmo capitão-mor, como respondeu e a coação, violência e prepotência dos que estavam munidos do poder de fato
a que o Réu não podia resistir.
Seguem-se depois disto a descrição do caráter (*) particular das testemunhas, de que principalmente se valeu o
Denunciante João José de Oliveira (em cujo número também
contraditòriamente entrou êste), a sua intimidade com o Denunciante, a infâmia de seus costumes. Entram neste denegrido quadro, Antônio Francisco da Costa (a), o mesmo
João José de Oliveira (&), José Inácio de Melo (c), João
Borges de Siqueira (d), e fecha o rancho o célebre Carmelita
egresso Félix José de Arantes (e), que foi bom não existir
no tempo das cruzadas ou na noite de São Bartolomeu, para
não serem ainda maiores as desgraças públicas, assim como
(*)

Na Justificação também se escreve (sic) o caráter da
testemunha referida, Manuel José de Oliveira e Antônio
de Albuquerque e Melo, vai declarado a folhas 7 verso e
8 verso.

— 44
*

tem causado ao Réu que lhe não perdoa e há de responder
na Eternidade.
Aqui se deve principalmente notar a grande amizade
entre João José de Oliveira e este padre e a inimizade capitai contra o Réu e a origem desta no fato histórico do infame roubo feito pelo pai ao Erário Régio de Pernambuco,
de trinta e tantos contos de réis e seqüestro que se lhe fêz
e depósito que assinou o Réu e é o pomo da discórdia. De
passagem reflito que neste caso diz Salgad; e é doutrina
geral dos que tratam da matéria, que o depositário é pròpriamente seqüestrário, para quem absolutamente passa a
posse dos bens, sem que fique no seqüestrado, o que não
acontece no simples depósito procedido de penhora de bens,
cuja posse fica sempre na pessoa do penhorado, aquela posse
civil que anda casada com o domínio, posto que perca a detenção que é o como se entende a Ord. L.° 3.°, tit.° 86, § 1.
Digo isto porque suposta a restrita obrigação que tinha o
Réu de fiscalizar os bens e tê-los em seu poder como seqüêntrário, como podia agradar esta sua exatidão? Que dúvidas
não haveria sobre isto? Eis aqui a origem da inimizade, só
por querer o Réu cumprir com o seu dever e ser de má fé
aquele seqüestrado, como já tinha mostrado pelo mesmo peculato cometido.
Continua a justificação e mostra que o Réu não tinha
comunicação alguma com os revolucionários, nem adesão ao
seu partido; não foi a Iguaraçu ou Recife prestar juramento
de fidelidade ao malvado governo; não deu nenhum de seus
filhos varões para sentar praça, nem adjutório algum ainda
de um só cavalo ou de outra qualquer coisa por mínima que
fosse. Que o juramento cívico que se deu na Vila de Iguaraçu não foi na sua casa, mas sim na da Câmara (como já se
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

a
e
a
a
a

testemunha aliciada.
o Denunciante e testemunha.
testemunha referida.
testemunha aliciada.
testemunha referida.
i
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mostrou pe:la Atestação da mesma Câmara n.° 12), nem assistiu a êle, nem pessoa de sua família.
A sua fugida logo que pôde escapar-se do Engenho Vinagre e exaltação da Bandeira Real no seu Engenho Carau,
com toda a solenidade, prazer e contentamento (documentos
9 e 21), assistindo a todo esse ato uns que também tinham
fugido da tropa e outros que estavam impacientes a esperá-lo, prova não equívoca de sua fidelidade. É o que consta
dos juramentos das nove testemunhas e daria outras nove
e todo Pernambuco se fosse necessário.
Pôde assim vencer o Réu dificuldades ao parecer insua
amizade;
da
cisma
chamar-se
Prisão
A
pode
peráveis.
Ética de hoje é Egoísmo e é necessário ter um fundo exaurível de probidade para achar outros semelhantes que não
apostatarão de seus deveres para lhe prestarem ofícios de
utilidade inóxia em Pernambuco, estando o Réu preso na
Bahia. Sempre o Direito atendeu à prova possível, de outra
maneira impraticável. Graças à Humanidade do Grande Tribunal que lhe espaçou o prazo à Defesa, para lhe ser oportuna a prova que quadrasse ao tempo e à Apologia, já quase
só
uma
mudar-se
necessário
ser
todavia
sem
a concluir-se,
folha, uma só proposição; prova acomodada ao fato e não
o fato à prova. Não foi mister torcê-la, mas só encaminhá-la.
O Réu tem sido o jogo da Imoralidade sem remorso, depois
de tê-lo sido da força sem recurso.
Tem nessa qualidade direito à comiseração que implora
• com a maior submissão, para ser lida com paciência a sua
Defesa de longas páginas, nunca ociosas, a fim de não escapar a mínima circunstância gravosa. É um desafogo da
Inocência oprimida! De outro modo não poderia enxugar láfeito verter, não
lhe
têm
impostores
sangue
de
que
grimas
lhe
é
mancha
remorde,
não
lhe
que
pela
culpa
que
pela
mais sensível; nem mostrar ao público que longe de ser um
rebelde, foi sempre um bom cidadão, um vassalo fiel.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
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Ofereço
Manuel Gonçalves da Rocha
(No alto do documento) — N.° 49. N.° 36.
(Todas as paginas têm a rubrica) — Pereira
30, 36, 22
5)

EM DEFESA DO RÉU ANTÔNIO GERMANO CAVALCANTE
DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Conheço, Senhores, quanto é deplorável a ocasião que
me permite a honra de falar na presença de um congresso
o mais Augusto e Respeitável: observo a enormidade do
crime de que devo tratar, detestável em sumo grau, e sempre
digno da maior execração, e muito mais por ofensivo da
Majestade do mais amável Soberano, que viram as idades;
porém anima e fortifica o meu espírito a razão que me conduz a natureza da ação, que empreendo e a necessidade da
defesa de um Réu, que mais tem de infeliz que de culpado.
Contudo os seus mesmos sentimentos, de que estou possuído, e a presença deste Tribunal Supremo me alteram mesmo, quando mê animam as virtudes, a clemência, a sabedoria, e a indeclinável retidão dos seus Membros Ilustríssimos. Tanto é terrível o aspecto do crime! Sua imagem,
ainda emprestada, perturba a maior serenidade. Será pois
desculpável a desordem das minhas idéias, e a verdade pela
sua impolida narração, não perderá a nobreza do seu caráter.
Desaforados monstros da mais negra perfídia, aspirando
a independência e sacudir o jugo suavíssimo do seu legítimo
monarca, levantaram o estandarte da rebelião, que deveu o
seu princípio a malvados insurgentes da vila do Recife de
Pernambuco, ponto central do novo e intruso governo. Por
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suas diligências e por seus emissários fizeram estender o
contágio a outras comarcas, e lugares onde a sedução foi
recebida.
Chegou a notícia da revolução à cidade do Natal, capitania do Rio Grande do Norte. O Governador local preveniu
as possíveis cautelas para afastar a rebelião, e chamou para
chefe da defesa ao Coronel André de Albuquerque Maranhão,
que por sua potência, riqueza, e representação, considerou
mais hábil para desempenhar tão importante comissão, fornecendo-lhe as munições de guerra e armas, que então havia naquele presidio.
Traindo porém aquele chefe a sua comissão, e o partido
real se lançou no dos insurgentes, e se constituiu o mais informe, e empenhado rebelde para estabelecer a rebelião naquela cidade e capitania, onde o Réu exercia então o posto
de capitão, e comandava uma companhia de tropa paga da
guarnição daquela praça.
Começou o rebelde por agregar um numeroso exército
de quase dois mil homens, auxiliado por seus muitos parentes, devidos, amigos e escravos; servindo-se para os armar
das mesmas armas, e munições que recebera para defender
a causa do Estado. Postado com essa força armada no Engenho de Belém aí prendeu o Governador, que incauto, e
sem escolta teve a facilidade de o ir procurar para uma conferência, deixando recomendado ao Réu a paz do povo e da
tropa, até que êle voltasse.
Mas, retido em prisão e mais animado o chefe da rebelião com todas as forças a sua disposição, deliberou a sua
entrada naquela cidade para executar os seus planos revolucionários, e preveniu um ofício ao Réu chamando-o à fala
no Engenho de Belém para tratar negócios tendentes à Pátria. Qual fosse a indignação com que o Réu recebeu esse
ofício a mostrou logo, dilacerando-o, e respondendo, que estava doente, e não podia viajar.
Refletindo porém, o Réu na desigualdade de partido,
pois que o rebelde estava munido de todas as forças, o Réu
e a cidade destituídos de munições de boca, e de guerra e
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de armas, por estarem as poucas que existiam, pela maio 1
partes desconsertadas, e a fortaleza e a artilharia dela no
misérrimo estado que refere a atestação junta n.° 1, e quanto
à falta de munições de guerra e de boca é um fato atestado
por doze testemunhas, contestes ao 2.° artigo da justificação
junta n.° 2.
Nesta triste impotência, qual seria a deliberação do Réu?
A resistência era impossível, e frustrada e depois de derramado copioso sangue prevaleceria sempre a maior força: fugir à rebelião? Eía indecoroso distanciar-se o Réu da eidade, e mais dificilmente poder manejar a contra-revolução,
que logo meditou. Seguiu pois a resolução, que seguiria o
mais prudente: dissimulou, cedeu entretanto à força, e espiou o momento feliz para a contra-revolução, que pouco
tempo depois teve lugar e deveu o seu faustíssimo sucesso
às diligências, e atividade do Réu, depois de desgregadas as
tropas do rebelde e de haver tempo para solicitar, e convidar
os confederados.
Partindo deste geral princípio, e a face das razões individuadas nas respostas do Réu às perguntas, que seria fastidioso repetir, parece, que não se pode considerar culpado
em toda a sua conduta, não só nos atos anteriores até a entrada do exército rebelde naquela cidade, mas nem ainda
nos ulteriores até a contra-revolução, e restituição do Poder
Real.
Se sete testemunhas da devassa depõem que o Réu fora
empregado em governador das armas, outras da mesma devassa folha 41, folha 50, folha 100 verso, folha 108 verso,
folha 111 verso, e Alexandre Feliciano Bandeira folha [... ]
de vista; e de publicidade notória afirmam que o Réu recusara com esforço ser membro de tal governo e que fora
coato a aceitar, por André de Albuquerque, e ameaçado de
pena de morte, segundo a constituição revolucionária, apesar
das instâncias do Réu, explicadas na resposta às perguntas,
comprovada com cinco testemunhas presenciais, e outras de
publicidade, e ouvida ao 5.° capítulo da justificação junta
n.o 2.
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E se só o medo da destruição e perda de bens escusa
ao vassalo, que auxilia aos inimigos do senhor, no pensar
de muitos Bajard, ad Ciar. § Lsesse Maiest., n.° 8.°, nas palavras ibi.
Adde quod metus vassali, ne bona sua depopulentur, devastentur et auferantur, excusat vassalum, qui hostes domini adiuvit.
Com muito incomparável razão escusa o temor da perda
da vida ameaçada por um insolentíssimo rebelde executor
das ordens sanguinárias de déspotas insurgentes, aos quais
só servia de regra a violência; e justo medo cadente em
varão constante é aquele que contém perigo de morte, vel
cruciatum corporis, Gail. Lib. 2, obs. 93, n.° 7; maiormente,
quando as ameaças são de um homem cruel e capaz de executá-las, Bald., ex Inoc. incons. 364, n.° 5, vol. 3. Gramm. cons.
13, n.° 21. seqq.
E das penas dos delitos escusa também o justo medo,
Grammat., loco citat. Bald., in cap. 1, § injúria, n.° 19, col. 6,
vers sed. pone, depac. iuram. firm., et in L. 1, q. 13, cod. unde
vi. E ainda do crime de lesa-ma jestade, ex Thoming, tom. 1,
cons. 13, n.° 51, apud. Strik., tom 10, de met. eiusque operationibus., disp. 9, cap. 7, n.° 15 in fin.
Do mesmo princípio emanaram algumas ações do Réu
na duração do governo revolucionário, menos as falsas imputações que acrescentam os seus inimigos, que se ligaram para
o culparem na devassa. Uma das quais é que êle repreendera ou castigara o soldado José Lucas, por mostrar-se
triste; calúnia assaz convencida pelo documento n.° 3, do
qual consta que tal homem não era soldado no tempo da revolução, e que só sentou praça no dia da contra-revolução
de 25 de abril.
Tal ou pior é a outra imputação de que o Réu repreendia aos que não eram prontos no serviço rebelde, e que por
isso maltratando ao Ajudante Joaquim Pereira do Lago, se
viu êste obrigado a mudar-se para a cavalaria miliciana;
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calúnia de que depõe a única testemunha Antônio José
Leite de Pinho à folha 89, e referindo-se ao dito, e participação do mesmo ajudante, êle perguntado e depondo à folha
179 verso, sobre esse referimento não concordou em tudo
com o referente, e quando ainda concordasse se reduziria ao
dito do único ajudante e esse suspeito por depor em causa
própria, inda quando o seu dito é enervado pelo que provam
as testemunhas da justificação junta n.° 17, as quais depõem ao 2.° capítulo da p.ão justificava que o Réu sempre
tratara bem ao dito ajudante antes cadete, e que até o persuadira para não mudar de tropa.
Acede para dissipar essa impostura, e a outra da muita
atividade que dizem algumas afetadas, e inimigas testemunhas do Réu, que êle empregara no serviço do partido rebelde enquanto fora governador das armas, acede, repito, o
contrário conceito, que do Réu informou o chefe da rebelião André de Albuquerque ao intruso governo provisório de
Pernambuco nos ofícios folhas 24 e 25 in fin. do apêndice
n.° 2 do apenso Mi à devassa do Rio Grande do Norte, nos
quais o denuncia do pouco calor, que mostrava, o qual
quando não procedesse de outra causa. (Palavras enfáticas
sobre a infidelidade do Réu ao partido insurgente) tinha por
princípio a moleza, e falta de conhecimento pedindo para
o substituir a José Mariano, e de certo tais notas não combinam com aquelas imputações.
Se as testemunhas culpantes pretenderam envenenar a
conduta do Réu em preceder a entrada do exército sublevado com a pacificação do povo e da companhia do seu comando, para evitar a efusão de sangue, ainda nesse errado
suposto, que erro cometia o Réu em poupar as vidas daqueles de que depois devia necessitar para a contra-revolução que sempre premeditara? Deveria expor ao choque e a
carnagem a sua vida e a de tantas vítimas de seu desigual
e imbecil partido a morrer sem fruto e sem a glória de
vencer? Tais são as razões destrutivas do solitário depoimento
da inconsiderada testemunha João Damasceno de Albuquerque folha 105 quando diz que o Réu é quem podia evitar
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a revolução, logo que o governador estava preso, sem dar
razão do seu falso dito.
Correm ao mesmo nível os adminículos aleivosos, que
sobre o Réu cumularam a testemunha Antônio Gonçalves
à folha 91, onde diz, que vira o Réu montado a cavalo, de
farda, e laço de fita branca no braço direito, e que logo se
apresentara com insígnias de coronel, grandes dragonas estado de oficiais de ordens, secretaria, e fazendo promoções,
segundo os depoimentos das inimigas testemunhas Antônio
José Leite à folha 89, e Simão Antônio Gonçalves à folha 93.
O pequeno número de tais indivíduos na asseveração de
fatos, que quando fossem verídicos não podiam deixar d e
ser públicos, e por outros muitos presenciadas, mudamente
argüe a sua falsidade, tanto mais conhecida quanto é certo,
que aqueles que usavam dos laços brancos, os traziam no
braço esquerdo e não no direito. E quanto às dragonas, foi
o seu uso proibido aos militares pelo novo plano revolucionário, e substituído o uso de certas estrelas, de que nunca
usou o Réu, nem mudou o uniforme competente ao seu posto
de capitão e jamais deixou de usar da venerada Ordem de
Aviz, apesar da proibição do intruso governo para se não fazer uso dos Hábitos das Ordens Militares, como foi notório.
Por todos os expendidos princípios, parece demonstrado
que todos os procedimentos do Rjéu foram produzidos de
força, coação, e necessidade de ceder à força superior, a que
, não podia obstar, seguindo por então a dissimulação, a qual
não é um crime quando tende a evitar o mal para conseguir o bem, sendo muito estranho das máximas militares
resistir e atacar sem forças ao menos iguais, e se as ações
temerárias honram a um soldado, desacreditam ao bom general.
O certo é que os projetos do Réu sobressaíram, a contra-revolução felizmente se conseguiu, o poder do Legítimo
Soberano foi restabelecido, sem perda da vida ainda de um
só vassalo, à exceção do detestável chefe da rebelião, preso
pelo Réu, executor, agente e cabeça daquela gloriosa ação,
como o não poderão deixar de confessar ainda alguns dos
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inimigos do Réu entre dez das testemunhas da mesma devassa, Manuel de Torres Frazão folha 26 verso, Manuel Inácio Pereira do Lago, à folha 32 verso, Manuel Varela Barca
à folha 36 verso, Antônio José Leite de Pinho à folha 89,
João José Moreira à folha 96 aliás folha 97, Inácio Nunes
Correia Tomás à folha 101 verso, Joaquim José Gomes à
folha 111 verso seguinte, Luiz Antônio Ferreira à folha 114,
Joaquim José da Costa à folha 118, e Alexandre Felício Bandeira à folha 123.
Se algumas dessas mesmas testemunhas em menor
número quiseram escurecer ou roubar ao Réu a glória de tão
útil empresa, a saber, o dito Antônio José Leite de Pinho, à
folha 89 e verso, Simão Antôno Gonçalves à folha 91 verso,
João José Moreira à folha 96 seguinte, João Damasceno de
Albuquerque à folha 104 verso, Joaquim José Gomes à folha
111 verso, Joaquim José da Costa à folha 118 verso, e Inácio
Nunes Correia Tomás à folha 101; pretendendo atribuir-se
ou a estranha pessoa a contra-revolução antes tratada sem
intervenção do Réu, não é escusa a falsidade de tal invenção.
Porquanto sendo as ditas testemunhas homens ordinários sem representação, sem tropa nem forças que todas estavam à disposição e poder do Réu, como será crível que
fossem eles os motores de tão árdua empresa, ou esse José
Alexandre a quem dizem duas testemunhas da devassa, que
o Réu fora perguntar pela contra-rveolução, sendo pelo contrário esse mesmo José Alexandre, a quem o Réu pela amizade que então os ligava, recomendou o convite de muitas
pessoas para aquela confederação, o que êle assim executou,
sendo mesmo o convidado, como confessou na presença das
pessoas assinadas no 4.° documento junto, com o qual coincide o que depõem as testemunhas ao 7.° capítulo da justificação junta n.° 2, sôbre o qual não depôs o mesmo José
Alexandre Gomes de Melo por ausente, segundo o que consta
do 5.° documento junto.
Acresce a notar que se o Réu não foi o chefe da dita
contra-revolução, porque só êle apareceu à testa dela? Qual
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foi outro o que necessariamente devia guiar os confederados,
e porque não apareceu na referida ação? O Réu não só foi
o móvel e cabeça dela, mas o que logo deu as providências
que consequentemente se faziam necessárias para segurança
das vidas dos vassalos, e daquela capitania, de que foi proclamado governador, não só pelo Alvará da Sucessão da mesma
capitania, mas pelo povo e pela Câmara, que lhe dirigiu o
ofício junto com o n.° 6, de que fêz participação ao chefe
do bloqueio em Pernambuco, pedindo-lhe os socorros necessários, de que estava destituído, pelo ofício constante do documento junto n.° 7.°.
O Réu, Senhores, não pretende ser prolixo na narração
da sua fidelidade, e dos seus serviços, porque sempre reconhece mui poucos para o muito que deve um vassalo a seu
Soberano; cumpre porém em abono da sua defesa lembrar
que há mais de 29 anos, que se tem empregado no Real Serviço, sempre procedeu segundo os seus dever es, honra, e fidelidade -a exemplo dos seus maiores a êle deixado em honrosa bênção, e provam a sua conduta as atestações, que
juntas oferece desde o n.° 8 até o n.° 15 inclusive.
Êle sempre ouviu com desprazer e indignação desde o
princípio a notícia da revolução de Pernambuco, e assim o
fazia ver às testemunhas que depõem ao 1.° capítulo da sobredita justificação junta e o comprova a testemunha da devassa Manuel Inácio Pereira do Lago, folha 28 e folha 29, não
sem contradição de outros fatos, que depõem, êle com ódio e
desprezo recebeu e dilascerou aquele ofício do traidor, em que
o chamava a falar-lhe no Engenho de Belém, e se escusou
de falar-lhe, e se contudo a esse engenho se encaminhou
ocultamente foi ao diferente fim de explorar as forças do rebelde, e a ter fala do governador preso, de que foi surpreendido por um destacamento, como declarou nas perguntas.
Êle se negou ao abominável ato, a que não quis assistir,
da ereção das bandeiras rebeldes e fechou debaixo das suas
chaves a bandeira real e as insígnias da sua companhia, não
acedeu a ordem do rebelde quando lhe pediu a relação do
necessário para novo fardamento, e enfim todas as suas ações
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foram paliativas até o ponto de se realizar a contra-revolução, a qual veiu a mostrar qual era o ânimo do Réu; actus
enim sequens ostendit qualis fuerit animus à princípio: ait
Boss. in tit. de crim. Laesae Majest. n.° 28.
Por tanto, e por tudo quanto mais espera o Réu doutissimamente suprido, unido à Clemência e equidade que andam sempre a par nas respeitáveis Decisões deste Humaníssimo Tribunal confia o Réu ser relevado e absolvido de todas
as penas.
Ofereço quanto fôr somente lícito e sem ofensa das leis
do respeito, da decência e de outro Réu.
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
José Diogo Xavier
(No alto do documento) — N.° 206. N.° 148.
(Todas as páginas têm a rubrica) — Pereira.
30, 35, 2
6)

DEFESA DE LUÍS FRANCISCO DE PAULA CAVALCANTE
Quae argumenta, ad quem modum probandas cuique rei sufficiant, nullo certo
modo satis definiri potest; sicut non semper,
ita saspe sine publicis monumentis cuiusque rei veritas deprehenditur, alias numerus
testium, alias dignitas et auctoritas, alias
veluti consentiens fama confirmat rei, de
qua quasritur, fidem. Hoc ergo solum tibi
rescribere possum, non utique ad unam
probationis speciem cognitionem statim ailigari debere; sed ex sententia animi tui
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te [ai] stimare oportere quid aut credas, aut
de
L.
2
C.
3,
opineris
tibi
§
um
probatum
par
test.
em
testemunhas
a
somente
grande
atenda
não
se
Que
sem
despejo
e
soltamente,
e
inimigos,
e
improbas,
que
parte
avançam falsidades, e que antes se escute o testemunho da
causa em si mesmo, é o que espera o Réu Luís Francisco de
Paula Cavalcante na presente causa.
Mui pouco estaria adiantado o processo criminal se acaso
se escorasse só no testemunho dos homens, e se lhe desse
inteiro crédito, sem que a Lei marcasse regras para estremar
a verdade da falsidade.
As paixões são regularmente mais poderosas que o dever;
infeliz daquele a quem deseja perdido o interesse de outrem,
e só ampara o sentimento do dever, uma ruína inevitável o
aguarda. Tal seria a sorte do Réu, se não respondesse perante tão inteiros magistrados.
E para que com mais facilidade se encaminhe na indafazer
do
assunto
a
obscuridade
não
e
verdade,
da
possa
gação
desvairar o juízo apresentarei em separados artigos os fatos
em que foi o Réu ator, e sua inocuidade, e mérito; e depois
discutirei aquilo, em que as testemunhas discrepam do confessado, concluindo afinal com toda evidência a perfeita inocência do Réu. Eis os fatos.
I.o Quando arrebentou em 6 de março de 1817 no Recife o motim, filho talvez unicamente das erradas providências de um governo fraco e indeciso, achava-se o Réu no seu
Engenho de Santo André; e com esta notícia partiu a unir-se
de
Paula
Francisco
Olinda,
de
capitão-mor
o
irmão,
seu
com
ledo
socorro
em
ambos
irem
general,
Cavalcante, para
vando apenas a pouca gente, e mal armada, que com a pressa
puderam ajuntar.
2.° Chegando aos Afogados, e sabendo por dois oficiais
de Ordenanças, por quem mandaram indagar porque modo
dos
mão
na
estava
tudo
ao
socorrer
já
que
general,
poderiam
amotinados, então transformados em rebeldes, assim mesmo
resolveram avançar, firmes em conseguir a ruína deles, não
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pela força, que não tinham, mas por manhas e traças permitidas em tão boa causa.
3.° Junto ao Forte das Cinco Pontas, veio ter com eles
o Ajudante Pantaleão com um forte destacamento, e requereu do Réu que fosse com êle tomar posse do dito forte,
à cuja requisição, acompanhada de ameaças não se pôde o
Réu furtar, e de fato foi com êle à fortaleza, assinou o recibo
da entrega, e satisfeito com isto o dito Pantaleão, que tomou
o comando da fortaleza, retirou-se o Réu para onde deixara
seu irmão.
4.° Chegando o Réu sem armas em companhia do dito
seu irmão ao Campo do Erário, viu-se obrigado a participar
na instalação de um Governo denominado Provisório; teve
porém a constância de recusar a nomeação que dele faziam,
e lembrar o Coronel Manuel Correia de Araújo, que foi nomeado, e tendo os outros coronéis prestado com os seus regimentos juramento de fidelidade aos rebeldes, nem êle, nem
a sua oficialidade o fizera.
5.° Continuando o Réu no seu sistema, e vendo que
pretendiam armar o Brigue Carvalho 5.°, lembrando-se de
poder nele escapar, ofereceu-se para comandante apesar de
nada saber de Marinha, e foi aceito; mas sendo determinado
o armamento de mais vasos, foi o Réu mandado para o Sul
a animar os povos, e recrutar para o serviço dos rebeldes, o
que nada fêz nem tirou mais de 30 homens, e sabendo que
em Serinhaem, e Rio Formoso, se queriam levantar Bandeiras Reais, para o facilitar, estorvou por seus conselhos,
que os rebeldes voltassem da Praia do Gamela para Tamandaré à unir-se com um reforço, que saíra do Recife.
6.° Projetando o chefe dos rebeldes o ataque de Porto
de Pedras, pelo retardamento das balsas, e adiantamento da
tropa de pé que o Réu efetuou, frustrou-se o bom sucesso,
e voltando ao Gamela pelos receios que lhes infundiu o Réu,
como aí soubesse do levantamento de Serinhaem, que já antes sabia se havia de fazer mostrou o maior prazer.
7.° Voltando para o Recife, e sendo novamente nomeado para comandante de um corpo, que se destinava con-
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tra Santo Antão aceitou, mas conservou-se no antigo plano
de tergiversar, e ficou em inteira inação, sem forçar a ninguém, nem persuadir a tomar armas contra El-Rei, antes
aconselhando o contrário, e tanto fêz que até os seus o reputavam covarde, por suas estudadas demoras.
8.° Estando nesta expedição, e convindo-lhe iludir o
Governo para segurança sua, e poder avançar o seu projeto
não consentindo que em seu lugar mandassem novo comandante que vexasse os povos, e ateasse os horrores da guerra
civil, se lhe mandaram proclamações destinadas ao povo de
Santo Antão, e feitas pelos governadores, ordenando-se-lhe
oucom
falarem
fazer,
recusou
o
assinasse,
as
por
que
que
sadia contra Sua Majestade e o Estado, mas repetindo-se-lhe
as ordens, e vindo outras proclamações nada atrevidas, com
cominação, se a não assinasse, assentou ser necessário fazê-lo para se não descobrir antes de tempo, expor sua vida,
e perder todo o trabalho que via ir prosperando.
9.° Sabendo da derrota de Ipojuca, partiu para o Recife, onde de inteligência com seu irmão Francisco de Paula
Cavalcante que já se achava recolhido, amedrontou os rebeldes, e os fêz fugir, prometendo o Réu acompanhá-los
o
ordenavam,
lhe
o
que
tivesse
cumprido
para
que
quando
o deixaram por comandante das Cinco Pontas, e logo que
partiram soltou ao Coronel José Inácio Borges, e declaroulhe o que tinha feito em serviço de El-Rei e mesmo soltaria
os mais presos, se o dito José Inácio Borges o não dissuadisse por temer que os rebeldes, que ainda se achavam perto,
sabendo-o voltassem e fizessem uma geral mortandade.
10.° Logo na manhã do dia 20 de maio vendo o Réu
alguns europeus, e brasileiros desarmados fazendo altas aclamações a Sua Majestade mandou soltar aos oficiais generais, abrir o portão, e exaltar a Real Bandeira, e entregou
o comando da fortaleza ao Brigadeiro Gonçalo Marinho de
Castro, um dos presos que foi nomeado pelo Marechal José
Roberto.
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11.° Toda a conduta do Réu foi a de uma acertada simulação para salvar-se e à Capitania dos horrores da guerra
civil, e a única profícua aos interesses de Sua Majestade.
12.° O Réu nunca teve relações de amizade com as
pessoas que figuraram na rebelião, e pela sua situação e nascimento nenhum interesse podia ter nas desordens da Capitania. E tão seguro estava de sua consciência, e convencido que com justiça não o podiam taxar de rebelde, que
nenhuma dúvida teve em se oferecer à prisão, para se apurar a sua conduta; quando podia bem como outros evadir-se,
se receasse o êxito.
Admitida, por enquanto, a verdade destes fatos, que
consta dos Documentos ns. 1, 2, 4, 5, 6, a qual depois demonstrarei mais amplamente, destruindo quanto se lhe possa
objetar, suscitam-se logo as seguintes questões de Direito,
que cumpre encarar.
1.° É lícito a um vassalo, sem violar a fidelidade jurada, obedecer a um usurpador, e ceder a tempestade de
uma rebelião, por salvar a vida e bens, que tem justo temor
de perder desobedecendo?
2.° É permitido mesmo sem isto praticar fatos que pareçam derrogatórios da lealdade devida ao legítimo príncipe, quando se tem em vista o serviço do mesmo príncipe,
que só por esse modo se pode conseguir?
3.° Sendo permitido praticar alguns fatos, que pareçam de infidelidade, é também lícito praticar todos?
4.° Se não é lícito praticar tudo, ainda com o fim o
mais honroso, são os fatos do Réu daqueles que entram na
classe dos vedados ou na dos permitidos?
Quanto à primeira questão é uniforme a sentença dos
escritores do Direito das Gentes, e Natural, não há um só
desde Gr ócio e Puffendorf até Formey e Merthiac, que não
estabeleça que a obediência forçada pelo justo medo, e coação a qualquer poder injusto, não marca quebra de fidelidade ao Legítimo Soberano. Aliás, teríamos de riscar a prudência do catálogo das virtudes, e canonizar a obstinação e
temeridade. De mais, o homem é Ente sensível, o amor da
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vida lhe é natural; no risco de perecer, ou vergar-se às circunstâncias a escolha é fácil, sempre se escolheu a vida,
mormente quando a honra não recomenda a morte. Por fim,
não pode haver delito sem vontade; nullum est delictum sine
certa deliquendi voluntate: diz o sábio Desembargador Melo
Freire. E se houvessem leis tão duras que suas sanções contrariassem de frente a lei da conservação, não teriam o caráter de caridade, que as leis devem ter, segundo Platão, de
Leg. Dial., 9 — Sic igitur Leges civitatibus conscribantur, ut
patris matrisque personam lator legum penitus gerat; scriptaque caritatis prudentiae virtutem habeant potius, quam
domini tyrannique imperium minitantis tantum et describentis, rationem vero nullam penitus assignantis — e não
mereceriam ser observadas. *
Para solução da segunda questão deve-se notar, que
nem sempre, nem a todos é dado marchar caminho direito
em todos os casos, o aperto das situações legitima, e necessita os desvios, e rodeios, contanto que a final nos encaminhem ao mesmo fim.
A utilidade, e honestidade do fim justifica também os
meios, e ações que sem esta consideração seriam evitadas,
tornam-se objeto de prática permitida. E não se opõe a
isto o Canon moral — non sunt facienda mala, lt eveniant
bona — Êste Cânon fala das ações que são más absolutamente, e não daquelas, que só o são relativamente a certas
circunstâncias, tempos e lugares, e que segundo eles revéstem já um, já outro caráter. De mais, a política em regra
sofre, e admite falsidades úteis, para evitar males de maior
Nota — O texto latino reproduz o espírito da passagem das Leis,
IX, 859.a, que em grego reza: "No concernente à redação
das leis para as cidades, julgaremos ser necessário que
a lei escrita se apresente sob a espécie de um pai e mãe
carinhosos e preocupados, ou que ela fique desobrigada
(de quaisquer explicações), a modo de um tirano ou déspota que impôs as suas ordens sob ameaças e mandou
gravá-las nas paredes?"
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monta, certa que o ideal da veracidade só se encontra na
Utopia ou na República dos Severambes.
Embora convenhamos que a dissimulação, ainda quando
precisa, não deixa de nodoar o que a pratica, taxando de
insinceridade as suas ações, e até de opostas a sua verdadeira mira, quando vistas por olhos superficiais, nem por
isso é culpável, se de outra maneira não podem promover-se
objetos úteis, e honestos. Nos crimes de rebelião são aplicaveis estes princípios, querer reprezar a torrente da fúria
popular no tempo da inundação, da raiva, e prejuízos, é
prova de demência; cumpre deixar escorrer as águas que
tresbordam, e diminuída a massa dirigir-lhe o escoo, o que
então se faz até com fraca estacada; a loucura não é virtude, nem a prudência vício, e as ações virtuosas jamais são
crimes. O célebre Monk, que obedeceu a Cromwell, dissimulando os seus sentimentos não foi havido como rebelde, a êle
deveu o seu Rei a restauração ao trono, e êste só fato comprovou a sua fidelidade, que não pôde desbotar a aparente
submissão a um usurpador.
A terceira questão é fácil de decidir-se, decidida a segunda. É sem dúvida que há fatos tais que em todos os
tempos, e lugares são criminais, sem que possam existir circunstâncias que os tornem lícitos, mas há outros cuja moralidade varia com os tempos, e requisitos, que os modificam.
Nesta segunda classe entram os atos, que dizem respeito à
conservação do Governo estabelecido. A mesma ação que
é traição, quando tem por fim a ruína do Governo será virtuosa quando o seu verdadeiro alvo seja o vindicá-lo; embora pareça delito aos olhos superficiais, que não passam
além da tona das ações. Nas revoltas a marcha ordinária
nada aproveita, é antes nociva, as leis ficam sem vigor, e os
princípios, que até então serviam de norma são mui mesquinhos para nos aferrarmos a eles, como âncora de salvação, o homem volta como ao natural estado, e entregue a
sua discrição, o único ponto a que deve dirigir o rumo é o
restabelecimento o mais pronto e menos arriscado da ordem
social destruída, servindo-se para isto dos meios que a pru-
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dência lhe apontar, como mais apropositados calcando aos
pés a miúda escrupulosidade.
Sendo isto verdade vejamos se o que o Réu praticou com
êste fim era-lhe ou não permitido. Assoma logo à vista a
ocupação da Fortaleza das Cinco Pontas. A ord. L. 5 tit. 6
marca especificamente êste caso, como um dos de Lesa-Majestade, mas a Ord. fala de quem se apodera por força do
castelo ou fortaleza; e o Réu longe de ser quem empregou
a força, era aquele sobre quem a força obrava. Nem se diga
que podia resistir a força que contra êle se dirigia, o contrário é o que se avançou, e se mostra provado do Documento n.° 1. De mais, o general tinha já tudo entregue; e recusar o Réu servir de mero instrumento do recebimento da
fortaleza, não a salva, e perdia ao Réu, e mais que tudo
impossibilitava-o de poder ser útil na obra da restauração
a que se propunha; uma vez falhando a da defesa, que na
sua vinda tinha tido por alvo. Se fosse tão melindroso que
se não quisesse arriscar a responsabilidade da entrada na
fortaleza, ainda quando escapasse à sanha dos revoltados,
cumpria-lhe desaparecer, e assim caírem nas mãos dos furiosos os meios de fazer mal aos vassalos leais, aos quais
sendo-lhe encomendados, soube tão habilmente dar uma direção útil, e avessa dos desejos dos rebeldes. Por fim a entrada numa fortaleza, sem a menor violência, e o simples
recebimento dela das mãos de quem a não quis defender,
nunca pôde entrar na letra, nem no espírito da lei, que defende a sua execução, e deve ser classificada somente a sua
natureza, segundo forem, ou não leais os motivos de quem
praticou a ação, olhando-se para o todo de sua conduta,
desde o começo até o fim.
A participação no ato de eleição, e instalação do denominado Governo Provisório foi conseqüência da mesma força,
que produziu a mascarada adesão do Réu aos loucos projetos de governo dos rebeldes e aconselhada pelos mesmos
poderosos motivos de prudência, que lhe apontaram como
útil uma dissimulação temporária e estando já demonstrado
que semelhante conduta é lícita em certas circunstâncias, é
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sem dúvida ser um fato que não se compreende entre os
vedados absolutamente.
Seguem-se logo os comandos do brigue e tropas, que em
verdade parecem à primeira vista atos criminosíssimos. É
sem dúvida que, apesar de ser lícita a obediência a um govêrno meramente de fato, contudo é preciso que esta obediência não se exerça em serviços que tinham por fim estorvar o restabelecimento do legítimo Príncipe, ou demorarlhe a época.
E como o comando de tropas destinadas a debelar os
partidistas do verdadeiro soberano seja o meio mais direto
de conservar o governo injusto e impedir a restauração do
monarca espoliado, com razão é marcado com o cunho da
mais severa proibição. Porém, cumpre atender que o que
anatematiza êste serviço é tão somente a sua tendência a
impedir de todo, ou retardar êste feliz sucesso, e que sem
esta qualidade não havendo voluntária efusão de sangue dos
vassalos leais seria êste serviço, como qualquer outro, que a
prudência obriga a prestar aos usurpadores, com o fim de
evitar maior mal. Ora isto é o que sucedeu no comando do
Réu pelo qual mesmo longe de desmerecer se faz antes
credor de consideração do governo restaurado.
Não houve o menor combate, não forçou ninguém a
acompanhá-lo, e longe de estorvar o restabelecimento da
Monarquia, antes coadjuvou-o inutilizando um número de
forças que se podiam empregar contra os verdadeiros amigos
da ordem, uma vez que elas fossem dirigidas por um chefe
infeccionado com os sentimentos revolucionários, e não fôssem, como foram, pelo Réu reduzidas a inteira inação. Isto
é o que se comprova dos documentos ns. 1, 4, 5.
A assinatura, por fim, da proclamação dirigida aos povos de Santo Antão, e carta ao capitão-mor da dita vila,
além de serem papéis que em nada desacatavam a pessoa
de Sua Majestade e o seu governo, e não tendiam por conseguinte a alienar do governo de Sua Majestade os ânimos
dos povos, eram além disso de urgente necessidade, na delicada situação em que o Réu se achava. Os insurgentes ins-

— 63 —
tavam-lhe que marchasse contra Santo Antão, o Réu demorava tudo, e escusava-se com as suas poucas forças, mas
já dava nos olhos a sua estudada tergiversação, e se felizmente havia quem a atribuísse à covardia, outros havia,
mesmo dentre os do governo, que o taxavam de traidor. De
mais os infatuados governadores tinham-lhe já enviado outrás proclamações audazes, e o Réu tinha recusado assiná-las,
e mandar ao seu destino, o governo tinha disfarçado o seu
desgosto, e de novo condescendera em remeter-lhe entre outrás a que assinou, mandando-lhe que as assinasse, assim
como cartas às principais pessoas de Santo Antão, acrescentando que esperava não achasse mais escusa. Documentos,
ns. 2, 4. Se ainda refusasse, além da sua ruína inevitável via
perderem-se as suas mais caras esperanças, as forças que comandava seriam entregues a algum furioso, que alagasse de
sangue a Capitania, e fizesse irmãos degolarem-se uns aos
outros, e abalançando-se a um ataque, antes que as tropas
da Bahia pudessem socorrer o partido realista, estorvaria,
ou ao menos ensangüentaria a desejada restauração. Em tão
extraordinárias circunstâncias acreditou poder saltar as barreiras do costume, e confiou que sua lealdade, que julgava
ter assaz manifestado, o ampararia da imputação que lhe
pudesse vir de um passo, que conhecia ser necessário, mas
que dava com maior repugnância. Se a intenção é quem
salva, se é ela quem constitui as verdadeiras feições de um
ato, e não a nua aparência, e esqueleto, não pode semelhante assinatura fazê-lo delinqüente. E como se nem ao
menos são seus os termos de sedução em que são concebidas
a Proclamação, e cartas? E para convencer-se disto basta
notar-se, que apesar do ódio com que contra o Réu se jurou
nenhuma das testemunhas ousou imputar-lhe declamar, ou
falar com menos respeito do governo de El-Rei, nem intrometer-se a discussões políticas, e pretender mostrar a preferência das opiniões dos rebeldes ao sistema antigo.
Se porém, enganou-se e executou o que lhe não era permitido, laborou em ignorância de Direito, que é desculpável
num Cavalheiro do Campo à vista do mais que obrou; ubi
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plura nitent, non ego paucis offendar maculis, quas aut incúria fudit, aut humana parum cavit natura. Não são, pois,
dos vedados absolutamente os fatos que o Réu praticou, antes permitidos, para levar ao cabo o honroso projeto de iludir
os rebeldes, e restaurar o governo de Sua Majestade. Estes
fatos, tais quais ficam estabelecidos nos artigos, se acham
comprovados pelos documentos ns. 1, 2, 4, 5, e 8 com a pienitude que era possível em semelhante caso, e bem que em
regra, nos delitos desta natureza a Lei não admita prova
testemunhai, exceto a que se pode fazer no curto espaço
legal, todavia, a equidade que é em tudo preferível ao estrito direito, não deixará de dar o devido peso às provas do
Réu. Interessa a sociedade no breve, e pronto castigo do
gravíssimo crime de rebelião, corta por isso as delongas e
acelera a prosecução, mas interessa muito mais na salvação
da inocência, a qual se impossibilitaria se se desse inteiro
peso aos que criminam e não se admitissem os depoimentos
que justificam, e isto principalmente quando se negaram aos
réus as acareações com as testemunhas, como sucedeu com
o Réu, documento n.° 3, privando-o assim do único meio, que
lhe restava de mostrar a sua inocência, e falsidade dos depoimentos. E que casta de testemunhas! Um grande número
sem costumes, e tirado da imoral classe dos mercadores de
retalho, em quem a verdade não tem pega, pelo contínuo
uso de mentir que lhes é preciso para lucrar; o que já conheceu o Orador Filósofo no seu tratado de Oficiis L. 1.° §
42: mercatura autem, si tenuis est, sórdida putanda est; sin
magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine
vanitat[e] impertiens, non est admodum vituperanda. Sordidi etiam putandi qui mercantur a mercatoribus quod statim vendant. Nihil enim profici[a]nt, nisi admodum mentiantur: outros declarados inimigos do Réu, outros depondo inverossivelmente, outros enfim desmentidos por si mesmo, ou
pelas mais testemunhas, como passo a mostrar pela análise
de cada um. A testemunha à folha 69 verso é contrariada
pela de folha 64 verso, a primeira fala em ataque e a segunda nisso não toca.
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A testemunha a folha 73 verso não dá razão do seu
dito, e na censura de direito nada vai Ord. L. 4 Tit. 86 § 1.°.
A testemunha a folha 75 é de pública fama, que quando
muito forma indício. Ord. L. 5 tit. 134 pr.
A testemunha a folhas 78 Antônio de Morais e Silva,
declara-se êle mesmo inimigo do Réu o que lhe tira toda a
credibilidade, além da natureza do seu depoimento todo dirigido a desculpar-se e no qual até tem o despejo de dizer
que viu o Réu votar como Conselheiro, quando êle testemunha declara-se não Conselheiro.
O Réu foi Conselheiro, e o testemunha que para isso
foi convocado, não o foi? Creia quem puder.
A testemunha a folha 94 não dá razão do que diz, e por
isso nada vale.
A testemunha a folhas 98 é do número do ranchinho
da rua do Queimado, que tudo viram, tudo souberam, apesar
de ser feito em tempos e lugares diversos, e a cuja mordacidade caluniadora ninguém escapou, e de mais insignificante pela sua ordem na sociedade, o que a faz pouco digna
de ser crida.
L. 2 D. de test.
As testemunhas a folhas 12 e 21 verso, 153, 174 e 176
dizem o que o Réu confessa.
A testemunha a folha 126 à exceção do seu bordado de
imitação de seu irmão conforma-se ao que o Réu confessa.
A testemunha a folhas 180 e 181 Manuel José Pereira
de Mesquita é singular em atribuir ao Réu conversações com
os 5 governadores no dia em que êle testemunha se apresentou aos ditos com os maiores sinais e expressões de prazer
e júbilo pela revolução, no mais se conforma a confissão
do Réu.
A testemunha a folhas 214 e 219 verso, José Antônio
Gomes jura com tanto conhecimento de causa, que faz ao
Réu Comandante da Escuna Americana, quando dos autos
consta que o foi do Brigue Carvalho V. E não se peja de referir contos de mil e uma noite, relatando a remessa de bandeiras embrulhadas em um pano, e trazidas por uma negra,
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e outras falsidades e improbabilidades palpáveis, que se demonstraram.
A folha 271 verso jura vagamente, e sem declarar como
sabe, que o Réu freqüentava adjuntos, e até o qualifica de
conselheiro e passando a mais a sua calúnia, avança que o
Réu fora também denunciado em 1801; o contrário do que
consta do competente Auto de Denúncia. Que testemunha...
As testemunhas a folhas 208, 255 verso dizem o que o
Réu confessa.
A testemunha a folha 244 não dá razão do que avança,
e é falso como se vê da Denúncia.
A testemunha a folha 248, Bernardo Carneiro Monteiro,
ébrio por costume, talvez que num momento de embriaguês sonhasse o que jura, pois como é crível que visse muitas
vezes entrar em ajuntamentos do Recife ao Réu que morava
léguas distante, e que quase nunca saía do seu engenho?
É de pasmar o despejo deste bom homem.
A testemunha a folha 319 Joaquim José Vieira, lojista,
denominado negociante, jura singular e só de publicidade,
que o Réu fora quem mandara intimar ao Comandante das
Cinco Pontas que se rendesse, e fora logo na noite do dia 6
postar-se junto da dita fortaleza, e por ver que fora comandante da esquadra rebelde, que nunca existiu; quando dos
Autos o que consta e o Réu não nega, é que foi Comandante
do Brigue Carvalho V e o resto do seu depoimento é um tecido de falsidades convencidas pelos Autos.
A testemunha a folha 340 jura a tomada das Cinco
Pontas pelo povo, mas será desmentida.
A testemunha a folha 342 jura sem dar razão de ciência, e de mais não empece ao Réu que confessa os fatos.
A testemunha a folhas 347 e 349, uma das do conluio
da rua do Queimado, jura de fama pública que o Réu ia a
clubes, e fora eleitor, e por ver que fora dos principais rebeldes, mas os fatos que aponta, longe de fazerem culpa ao
Réu está mostrado que foram tendentes ao serviço de El-Rei.
ê
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A testemunha a folha 356 o botequineiro João Borges de
Siqueira, é uma das do conluio da rua do Queimado, e o
seu depoimento é calcado sobre o de seu sócio, a testemunha
anterior, e peca nos mesmos defeitos.
A testemunha a folhas 364 até 370 verso é o imortal
Antônio de Albuquerque Melo, e basta nomeá-lo para se ter
o perfeito ideal da perversidade humana, êste descarado ente
quantas palavras diz, tantas falsidades amontoa. Diz que o
Réu foi denunciado e dos Autos da Denúncia consta o contrário, que muita gente que figurou na revolução foi unida
com o Réu e não diz quem foi, por temer ser desmascarado,
e o mais é que não se numera a si, que freqüentava sempre a
casa do Réu, e a quem o Réu deu por muitas vezes de comer, vestido e calçado, e só expulsou-o, quando cometeu o
desaforo de tirar escandalosamente a mulher ao Cirurgião
Matias Carneiro Leão. Faz ao Réu general do mar, e dos
Autos consta que só foi por pouco tempo comandante do
Brigue Carvalho V, e que o povo tomou a Fortaleza das
Cinco Pontas o que se mostrará falso, e tudo de fama pública, que demanando de tão abjeto e vicioso homem nem
indício faz.
A testemunha a folha 387 jura de ver que o Réu comandou tropas contra os Realistas do Sul, e por isso o qualifica por um dos primeiros e principais rebeldes, mas dos
Autos se mostra que o Réu não comandou tropas contra o
Sul, mas sim José Mariano, e de mais o comando de tropas
não mostra apoliticamente rebeldia.
A testemunha a folha 394 jura que o Réu fora denunciado, e consta o contrário dos Autos, e fala em conselheiros,
o que nunca legalmente houve.
A testemunha a folha 425 verso jura absurdos que não
impecem ao Réu.
A testemunha a folha 71 verso não dá razão do seu dito.
A testemunha a folha 18 verso Gonçalo Marinho de Castro não cora de sevandijar a sua Patente, mentindo palpàvelmente. Dá a entender que o povo é quem tomou a fortaleza, e é contradito pela testemunha à folha 32 verso

— 68 —
Cândido José de Siqueira diz que os da contra-revolução o
nomearam comandante da fortaleza, e é desmentido pela testemunha José Roberto Pereira da Silva, que testifica ser êle
quem lhe mandou que tomasse o comando da fortaleza.
Êste homem vingativo e odioso fêz no seu depoimento quanto
pôde para privar o Réu da honrosa parte que teve na restauração, mas não o conseguiu.
As testemunhas a folhas 32 e 76 dizem o que o Réu confessa, ignorando porém o motivo da conduta do Réu.
A testemunha a folha 48 verso só culpa ao Réu no comando do corpo destinado contra Santo Antão e isto por
ouvir ao Capitão José Joaquim de Santana e Lima, mas êste
capitão na sua atestação jurada explica as intenções do Réu.
A testemunha a folha 64 verso jura o que o Réu não
nega, isto é a sua marcha, para se unir a José Mariano, falsifica porém, e calunia, para salvar-se que o Réu o ameaçava
com prisão, o que se desmente pelo capitão-mor de Serinhaem por Antônio da Rocha Vanderlei, irmão desta testemunha, e por outros muitos como se vê no documento n.° 1.
A testemunha a folhas 141 jura de ouvida vaga que
nada vale.
Por fim até o Secretário do Governo José Carlos Mairink da Silva Ferrão, em um papel de Denúncia, que condecora com o apelido de Justificação também morde ao Réu
chamando-o General da Esquadra, e Comandante de um
Corpo para obrar de comum acordo com José Mariano. É
pasmoso o descaramento deste homem, êle foi quem assinou
como secretário que era da Marinha e Guerra a Portaria,
pela qual foi o Réu nomeado Comandante do Brigue Carvalho V, êle foi quem também assinou como secretário a
Portaria do Governo, que mandou ao Réu ir animar o povo
e recrutar para serviço dos rebeldes, e contudo denomina-o
Comandante de uma Esquadra que nunca existiu e chefe de
um corpo que também nunca teve realidade. Desculpemo-lo
porém, êste secretário mostra em tudo demasiado esquecimento pois até chegou a esquecer-se que fora Secretário do
Exterior, Fazenda, Marinha e Guerra, e com afinco nega o
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que nos Autos consta por documentos do seu punho. O que
porém custa a perdoar-se-lhe é que tendo tido o cuidado de
remover de si quanto saiba a crime, apesar de estar provado
nos Autos, tome igual esmero em carregar aos mais contra
a verdade dos mesmos Autos. E mesmo quando fala em fatos
em que se vê obrigado a dar parte a outrem, tome para si
o papel primeiro que lhe não cabe, e reserve para os outros
o secundário que só lhe pertencia, como fêz no caso da restauração, em que se arroga o mérito de ter chamado a si o
Réu e seu irmão, o capitão-mor de Olinda, quando o fato foi
que o Réu e seu irmão foram os que tendo projetado a restauração o procuraram e lhe comunicaram o projeto que êle
aprovou. Aprovar um projeto implica existência deste projeto antes da aprovação, implica que os projetantes já eram
do partido que se aprova; chamar porém alguém a nosso
partido supõe que este alguém antes do nosso chamado tinha outras intenções, ou ao menos nos não tinham participado coisa alguma antes que nós lhe participássemos as
nossas vistas, e isto é o que o Secretário não fêz, pois sòmente se lembrou de restauração, quando o Réu e seu irmão
lhe comunicaram as suas intenções e medidas. Mas o bom
homem de quanto deitou mão tudo retorceu a seu cômodo
e jeito, embora sofresse a verdade.
É maravilhoso que as testemunhas apesar dos defeitos
aparentes, e o empenho que mostraram de perder ao Réu
não possam danar-lhe em nada, e em mui pouco se afastem
dos fatos avançados, e provados pelo Réu.
Não merecem a menor consideração as palavras gratúitas de rebelde, e revolucionário que lhe disparam, visto
que os só fatos que apontam, e no que como testemunha são
somente competentes não passam do Comando do Corpo
contra Santo Antão, e comando do brigue, e estes comandos
o Réu demonstrou de Direito que podiam bem existir sem
verdadeira rebeldia, e de fato provou que assim sucedeu no
seu caso.
Se algumas das testemunhas lhe imputou o comando
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da expedição do Porto de Pedras, dos Autos consta o contrário, e mesmo sendo provado estava no caso do
primeiro.
A celebrina denúncia de 1801, dada contra o irmão do
Réu e que contra o mesmo é falsamente assestada, mostra
sim a má fé das testemunhas, mas desaparece à face dos
Autos da Denúncia, dos quais se vê que não foi nela contemplado. De mais, a dita calúnia tão pouco peso fêz no
espírito de Sua Majestade que não só mandou
por nisto
perpétuo silêncio, como deu ao Réu e seus irmãos mostras
do quanto estava satisfeito da sua fidelidade, despachando
ao Réu Coronel de Milícias de Olinda, e mercê do Hábito da
Ordem de Cristo, a seu irmão Francisco de Paula Cavalcante,
Capitão-mor de Olinda, e de mais mercê do Hábito de Cristo!
e do foro de Fidalgo Cavaleiro, e a seu irmão José Francisco
de Paula Cavalcante, além de outras mercês Governador e
Capitão General da Capitania de Moçambique.
Que o governo intruso mandasse buscar o irmão do Réu,
José Francisco de Paula Cavalcante a Moçambique nada diz
respeito ao Réu. Tem êle por ventura de carregar com os
desvarios desse intitulado Governo?
A assistência às sessões do Governo intruso, que o Réu
por necessidade e prudência freqüentou durante o tempo que
esteve no Recife, faz parte do serviço aparente a que as suas
circunstâncias o compeliam, e o seu interesse recomendava
para melhor estar em dia das decisões daquele Governo, e
por este conhecimento dirigir os seus passos.
A inocuidade deste serviço foi já demonstrada, mormente
quando por êle se mira ao fim relevado do restabelecimento
da ordem pública. Além de que o Réu não foi Conselheiro,
nem podia ser, não tendo título algum de semelhante emprego, nem sendo jamais tratado como tal.
Para concluir-se que é refinado embuste, que o Réu frequentasse casas denominadas clubes, basta ver-se que apenas o afirmam a testemunha a folha 271 sem dizer como o
sabe, a de folha 347 de fama pública, as quais não fazem
prova, e só de vista a de folha 248, que sendo singular não
tem fé. De mais, todas juram vagamente, e não indicam
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especialmente quais das ditas casas freqüentava o Réu, e
em que tempo. E como podiam ser miúdas se nada sabiam?
Como viria a ajuntamentos o Réu que quase sempre vivia
no seu engenho distante de Recife 4 léguas e que a nenhum
dos donos das ditas casas ao menos visitava?
Por fim, a existência mesmo da natureza revolucionária
das ditas casas de partida, ou clubes, como os chamam não
se prova, dos Autos deles o que só consta é que algumas
pessoas se a juntavam em certas casas, aonde concorria companhia, e passavam parte das noites em passatempos, mas
isto não é defeso por nossas leis, nem por lei alguma, e o
contrário seria desterrar os homens, outra vez para as selvas,
e condená-los a uma vida insocial. Se as testemunhas suspeitavam da tendência destes ajuntamentos, cumpre ver porque; pois só as razões das suas suspeitas é que a podem qualificar. Ora estas razões quanto aparecem dos Autos, não
são outras senão clamor de partido, e ciúme de origem antes da rebelião; e depois participação nas medidas da revolta, o que segundo as regras de raciocinar não provam
anterior premeditação, nem tal certeza podem produzir num
juiz atilado, e um pouco versado na arte de concluir.
Quanto à assinatura no Preciso feito por José Luís de
Mendonça, que o Réu negou porque o não fêz, não pode
fazer prova a semelhança da letra, num século em que se
sabe que com as boas artes tem também crescido as más, e
entre elas com preferência as falsificações de firmas. E que
interesse podia o Réu ter de negar a assinatura num papel
conhecidamente de outrem, quando não duvidou reconhecer
a Carta, que mandou ao Capitão-mor de Santo Antão e assinatura na Proclamação do Governo, dirigida aos habitantes da dita vila? Era loucura negar o menos e confessar o
mais. De mais, o Réu não estava presente no dia, em que
é datado o dito Preciso, como mostrará a dar-se-lhe tempo
para isso, e não podia por conseguinte fazer a dita assinatura.
Não se podendo morder em tudo a conduta do Réu,
disputou-se-lhe o merecimento de ser êle quem entregou a
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Fortaleza das Cinco Pontas, e a vergonha é que Gonçalo
Marinho, hoje Marechal o deu a entender, e o Sargento-mor
Francisco Salazar Moscoso o jura de companhia com José
Antônio Gomes. Já na análise destas boas testemunhas mostraram-se as falsidades dos dois Marinho e Gomes; e quanto
a Salazar que fica então singular não pode ser comparado
com Cândido José de Siqueira, que jura o contrário, com o
Ooronel José Inácio Borges, que atesta o mesmo, e em tudo
condiz com o dito Siqueira, e com José Maria de Barros
Barreto, que o mesmo também atesta. Demais, é de notar
que Caludino José Carrilho que jura de vista neste ponto,
não fale em que o povo tomou a fortaleza. É de fato para
rir que ela fosse tomada e não houvesse nem ao menos um
ferimento, e que o Réu seu comandante não fosse preso pelo
povo, que a tomara quando naquele tempo a canalha amotinada prendia a quem queria, ainda sem motivo. Confesse-se que o Réu se fêz respeitar pelo seu comportamento leal,
e que o povo reconheceu que entrou por seu consentimento,
e não por força que nenhuma empregou.
Ficam desfeitas as inculpaçoes proferidas contra o Réu,
provaram-se as suas boas intenções e fatos, e isto por testemunhas idôneas cuja fé não vacila, como se recomenda no
L. 1.° pr. D. de test. demonstrou-se a inabilidade das que
na Devassa lhe podem fazer mal, e convenceram-se de falsas,
na parte em que discreparam do que o Réu avançou e finalmente por Direito se convenceu a inocuidade de alguns
fatos, que foram arguidos à vista dos nobres motivos que
o fizeram desviar da trilha comum.
Parece que sendo um princípio universalmente recebido
em Direito Crime, que para condenar-se alguém é mister que
o Juiz tenha certeza moral, que êle violou a Lei, sem o que
seria a condenação sempre injustiça, e a execução violência,
e não podendo a respeito do Réu existir tal convicção está
nos precisos termos de ser absolvido, e restituído aos seus
bens e honras.
Inclinai benévolos os ouvidos aos fundamentos desta defesa, sábios julgadores, desejai sendo compatível com a aus-
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teridade dos vossos deveres a salvação de um cidadão distinto, não só pelos acidentes do seu nobre nascimento, como
ainda mais distinto pelo teor da sua humana conduta, pela
sua não interrompida probidade, e pelo seu fácil e ameno
trato, e fico que tão justo desejo influirá sobre a vossa decisa*). Quase sempre o coração impera sobre a cabeça
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vos retenha a mão vingadora das injúrias sociais, rogo sòmente, que tenhais em vista, que a equidade ordena pesar
em igual balança o mérito e demérito das ações, e segundo
qual deles mais a inclinar definir-lhe o caráter peculiar.
Prestai-lhe o justo respeito que é devido aos seus ditames,
e não vos deixeis arrastar pelas cegas máximas do rigoroso
Direito. Salvai a um varão prestante, já que as leis vos não
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DEFESA DE MANUEL DO NASCIMENTO DA COSTA
MONTEIRO
Se aos crimes deve preceder espontaneidade, e liberdade
de praticar, ou deixar de fazer o fato ilícito contra direito
natural, e civil, o Réu o Alferes Manuel do Nascimento da
Costa Monteiro a quem vou defender e a favor de quem depreço reclamo a atenção dêste Augusto Senado, é sem dúvida inocente dos crimes de que é acusado.
É o Réu um jovem menor de 25 anos, nascido e criado
em Pernambuco, e de pais nobres, que tendo sempre servido
a Sua Majestade julgam ser do seu dever conservarem sempre um filho no serviço militar de Sua Majestade; êste cuidado de mais de vinte gerações não interrompidas fêz com
que o pai do Réu lhe fizesse sentar praça em o Regimento
de Linha da vila do Recife, exercitando sempre o pátrio poder conservando-o sempre em sua companhia ou na vila do
Recife, ou na casa de campo dos Afogados, meia légua distante daquela vila, não consentindo que pernoitasse fora, ou
estivesse separado da família mais tempo do que o que era
empregado no Real Serviço.
Chegou o tristíssimo dia 6 de março, dia fatal para os
pernambucanos, dia em que os verde jantes louros de dois
séculos deviam murchar pela loucura de quatro militares,
dia em que o Réu segundo o costume se achava em companhia de sua mãe na casa de campo dormindo a sesta, como
consta dos documentos ns. 1, 2, 9; esta matrona quase pelas
3 horas, da tarde, ouvindo sucessivos toques de tambores, e
sinos, acordou o Réu ignorante do sucesso que havia sucedido e que arrastou a desgraça de tanto homem de bem.
É um Crime Militar estabelecido em o Capítulo 22 § 17
do Regulamento não acudir ao toque de rebate, por ser um
sinal anunciador da necessidade, ou perigo extremado, apenas o Réu despertou e ouvio o horrísono som dos tambores
e o não interrompido tanger dos sinos e o continuado estrépido de tiros tomou aceleradamente as vestes militares,
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montou a cavalo, e correu aceleradamente para o Recife a
incorporar-se ao seu Regimento.
Apenas chegou a sua casa do Recife, desmontou e
correu para o quartel, apenas porém chegou à boca do
mesmo que era o alojamento dos dois Regimentos de Linha,
lhe foi interdita a entrada pelo Capitão José de Barros Lima,
que ali se achava com uma peça aparelhada, morrão aceso,
e um corpo de tropa de artilharia ordenando ao Réu que se
demorasse no lugar onde se achava, o que não pôde deixar
de fazer e até por não ter o abrigo do seu regimento que já
não estava no quartel.
Espantado e amedrontado o Réu à vista do sucesso, e na
frente de uma peça se demorou e então pôde ser informado
por outros, que ali também estavam parados por ordem daquele capitão, dos desgraçados sucessos, que haviam precedido da morte do Brigadeiro Manuel Joaquim Barbosa, e o
Tenente-Coronel Alexandre Tomás e do projeto da revolução para os assassinos se salvarem dos crimes que haviam
perpetrado. Pelas 4 horas da tarde formou aquele capitão
uma patrulha de indivíduos, de um e outro regimento entregando o comando ao Tenente José Francisco de Paula,
metendo o réu naquele corpo; obedeceu o réu e foi conduzido
a Casa da ópera desde onde até ao pé de São Francisco estavam postadas as tropas, e como aí se achasse o Capitão
Domingos Teotônio Jorge, com força armada, êste pelas 6
horas o mandou meter na forma e o fêz marchar para o
Campo do Erário.
Comandava as forças de Sua Majestade naquele campo
o Marechal José Roberto Pereira da Silva, que com inaudita
fraqueza entregou aos chefes da rebelião os vassalos de Sua
Majestade. O governador e capitão general, os oficiais generais e cabos de guerra que se tinham apoderado da mais
forte praça da capitania e dominadora de todo o Recife seguiram o mesmo triste exemplo selado com uma capitulação
até hoje não ouvida.
Senhores, os cabeças da revolta das forças, organizaram
o governo que lhes parecia, e sucessivamente desarmaram
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o Regimento do Réu para de todo tirar a esperança daquele
corpo da contra-revolta, passados porém alguns dias nomearam para Coronel o Capitão do Regimento de Artilharia
que o ficou governando. Era grande a falta de oficiais subalternos, fêz-se uma proposta geral, e nela foi contemplado em
tenente o Réu por ser esta a ordem natural das promoções.
Fizeram-se diversas expedições para o Sul e o Réu foi
mandado em uma, debaixo das ordens do Ajudante João do
Rego Dantas. Apenas o Réu soube da nomeação procurou
o Governador das Armas, representou-lhe a debilidade da
sua constituição, e por ela a impossibilidade de poder ser
útil para o fim que o destinavam; não foi o Réu ouvido antes ameaçado com rigoroso castigo, por ser inimigo da Pátria,
sistema infernal que tinham adotado os chefes da revolta
para obrigarem a todos a servir. Foi pois o Réu obrigado
para conservar a vida obedecer ao império da força.
Não tinha o corpo avançado mais de 3 léguas quando o
Comandante João do Rego conhecendo os sentimentos íntimos de fidelidade do Réu pela tristeza e algumas respostas
equívocas que lhe deu, o abordou, e lhe declarou que os seus
sentimentos eram trabalhar para se passar às Alagoas ao
serviço de Sua Majestade, apresentando-lhe uma carta de
convite de um João Batista dos Santos Pinto de Loiola, e
ambos logo se coligaram para o mesmo fim, e entraram a
pôr em movimento tudo quanto era tendente a consegui-lo;
desgraçadamente porém quando o Réu e aquele comandante
sc julgaram já salvos do perigo, faltando-lhes só uma resposta do Capitão-mor de Serinhaem se apresentaram 50 homens armados àquele comandante com um ofício do Governo
Insurgente para sem intervalo partir a unir-se às forças postadas em o Cabo, debaixo do comando do Capitão-mor Francisco de Paula Cavalcante; as circunstâncias eram mui criticas e perigosas, obedeceu o comandante, e o Réu foi obrigado a seguir e a obedecer e executar tudo quanto aquele Capitão-mor Comandante da Força lhe ordenou, porque a força
que se desenvolveu no terrível dia 6 e se consolidou no dia 7 e
que aterrou e fêz sucumbir ao Governador e Capitão General
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e aos abalizados cabos de guerra que tinham encanecido e
subido grandes postos inda existia, inda era a mesma, e
debaixo dela todos os atos de obediência são involuntários,
são conseqüências necessárias da irresistível força, mas assim mesmo o Réu escapou-se antes da canhonada de Ipojucá, cansado de fazer, ainda que contra a vontade, o papel
de rebelde e animado pelo pouco cuidado com que se procuravam os desertores seu leal coração não podia mais suportar o espetáculo do crime.
A conduta do Réu antes da revolta foi sempre decorosa
e honrada, no mesmo tempo da revolução estando destacado
na Fortaleza das Cinco Pontas prestou toda a obediência, e
respeito aos generais, que ali se achavam presos, como provam as justificações juntas e atestação inserta na primeira;
dos documentos de n.° 3 a n.° 8 consta que o Réu não tinha
relações e nem ia as casas onde se diz se faziam associações,
jogos, partidas e jantares.
Dos documentos juntos a primeira justificação salta aos
olhos que nunca houve notícias de revolução e sim de indisposição de brasileiros, contra europeus, indisposição velha,
e geral, inda mesmo de bairro a bairro, indisposição de gente
ordinária, e que quase sempre se termina por algumas pedradas e pancadas, indisposição que não destrói as afeições e
consideração para com os homens de bem e honra, só por
terem nascido ou da equinocial para o Norte ou para o Sul.
Seria um espantoso fenômeno, um verdadeiro milagre
nunca ouvido da natureza o existirem clubes de revolução
por muitos anos, e em casas freqüentadas sucessivamente por
europeus e brasileiros sem se patentear o segredo, sem que
entre tantos houvesse um que ou pelos remorsos, ou pelo
amor da glória e do prêmio, ou pelo medo da pena ou por
facilidade o não revelasse; o segredo é muito dificultoso entre poucos e impossível inda em curtos dias entre muitos:
inda hoje causa geral admiração a estabilidade e segurança
do segredo dos honrados fidelíssimos e valorosíssimas fidalgos que prepararam a restauração de Portugal não durando êste negócio mais que quarenta dias, e entre qua-
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renta homens todos interessadíssimos pelas perseguições e
ultrajes que recebiam do governo espanhol; ainda hoje há
escritores que afirmam que o segredo em 30 dias não passou
de 9 pessoas e que nos últimos 10 é que abrangeu a 40, se pois
o mundo literato que conhece a dificuldade do segredo pela
análise exata do espírito e coração humano se espanta como
se poderá crer, que em Pernambuco entre brasileiros, que
têm o defeito de ser pouco segredistas, existiriam ajuntamentos revolucionários de mais de 600 pessoas, e por anos
sem ter sido revelado?
As casas que se dizem eram sedes dos clubes revolucionários a que outros também dão o nome de maçons, como
se vê do depoimento das testemunhas da devassa cuja instituição sem dúvida não pode ser revolucionária por existirem de público e com permissão do governo em muitos estados monárquicos, entravam promiscuamente europeus e
brasileiros de todas as ordens, classe e idades, e nelas havia
prazeres e jogos e comidas, como provam imensas testemunhas da devassa e o afirma a testemunha à folha 271, depondo contra o Réu: e serão senhores tais ajuntamentos suscetíveis do uso de negócio tão perigoso e horroroso? Seriam
réus tantos homens honrados? Tantos europeus, oficiais, generais, magistrados, empregados públicos e negociantes?
É crível ou entra na ordem da possibilidade moral ou
física fazerem-se associações secretas em casas onde há jogos, dansas, jantares e ceias, e que se entra a toda a hora
por estarem as portas patentes? Salta logo aos olhos, Senhores, que êste invento, que esta imputação é filha da
maldade e corrupção de alguns entes que já em o ano de
1814 figuraram uma revolução de escravos dentro da vila do
Recife combinados com os da capitania, que tanto cuidado
e susto deu aos pacíficos habitantes daquela vila, dos que
figuraram em 1815 a revolução das Alagoas, daqueles que
pretendiam pela desgraça dos seus semelhantes subir a
honras e postos.
Ao Governador e Capitão General só se fizeram denúncias de alguns clubes maçônicos, e rivalidade entre europeus
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e brasileiros, como provam os seus ofícios juntos à primeira
justificação: porque razão, pois, se transtorna aquela denúncia, aquela opinião geral em revolução, em associações
revolucionárias? A razão é mui palmar. Era preciso para
se desculpar o governador e oficiais generais e cabos de
guerra e a ralé dos europeus (não falo da generalidade por
haver grande número de homens de bem) que atacaram a
honra e propriedade dos brasileiros, e que queriam tratá-los
como seus escravos, e outra espécie de gente, para estes
mesmos entes se salvarem aos serviços que praticaram no dia
da revolução indo à noite oferecer-se e os seus escravos, armados, aos rebeldes, formar um plano e viveiro de testemunhas, que sacrificassem aos que involuntariamente
caíram debaixo da força e neles não tocassem.
O Réu não tinha relações e nem visitava as casas onde
se faziam os ajuntamentos como provam os documentos
n.° 3 a n.° 8, documentos que por serem de vizinhos têm
toda a fé e toda a verossimilhança, portanto ainda admitida
a possibilidade da existência de clubes sediciosos o réu era
isento desta epidemia.
Como se pode conhecer se um militar que serve debaixo
da disciplina militar o faz ou não de bom grado? O serviço
militar está na execução daquilo que se lhe ordena, êste
serviço é feito ao compasso no Batalhão, debaixo da voz do
comandante e toque do tambor; na execução de ordens
está incluída a efetiva execução: onde pois está a atividade
e diligência e boa vontade de que acusam as testemunhas
ao Réu? Onde pois existe algum fato marcado do Réu em
exige
a
do
atividade
e
mais
energia
mostrasse
que
que
que
à exação da disciplina militar? Para se conhecer no Réu
maior zelo, e interesse pelo governo insurgente era preciso
apontar uma ação extraordinária, ou fazer um paralelogismo
de fatos da conduta anterior do Réu com a do tempo da
revolução, elas porém felizmente o não fazem, tudo quanto
dizem é vago, sem apoio ou razão do dito, são tudo grosseiros produtos do grosseiro sinédrio da rua do Queimado
estabelecido para arruinar aos homens honrados. Não su-
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cede porém assim a prova que resulta da justificação e das
atestações dos oficiais generais que seguram a moderação
do Réu, a delicadeza e a respeitosa conduta que teve com eles
quando esteve destacado na Fortaleza das Cinco Pontas.
Dizem bem de um governo tirânico e medroso, que tem
por sistema a espionagem, que após os descontentes é um
efeito da necessidade, é uma indispensável cautela preservativa da vida, foi e será sempre o cunho das palavras; a
moeda corrente de todos os habitantes dos países onde desgraçadamente levanta a cabeça a peste revolucionária, foi a
que esteve em voga em Pernambuco, para não caírem no
rol dos suspeitos é o que todos os publicistas, e criminalistas
afirmam não ser criminoso; o Doutor Desembargador Pascoal José de Melo, seguindo os racionáveis sentimentos de
Cocceo e outros naturalistas e publicistas se exprime nas suas
instituições criminais. Livro 5.°, título 1.°, § 10, da maneira
seguinte: Qui crimen iam factum laudant, assentantur vel
rectum habent, non sunt cúmplices.
Há a testemunha à folha 325 que diz que o Réu era
proclamador público contra a quase divina pessoa de Sua
Majestade, e que aliciara gente para seguir o partido da
revolução, esta testemunha além de ser singular, e como tal
apenas forma indício. Ord. Livro 5.°, tit. 134, é mesmo
inacreditável, por ser verdadeiramente louca. Em que parte,
em que lugar foram feitas as proclamações, quais as pessoas
que aliciou? A vila do Recife toda proclamou a independência, todos obedeceram à força, e obedeceram pelo medo: para
que pois proclamações, para que seduzir a um povo que já
estava debaixo do jugo, que já obedecia? Se isto fosse uma
verdade ninguém era mais réu que a testemunha pois que
êle foi a quem os rebeldes nomearam Sargento-mor Interino
do Regimento Velho de Milícias e o que revisava as guardas,
animava aos soldados e dava ordens em desserviço de Sua
Majestade.
Mas que se deve esperar de testemunhas tão defeituosas,
quais as que contra o Réu depõem? A primeira Vitoriano
José Marinho jura de ver que o Réu servira aos rebeldes com
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vontade e zelo, e o bom é que a testemunha desde o dia 7
esteve preso e assim mesmo viu o Réu servir com zelo! Fora
da fortaleza era impossível, na fortaleza serviu como se vê
da já citada atestação do Marechal José Roberto, a quem
tratou com o maior respeito. De mais, como viu o zelo do
Réu? Sentimentos não são objeto de visão, os fatos é que os
patenteam e em fatos é absolutamente muda a testemunha
pois nada vale na forma do livro 4. C. de test.
A testemunha José Antônio de Lemos simples mercador
arvorado em negociante, jura singular que o réu freqüentava
casas de ajuntamentos, que qualifica de revolucionárias.
Além da improbabilidade que atrás fica demonstrada, basta
a singularidade da testemunha para de nada valer, mormente
sendo como é pessoa torpe. Ord. livro 3.°, tit. 52, § 2.
A testemunha Joaquim José Vieira, lojista arvorado
também em negociante foi um zeloso servidor dos rebeldes
no lugar de mandante do Regimento Velho de Milícias é pois
co-réu e como tal nada vale o seu depoimento por interessado. De mais é tão incoerente e absurdo que avança que
um menino aliciara povos. Que peso, que influência podia
ter um rapaz? Ladre a testemunha quanto quiser o que sòmente se conclui do seu juramento é o seu refinado mas
impotente ódio.
A testemunha João Borges de Siqueira, caixeiro de um
botequim, que se denomina negociante, foi um zeloso partidista da rebelião e soldado da guerrilha de Inácio Antônio
da Trindade, cumpria-lhe desviar de si a atenção dos sindicantes e chamá-la sobre outros, recorreu pois ao sediço
chavão de apaixonado pela revolução, mas o ardil era conhecido, quem jura só generalidades vagas é porque não tem
fatos específicos, mas por isso mesmo é presumido per jurar.
A testemunha Antônio de Albuquerque de Melo é testemunha indigna, segundo direito, pelos seus vícios. Adúltero, escandaloso, e mofador da religião do país, libertino
notório que há mais de 20 anos não cumpre com os preceitos da confissão e missa, não merece por seus costumes
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fé alguma. Livro 14 D. de test. Livro 21 pr. D. e o dem.
É demais testemunha geral o que só bastava para a fazer
suspeita. Como soube de tudo e de todos? Precisava ser
mais que homem. Acresce o ter sido grande aprovador da
revolta, o primeiro que arrancou a insígnia da Ordem de
Nosso Senhor Jesus Cristo, de que é indignamente decorado,
e ser um particular amigo e aderente do rebelde José Luís
de Mendonça.
Quaisquer embustes que avançassem tais testemunhas
não são magistrados desta ordem que os acreditariam, embuídos como estão nos princípios da mais sã prudência conhecem o nenhum valor de uma moeda baixa e ligada, sabem
que a testemunha que resulta da comparação dos atos é
muito mais ponderosa do que ditos de tal quilate.
]Sí§lq constando pois da devassa que o réu se achou no
quartel quando se fêz a revolução, que cooperasse para ela
ou que tivesse anteriores idéias da sua existência, que no tal
cruel como curto período da convulsão crítica de arrancar
o poder de mãos do seu legítimo e verdadeiro senhor praticasse algum fato para se conseguir aquela crise, e não
constando igualmente que êle assistisse e assinasse papéis
relativos à instalação do governo, que se lhe desse o comando
de algum corpo, ou praça, em uma palavra que fosse marcado com o ferrete de predileção, e estima do governo insurgente, é a conseqüência que o réu foi um mero obediente a
aqueles que tinham em seu poder o ius vitse et necis que
dominavam tudo, e a quem todos obedeciam para conservarem a vida.
Obedecer a força dominante e irresistível, a uma força
protegida da força pública, executar o que ela determina
inda que seja imoral, e cruel não torna ao obediente criminoso por não haver crime nos atos forçados. Diz o mesmo
Desembargador Pascoal José de Melo no lugar citado § 6:
Quia vero delictum est factum illicitum sponte admissum,
rei publicas vel priva tis noxium, plura inde consequuntur;
factum licitum delictum non esse, quam vis ex eo alterius
damnum sequatur, modo consilium laedendi absit... et ii de-
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nique qui vi externa coacti aut perterriti, cui constantissimus
animus facile cederet.
Esta doutrina, filha da reta razão e da grande natureza
é a universal, é a que sem discrepância se pratica em todas
as nações, inda as mais distantes, é a que acaba de ser praticada (graças as luzes e conhecimentos dos Magistrados
Portugueses) com aplauso universal em o sapientíssimo
acórdão proferido a favor dos marqueses de Valença, e
Ponte de Lima, sem que se lhe possa imputar em culpa de
ter ido à 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 que
a obediência às ordens do mesmo usurpador, como uma necessaria conseqüência da sua violenta sujeição, porque a resistência singular de cada um longe de ser favorável à causa
do nosso legítimo Soberano, seria perigosa.
Pernambuco foi reduzido à violenta e tirânica sujeição
de meia dúzia de soldados, um negociante quebrado, e um
eclesiástico mestre de desenho, nenhum tinha meios de lhe
resistir, a força individual era nula e longe de ser útil à
causa, aumentaria o número dos males, e mortes; os pernambucanos estavam em verdadeira orfandade pela revolu• ção, não tinham apoio, não tinham cabos, os defensores
postos por Sua Majestade tinham vergonhosamente fugido
para a Fortaleza do Brum, que depois vilmente a entregaram aos revolucionários por um fato que não tem com
que correr parelhas inda na história dos fracos trogloditas.
Logo pois ao réu socorrem os mesmos princípios de Direito
Público Universal que foram profícuos àqueles fidalgos pois
que o Réu nada mais fêz que obedecer a tiranos usurpadores que se assenhorearam do poder, e da força pela fraqueza daquele a quem Sua Majestade havia entregado a defensão dos seus fiéis vassalos e por meio de terrores e mortes.
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Demonstrado e provado senhores que o réu não teve
parte na revolução, nem assistiu a ela, e que os atos de mera
obediência não geram crimes, é a legítima conseqüência que
o Réu é inocente do infamante crime por que é acusado, e
que assim deve ser julgado. Se porém sou tão infeliz que
pela pequenês do meu engenho, pela nulidade dos meus conhecimentos, e pouco uso da detenção dos réus acusados
de tão enorme delito, que não seja assim julgado, então
posso dizer com toda a afoiteza que o Réu está sem dúvida
incluído no perdão do Decreto de 6 de fevereiro de 1818, por
ser preso depois daquele faustíssimo dia, dia de verdadeiro,
prazer para todo o verdadeiro português e de graça para os
pernambucanos, como consta do documento n.° 12.
F. I.
Francisco Pires da Franca
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
31, 1, 10
8)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Diz o Capitão João Lúcio da Costa Monteiro como procurador nato de seu filho Manuel do Nascimento da Costa
Monteiro, preso na cadeia da cidade da Bahia, que para
bem deste é necessário, que o ajudante de ordens de semana
vendo os livros em que se lançam os assentos dos presos, lhe
ateste ao pé desde o dia, mês e ano, em que foi recolhido
o filho do suplicante à Fortaleza das Cinco Pontas por ordem do Juiz Presidente da Alçada, portanto,
Pede a Vossa Excelência seja servido assim o mandar.
E Receberá Mercê.
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—
Informe o Ajudante de Ordens de Semana.
alto)
(No
Recife, 6 de outubro de 1820. (Rubrica).
Deferido com a informação. Recife, 18 de outubro de
1820. (Rubrica).
(A margem) — N.° 5.
9)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Revendo os livros dos presos de Estado que existem no
arquivo desta sala, achei que Manuel do Nascimento da
Costa Monteiro, alferes do extinto Regimento do Recife, e
filho do Supücante, fora preso para a Fortaleza das Cinco
Pontas, em 5 de abril de 1818, por ordem do Desembargador
Presidente da Alçada e embarcou para a Bahia, onde se acha
em o 1.° de setembro do mesmo ano. Quartel General do
Recife, 15 de outubro de 1820.
Manuel Silveira da Fonseca Silva
O Doutor Antero José da 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. Faço saber
ser
esta
subscreveu
escrivão
fé
do
me
constou
que
por
que
o sinal posto ao pé da informação retro e supra do próprio
nela conteúdo o que ei por justificado. Recife de Pernambuco, 21 de outubro de 1820. Joaquim José Ferreira de Carvalho, escrivão a escrevi.
Antero José da Maia e Silva
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 21 de outubro de 1820.
Ferreira — (a.) Guimarães

II — 31, 32, 6 n.° 6
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10)
Senhor.
Ajoelhando ao Supedâneo do Augusto Trono de Vossa
Real Majestade e humildemente prostrado João Lúcio da
Costa Monteiro, residente em Pernambuco, oferece com o
maior respeito aos compassivos olhos de Vossa Majestade as
súplicas mais submissas por seu filho Manuel do Nascimento
da Costa Monteiro, alferes do antigo Regimento de Infantaria da primeira linha da praça do Recife, atualmente
preso na Bahia, em conseqüência da sublevação de 6 de
março de 1817. Seria talvez bastante, Senhor, que em silêncio o suplicante dirigisse às puríssimas vistas de Vossa
Majestade os documentos que exuberantemente provam a
inocência do considerado Réu; mas como emudecer um pai,
cuja responsabilidade pela educação de seu filho em nada
se reconhece gravada, antes de alguma sorte lhe move a
consolação de ver sua conduta surgir realçada e brilhante
do sórdido vilíssimo caos das mais enormes calúnias, em
que tem jazido! Seja lícito Soberano Senhor, que êste pai
consternado resuma os documentos que tem a honra de
trazer à Real Presença de Vossa Majestade, delineando em
suma um quadro, ainda que tosco, verdadeiro do fiel e inocente procedimento de seu filho até a sua reclusão para que
assim se mostre digno da muito alta clemência de tão justo
¦
Soberano.
À Vossa Real Majestade servia o filho do suplicante no
posto de alferes, com honra e fidelidade distinta, vivendo
em companhia de seus pais, com sujeição, e procedimentos
irreparáveis de um filho família, bem educado, exemplo de
corrupções, sem amizades perigosas, gozando da estima e
atenções dos superiores e de todos que o conheciam; quando
nesse dia 6 de março, achando-se em repouso na casa de
campo do suplicante, em Afogados, se viu despertado pelos
amiudados toques na capital; a percepção dos rebates o chamam a seu dever; corre a sua casa do Recife, voa ao quartel
e se acha tolhido de todas as suas ações por uma patrulha
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armada com peça e murrão aceso postada à entrada do alojamento e comandada pelo primeiro rebelde. Os assassinatos já então executados tinham influído resolução naqueles
ânimos amotinados; a força imperava com soltura desenfreada. Todo o homem sucumbiu; obedeceu o filho do suplicante, executou ordens, mas nenhuma de assassínios, nem
praticou jamais alguma hostilidade, destacou para a Fortaleza das Cinco Pontas e aí desempenhou todos os deveres
da subordinação para com os oficiais generais presos; é mandado em qualidade de subalterno com obediência a outro,
entre tropas, para o Sul, recusa-se ao governo intruso, mas
é obrigado a marchar com ameaças, cumpre, e logo depois
declara-se com o comandante sobre os projetos de sua lealdade a Vossa Majestade; vê frustrados os intentos de reunir-se ao partido fiel, mandando-se-lhes parar a marcha,
mas não hesita em retirar-se antes do choque de Ipojuca,
recolhendo-se efetivamente àquela casa em Afogados, e a 22
de maio, terceiro do restabelecimento da Soberania Real, se
apresenta ao General Rodrigo José Ferreira Lobo, que o acolhe e despede sem ressentimento. Foi esta a verdadeira conduta do filho do suplicante, mas o espírito de intriga e de
vingança havia quebrado todos os diques e a verdade, a probidade gemiam como ainda gemem sufocadas e por isso as
calúnias proferidas depois ante os inteiros e prudentes magistrados da alçada suscitaram a prisão do filho do suplicante, que foi capturado em 6 de abril de 1818.
Mas graças à Providência Divina e à Real Magnanimidade de Vossa Majestade decretou em 6 de fevereiro daquele ano o perdão para todos os que não fossem cabeças
de tão horríveis crimes, e que fossem soltos, nem mais se
procedesse contra aqueles que não sendo tais cabeças, tivessem sido presos depois daquela data: vindo por último
a beneficentíssima Carta Regia de 29 de maio de 1819, aclarar a decisão da sorte de tantos, e tão desgraçada dos bem
que muitos fiéis vassalos. Graças a Providência Divina!
Graças a muito Alta Clemência de Vossa Real Majestade!!
Desfiou-se a trama...! A multiplicidade das razões incon-
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trastáveis expendidas nas bem fundadas defesas desses infelizes provam com evidência a real verdade dos fatos. E é
por isso que para aparecer ela no sublime apogeu do seu
brilhante esclarecimento relativamente ao filho do suplicante, até confiando em tão grandes princípios, amparando-se a mais que humana proteção dos auspícios poderosíssimos da Soberana Comiseração de Vossa Majestade se
anima a oferecer a Sua Real Contemplação a defesa do
mesmo filho, cuja fiel conduta se patenteia comprovada
pelos referidos documentos incluídos desde n.° 1 até 5 (por
cópia por existirem os originais no Juízo da Alçada com outros documentos mais mencionados na mesma defesa) de
cuja abreviada exposição que fica deduzida, resulta a recapitulação conseqüente: que o filho do suplicante não teve,
antes nem depois da insurreição amizade, ou relações particulares com algum dos rebeldes, nem participou de qualquer das suas deliberações, fossem públicas ou secretas: que
não interveiu, nem cooperou na sedição do quartel, onde
não estava; que acudindo até ao desempenho de suas obrigações militares, se reconheceu dominado por uma força armada muito superior para poder evadir. Que violentado por
esta obedeceu as ordens sem cometer assassinatos nem o
menor feito hostil. Que patenteou os seus sentimentos de
fidelidade à Real Pessoa e Governo de Vossa Majestade na
obediência e subordinação que prestou aos seus oficiais generais mesmo estando presos: que para salvar-se obedeceu
a sair na expedição mas em caráter subserviente e não sendo
chefe de alguma força: que escapou-se quando pôde, ocultou-se à vista dos rebeldes, não os acompanhou: e apresentou-se sem remorso a prestar a devida obediência à autoridade legítima constituída por Vossa Majestade; que enfim
nunca invectivou, nem proferiu palavra, nem aliciou, por escrito ou de boca, pessoa alguma contra o Governo, e Sagrada Pessoa de Vossa Real Majestade.
Torna-se pois sem dúvida de todos estes princípios concludente: não ter o filho do suplicante sido cabeça de rebelião ou conspiração, pois que não se pode provar expon-
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taneidade, quando se obedece à força. E por desgraça os que
sucumbiram a ela por temor ou por necessidade não podendo resistir-lhes ou escapar-lhes, que coatos prestaram serviços involuntários extorquidos pela violência, não serão
eles inocentes? Ah! Soberano, Augusto Senhor! Queira
Vossa Majestade dignar-se de conceder que um triste pai
produza ainda esta raciocinação: os que não são cabeças
de conjuração ou rebelião foram perdoados e estando presos
deverão ser soltos desde a data do humaníssimo decreto: o
filho do suplicante felizmente não é dos cabeças: o filho
do suplicante infelizmente não foi perdoado, existe preso
desde 6 de abril de 1818!!! Se culpas não consentidas exigem todavia alguma expiação, não se mostra de sobejo o
cruel incômodo, o mortífero tormento de 30 meses de horrorosas prisões, e misérias lastimosas? Se a inocência foi necessitada a prova de tanto rigor, por anuviada será bem,
será justiça, que, quando transfunde o seu brilhantismo,
gema em ferros? Ah! Grande Rei! O filho do suplicante é
inocente: a sua absolvição é justa. A expressão das leis
santas, por que Vossa Majestade tão sabiamente rege seus
vassalos, exaradas nas razões da defesa do filho do suplicante tão justamente aplicadas em seu favor pelos princípios jurídicos, é o característico magnífico da Justiça e Equidade, que ocupam o Retíssimo e Misericordiosíssimo Coração
de Vossa Majestade, que detesta a opressão, e tem inteira. mente banido de seus Estados a injustiça. É assim pois que
das virtudes que em um grau o mais supremo ordenam o
Generosíssimo e Clementíssimo Espírito de Vossa Majestade,
confia e espera o suplicante o justo deferimento a suas humilíssimas súplicas. Oh! Monarca Justíssimo! Puríssimo Rei
e Senhor, Vossa Majestade é pai, e é Pai Comum de seus
Vassalos. Queira dignar-se Vossa Real Majestade de se comover dos sentimentos da compaixão própria de um pai
terno e orvalhar os efeitos benignos da suma bondade de
Vossa Majestade sobre este suplicante, pai e filho e fiéis
vassalos e filhos comuns de Vossa Majestade, por cuja pre-
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ciosíssima vida e próspero reinado o suplicante dirige os
mais fervorosos votos ao Todo Poderoso, que felizmente
guarde a Católica Pessoa de Vossa Real Majestade.
João Lúcio da Costa Monteiro
II — 31, 32, 6 n.o 1

11)
Cópia de Perguntas e Respostas.
Perguntado como me chamava, minha idade, natural de
onde, onde fui preso e a quantos: filho de quem, se sabia
ou suspeitava o motivo de minha prisão.
Resposta: que me chamava Manuel do Nascimento da
Costa Monteiro, idade de 24 anos, natural do Recife, filho
de João Lúcio da Costa Monteiro, preso no lugar dos Afogados, no sítio de meu pai, na noite de 5 para 6 de abril
de 1818, suspeitava estar preso pela rebelião acontecida em
Pernambuco.
Perguntado que constava dos autos que nas casas de
Domingos José Martins, Padre João Ribeiro, Domingos Teotônio, Felipe Néri Ferreira, Antônio Gonçalves da Cruz, o Vigário de Santo Antônio, Vicente Ferreira Guimarães Peixoto e José Luís de Mendonça, tratava-se da revolução e que
eu ia a estas casas.
Resposta: que nunca fui nestas casas nem nunca ouvi
falar, que se tramava revolução, nem antes, nem depois dela,
só sim que fui uma vez de manhã a casa do cirurgião Peixoto para me receitar de uma obstrução no fígado.
Perguntado que constava dos autos que o meu Regimento de Artilharia estava comprado para fazer a revolução
e eu como oficial havia de estar também comprado.
Resposta: que nunca ouvi dizer antes nem depois da revolução que o meu Regimento estivesse comprado para se-
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melhante coisa, provo que se o meu Regimento estivesse
comprado para a revolução não se desarmaria o dito Regimento desde o dia 7 de março até 21 do dito mês, dia em
Regimento
do
vindo
capitania,
da
fêz
a
se
geral
proposta
que
de Artilharia um capitão para ser chefe do dito Regimento;
encomprado
estivesse
Regimento
meu
se
o
mais
que
provo
tão se tiraria um dos capitães mais hábeis, como fosse José
de Barros Falcão e Manuel de Azevedo; provo mais que logo
Regimento
dito
do
chefe
capitães
um
destes
fizeram
não
que
não havia compra; provo mais que na ocasião de se terminar
os soidos para as tropas deram ao Regimento de Artilharia
7 vinténs, e aos caçadores de pardos e pretos 6 vinténs, e ao
meu Regimento um tostão, é claro que o dito Regimento
não podia estar comprado.
Perguntado onde me achava no dia 6 de março.
Resposta: que neste dia achava-me no sítio de meu pai
no lugar dos Afogados.
Perguntado o que fiz neste dia.
Resposta: que estava em casa como disse dormindo a
sesta, e que pelas 3 horas, pouco mais ou menos, minha mãe
acordou-me e disse-me, que estava tocando fogo na praça,
eu imediatamente calcei-me, montei a cavalo e vim para
a casa de minha residência na Rua do Livramento e aí desapeei-me e entreguei o cavalo a meu criado e fui para o
quartel como era de minha obrigação, visto que o Regulamento Militar determina, o Capítulo 22 § 17, que qualquer
oficial que não acudir a toque de rebate ao seu alojamento
será preso por um ano, e perderá o soldo para a caixa dos inválidos.
Perguntado o que fiz quando cheguei ao quartel.
Resposta: que nada fiz porque chegando no arco da entrada do dito quartel achei o Capitão José de Barros Lima
com uma peça guarnecida de soldados, morrão aceso; eis
mia
dito
entrar
o
chego,
procurar
quartel,
para
quero
que
nha companhia; o dito Capitão Lima proibe-me de entrar,
disse-me por estas formais palavras: que me deixasse ali
ficar; e pelas 4 horas pouco mais ou menos chegou o Te-
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nente José Francisco de Paula Cavalcante, o dito Lima formou uma patrulha entregou-a a êle e disse-lhe que me conduzisse para o lugar da Casa da ópera, onde se achava Domingos Teotônio e chegando eu ao referido lugar o dito Domingos Teotônio mandou-me meter na forma e pelas 6 horas da tarde marcharam eles para o Campo do Erário, eu
também marchei na retaguarda deles.
Perguntado que constava dos autos, que eu tinha marchado para o Sul.
Resposta: que no dia 14 de abril fui nomeado pelo Capitão Pedroso por ordem que teve do Governo das armas
para marchar para o Sul com o ajudante João do Rego, logo
que fui nomeado fui falar com Domingos Teotônio, dizendo-lhe que eu não estava na circunstância de marchar para
uma expedição pois que era um oficial muito moderno, sem
conhecimentos de tática militar, respondeu-me o dito Domingos Teotônio, que neste tempo não se admitia desculpa
se eu não marchasse que era tido como um traidor da pátria, e havia passar por castigos e eu para não ser assassinado sujeitei-me a marchar com o dito Rego; logo que
chegamos na ermida da Piedade distante da praça do Recife 3 léguas o dito Ajudante Rego me falou por estas formais palavras: que nós estávamos enganados pelos rebeldes,
e se eu queria seguir as suas ordens e se eu queria defender
a causa de Sua Majestade. Respondi ao dito Rego que as
minhas intenções eram defender a Sua Majestade pois era
um fiel vassalo, neste mesmo tempo o dito Rego mostrou-me
uma carta de um Batista das Alagoas, em que mandava
convidar para êle lá ir levantar as bandeiras reais, logo que
o dito Rego me comunicou isto fiquei muito satisfeito e seguimos a marcha para diante; logo que chegamos à barra
de Serinhaem o dito Rego pediu passagem para atravessar
para o outro lado do rio, veiu uma canoa na qual passei eu
e a metade do destacamento, apenas saltamos em terra apareceu um homem velho participou-me que neste lugar de
Serinhaem se tinha já levantado as bandeiras reais, imediatamente chegou o Ajudante Rego e eu participei-lhe que Se-

— 93 —
rinhaem tinha levantado as bandeiras reais que era boa ocasião de nos unirmos ao capitão-mor do dito lugar, respondeu-me o Ajudante Rego que ainda não era tempo que nós
nos uníssemos, pois que êle retirava-se para Porto de Galinhas aonde passaria a escrever uma carta para o Capitãomor de Serinhaem oferecendo-se para defender as bandeiras
reais; com efeito êle escreveu ao dito capitão-mor aonde lhe
mandava dizer que êle Rego passava também a escrever ao
Governo Provisório pedindo munições de guerra e boca para
então se unir ao dito capitão-mor e também passava a escrever aos comandantes de Ipojuca, para com as suas respostas levantar as bandeiras reais em Porto de Galinhas.
Os comandantes de Ipojuca todos responderam patrióticamente, o Capitão-mor de Serinhaem não respondeu à dita
carta pois o dito Ajudante Rego ainda esteve três dias em
Porto de Galinhas a espera da resposta, no fim dos três
dias chegou um ofício ao dito Ajudante Rego mandado pelo
Governo Provisório e 50 ordenanças, determinando no dito
ofício que êle voltasse para o Engenho Velho do Cabo onde
acharia todas as ordens; logo que chegamos no Engenho
Velho achamos o capitão-mor Paula, e aí ficamos debaixo
das ordens dele, passamos a marchar para Utinguinha onde
fomos atacados no dia seguinte, por uma hora da tarde,
por uns poucos de homens descalços, sem formatura de
tropa, ao que o dito capitão-mor tratou de se defender, e
no outro dia de manhã voltou para o Elngenho de Garapu
e aí estivemos dois ou três dias e o Oapitão-mor Paula não
deitava escoltas para prender aos ditos soldados que desertavam, animei-me também a desertar, e fui refugiar-me na
casa de meu pai no lugar dos Afogados, aonde estive escondido até o dia 22 em que me apresentei ao Governador
Rodrigo José Ferreira Lobo.
Perguntado se eu tinha sido tenente.
Resposta: que sim, pela proposta geral que se tinha
feito naquela capitania.
Perguntado se fui influído.
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Resposta: que com o mesmo gas militar que tinha antes
da revolução, o conservei até no tempo da restauração, pois
que se me mostrasse triste passaria a ser assassinado como
alguns que estiveram nesta circunstância.
Perguntado se eu tinha acompanhado o exército para
o Norte.
Resposta: que não, porque estava escondido em casa de
meu pai já como acima disse.
Perguntado se falava mal de Sua Majestade e se tinha
convidado alguém para o partido dos rebeldes.
Resposta: qne nunca falei mal de Sua Majestade e
nunca convoquei ninguém para esse fim.
(À margem) — N.° 3.

II — 31, 32, 6 n.o 2

12)
Diz o Capitão João Lúcio da Costa Monteiro, como
procurador nato de seu filho Manuel do Nascimento da
Costa Monteiro, preso na cadeia da cidade da Bahia, que
por bem da justiça deste é necessário que o escrivão Magalhães vendo a justificação do mesmo que por êste juízo
requereu em dias de julho do ano de 1817, lhe dê por certidão o teor da Atestação passada pelo Marechal José Rober to Pereira da Silva, que se acha junta à mesma portanto
Pede ao Senhor Doutor Desembargador Ouvidor Geral
seja servido mandar passar a certidão requerida.
E Receberá Mercê.
(a.)

Maia

13)
José Francisco de Souza Magalhães, Escrivão do Crime
e Cível da vila de Santo Antônio do Recife, e seu termo,
comarca de Pernambuco, por Sua Majestade Fidelíssima, que
Deus guarde, etc. Certifico que revendo os autos de justificações de que a petição retro faz menção deles consta ser
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o teor da atestação que se pede por certidão, a qual é da
forma e maneira seguinte. José Roberto Pereira da Silva,
fidalgo cavaleiro da Casa de Sua Mlajestade Fidelíssima, professo na Ordem Militar de São Bento de Assis, nela Comendador, Marechal de Campo dos Reais Exércitos, e Inspetor
Geral da Tropa Miliciana desta capitania, pelo mesmo Augusto Senhor, que Deus guarde, etc. Atesto que Manuel do
Nascimento da Costa Monteiro, Alferes do Extinto Regimento de Infantaria desta praça, no tempo que comandei o
mesmo Regimento, sempre serviu a Sua Majestade Fidelíssima com toda a honra, zelo e pontualidade e que achando-se o dito alferes destacado na Fortaleza das Cinco Pontas, no tempo dos insurgentes, por espaço de oito dias, estando eu preso sempre me tratou e a todos os mais oficiais
generais e superiores com o todo o respeito e obediência,
mostrando pelo extremo que se constrangia de nos ver presos
injustamente, o que afirmo debaixo da palavra de honra militar. Quartel do Recife, dezesseis de julho de mil oitocentos
e dezessete. José Roberto Pereira da Silva. Reconheço o sinal supra ser do Marechal José Roberto Pereira da Silva.
Recife, dezesseis de julho de mil oitocentos e dezessete estava o sinal público. Em testemunho de verdade o tabelião
público José Francisco de Souza Magalhães. E mais se não
continha em dita atestação, e reconhecimento aqui copiado
por certidão que eu escrivão no princípio desta declarado,
, no fim assinado, fiz passar por certidão da própria atestação que se acha nos dtios autos, aos quais me reporto, que
vai sem eousa que dúvida faça, conferida e bem ajustada
na forma do estilo com o qual comigo próprio e um. oficial
abaixo assinado e por mim subscrita e assinada nesta vila
de Santo Antônio do Recife de Pernambuco aos quinze dias
do mês de setembro do ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil oitocentos e vinte. Subscrevi e assinei.
¦

Em fé de verdade e confirmada por mim.
José Francisco de Souza Magalhães
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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 de índia e Mina, pelo dito Senhor, que Deus guarde.
Faço saber que me constou por fé do escrivão que esta subscheveu ser a letra da subscrição e sinal da certidão retro do
próprio tabelião nela conteúdo, o que hei por justificado.
Recife de Pernambuco, 9 de outubro de 1820. Manuel Pereira Dutra, escrivão o escrevi.
Antero José da Maia e Silva
¦

N.o 1.293
Pagou oitenta réis de selo.
Recife, 17 de outubro de 1820.
Ferreira — Guimarães
(A margem) — N.° 21.
II — 31, 32, 6 n.o 3
14)
Diz o Capitão João Lúcio da Costa Monteiro, como procurador nato de seu filho Manuel do Nascimento da Costa
Monteiro, preso na cadeia da cidade da Bahia, que para bem
da Justiça deste é necessário que o Escrivão Magalhães vendo
a justificação do mesmo que por êste juízo requer eu em dias
de julho do ano de 1817, lhe dê por certidão o teor da Atestação passada pelo Brigadeiro Luís Antônio Salazar Moscoso
que se acha junta à mesma por título.
Pede ao Senhor Doutor Desembargador Ouvidor Geral
seja servido mandar passar a certidão requerida.
E Receberá Mercê.
(a.)

Maia
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15)
José Francisco de Souza Magalhães, Escrivão do Crime
e Cível da vila de Santo Antônio do Recife, e seu termo,
Comarca de Pernambuco, por Sua Majestade Fidelíssima, que
Deus guarde, etc. Certifico que revendo os autos de justificação de que o seu teor retro faz menção deles consta ser o
teor da atestação que se pede por certidão da forma e maneira seguinte. Atesto que Manuel do Nascimento da Costa
Monteiro, Alferes agregado do extinto regimento de Infantaria do Recife sempre teve uma regular conduta e por me
ser esta pedida e poder constar a mandei passar. Fortaleza
do Brum, dezesseis de julho de mil oitocentos e dezessete.
Luís Antônio Salazar Moscoso, Brigadeiro. Reconheço o sinal
supra ser do Brigadeiro Luís Antônio Salazar Moscoso. Recife, dezesseis de julho de mil oitocentos e dezessete. Estava
o sinal público. Em testemunho de verdade o tabelião público José Francisco de Souza Magalhães. E mais se não
continha em dita atestação e reconhecimento, aqui tudo copiado por certidão que eu dito Escrivão no princípio desta
declaração fiz passar por certidão do próprio a que se acha
aos ditos autos, aos quais me reporto, que vai sem coisa que
dúvida faça, conferida e concertada na forma do estilo e por
mim subscrita e assinada nesta vila de Santo Antônio do
Recife, de Pernambuco, aos quinze dias do mês de setembro
do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e vinte, subscrevi e assinei.
Em fé de verdade e concertada por mim.
José Francisco de Souza Magalhães
O Doutor Antero José da Maia e Silva, Cavaleiro da
Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador uvidor Geral de Pernambuco e Juiz
da índia e Mina, por Sua Majestade, que Deus guarde. Faço
saber que me constou por fé do mesmo que esta subscreveu
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ser a letra da subscrição e sinal da certidão supra e retro do
próprio escrivão nela conteúdo a que ei por justificado. Recife de Pernambuco, 9 de outubro de 1820. Manuel Pereira
Dutra, Escrivão a subscrevi.
Antero José da Maia e Silva

16)
DEFESA DE JERÔNIMO INÁCIO LEOPOLDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Com o mais profundo respeito,
Não pareça estranho que tratando-se da defesa de Jerônimo Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, preso na
cadeia desta cidade, pela rebelião de Pernambuco, principie
logo por uma peça justificativa de sua inocência, antes de
expor o fato; mas é para mostrar a prevenção das testemunhas que ou enganam, ou muitas vezes se enganam por não
terem capacidade para distinguir fatos morais imputáveis,
de fatos obrados por mero mecanismo, extorquidos à força
pelo maior poder a que se não pode resistir ou que são
examinados com olhos deslumbrados pelo ódio ou qualquer
outra paixão, que não dá lugar a conhecer a verdade.
Tal é o argumento que se deduz do documento n.° 1,
certidão por cópia do requerimento que dirigiu o Réu ao Excelentíssimo Governador atual de Pernambuco, Luís do Rego
Barreto, no qual expondo que tinha sido preso e depois
solto, por mandado da mesma Excelência, da Fortaleza do
Brum, onde se achava encarcerado em conseqüência da justificação que produzira de sua inocência, vinha em conseqüência a relaxação dos seqüestros que se fizeram em seus
bens. A informação do Condigno Desembargador, Juiz Relator da Comissão Militar, coerente com a verdade exposta,
no qual diz que o Réu foi preso de homenagem por dizer
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simplesmente um homem com loja de taverna, que êle era
patriota, sem que produzisse testemunhas que provassem esta
asserção e que permanecendo na prisão alguns três meses
e sendo admitido pela dita Excelência a justificar-se, mostrará por testemunhas e atestações (eis como atestações valem) o seu bom comportamento, foi bastante para obter o
despacho de 2 de outubro de 1817, para requerer o levantamento do seqüestro.
Tendo o Réu a seu favor estas premissas de defesa e de
imunidade de culpa no conceito daquele exatíssimo Governador, tão zeloso como é notório do Real Serviço, e ante um
Ministro de tanta integridade, Desembargador Relator da
Comissão Militar, que reputou impróprio o juramento de um
taverneiro que nem era testemunha de probidade e maior
de toda a exceção, nem tinha capacidade para distinguir
fatos criminosos dos não criminosos, em matéria tão delicada
como esta e constando ao mesmo tempo pelo documento
n.° 2 que o Réu tornou a ser preso por ordem da respeitável
Alçada aos 12 de julho de 1818, parece se deve tirar por conseqüência que seus inimigos querendo vingar-se de lhe ficar
frustrada aquela primeira tentativa, requintaram na malícia para de mãos dadas tornarem a envolvê-lo no crime,
apesar da sua inocência.
Com efeito, objeta-se-lhe em primeiro lugar, que êle na
companhia de seus cunhados, José Carneiro de Carvalho da
Cunha e Manuel Maria Carneiro da Cunha, acompanharam
na noite de 8 para 9 de março, o Vigário Pedro de Souza Tenório, quando foi à Fortaleza de Itamaracá, a que se seguiu
a prisão do Juiz de Fora de Goiana, ajuntando-se a circunstância de ter sido tratado pelo Vigário esse projeto no Pilar
com o Réu e o Padre Fortuna e de estarem todos os da comitiva esperando pela resposta do Comandante da Fortaleza
sobre a entrega dela, como afirmou o mesmo vigário nas
respostas às perguntas que se lhe fizeram. E que depois daquela conferência veio logo o vigário preparar-se para a execução do dito projeto, mandando pedir cartuchos ao Comandante da fortaleza e chamando gente dos seus sentimentos.
*
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Nem mesmo o vigário em todo o tempo que se demorou
desde que o Réu chegou à sua casa até que partiram para
a fortaleza podia deixar de lhes comunicar um tal projeto
e seguro dos que o acompanhavam para se não arriscar pelo
engano, pois seguramente se não fossem todos conluiados,
quando êle declarou o projeto na fortaleza, seria preso e até
morto pelo Réu e mais companheiros, como era obrigado
para sustentar os direitos de Sua Majestade, o que nada fizeram, mostrando-se além disso o Réu com sentimentos de
pouco realista, visto que morando em pequena distância da
fortaleza e ouvindo o rebate a êle não acudiu.
Sendo esta a objeção que se lhe faz nos interrogatórios. O Réu respondeu que foi procurar o vigário no dia 8,
julgando achá-lo em casa e por lhe dizerem estar no Pilar,
foi falar com êle a encomendar-lhe um pouco de sal, para
mandar para a Paraíba e perguntar-lhe notícias do Recife.
Que se fosse com más intenções não iria de dia, nem a um
lugar onde estava o Juiz de Fora e que logo tornara para
sua casa, sem que o vigário tratasse coisa alguma revolucionária. Que não sabe o que este fêz depois de sua retirada e que depois do Réu e seus cunhados chegarem à sua
casa também nada lhes disse, antes os manteve sempre na
idéia que iam em serviço de Sua Majestade, em socorro da
. fortaleza, até pensou ser coisa tratada com o Juiz de Fora e
tendo andado muito caminho parou a gente e ouviu dizer
era para o vigário ler uma carta vinda da fortaleza, sem
que se dissesse o seu conteúdo.
Que, finalmente, dentro da fortaleza, quando o vigário
• declarou seus sentimentos, nada
podiam o Réu e seus cunhados fazer, porque não tinham forças e desconfiavam do comandante que deixou entrar aquela gente e ficou logo obedecendo ao mesmo vigário e não sabia os sentimentos da
mais gente. E que no seu engenho havia muitos agregados
que podia levar consigo, se fosse para tal fim e não iria só
com os poucos escravos que disse, e depois os rebeldes o haviam de premiar e empregar, o que não fizeram e quando
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se tocou o rebate estava o Réu em casa de seu sogro, cinco
léguas distante e chegou de noite.
Esta verdade constante de sua resposta vai mostrar-se
coerente com os autos e mais argumentos que mostram com
evidência a sua defesa. Primeiramente mal podia o Réu
tratar com o vigário e o Padre Fortuna sôbre algum proMota
Silveira
da
Manuel
testemunha
27,
a
que
jeto quando
em
casa
estando
no
março,
dia
8
de
136,
folha
à
que
jura
da residência do Juiz de Fora no Pilar em coisas de seu
ofício, seriam oito a nove horas da manhã lhe perguntara
o Ministro quem era aquele cavaleiro e chegando à janela
reconheceu ser o Réu que entrando em casa do vigário aí
se demorou algumas horas e retirado que fosse, então viu
chegar o Padre Fortuna, o qual esteve com o mesmo vigário
e jantou. Vem a jurar a favor do Réu, porque,
Concorda êste juramento com o da testemunha à folha
132, Alexandre Correia, afirmando que o Réu tinha passado
no dia sábado pela manhã pelo forno da cal e tinha ido ao
Pilar falar com o Padre Pedro e depois voltara. E que do
mesmo modo sabe que o Padre Fortuna fora no mesmo dia
sábado ao Pilar e jantara com o Padre Pedro e voltaram ao
sol posto, costumando o dito padre dizer missa à Justiça aos
Domingos, que é tudo quanto jura a mesma testemunha Manuel da Mota Silveira. Logo (a) não podia haver essa conferência do vigário com o Réu e Padre Fortuna nesse dia
sábado, não se achando todos ao mesmo tempo, mas chegando o Padre Fortuna depois da retirada do Réu.
E por outro princípio, não podia haver essa conferência, porque então nem seria necessário que para a deliberação fosse necessária essa carta que se diz vinda da fortaleza e recebida em caminho e junto a casa da parda Genoveva e lida só pelo vigário sem que a ninguém declarasse
(À margem): (a) Farinac, de testib. quest 65, n. 221; Mantic. de
Conject., ultimo, volunt; lib. 2, tt.° 1, n. 5; Posth. (sic) observ. 106, n.
49 et 50; Cyriac. Controv. 5, n. 67. Conciol. in Resolut. crimen, vefb.
Negativa, resolut. l,n.l. Cardos. in Pran; verb. Probatio, n. 29; August.
Barbos, ad. text.t in cap. 1 de Confess. in Sext., n. 5.
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o seu conteúdo, pois que nenhuma das testemunhas o diz e
convence a declaração que fêz o vigário depois de chegar à
fortaleza; nem seria necessário que o mesmo vigário fizesse
essa declaração na fortaleza, se o projeto estivesse já tratado pelo vigário com o Réu e Padre Fortuna, nem, outrossim, seria necessário mandar o vigário um bilhete a seu
cunhado, José Carneiro de Carvalho da Cunha em que dizia
que apenas o recebesse se dirigisse sem perda de tempo a falar-lhe, pois tinha que lhe comunicar, quando era mais natural que sabendo o Réu do projeto do vigário, como se lhe
objeta, recomendasse a êste que o comunicasse de viva voz
a seus cunhados para ficarem todos de acordo e até para
se evitar o perigo de perder-se o bilhete, ou não entregá-lo
o portador e revelar-se o segredo.
O caso é que o Réu tem provado por meio da justificação junta, que no dia 8 estando em sua casa, lhe comunicara o dito seu cunhado José Carneiro, o recebimento daquele bilhete e o convite que lhe fazia o vigário e que não
duvidara acompanhá-lo e o outro de nome Manuel Maria
Carneiro da Cunha, que aí tinha vindo com o desígnio de
concorrer com o dito seu irmão ao Quartel do Coronel de
Milícias da Vila de Iguaraçu como Tenentes-Coronéis que
eram agregados ao Regimento respectivo; e que com efeito
foram todos para melhor se inteirarem das verdadeiras notícias, acompanhando-se com uns pretos para manejarem os
remos das canoas e para suas defesas, por isso mesmo que
era noite e tempo de desordem.
E chegados que fossem àquela Ilha, foi então que o vigário declarando que no Recife ainda reinava o motim, comunicou tê-lo empenhado o Comandante da Fortaleza para
ir em seu socorro para o que uniu o povo que lhe foi possível
e mandara chamar a seu cunhado para o ajudar em um desígnio tão louvável; e que não valendo as escusas de querer
antes acudir ao rebate de seu quartel, como tinha concertado com seu irmão fazerem nessa madrugada do dia 9, pela
especiosa lembrança que teve o vigário para persuadir-lhes
que em toda a parte se servia ao Estado, deixaram-se ar-
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rastar seus cunhados por estas palavras sedutoras; quando
foram horas seguiram a acompanhar ao vigário com o destino de socorrer a fortaleza e sendo que chegados a ela, se
abrisse o portão principal para a recepção de todos e depois
de recolhidos se fechasse, foi quando o vigário declarou os
seus criminosos projetos.
Não há prova nos autos que contrarie a verdade destes
fatos e por isso fica incontestável que nem o Réu, nem seus
cunhados sabiam com antecedência quais fossem as intenções do vigário, para se lhes imputar como culpa o terem-no
acompanhado na ida à fortaleza, quando antes foram na inteligência de que obravam uma ação louvável e digna de
prêmio, qual a de socorrer a fortaleza de Sua Majestade, na
qual ainda tremulava a Real Bandeira, maiormente quando
a necessidade desse socorro e convite que para isso fizera
o Comandante lhe eram declarados por um Eclesiástico Vigário da mesma ilha, de quem não havia razão de se suspeitar intenção sinistra, antes a natural, deduzida de seu
instituto, de querer fazer esse serviço ao seu Soberano, assim
como têm feito muitos eclesiásticos em semelhantes comoções, lembrando-se que primeiro são vassalos do que sacerdotes e que como tais lendo os livros sagrados acham neles de
preceito Divino esta mesma obediência e serviço, como um
dever indispensável e até para darem exemplo aos seculares
para com mais fervor defenderem os Sagrados Direitos da
Soberania a cuja sombra vivem.
Por Direito nunca se presumem os fatos, antes devem
plenamente provar-se, principalmente sendo desta natureza.
Ninguém se presume delinquir sem causa e causa proporcionada ao delito (a). Não se descobrindo no Réu e seus cunhados interesse em agradar ao vigário, acompanhando-o à fortaleza, nem a agradar aos rebeldes, com os quais nem antes
(A margem): (a) Conciol. verb. delict. resolt. 5, n. 2 e 3. Guazzim
defens. 28, cp. 1, n. 6. Bertax. cons. 192, n. 16, lib 1. Decian. cons. 4,
n. 52, lib. 3. Iurb. cons. 97, n. 6, Cyriac. controv. 131, n. 35, et controv:
485, n. 2.
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nem depois daquele fatal sucesso, não tiveram correlações aigumas, correspondências ou sessões, nem procuraram prêmios, nem foram empregados, nem ao menos se apresentaram para receberem louvores, não se pode dizer que tiveram
vistas de servir a esse governo rebelde. E por outra parte,
esse serviço não se pode fazer sem concerto, precedente, convenção mútua, medidas tomadas (a).
Dizer-se que para isso é que foi o Réu falar com o vigário ao Pilar, é uma simples presunção, repugnante à prova
dos autos, que mostra chegar o Padre Fortuna depois da retirada do Réu e ao que praticou o vigário nos atos sucessivos de fingir o convite do comandante para o socorro, ler
a carta vinda da fortaleza sem comunicar o seu conteúdo e
só declarar o seu projeto a portas fechadas, depois que se
apanhou seguro dentro da fortaleza. Nunca por presunções
se julgam fatos imputáveis, antes uma das regras das presunções de Direito vem a ser que as coisas que são de fato,
nunca se presumem, como se deduz da L. 12, § 2, ff. de
captiv. et postlini revers. L. 9, Cod. de collat., e trata desta
matéria Boehmer de collis. prgesumpt., cap. 2, § 7, e por simpies presunção nunca jamais pode alguém ser condenado,
como com toda a vastidão trata Melo Freire, lib. 5.°,
tt.o 18, § 5.
Diz aí que por indícios ninguém jamais pode dizer-se
plena e perfeitamente convicto, antes cessando a verdadeira
prova, vem em conseqüência a absolvição e que para isso
não há diferença nem exceção de indícios veementes ou presunções iuris et de iure, porque não resultando daí a certeza do delito, mas só probabilidade, essa probabilidade não
é capaz de suprir aquela certeza, e que nem ainda se excetuam os delitos mais atrozes, em razão de que interessando
à república que não fiquem impunidos os delitos, não é de
(À margem): (a) Melo Freire, lib. 5, tt.° 1, § 9. Coccey., Henr.,
tom. 11., disput. 30 de soe. crim., § 15 cum seq. Trait. des delits, § 37.
Blasckstone comment. Leg. Anglic, lib. 4, cap. 3.
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menos interesse que não sejam supliciados os inocentes e cita
Pastoret, Boehmer, Brissot, Coccei, Puttman e outros.
E isto é conforme ao que determina Sua Majestade na
Carta Regia de 6 de agosto de 1817 nas palavras == Atendendo somente às provas conforme o direito natural == e nunca pode ser conforme ao direito natural uma simples presunção de que se tratou um fato sendo possível que se tratasse
outro muito diferente, como aconteceu na encomenda do sal
pelo grande interesse que nisso tinha o Réu, para remetê-lo
a seu mano, João Nepomuceno de Albuquerque Maranhão,
residente no Engenho Espírito Santo, distante da cidade da
Paraíba seis léguas, onde êste gênero quase geralmente se
vende por alto preço, pela falta que há dele e também por
ter feito sociedade com o dito seu mano no salgamento de
couros comprados no lugar de sua moradia e circunvizinhança e é bem sabido que esta manobra não admite demora e exige que o sal esteja pronto de antemão.
E que maior interesse para ir o Réu tratar pessoalmente
desta matéria que o respectivo aos seus negócios, que concorriam em parte para sua subsistência e de sua família e
tratamento, maiormente quando aquela mesma testemunha,
Manuel da Mota Silveira afirma à folha 136, que o Réu aparecera no Pilar às oito para às nove horas da manhã e Alexandre Correia, à folha 132, diz que falara com o vigário e
depois voltara; antes o não convidar o vigário para jantar
com êle, assim como ao depois jantou o Padre Fortuna, mostra que não tinha com êle intimidade, nem interesse maior
na conservação ou que esta respeitasse ao inculcado projeto,
porque então o faria esperar pelo Padre Fortuna que ao depois chegou e jantariam todos três; donde por todos os princípios não pode ter lugar a conjetura que se quer deduzir daquele fato, maiormente tendo brotado a rebelião no dia 6,
estar no Pilar o Magistrado e ir o Réu de dia sem rebuço
algum à casa do vigário.
Esta franqueza de obrar mostra que não tinha remorsos,
por não ir a tratar coisas ilícitas, mostrando a experiência
que em semelhantes ocasiões tudo são receios e semelhantes

106
matérias nunca se tratam, senão em tenebrosos conventículos. O vigário podia preparar-se como quisesse para a sua
empresa, porque a tinha concentrado no seu pérfido coração,
mas que a tivesse comunicado ao Réu e seus cunhados, que
testemunha o diz? Quais são as provas? Que pedisse cartuchos ao Comandante da fortaleza, também não é imputável
ao Réu. Que, porém, o Réu e seus cunhados fossem de seus
sentimentos, é o que se diz não se achar provado e não se
pode tirar por conclusão aquilo mesmo que está em questão
que os Filósofos chamam: Petitio principii.
A demora que houve em casa do vigário, depois da chegada do Réu e seus cunhados, foi pela razão de comunicar
êste o convite do comandante e persuadi-los do serviço que
iam fazer no socorro da fortaleza, não estar pelas escusas e
intimar que em toda a parte se servia ao Estado e em tomarem algum repouso de que necessitavam. Dizer-se que o
vigário não podia deixar de lhes comunicar um tal projeto,
é outra presunção de um fato improvado e que não combina com os subseqüentes na forma dita. A mesma ocultação do verdadeiro destino lhe foi favorável para enganar,
porque do contrário ninguém o seguiria no infame destino
a que se dirigia. Êle só na fortaleza achou toda a segurança
para afoitamente declarar-se. Estavam as portas fechadas,
os do seu comando constituíam a sua força, era inútil da
parte do Réu e seus cunhados toda a tentativa de prisão,
pela deficiência de meios.
Era então inevitável a ruína destes, sem fruto algum
a bem do Real Serviço, por não poder ser preso na fortaleza
onde estava forte, nem ser remetido para o Recife, por estar
já instalado o governo dos rebeldes, seus amigos pela maior
parte. Quanto à prisão do Juiz de Fora, todas as testemunhas dizem que quem o prendera fora o vigário Pedro de
Sousa Tenório e quanto a de folha 43, Manuel Gonçalves
de Faria, avança que o Réu se unira ao vigário para esse
fato, refere-se a Jeronimo César de Melo, que jurando à folha
114, sò diz que vira mais outras pessoas armadas com chuços
e não reparou quem fosse e só viu o capelão da mesma for-
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taleza, Padre Inácio Fortuna. Era necessário que essas e
mais testemunhas que falam em auxílio, declarassem em
que consistiu esse auxílio da parte do Réu e seus cunhados,
que estando na fortaleza involuntários, pelo engano e perfídia do vigário, só a presença não se pode dizer auxiliadora
de uma prisão que apenas intimada de viva voz pelo vigário,
estava executada e não dependia de fato algum para se dizer
com
o
mesma
auxiliaram
a
estavam
os
ali
prisão
que
que
vigário, que tudo mandava e todos o temiam, por estar já
desmascarada a sua perfídia e capacidade para qualquer outro atentado, depois de ter cometido o mais horroroso dos
delitos.
Por outra parte, vê-se que a testemunha Antônio José
parques jurando à folhas 53 verso e 54, se animou a dizer
que o Réu, rendeiro do Engenho Novo, defronte da Ilha de
Itamaracá, ouvindo tocar rebate, ajuntara a gente do dito
engenho e com ela fora para a fortaleza e ali ficara, e o mais
foi
voluntariamente
se
não
sabe
acrescentar
é
que
galante
como se disse publicamente, ou se foi obrigado, como o próinteiramente
e
singular
Este
lhe
disse.
Réu
juramento
prio
contrário aos das mais testemunhas faz que nenhuma delas
mereça crédito, porque sendo a verdade só uma, não podia
o Réu só por si ir logo para a fortaleza e ao mesmo tempo
com seus cunhados à casa do vigário para todos juntos em
comitiva demandarem à fortaleza.
Mas sendo que o Réu não negue o fato de acompanhar
o vigário pelo engano que este lhe fêz e a todos de fingir um
motivo na aparência, sendo outro e muito diferente o que
tinha na sua intenção e não se mostrando claramente nos
autos que o Réu tivesse ciência antecipada dessa sinistra intenção e que entrara nas vistas do objeto e fim da ação a
que êle se dirigia, já se não pode dizer cúmplice ou sócio
do vigário, para se dizer que no Réu houve ânimo de delinquir concorrendo para se tomar a fortaleza de Sua Majestade, quando o delito consiste na violação da Lei unida à
vontade de a violar e não há vontade deliberada quando há
ignorância da ação ou fins a que se dirige, ainda que a ação
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seja proibida pela Lei e é doutrina certa dos autores que
tratam das ações imputáveis.
É logo bem de concluir que para o embargante se dizer
sócio, agente ou cúmplice na ação que obrou aquele vigário
no delito em que se deslizou, era necessário que se provasse
ter entrado no misterioso arcano de sua perfídia, sabendo
o fim da ação e as circunstâncias dela e esta ciência anterior não se pode deduzir do fato de acompanhar o vigário,
por ser possível que fosse com intenções muito diferentes,
como de fato assim aconteceu pelo engano praticado pelo
vigário e boa fé em que iam o Réu e seus cunhados de socorrer a fortaleza pelo receio que tinha o comandante de ser
atacado e socorro pedido ao vigário para êste fim.
Todos os fatos têm duas faces e se devem examinar em
todos os sentidos e a todos os respeitos e a prova de direito
natural, pelo qual se devem regular os delitos, segundo
manda a Carta Regia, não se pode derivar de princípios incertos equívocos, por se não dizer concludente o argumento,
cujo contrário é possível. Deste modo, não se provando a
ciência precisa das intenções do vigário, nem que aquela
ida ao Pilar fosse a tratar do projeto que se inculca, nem
que o vigário comunicasse aos da comitiva o conteúdo na
carta que recebera, não se pode dizer o Réu sabedor de suas
intenções na ida à fortaleza.
Da mesma sorte, não se provando em que consistisse
o auxílio que o Réu deu ao vigário para a prisão do Juiz
de Fora, não se pode dizer auxiliante dela. Finalmente, dizer
como diz a testemunha à folha 53 verso, que o Réu foi visto
em Iguaraçu quando se formava o exército para o Pau do
Alho, é outra imputação vaga, uma vez que se não declara
o que então fizesse. A resposta que deu o vigário nas perguntas ao interrogatório, afirmando que todos estavam naturalmente esperando a resposta do Padre Fortuna, querendo inculcar deste modo que todos sabiam qual fosse o
seu malvado projeto, é tão contraditório ao que dizem as
testemunhas, quanto é certo que ainda que elas falem da
carta recebida e lida pelo vigário, não dizem, todavia, que
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a lesse em voz alta para todos ouvirem ou que comunicasse
a todos o seu conteúdo.
Esta circunstância totalmente necessária, que não se
pode presumir, não se achando totalmente provada, tanto
porque faz parte da culpa ou é a base dela, quanto porque
o lençol debaixo do braço que ninguém soube ser bandeira,
senão dentro da fortaleza e a declaração que fêz depois de
estar na mesma fortaleza, pela qual deu a conhecer o seu
verdadeiro projeto, mostram que antes disso o não tinha
comunicado e nem declarado o conteúdo na carta, tudo efeito do delírio, falta de liberdade e desacordo e por isso diz
Melo Freire lib. 5.°, tt.o 18, § 6 ibi.

*

Nec minus fallax est nominatio socii criminis a
reo facta, qui semper suspectus est; eaque ab illius protervia, vel suggestione, aliave sinistra causa
facile potest proficisci.

A diversidade que se encontra nas testemunhas é outro
argumento decisivo de sua falsidade (a). Dizem e desdizem
sobre o número das pessoas, concomitantes, elevando-as a
noventa que é o que se deduz dos juramentos à folha 126 e
folha 130, que compreendem a fábrica de todos os três a
saber o Réu e seus dois cunhados, estando em contradição o
juramento à folha 125 verso, quando se inculca o vigário já
em marcha acompanhado de vinte até trinta pessoas. Que
só vira alguns escravos do Engenho Novo, diz a de folha 125
verso e finalmente que todos chegaram ao desembarque em
uma só canoa remada por um negro escravo de Vicente
Guedes, é a afirmativa que se encontra a folha 131. A
mesma variedade se observa quanto ao gênero das armas,
já todos armados de bacamartes, pistolas, foices e machados
(testemunha à folha 129 e folha 131), e já com foices e ma(À margem): (a) Barbos, a Ord., L. 3, tt.° 55 pr. Concl. 7, n. 91.
L. 16, A. de testib. L. 27, A. de leg. Cornei, de fals. Mend., p. 1, lib. 3,
cp. 15, n. 7, vers. Vel etiam.
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chados (testemunhas à folha 125 verso e folha 126), ja sem
arma alguma (testemunha à folha 147 verso, folha 132 e
folha 133), e, finalmente, compreendidos também o mesmo
Réu e seus cunhados no armamento com foices e machados,
que é o que se deduz do juramento à folha 125 verso, eis
aqui o que faz que semelhantes testemunhas não se possam
considerar concludentes, nem fazem prova. L. 4, Cod. de
testib. Unius Bisp. ad process. judie. Bisp., 16, thes. 11, n.° 81.
Muller ad Struc. Exerc. 28, thes. 48, not., (e) Mlend., p. lib. 3,
cap. 15, § 1, n.° 8.
O Réu não queria dizer uma só palavra contra as testemunhas, mas sendo que a sua qualidade influa para a sua
atenção ou repulsa ut Jul. Paull., receptar. sententiar. lib. 5,
de testib.: In teste et vitae qualitatem spectari deberi et dignitatem. Não pode deixar de dizer que José de Abreu de Macedo que diz ser negociante, nunca o foi e sim carpinteiro da
Ribeira, depois mascate, botequineiro e ultimamente lojista
de poucos retalhos; foi Alferes de Ordenanças por 30$000
que deu ao Capitão José Felício e exercendo este posto há
dezoito anos e tendo já alguns bens não tem sido capitão
pelas notas que há contra êle na Secretaria de Pernambuco:
é Juiz Pedâneo há muitos anos no lugar do Pilar e dá aposentadoria aos Ministros. No dia da tomada da fortaleza
vai a ela com toda a sua companhia que inteiramente comandava, prestar obediência e oferecer os seus serviços; é
logo provido a Capitão Comandante e trazia duas jangadas
explorando os mares do Norte, para dar aviso ao Governo
Provisório de qualquer embarcação que se avistasse e quando
se levantaram as Reais Bandeiras foi preso pelo povo daquela ilha que bem conhecia o traidor e foi solto por intercessão poderosa.
A testemunha Teodoro Vicente, que diz viver de lavouras, é da ínfima ordem dos pescadores, pescador de linha,
trabalha alugado para cavar a terra algumas vezes e outrás corta lenhas de mangue para vender, é da plebe de pé
descalço e tão material que pode ser seduzido sem dificuldade. A testemunha, o Comandante Pedro Luís Henriques,
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anda sempre embriagado, desamparando muitas vezes a fortaleza para visitar as tavernas vizinhas; obedeceu em tudo
ao vigário, fazendo o que êle mandava e dava ordens; ajudou
com suas próprias mãos a amarrar a bandeira revolucionaria, fêz carregar a artilharia e mandou dar fogo, e prender
o Condestavel pelas loucuras que andava fazendo e é tão
falso que afirma ter visto na fortaleza a Francisco de Paula
de Albuquerque Maranhão, sendo que o Doutor Juiz de Fora
de Goiana dá um despacho a êste desmentindo aquela afirmativa, como se há de achar na sua defesa, eis aqui o caráter desta testemunha.
A testemunha contestável, Antônio Gonçalves de Sousa
é do mesmo caráter, sempre temulento, fêz loucuras, executou ordens e até as dava, vendo aproximar-se à fortaleza
o Alferes José de Abreu com a sua companhia e julgando
que vinha a soltar o Juiz de Fora, mandou acender o morrão
e fêz pontaria para aquela tropa; mandou dar fogo e não
obedecendo o soldado do morrão, lançou mão dele e ia dar
fogo quando foi estorvado. Foi quem insultou o Doutor Juiz
de Fora e lhe mandou fechar a porta, causa porque o comandante o mandou prender. O Juiz de Fora não o conheceu
porque andava nesse tempo de paisano. Daqui vem a confusão de seu juramento quando diz que pela escuridade da
noite não pôde divisar qualidades e só número, sendo que
era noite de verão, limpa de nevoeiros e de bom luar.
A testemunha, o Sargento Francisco Álvares Monteiro,
é tão fátuo que dando uma atestação a favor do cunhado do
Réu, jura contra êle e por aqui se vê o seu caráter; e a uniformidade destes quatro juramentos, principalmente do meio
para o fim, convence a premeditação e as testemunhas que
juram pela mesma e premeditada expressão sempre se reputam falsas. Estão na mesma classe as testemunhas Alexandre Correia da Silva e Crispim Gomes Benevides, ambas escolhidas, chamadas e dispostas pelo comandante. Por isso
jura o primeiro que recebendo às dez para onze horas da
noite ordem dos Alferes para sair do Presídio da Passagem
e ir para a vila, onde deviam chegar mais tarde o Réu com
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seus cunhados, pelas dez já lá estavam em casa do Padre
Pedro, como êle os viu chegar e entrar na dita casa? E
quanto ao segundo, sendo o porto do Engenho Novo, no lugar da Camboa, defronte da Vila de Itamaracá, porque não
podia o Réu logo com seus cunhados atravessar o rio ao pé
da vila? Indo ao lugar da Passagem duplicava o caminho por
mar e ainda tinha que caminhar para a vila um bom quarto
de légua e todo de areia.
O mesmo Francisco Álvares Monteiro, é pardo, pescador
e no tempo de soldado foi com outros da mesma estofa ao
Pau do Alho, roubando o povo a título de condenações. Crispim Gomes é pardo, pobríssimo, sem ofício e nem benefício
e só pesca mui poucas vezes. Alexandre Correia, pardo, pobre
pescador, todos estes são soldados milicianos que alternadamente destacavam para aquela fortaleza, de onde o comandante os licenciava a troco de trazerem algum peixe ou quarteirão de farinha, e por isso chamados e escolhidos pelo
mesmo comandante para estes juramentos. Teodoro Vicente
é um pobríssimo pescador bruto e tímido que qualquer o pode
seduzir. Manuel Gonçalves de Faria, homem de língua ferina, por cujo motivo levou uma surra de peia no Rio Grande,
mandada dar pelo Padre João Damasceno; demandista fraudulento como tem mostrado na demanda com os frades do
Carmo de Goiana e com seu sogro Matias Fernandes, pondo-o
de demente e roubando-o e a seus cunhados, fazendo-se seu
tutor.
Manuel da Mota Silveira e Fidelis José de Figueiredo são
Escrivães do Doutor Juiz de Fora de Goiana.
O Réu não faz alarde de ascendência distinta, mas porque trata de exonerar-se de culpa em um ponto ou estado de
coisas que os nobres têm interesse que subsista e por isso se
presume que não possam concorrer para a mudança desse
mesmo estado, a que está unida a sua maior felicidade, vê-se,
portanto, obrigado a dizer que é fidalgo cavaleiro, e professo
na Ordem de Cristo, natural do Bispado de Pernambuco, de
onde nunca saiu, casado e morador em 1817 no Engenho
Novo do termo e Freguesia da Vila de Iguaraçu, distante do
Recife sete léguas. Era assaz conhecido por bom cidadão e
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não ter outras instruções senão aquelas que convinham a um
agricultor. Viveu sempre pacífico em toda a parte sem ter
íntimas relações com pessoa alguma, tratando a todos sòmente com a civilidade a que é obrigado o homem social e
no que era relativo a seus negócios e interesses e esta verdade e a sua boa conduta consta da justificação junta a atestações que se lhe anexaram de pessoas conspícuas, que se
fazem dignas de atenção neste caso, desde o n.° 3 até n.° 23.
A sua moderação, apesar da qualidade de sua pessoa,
fica na maior evidência pelo fato de se ter contentado em
ser soldado de ordenanças antes da revolução e conservando-se assim mesmo em todo tempo que ela durou. Nunca
procurou empregos militares, sendo-lhe fácil e muito menos
procurou emprego de qualquer qualidade que fosse, durante
a revolução, nem lhe foi conferido, sinal evidente de só tratar
de sua subsistência e família e não ter altos projetos de pretensões militares e não ter emprego algum nem se lhe conferir no tempo da revolução é prova clara que nenhum serviço prestou aos rebeldes, nem estes reconheciam ao Réu
como de sua facção.
Não assistiu ao levantamento da bandeira revolucionária
e sim a Real, na Vila de Iguaraçu, de que tem uma Atestação
da Câmara da mesma vila, cujo original para no Arquivo da
Alçada, pela entrega que fêz dela o Excelentíssimo General
de Pernambuco. Não foi à capital, não deu juramento e era
muito pouco conhecido dos rebeldes.
Quanto à imputação que se lhe faz pela carta (a), escrita
a seu primo André de Albuquerque, como confessou nas respostas, ela primeiramente prova não ser o Réu sabedor da
revolução e em nada é aprovativa, antes simplesmente refere
o que aconteceu e bem se vê que o Réu não se apartou daquela formalidade que tinha introduzido o Governo Provisório e para que fim? Esta-se mesmo conhecendo que só o
(À margem): fa) Veja-se o que diz Cie. Philip lif onde diz que
os colóquios por cartas não são papéis públicos, nem proclamações
e sim comunicações particulares, ineptas e sem fim direto de ofensa.
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receio e terror o impediu a falar por um modo a contemporizar com o partido que dominava naquele tempo e por isso
era necessário que fosse a sua carta uma fiel relação do que
de fato tinha acontecido.
Prova-se isto pela causai que adotou por condescendência adulatória com os rebeldes que afirmavam e fizeram publicar para enganar e conciliar o partido terem achado uma
lista na Secretaria do Governo de cento e tantos homens que
iam morrer em conseqüência do conselho que fêz o general
com os seus oficiais generais. Ora, quem jamais se capacitara de uma impostura semelhante, ou como é possível que
o Réu se capacitasse ser isso verdade, quando logo todos à
primeira vista conhecem a falsidade com que os rebeldes queriam impor ao público para fingirem que tiveram um motivo
para romperem no procedimento tão escandaloso de que se
tinham horrorizado todas as pessoas de probidade e honra.
E contudo o Réu quis fazer-se dupe (sic) dos rebeldes,
fingindo capacitar-se da impostura da lista, para que no caso
de se perder essa carta e ir parar na mão deles, achar-se
narrado o fato tal como aconteceu e pelo mesmo motivo que
eles assoalharam com tanto descaramento como inverossimilhança. Conhece-se melhor esta intenção do Réu, não só porque êle não aprovou positivamente o detestável crime cometido, antes falando com uma generalidade indiferente,
quanto porque não escreveu a carta de propósito para dar
essa notícia, vendo-se dela ser outro muito diferente o seu
objeto principal, qual o de tratar o Réu dos interesses de sua
lavoura, criação e condução de gados para seu benefício.
E sendo que todos os mais fatos da vida do Réu sejam
sempre conformes a fidelidade e dever de vassalo, tanto antes da revolução, como no tempo dela, como fica mostrado
por esses mesmos fatos é que se deve interpretar o verdadeiro sentido em que se deve tomar as palavras da carta,
por não se poder combinar que o Réu falasse de coração,
quando escreveu a carta e não obrasse jamais ação alguma
a favor ou no serviço dos rebeldes, para se entender que
nem as palavras se podem tomar no sentido de aprovar a
sua maldade que êle nunca aprovou por algum fato positivo,
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nem a carta foi dirigida para esse fim, nem o Réu era tão
estúpido que acreditasse na lista achada na Secretaria do
Governo em que estavam proscritos cento e tantos.
Parece ter mostrado o Réu a sua inocência e não podendo a dita carta reputar-se como proclamação, nem tendo
nela o Réu posto marca alguma de aprovação e só contado o
fato tal como aconteceu, esse fato horroroso que praticaram
aqueles rebeldes e o caviloso pretexto que assoalharam no
público, inventando uma lista inverossímil e que, todavia, o
Réu fingiu prescindir da sua verdade ou falsidade. E sendo
ao mesmo tempo certo pelo Aviso de 28 de janeiro de 1818,
que as devassas territoriais não fossem capazes de formar
culpa, servindo só de informações e corpo de delito, parece,
portanto, que o Réu tem de esperar da inteireza e iluminada
Jurisprudência de tão conspícuo Tribunal a declaração de
sua inocência, suprindo-se, como sempre se costuma, os defeitos da Defesa.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Manuel Gonçalves da Rocha
(No alto do documento) — N.° 79. N.° 51.
(Todas as páginas têm a rubrica) — Pereira.
30, 36, 20

17)

DEFESA DE JOÃO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO,
DE MERIRI
João de Albuquerque Maranhão, proprietário do Engenho Meriri, da Comarca da Paraíba, é um testemunho de
quanto é perigosa a prova testemunhai. Sendo ela a mais
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fácil e a mais óbvia entre os homens, tem contra si a depravação de costumes que abusando dos mais sagrados princípios, profana êste vínculo, o único que se inventou para ligar
os homens à declaração da verdade.
Que vítimas não têm sido arrastadas ao suplício pelos
ditos de testemunhas, por quem ainda hoje a Justiça derrama lágrimas em expiação de iméritos sacrifícios. Não é
nova esta corrupção, já o Imperador Adriano escrevia a
Vévio. Tu magis scire potes quanta fides habenda sit testibus. L. 3, ff. de testib; ela continuará até a existência do
mundo pela dificuldade de conhecermos os ocultos sentimentos do coração.
O Réu João de Albuquerque, homem probo, dotado de
uma simplicidade de costumes não trivial, de sentimentos pacíficos e vassalo leal, foi vítima da chicana! Um pleito sobre
terras do seu engenho, sustentado com o Dr. Gregorio José
da Silva Coutinho, lhe grangeou a prisão em que se acha.
Não é de caridade falar dos mortos, mas o caráter deste homem ambicioso, é mui conhecido, com injúria da Ordem da
Magistratura. Temível no tempo da rebelião por ser cunhado
de Amaro Gomes e de Estêvão José Carneiro, temível por ser
dos membros do Governo Interino, depois da restauração fêz
a desgraça do Réu. Para completar esta obra uniu-se com
o malvado Gonçalo Martins da Silva, homem da mais derrançada moralidade e a quem o Réu havia despejado de suas
terras e conseguiu formar sobre falsas bases o crime por que
hoje o Réu comparece perante êste Régio Tribunal.
Fazem a acusação do Réu quatro artigos:
1.° — Que no dia 12 de março saíra do seu engenho
para a cidade, acompanhado do cabra José de Barros, armado de duas pistolas, bacamarte e espada e na manhã do
dia treze, no lugar de Santo Antônio e depois no de Santa
Rita, perguntara se tinham prendido o ouvidor e ambos partiram na carreira para a cidade.
2.° — Que durante a sua estada na cidade disse que o
governo dos rebeldes estava muito bom e só lhe pesava de-
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sembainhar a espada contra o seu sangue, porque seus avós
eram parentes da Casa Real.
30 — QUe depois do levante, dissera que tinha sido chamado por seu primo Inácio Leopoldo ao Engenho do Espírito
Santo, onde estava já armado e pronto com muita gente e
armas e que sobre o mesmo mandara uma carta a Cunhaú.
40 _ QUe o Réu tinha ido procurar José Peregrino a
Mamanguape, quando êste voltava do Rio Grande e daí saíra
a juntar reforço para o exército do mesmo Peregrino e andando em dita diligência com o dito cabra José de Barros,
fora mandado prender pela mulher do comandante de
Araçagi.
Tem o Réu contra si cinco testemunhas na Devassa do
Juiz de Fora, seis na do ouvidor, sendo uma produzida em
ambas as devassas.
Na devassa do ouvidor se firmam principalmente os artigos da acusação nos ditos de duas testemunhas. A 5.a à
folha 32 verso, Gonçalo Martins da Silva, homem de corpo
branco e alma negra, per jurou de um modo extraordinário.
Jura que sabe por ver, que o Réu veio da parte do Engenho
Meriri, buscando o caminho da cidade, na carreira em um
cavalo, acompanhado do cabra José de Barros, armado de
pistolas, bacamarte e espada e encontrando-se com um homem perguntar-lhe se tinham pegado o Andrezinho e que ficando o homem suspenso, acrescentara: esse ouvidor, esse
ladrão desse ouvidor, e pela indiferença da resposta, partiram para a cidade, o que tudo presenciou da porta de uma
casa, onde se havia recolhido, quando os viu vir a correr.
Esta mesma testemunha ainda teve outra ocasião de encontrar o Réu com o mesmo cabra já de noite no caminho do
Meriri para Mamanguape, escondeu-se a testemunha no
mato e ouviu um diálogo entre o Réu e José Tomás e outros.
O segundo artigo é o juramento da segunda testemunha,
8.a na devassa, jura que o Réu entrara em sua loja e lhe
El-Rei
Nosso
se
bom?
achava
agora
não
se
Que
perguntara:
Senhor levaria a bem e que a pena que tinha era ter de desembainhar a espada contra o seu sangue, porque El-Rei
ainda vinha a ser parente de seus velhos.
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O terceiro artigo firma-se no juramento da primeira testemunha, de quem já falamos, que continuando a jurar diz
à folha 34, que ouviu dizer a João Álvares, que o Réu dissera
que tinha sido chamado por seu primo Inácio Leopoldo por
uma carta ao Engenho Espírito Santo, que lá se achava com
muita gente e armas e que sobre o mesmo tinha mandado
uma carta a Cunhau e que já tratavam desse mesmo levante, mas que quando o Réu contou isto, foi já no tempo
da Pátria.
O quarto é da mesma testemunha à folha 35 verso, por
ouvir contar à mulher do comandante do Araçagi, perguntando-lhe a testemunha como havia acontecido a prisão
do Réu.
A testemunha Manuel de Medeiros Furtado, à folha 30
verso, jura por ouvir dizer o que declaram as testemunhas
antecedentes, parte referindo-se à testemunha José Maria
Braga e parte sem lhe dar autor, mas vemos que foi o bom
Gonçalo Martins acrescentando que as diligências pelo ouvidor foram no lugar de Santa Rita.
A testemunha Custódio José Machado, à folha 56, refere
o que jurou José Maria Braga, a quem dá por autor da notícia e a outros e ambos acrescentam que viram o Réu com
muita alegria.
A testemunha Domingos José Marques, a folha 20 verso,
disse que sabe por ver que o Réu foi dos primeiros que assinaram o termo e que antes do levante poucas vezes aparecia
nesta cidade e depois vinha a ela freqüentemente.
Como este perverso sem remorsos protestou perder pais
de famílias? Já notamos na defesa de Francisco Xavier Monteiro da Franca outro perjúrio desta testemunha, que referindo-se a Narciso José dos Santos, boticário no Recife, sendo
este perguntado pelo Meritíssimo Juiz da Alçada, desmentiu
a testemunha, jurando que nada havia dito sobre este co-réu.
Que termo é este de que ninguém até agora falou? É irmão
da correspondência de Franca com Domingos José Martins.
A testemunha João Peixoto de Vasconcelos, à folha 335,
jura que sabe por ver que o Réu foi da povoação de Maman-
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guape com ordens de José Peregrino a notificar gente, diligência em que foi preso.
Na devassa do Juiz de Fora a testemunha José Maria
Braga jura mais concisamente, assevera que o Réu fizera a
mesma protestação do pesar de pegar na espada; já não refere as loucas palavras atribuídas ao Réu, e limita-se a dizer
que o Réu lhe perguntara se gostava e aprovava a causa revolucionária.
Luís José do Nascimento, jura à folha 345, que José Maria de Melo mandara ao Réu tirar o hábito da ordem de
Cristo.
As outras três testemunhas juram generalidades, sem
designar fatos, uma por ver e duas por ouvir e é de notar
que a testemunha Manuel Carvalho Barreto, que jura à fôlha 293 e mora no lugar de Santa Rita, não refere a pesquisa que fizera o Réu da pessoa do ouvidor naquele lugar.
Ora, que podemos concluir de toda esta miscelânea, senão o propósito de perder o Réu em tempo tão fácil para se
conseguir. A primeira testemunha é um intrigante sem cabeca. Aconteceu logo encontrar o Réu duas vezes, a primeira
indo de Meriri para a cidade, a segunda para Mamanguape,
porque assim era preciso e como soube esta testemunha que
uns homens, que passavam à carreira, vinham de um certo
lugar e iam para outro determinado, distando um do outro
dez léguas, como é de Meriri à Paraíba? Como logo em uma
estrada de nossos sertões, onde as casas são as vezes de léguas a léguas, acertou de parar o Réu e os outros defronte
de uma casa, onde a testemunha ouviu? Que história tão
rebuscada a da conversa que a testemunha ouviu escondido
no mato e de noite; êle inculcando-se espia das operações de
José Peregrino? Que conto o da mulher do comandante do
Araçagi? E o modo porque a testemunha o soube? E que se
dirá da participação que Inácio Leopoldo fêz ao Réu; e a declaração por este feita? Firma-se o juramento dêste perjuro
no dito de João Álvares de Castro; ouçamos o que à folha
347, referiu esta testemunha 163.a da devassa. Diz que êle
só referira que ouvira dizer a João de Albuquerque Maranhão, proprietário do Engenho Meriri, que no tempo da re-
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volta havia recebido uma carta de seu primo Inácio Leopoldo, do Engenho do Espírito Santo, que o mandava chamar
para ver uma sobrinha ou parenta que estava muito doente.
Como é sentencioso o ditado que por uma breve oração nos
exprime a facilidade de se apanhar um mentiroso!
Que fé, pois, se deve dar a este homem! E em conseqüência aos ditos de testemunhas de publicidade, nascidas
deste fabuloso inventor? Como passou a pesquisa do ouvidor
no lugar de Santa Rita e espalhando-se não teve dela notícia
a testemunha Manuel Carvalho Barreto, à folha 293, de
quem já tratamos para falar sobre este objeto, o que não fêz,
como notamos em seu juramento?
A segunda testemunha da acusação, José Maria Braga,
não nos deve melhor conceito; ainda que parte do seu juramento seja igual e o mesmo em ambas as devassas; porque
não referiu em ambas as palavras proferidas pelo Réu?
Quando o delito é de palavras, é necessário referirem-se tais
e quais e não limitar-se ao sentido delas, que pode ter muitos
e diferentes, segundo a inteligência, malícia ou intenção do
intérprete; mas não achamos a testemunha ainda com autoridade tal e nem à sua profissão pertence avaliar tais
drogas.
Mas suponhamos que um instante que o Réu havia proferido a expressão de pesar por se ver nas circunstâncias de
se opor contra o seu sangue? Que se devia supor? Não era
uma loucura parcial ou uma estultícia incurável. A expressão era sedutora, aliciadora ou sacrílega? Quantos homens,
aliás cordatos em outros objetos, enfermam desta mania
tão ridícula por si que a Lei não toma o cuidado de a castigar, entregando-a ao desprezo da opinião pública, severo
Juiz de tais desconcertos!
As outras asseverações de alegria, zelo e atividade, são
edifícios sem alicerces; afecções cada pintor as exprime, segundo sua fantasia e neste caso as testemunhas são pintores
que não sabem costumes; trajam como vestem e como
pensam.
Falando da imputação de ter o Réu convocado gente
para a junção com Peregrino; o Réu em suas perguntas de-
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clarou que em primeiro de maio, êste desorientado chefe de
partido o tinha constrangido a levar ordens a diversos capitães, as quais o Réu não entregara e só cuidara em se evadir. O resultado prova que êste foi o comportamento do
Réu, porque não vemos que os capitães fossem entregues de
tais cartas e nem que por elas se fizesse a convocação. Tratando do Réu José Felipe de Albuquerque Maranhão, pai do
Réu, vimos que o furioso José Peregrino, por um ofício o
ameaçara de morte por não ter a juntado as ordenanças e
que o obrigara a fazer a participação. Esta fulminante ordem
é da data do dia 30 de abril e no dia primeiro de maio, foi
o Réu obrigado pelo mesmo a partir para entregar aos capitães a circular e o Réu que acabava de ver a resolução de
uma alma, toda eletricidade, tratou de se ausentar e pôr-se
a salvo da fúria que o ameaçava. Que o Réu constrangido
partiu, é de toda a crença, porque sendo no seu país um
homem de distinção, não podia agradar-lhe um convite tão
baixo, qual o de correio que se dá ao mais insignificante homem da plebe, ainda que fossem criminosos os sentimentos
do Réu. De outra sorte como se pode acreditar que o Réu,
sem emprego, se proporia a constranger povos para se juntarem para atos incômodos, fora de suas famílias, que são
sempre executados com repugnância?
Era então o tempo em que andavam os ânimos desinquietos com os dois partidos; já se tinham conspirado vassalos leais de Vossa Majestade; não se admitiam passageiros
de uma para outra parte, sem licença das autoridades, o Réu
foi detido e por ocasião do restabelecimento da ordem pública, enviado à Paraíba. Acha no Governo Interino o seu
contendor que muito desejava aferrar a causa pronta para
vir por via do recurso para a Relação desta cidade, a ocasião
é favorável e o meio mais fácil de finalizar e decidir a questão
toi a prisão do Réu; repugnaram os dois membros, mas insistindo o terceiro, os dois se deixaram vencer porque o
tempo era melindroso e bastava pretender-se punir pela verdade, para ser julgado suspeito pela multidão, aquele mesmo
que poucos dias antes tinha fraca e vilmente sucumbido à
meia dúzia de nefários. Entre as acusações do Réu vem no
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n.° 2.° do Apenso M, duas cartas, uma à folha 27 e outra à
folha 431.
O Réu nas respostas negou serem suas e nem pode haver
dúvida porquanto a primeira contém expressões de cumprimento, criminosas em verdade, mas que não contendo promessa alguma de praticar o Réu a menor ação, nem a mais
ligeira idéia de se achar envolvido no partido infame, não
se pode supor que o Réu a negasse, havendo-a escrito, se sua
fosse. A segunda é pelo tratamento impossível ser do Réu.
Era primo e não tio do Réu a pessoa a quem se dirigia, é
datada de Cunhau, onde o Réu não esteve e era impossível,
portanto, escrever dali uma carta. Não obsta que houvesse
um oficial público, deputado para tais atos, que reconhecesse a letra do Réu porque a sua conduta no ofício era tal
que foi expulso por falsidades, como a do reconhecimento da
letra do Réu, que em nenhum dos cartórios da Capitania do
Rio Grande do Norte tem a sua assinatura.
O Réu foi acusado de solicitar e promover o serviço dos
rebeldes, unido ao cabra José de Barros e mereceu tanto crédito o dito da testemunha que aquele homem não saiu pronunciado na devassa geral, como se mostra do documento n.° 1.
Da justificação junto n.° 2. se prova qual foi o comportamento do Réu, durante o tempo da revolta; testemunhas presenciais, seus vizinhos, juram conforme que o Réu
se não envolveu no partido rebelde. E do documento n.° 3
do próprio que prendeu o Réu consta que o fêz por suspeitas
e sem que o Réu tivesse tentado reduzir povos ao serviço dos
rebeldes.
Para mostrar como a calúnia se armou contra o Réu, notaremos que, sendo mui trivial o baixo sentimento de vingança, por isso que o gênero humano respira no centro da
imoralidade, nos sertões é esta paixão dominante à proporção da barbaridade dos costumes. A morte é a ordinária expiação de qualquer ofensa, que nas cidades policiadas dariam apenas motivo a um leve ressentimento. Por êste princípio, João Alvares Sanches Massa, íntimo amigo do Dr. Gregório José e do Ouvidor André Álvares, logo depois da res-
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tauraçâo escreve ao Coronel Matias da Gama e participa-lhe
que quanto a João Meriri (o Réu), já o tinha mandado aviar
para a eternidade e não se tendo seguido o complemento
desta infame recomendação que outro sacrifício se podia fazer do Réu, senão a acusação por um tal crime? Esta carta
foi entregue por Matias da Gama ao Preclaríssimo Juiz da Alcada no Recife; a sua Retidão, a par de sua Humanidade,
afiança o Réu que êle fará uso deste documento, como prova
de quanto é fundada a alegação do Réu na alegação da má
vontade e malícia de seus inimigos.
O Réu tem sofrido longo tempo de prisão, sem haver
obrado um só fato, buscaram-se palavras, inventaram-se
aleives e desta matéria se formaram os depoimentos das testemunhas que deram motivo à prisão do Réu, mas à vista da
sua defesa, apoiada no mesmo processo e juramentos das testemunhas que demonstramos falsas a todas as luzes, espera
êle a sua soltura e restituição de sua boa fama e de seus
bens.
Ofereço
Caetano José de Aguiar
Ofereço quanto fôr somente lícito e sem ofensa das Leis,
do respeito, da decência e de outro Réu.
Antônio Luís de Brito Aragao e Vasconcelos
(No alto do documento) — N.° 154. N.° 110.
(Todas as páginas têm a rubrica) — Pereira.
30, 35, 23
18)
DEFESA DO CAPITÃO-MOR JOÃO DE ALBUQUERQUE
MARANHÃO, DA PARAÍBA
Oferece-nos a Justiça de tempos em tempos Réus cobertos dos mais negros crimes, que fazem estremecer a natureza! À primeira impressão o Advogado perde a fortaleza
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na multiplicidade das testemunhas da acusação do Réu e da
gravidade do delito; mas na escrupulosa indagação das
provas, êle vai recobrando o valor e se não pode mostrar em
plena luz a inocência do Réu, pelo menos obtém mostrar a
dúbia prova do crime, quanto basta para suspender o alfange
da Justiça já pendente. Eis o que nos sucede com o Réu que
defendemos.
João de Albuquerque Maranhão, homem distinto por seu
nascimento, qualificado pela representação de Capitão-mor
da Cidade da Paraíba, sua pátria, e cavaleiro da Ordem de
Cristo, é acusado por fatos que se dizem praticados na Vila
do Recife, na Cidade da Paraíba e na do Natal; em três capitanias diversas! Para não confundirmos uns com outros,
seguiremos a divisão das capitanias pela ordem dos interrogatórios e das devassas.
RECIFE
O Réu assistiu aos atos revolucionários do infausto dia
seis de março, por efeito de inteligência com os tramadores
da revolta e assinou papéis que ordenavam a dissolução do
Governo Paternal de Vossa Majestade e fundamentava a intrusa dominação da usurpação.
É patente nestes autos o modo repentino por que arrebentou o motim do Recife, é igualmente constante que o Réu
se achava por um caso fortuito naquela vila, onde tinha ido
para fazer partir a seu filho, Afonso de Albuquerque para a
Corte a representar a Vossa Majestade as súplicas do Réu
por excessos contra êle, praticados pelo Ouvidor André Alves
e tão próximo foi a expedição de seu filho ao motim, que ela
se efetuou no dia 2 de março.
Este fato é provado até na Corte pelo Sumário que a requisição da Intendencia Geral da Polícia se procedeu nesta
Cidade da Bahia, por Portaria do Excelentíssimo Conde dos
Arcos, em que juraram os negociantes de Pernambuco, refugiados nesta cidade e vem no Apenso A, segunda parte dos
documentos remetidos pelo Juízo da Inconfidência.
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Se, pois, o Réu veio para tratar de seus requerimentos
perante o trono, segue-se que não tinha a menor notícia ou
antecipada mudança da ordem das coisas, porque não é crível
que fizesse longas despesas e de si apartasse seu filho primogênito, quando tentava subtrair-se da sua vassalagem; segue-se mais que se houve trama anterior (o que não pertence
ao Réu discutir) que não entrava nele e nem tinha inteligência com seus autores.
. Mostrado êste princípio, segue-se também necessáriamente que ainda que o Réu tivesse relações civis com algum
dos que se infamavam de congregarem clubes em sua casa,
essas relações não podem fazer suspeitas contra o Réu e por
isso fica sem fundamento a imputação feita no ato das perguntas de visitar rebeldes; e tanto mais que o Réu só tinha
ido de mera formalidade pagar a urbanidade de Domingos
José Martins em uma visita que lhe fêz, como declarou em
suas respostas.
Segue-se igualmente que na falta desta conivência, é necessário pensar no Réu um louco para espontaneamente Ir
intrometer-se no meio de um motim, em país estranho, onde
o Réu não figurava, onde não tinha relações íntimas nem
cargo que fizesse aderentes pessoas suas dependentes. O estrondo de tiros, a idéia de um motim assusta ainda aos mais
valorosos e êste terror evesce na razão da maior ou menor
representação de cada um. O Réu reconcentrou-se na casa
que ocupava até que às duas horas da noite, Domingos José
Martins a coberto de baionetas a seu dispor, arrancou o Réu
de sua morada para o apresentar no Campo do Erário, como
o fêz a mais moradores. O Réu o declarou assim em suas
respostas; e o co-réu Manuel Correia de Araújo igualmente
declarou em suas respostas, como delas se vê, que acompanhava Domingos José Martins, quando foi constranger o Réu
e o fêz comparecer no Erário.
Constrangido o Réu pela força e levado ao concurso geral, nenhum espanto pode causar aparecer a sua assinatura
na carta dirigida a Antônio de Morais, acusada no Apenso D
e à folha 19 verso. Não pode admirar ter o Réu assinado no
dia 7 outro papel sobre o governo — Vis est necessitas impo-
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sita contraria voluntati, maiorisque rei impetus, qui repelli
non potest — como define a L. 1 et 2 D. quod met. caus. A
força perturba a razão, sem ela a vontade não se determina,
é determinada por aquele que se constitui agente e móvel
da ação, sobre quem recai a imputação.
No dia 7 o Réu é chamado, nega-se, mas pelas sete horas,
na opressão geral com que foram muitos compreendidos, é o
Réu levado por outra escolta. Nesse momento, na pracinha
do Livramento, contígua a casa do Réu, é morto Domingos
Dias, homem casado, morador na mesma rua, onde tinha loja
de couros e o Réu aterrado deixa-se conduzir, escarmentado
do funesto exemplo alheio.
E quem não vê que a convocação do Réu não teve outro
fim, senão aumentar número? O Réu não tinha relações
com Antônio de Morais e Silva; mui poucas relações mantinha com alguns negociantes do Recife e como podia dar voto
sobre as pessoas que devia representar no monstruoso govêrno, se os não conhecia? Foi nula a sua assistência e capciosamente ordenada. A condução de escravos que havia
comprado e seus arranjos domésticos o demoraram no Recife até o dia 13.
Não é o Réu acusado de outro algum fato no Recife e
por isso passaremos à Paraíba.
O Réu declarou ter saído de Pernambuco no dia 13 e é
fato que chegou à sua casa no dia 15 e apareceu na cidade,
estando já nela feita a rebelião e por ser a ausência do Réu
um fato qüe se não pode confundir é que as testemunhas
não juraram, que o Réu fora autor, sócio ou co-réu do primeiro movimento revolucionário.
É provado, como dissemos, que o filho do Réu tinha navegado para a Corte a suplicar a Vossa Majestade a emenda
dos danos que o ouvidor da Paraíba tinha causado ao Réu.
Conhecida a fraqueza humana e quanto é nela natural a
paixão da vingança, nenhuma dúvida pode restar do ódio figadal deste Ministro ao Réu. Tão pouco tempo tinha mediado
da pretensão do Réu, que ainda o coração do Ministro fumegava vingança; o estado das coisas abriu o campo e a ocasião foi aproveitada. Além do argumento que nasce do nosso
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próprio orgulho ofendido, as circunstâncias do Ministro secundaram e talvez assopraram êste desejo íntimo. É preciso
muita generosidade para o inimigo ofendido vencer-se a si e
ceder ao triunfo da virtude! Uma devassa particular da eidade da Paraíba, uma devassa geral da capitania não fartaram a sanha; foi necessário um Sumário particular contra
o Réu e uma devassa do Rio Grande. E que significa tanto
processo por um mesmo juiz, senão um desejo afiado de retalhar as entranhas do Réu? Foi zelo no serviço?
Porque motivo Manuel José Ribeiro, testemunha à folha
385, na devassa do Juiz de Fora, jurou generalidades e na
do ouvidor, à folha 16 conta um romance muito esquadrinhado e longo? Porque Feliciano José Henriques na devassa
do Juiz de Fora, à folha 348, jura concisamente fatos mui diversos daqueles que jurou no Sumário, a folha 281, referindo
falas inteiras que diz serem do Réu? E Antônio José Lisboa,
à folha 387, devassa do Juiz de Fora, jura diverso do que
jurou à folha 229 na devassa do ouvidor?
Um procurava o serviço de seu Soberano ofendido, outro
buscava satisfazer paixões particulares; a sorte daqueles que
juravam estava dependente do juiz; a ocasião era oportuna;
tudo vivia aterrado; era preciso lisonjear as paixões; e como
e onde se acha a virtude da fortaleza capaz de rebater insinuações de quem tem os meios de punir? De quem tem em
seu arbítrio o abuso de poder?
Senhor, eu defendo um réu; o crime é mui nefando e
contemplações e personalidades não devem atemorisar o Advogado cooperador do Magistrado na defesa do Réu. O juiz
reto folga quando descobre a inocência e contrista-se quando
acha a prova do crime. Trata-se da vida física e civil de um
acusado; é preciso mostrar a verdade.
Juram na devassa do Juiz de Fora quase todas as testemunhas por ouvir dizer que o Réu fora mui influído e zeloso do serviço dos rebeldes, exceto em cumprir as ordens,
que auxiliara a revolução do Rio Grande, que trouxera preso
o governador. Particulariza-se Manuel de Carvalho Barreto,
à folha 292, morador em Santa Rita, em jurar que presenciou o Réu ameaçar a todos que não cumprissem exatamente
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as ordens. Manuel da Costa Gadelha, à folha 314, jura que
viu ao Réu animando a tropa que voltava do Rio Grande,
para que retrogradasse para rebater e novamente subjugar a
cidade restituída à sua obediência. José Gomes do Espírito
Santo, à folha 330, jura que estando na baía da Traição vira
o Réu convidar os soldados vindos de Fernando para irem
contra o Rio Grande. Luís José do Nascimento, à folha 343,
preto forro que sabe por ser notório que o Réu gritava aos
pedreiros que trabalhassem depressa na destruição das Reais
Insígnias. Manuel José de Viveiros, à folha 352, soldado da
tropa de linha, jura por ver, que o Réu pretendera em Mamanguape seduzir com promessas de soldo dobrado e umas
luvas a tropa que voltava do Rio Grande, para que tomasse
a marcha contra a cidade de Natal. João Antônio Gonçalves, à folha 310, jura por ouvir dizer o mesmo.
Estas testemunhas, jurando de publicidade, de notoriedade e ainda de ver coisas vagas e indeterminadas, não têm
fé, são ditos de testemunhas que não merecem atenção, por
terem as taxas que, entre outros, lhe põe Themudo Doe. 81,
ns. 8 e 9, nas expressas palavras — Si enim originem habeat
ab inimico, vel persona suspecta, seu corrupta a more, ódio,
errore, ira vel dolore, non debet attendi: interpetração exo,
da
Ord.
L.°
1
tit.° 65, § 61.
plícita
Gadelha jura que o Réu animara a tropa que voltava do
Rio Grande e João Gomes a que viera de Fernando. A primeira tinha por comandante a José Peregrino e a segunda
a José de Barros; qualquer delas estava acostumada a obedecer ao seu comandante e quando a eles não fizessem, como
fariam ao Réu, principalmente a de Fernando, para quem
o Réu era um homem estranho, sendo eles da praça de Pernambuco? E como é crível que a tropa que acabava de sair
do Rio Grande por determinação do seu chefe, convidada pelo
duplo (sic) repugnasse voltar, não tendo sofrido revés algum
naquela cidade? Como é crível que a tropa que vinha de Fernando, chamada para serviço do governo usurpador, se negasse ao fim que a determinou a largar o seu posto? Quando
o Réu tivesse tais pretensões não era natural que se encaminhasse aos dois comandantes? E ou estes assentiam às pro-
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posições do Réu, ou não assentiam; no primeiro caso não o
Réu, mas eles convenceriam a tropa, com quem já se entendiam e a quem estavam já acostumados a obedecer e no
segundo caso era supérflua e inane a pretensão do Réu sem
o apoio do comandante. Mas ergueu-se êste aleive e aplicou-se para uma e outra tropa. A acusação do preto Luís
José do Nascimento, além de ser de ouvir é singular; são
destas notícias que tendo a nota de publicidade, limita-se
esta ao conhecimento de um só homem. Resta a acusação
da ida ao Rio Grande e condução do governador, da qual falaremos tratando das culpas daquela capitania.
Na devassa do ouvidor foi mais ampla a acusação. Manuel José Ribeiro de Almeida, à folha 16, jura que sabe por
ouvir e ver, que o Réu dissera em casa do vigário que a revolução estava para domingo e que se adiantara para evitar
a saída do barco para o Rio; conta o romance que principia:
"Venha cá, meu Patriota; tenho tido a grande satisfação de
ter tido dois governadores, oficiais do meu comando" vem a
prevenção de se arrancar a êste barco uma tábua para ir ao
fundo e ultimamente a novela cavalheiresca de se gabar o
Réu de que êle com os dois chefes bastavam para fazer a revolução da Paraíba e rematava com a sua ciência e moto próprio de saber, porque sabe que o Réu se unira com José Peregrino, para evitar a morte de seu parente.
Ora, quem não vê nesta testemunha manifesto o perjúrio e a vontade de comprazer a vingas particulares? O Réu
tinha assistido no Recife ao fogo propagador da revolta, viu
ausentar-se o capitão general para a Corte e como e para
que fim procuraria evitar a saída de uma embarcação que
não fazia mais do que ir relatar o que a sua chegada já na
Corte era sabido? Que fim, pois, podia ter êste arrancamento
de tábua? Não se conhece que toda esta história vem para
a testemunha provar que como membro do Governo Intelino tinha dado providências? Como se lembrou o Réu no
Recife que Amaro Gomes e Estêvão José Carneiro eram dispostos para ajudar ao Réu a fazer a revolução na Paraíba?
Mas a profecia mancou pela parte do Réu, que nem a fêz e
nem a ela assistiu. Sim, é mui fácil vaticinar depois do
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acontecimento, referindo os sucessos a prestígios anteriores;
a testemunha pôs na boca do Réu o nome de Amaro e Estêvão, porque estes dois figuraram na revolução, se fossem
vulgos Antônio e José, esses dois seriam os que a testemunha
nomeasse. Ora porque esta testemunha não fêz estas declarações na Devassa do Juiz de Fora?
Custódio José Machado, à folha 56, jura por ouvir dizer
ao terceiro dia depois da revolução da Paraíba, que o Réu se
gabava de ter assistido a revolução do Recife e da Paraíba
e ir ao Rio Grande, para onde partiu com trinta homens da
tropa, mas nem o Réu assistiu a revolução da Paraíba e nem
a do Rio Grande, onde chegou depois da prisão do governador, além do que nem a testemunha jura que ouvira dizer
ao Réu, remete-se ao dito de outro tão falso que assevera que
o Réu partira com trinta homens, quando o contrário consta
da devassa.
À folha 115, o Padre Antônio Francisco Pereira Bahia,
saltou para outro lado; jura que o Réu em São Bento lhe
dissera que a revolução no Recife se tinha feito com toda
a quietação, que o Réu queria defender a pátria sem prêmio e que tinha trazido ordem do Recife para convencer
o governador do Rio Grande e que o prenderia quando êste
não cedesse. O Réu confessa que disse a esta testemunha que o motim do Recife tinha sido fácil; esta expressão
envenenada e aplicada ao que diz relação ao tempo para
a felicidade do êxito, é da testemunha, é singular, disconcorda, porque ninguém ainda acusou ao Réu de trazer
do Recife a incumbência de reduzir ao Governador do Rio
Grande, antes ao contrário consta que fora ordem do govêrno da Paraíba; portanto, o dito desta testemunha confunde-se na obscuridade de sua singularidade.
À folha 320 verso, José da Costa Soares, jura de publicidade um fato que ninguém apoiou em seu juramento, que
o Réu com outros fora a casa do Capitão João Barbosa Viana
para obrigar a dar carros para transporte da gente de Fernando, que estava na baía da Traição. Será o Réu um agregado de contradições e inverossimilhanças? Se o Réu foi, não
achou acolhida no convite que faz na baía da Traição à
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tropa, como em vez do ressentimento natural ao orgulho
ofendido, tratava ainda de obsequiar essa tropa, que não assentiu às pretensões do Réu, como as mesmas testemunhas
dizem?
Paulo Jorge de Carvalho, à folha 336, sabe por ver que
o dito Réu tivera ordem para prender o governador; porque
êle testemunha teve ordem para o acompanhar com quatro
soldados, como o fêz e achando o governo preso, voltou
com êle o Réu e a testemunha. Se esta testemunha soube
que a diligência era do governador, como foi? Tem crença
êste dito? Se a testemunha o soube e era vassalo leal, levando consigo seis homens, porque não matou o Réu, tendo
de viajar, como o fêz, por caminhos despovoados e escuros?
Pelo contrário, esta testemunha foi, ignorando o fim, como
o Réu ignorava; uma carta era a diligência e a resposta ao
Governo.
Francisco Xavier Cavalcante, à folha 338, aumenta o dito
da testemunha, fala em um piquete e não declara o número;
acrescenta que o Réu mandou notificar gente ameaçando os
que recusassem; e o oficial que acompanhou o Réu jura que
tivera ordem para o acompanhar. E como pôde o Réu, sendo
de uma corporação diversa, sem tropa, .constranger milicianos de cavalaria a obedecer-lhe e marchar com êle? Onde
estão aqui visos de verossimilhança? A tropa é disposta a cumprir ordens de quem não tem sobre ela autoridade e de quem
até é de distrito diverso? Ou o fato não existiu, ou se existiu
não foi necessário coação, porque ninguém a sofre de um
homem só contra tantos e nesta hipótese foi voluntário o
acompanhamento da tropa e testemunha; mas a verdade é
que a ordem foi do Coronel Matias da Gama, dirigida ao
Capitão Francisco Inácio de Vasconcelos.
A testemunha Joaquim José da Silva, à folha 342, jura
que viu e presenciou que o Réu foi ter com os oficiais de
Fernando, para irem bater o Rio Grande. Esta testemunha
jura que o Réu foi seduzir os oficiais e a testemunha, à fôlha 352 da devassa do Juiz de Fora, jura que seduzira a
tropa. Qual é mais o ir seduzir dois ou três homens ou uma
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guarnição de mais de 280 homens? E como viu a testebunha seduzir os oficiais e não viu seduzir a tropa e a outra
testemunha viu seduzir a tropa e não viu seduzir os oficiais?
Não são estas duas testemunhas inconciliáveis, vendo ambas
coisas diversas? À folha 299, Manuel do Carmo Pereira, querendo inculcar-se e envenenar a diligência que o Réu tinha
ido fazer à vila do Pilar, busca atribuir a espírito de revolta
a prudência com que o Réu extinguiu os bandos que são conseqüência de uma convulsão; compõe uma fábula de uma
pretensão; o hostil de uns revoltos que o Réu auxiliara e que
a testemunha acomodava. Não aparece resultado, porque a
testemunha toma o cuidado de se inculcar o pacificador.
Mas depois dos ameaços desta tempestade o que aconteceu?
Nada mais do que o elogio da testemunha a si próprio; mas
ela se desmente, dando um atestado ao Réu, que se junta.
No Sumário, à folha 281, Feliciano José Henriques, que
havia jurado na devassa do Juiz de Fora à folha 348 que o
Réu era influído e tinha ido ao Rio Grande, narra tudo
quanto se imputa ao Réu e conta uma historieta que é dirigida a obsequiar o Ministro preparador do processo e finaliza com a autoridade dos outros fatos; mas é de reparar
que essa loquacidade não lhe fosse corrente em o juramento
do Juiz de Fora.
Nuno Antônio Rodrigues Lima, a folha 283, refere de
publicidade, o mesmo que havemos dito das outras testemunhas e só jura que presenciou e ouviu gritar o Réu: Viva
a pátria e a liberdade — e que chegara ali convocando tropa
de cavalaria. O Réu chegou às nove da noite e parte de
manhã. Se esta testemunha nos dissesse que em Mamanguape tinha havido ajuntamentos e que nestes gritara o Réu,
teria a sua asseveração alguns visos de verossimilhança; mas
como se pode acreditar que sendo o Réu um homem provecto e sisudo, entrasse disparatadamente por uma povoação
gritando como louco? E para que fim? O sistema da revolta
está já em voga em Mamanguape e quando o Réu fosse propagador que necessidade tinha de bradar onde não achava
contradição? Esta asseveração é igual à que faz a testemu-
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nha de que o Réu andara convocando tropa de cavalaria
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Paulo José de Carvalho (êste o alferes de que acabamos
de falar e que jurou na devassa do ouvidor, à folha 336),
torna agora a jurar no Sumário, à folha 284, mais largamente; conta a mesma história e já mais composta. No priseis.
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que
jurou
meiro jurou que
quatro
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fazia co-réu, jurou que o soube depois de chegar a Belém
de
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cavalaria
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regimento
que
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Albuquerque. Acrescenta que o Réu cheio de alegria gritava: Viva a pátria e a liberdade. Jura que já o governador
estava preso e que com êle voltaram depois de três ou quatro
dias. Refere de publicidade o mesmo que a outra testemunha
rea
assistido
ter
de
se
Réu
o
acrescenta
e só
gabava
que
volta do Recife.
As testemunhas da devassa do Rio Grande, juram de
a
Singulariza-se
revolta.
a
auxiliara
Réu
o
publicidade, que
testemunha à folha 149, Luís Antônio de Leiros, jurando
vieram
de
cavalaria
grium
e
filho
seu
Réu,
o
piquete
que
tando: Viva a liberdade, de maneira que pelo que juram aibrados.
contínuos
em
andava
Réu
o
testemunhas,
gumas
recebera
se
agasalhar
arranchado
Réu
o
para
estando
Que
uma carta do Capitão-mor André de Albuquerque e mandará selar os cavalos, dizendo que o coronel não tinha feito
a presa do governador, no que tinha mostrado muito grande
fraqueza e que merecia que êle Réu o matasse e mandou
tocar a rebate para a juntar gente de ordenança para o seguir
e o Réu partiu a toda a pressa e que em Tamatanduba lhe
dissera o Réu que ia com muita pressa porque seu primo já
no dia antecedente o esperava. Ora, se o Réu foi adiante,
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como mandou ajuntar gente para marchar? Quem conduziu
esta gente? O Réu não, e esse que a conduziu foi violento pelo
Réu que aí não estava? Demais o Réu tinha autoridade para
notificar e constranger os moradores de outra capitania? E
porque motivo obedeceria o povo a voz de um homem que
não tinha autoridade e nem vivia entre eles? Além disto,
não se mostrou ainda que a ida do Réu ao Rio Grande fosse
ajuste prevenido e como chegando o Réu a Tamatanduba
pouco tempo depois podia receber essa decantada carta? Se
se figurasse anteriormente escrita e de prevenção ali posta,
poderia acreditar-se, mas ser expedida ao acaso ao mesmo
tempo que o Réu chegava é sem probabilidade e, portanto,
sem verossimilhança.
Antônio de Paiva Rocha, homem que vive de uma taberna, em uma povoação, que homem será e que idéias combinará! Assim mesmo jura que êle próprio ouviu, já depois
da revolução feita, ao Réu gabar-se das proezas que tinha
feito e que repreendera o coronel de ser mole e o encrepara
da falta de resposta, o que o obrigara a partir na resolução
de matar ao coronel, se não tivesse prendido o governador,
porque êle Réu, seu filho e seu negro bastavam para tomar
a cidade. Ora, este miserável tendeiro mora em São Goncalo, quatro léguas da cidade; o Réu entrou no Rio Grande,
demorou-se apenas dois dias, porque dentro de quatro saiu
e recolheu-se à Belém, dez léguas da cidade e como a testemunha acertou de ir à cidade nesses dois dias que o Réu
esteve nela e ouviu as ameaças do Réu ao Coronel André de
Albuquerque? E será acreditável que o Réu se pusesse a conversar com a testemunha, homem tão insignificante sobre
tais artigos, ou que fosse admitido a presenciar esta repreensão?
Nesta brevidade de demora do Réu, na Capitania do
Rio Grande, atestada pelo alferes que o acompanhou, não é
crível que o Réu fosse por vezes a São José e acompanhado
de André de Albuquerque que acabando de revoltar o país
nos primeiros dias, não se arredaria um só passo da capital
e sendo assim como Gabriel Arcanjo de Lira, à folha 162
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verso, jura ter visto o Réu em São José nas vezes que ali
foi o coronel. Repete a arenga do bacamarte, mas aqui já
é passada em Belém, acrescentando a declaração do seu
custo.
Manuel Inácio Pereira do Lago, à folha 32, jura singularidades que não lembraram as outras testemunhas. Este
homem acha-se preso; é, portanto, um desgraçado e é fraé
dizer
basta
e
contra
infelizes
que
espada
a
sacar
queza
co-réu e co-réu nada prova. Melo Freire Jur. Crim. tit.0 18.
No Sumário feito ao Réu, Apenso G, à folha 181, José
de Barros Falcão, jura a testemunha José Manuel da Cunha,
Réu da
ao
dar
Mamanguape
a
mandara
parte
aquele
que
sua chegada e que o Réu viera daí a dois ou três dias e roa
e
de
Fernando
a
com
Barros
dito
gente
ao
para que
gara
sua fossem bater o Rio Grande a que o dito Comandante
Barros se negara, mas que prometera falar à tropa e com
efeito falando esta se negara e por isso não fora. Eis aqui
O
comandante
Fernando.
de
novela
da
composição
outra
já
é quem avisa o Réu e depois nega-se a prestar por si socorro
ao Réu; então para que foi o aviso? Se não tinha por fim
unirem-se, como o convocou? O Réu não era representante
em Mamanguape, não era membro do Governo, não era comandante de força, como a êle se dirigiu o de Fernando?
Como persuadia o comandante a tropa do seu comando, a
o
Como
mesmo
ao
negava
se
fosse
e
persuadia?
que
que
Réu (segundo outras testemunhas), tentou seduzir a tropa,
se esta não concordava na sedução que lhe fazia seu comandante?
À folha 182, José Martins de Sousa (também como testemunha antecedente, morador na baía da Traição), já não
conta a mesma coisa, pelo que diz já não podia ter o comandante avisado ao Réu da sua chegada; de Mamanguape
à baía da Traição são sete léguas e no dia seguinte à chese
ao
Réu;
e
como
chegar
a
testemunha
viu
tropa
da
gada
fêz o aviso e andaram quatorze léguas? Conta a mesma história e não declara que o Réu tratasse de seduzir a tropa.
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A testemunha Francisco José Diniz, à folha 183, já viu
e ouviu prometer o comandante ao Réu que iria com sua
gente rebater o Rio Grande, mas também viu arrepender-se
o comandante.
Esta disparidade e discordância das testemunhas prova
que seus ditos são nascidos de boatos sem certeza, asseverados para criminar o Réu, aliás como se podem combinar
asseverações de pessoas do próprio lugar, onde se dizem cometidos os fatos, discombinando, em tempo, em circunstâncias e até na realidade da coisa em si mesma? Se duas testemunhas que se dizem presenciais asseveram, uma que o
Réu seduziu a tropa outra que seduziu o comandante e ambas dizem que viram, segue-se que ambas mentiram. É verdade que se pode objetar que podiam existir ambas as aliciações em diferentes vezes e por isso uma testemunha não
ouviu o que ouviu a outra; mas se há testemunhas que por
estarem sempre presentes não podiam deixar de ouvir o que
se passou no curto espaço de quatro horas e estas narram
coisas diferentes das outras testemunhas, devemos concluir
que há falsidade nos juramentos e muito mais quando há
ainda uma terceira asseveração, como é a discordante de
que o Comandante Barros comprometeu-se a ir e retratou-se
depois, quando as outras juram que não quis e assim respondera logo ao Réu.
O Réu em suas respostas confessou que havia sido chamado no dia vinte para levar um ofício ao governador do
Rio Grande, oferecendo-se-lhe tropa que o Réu não aceitou
da cidade e só consentiu que o acompanhassem seis homens
de Mamanguape por diante para sua segurança e não tendo
meio de evitar a jornada a fêz, recebendo a gente em Mamanguape e caminhando para Tamatanduba.
Embora apareça o ofício do Gjovêrno rebelde da Paraíba
prometendo a marcha do Réu com tropa, êle não é responsável pelo fato do Governo; não partiu da cidade com tropa
e não pode presumir-se que o Réu fosse destinado a prender
o governador em sua residência, que é a capital, com seis
homens de milícia. Se o Réu havia concertado com o seu
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parente a prisão do governador, deveriam as coisas estar já
amoldadas no Rio Grande e neste estado não era preciso a
tropa que o Réu devia levar e se não tinha ajustado e o Réu
tencionava rebelar a Capitania do Rio Grande, o que são seis
homens para com eles tentar uma empresa desta ordem em
um país, onde para se prender um Réu se congregam vinte
e mais pessoas?
O Réu levou a carta do Governo usurpador, entregou-a
ao governador, a quem ia dirigida, achando-o já preso como
é constante, e se o conduziu foi a seu pedido e por êle rogado para este serviço, temeroso de ficar na capitania.
Sendo demonstrado pelo fato que o Réu chegou à Belém,
depois da prisão do governador, é manifesto que não foi
ela efeito de sua influência e sedução; os ditos das testemunhas e presunções de que o Réu levava comissão de prender
o governador, não se combina com a entrega pelo Réu da
carta; ela deve existir neste Supremo Tribunal e dela se
conhecerá o seu contexto, mas supondo que eram sedutoras
maquinações para o governador ceder ao sistema rebelde
pena de prisão, porventura eram seis homens que acompanhavam o Réu quem havia de prender o governador em sua
capitania ou constrangê-lo a revoltar-se? Para concebermos
este impossível é preciso admitir que os habitantes do Rio
Grande estavam coligados. O Réu é verdade que foi à cidade,
mas para receber a licença de conduzir o governador e oferecer-se à sua mulher e minorar-lhe o sentimento no bom
trato que lhe fêz, como é constante, acompanhando-a da
cidade até o Eingenho de Belém por obséquio, exceto se a calúnia quiser atribuir a assistência do Réu à violência e darlhe o nome de prisão.
Não se prova um fato feito pelo Réu, na Capitania do
Rio Grande; e tudo quanto há é recorrer a conjecturas e probabilidades e com as mesmas armas as debelaremos.
A prisão do governador foi feita sem influência nem
assistência do Réu; o Coronel André teve a arte de unir a si
o comandante da tropa Antônio Germano e que dependência
havia do Réu para o resto? Como foi, pois, o Réu cooperador
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da revolução, exceto se a condução do governador pode reputar-se a causa do fato anterior?
Diz-se que o Réu o conduziu, porque êle assim o requereu e nenhum outro motivo podia ser causa. O Réu acompanhou ao governador e sua mulher com toda a decência,
até consentindo que cingisse a sua espada, hospedou-o três
dias no seu engenho Santo Antônio, dando-lhe toda a liberdade, como na devassa do Ouvidor jura à folha 66 a testemunha Manuel Rodrigues da Costa por ver. Ora, se o Réu
fosse o motor de sua prisão, se o Réu procurasse reduzi-lo ao
partido rebelde e êle repugnasse, o mais natural é que teria
com êle um tratamento duro, porque a oposição às nossas
opiniões gera sempre uma indisposição. Ao contrário o bom
agasalho do Réu foi causa de que o mesmo governador suplicasse ao Réu que o acompanhasse até o Recife, por não
sofrer talvez a descortesança (sic) de outro condutor. O Réu
chegando à Paraíba findou a sua comissão; o governador e
sua mulher instam ao Réu para que continui a acompanhá-los, o que deu motivo ao ofício que vem à folha 38 do
Apenso D.
Não pode causar estranheza, nem aumentar a acusação
do Réu ter entrado na cidade depois da tropa, porque o direito de conservar a sua existência lhe ditava resguardar-se
da fúria do povo rústico, ignorante e disposto a seguir à maneira dos rebanhos o exemplo dos primeiros.
Os fatos do Coronel André de Albuquerque tinham irritado o povo e a sua morte fêz uma proscrição de toda a
família. Comoções populares não admitem razão e foi necessário ao Réu tomar guarida à sua vida. Êle via arrasada
a sua casa por bandidos que em tais ocasiões se aproveitam
das circunstâncias.
A acusação vaga de que o Réu tinha sido perseguidor
dos bons vassalos, não é provada por fatos; nenhuma só testemunha se refere; e qual foi essa perseguição que não produziu efeito? Violências não se cometem por palavras se a
estas não acompanham efeitos.
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Tanta aderência ao monstruoso Governo e não aparece
um donativo feito pelo Réu ao Governo Rebelde que o exigiu?
Ao contrário, apenas se restabeleceu o Governo Paternal de
Vossa Majestade o Réu vai contente oferecer seus bens e particularmente cem bois que entrega para sustento da tropa,
como consta dos documentos juntos dos representantes do
Governo. Tantos serviços que se dizem prestados não aparece uma distinção, um prêmio dado pelo Governo aceito
esdeclamações
tantas
ações
estrondosas,
Tantas
Réu?
pelo
candalosas e o Governo interino incumbe ao Réu a pacificação de vilas ainda desinquietas e só depois da influência
do ouvidor se declaram tantas acusações?
E como deixariam elas de existir se êste Ministro mal
se restabelece o Governo Paternal de Vossa Majestade, recordadas as suas anteriores indisposições, escreve logo ao
Coronel Matias da Gama que seja o Réu vítima?
Abre-se a perseguição e impera a vingança. O documento n.° 1 é esta tremenda carta, onde se lê a condenação de
"Todos
dizem ser presos ainda que
Réu.
do
toda a família
ao depois só tenham de justificar-se... e aqueles que sabem
me desejarão engulir, como além de outros muitos... Albutem
bem
como
remetendo-os
e
tudo,
enfim
querques...
feito".
E que outra podia ser a sorte do Réu, como escaparia
a um Ministro devassante e membro do Güvêrno interino,
que já antes era inimigo declarado do Réu.
Diminuído, porém, o ódio contra o Réu, pela produção
da devassa e menos poderoso pela chegada do governador,
O
doverdade.
da
algumas
adquirir
Réu
o
provas
pode
cumento n.° 2 são atestações dos membros do Governo interino e Ajudante de Ordens e Secretário que certificam que
o Réu foi incumbido de pacificar a Vila do Pilar, o que fêz
com todo o zelo e préstimo. O documento n.° 3 prova o fim,
por que o Réu se achava no Recife e que a violência o levou
nos dias 6 e 7 aos ajuntamentos que se congregaram à força,
apesar de seu recolhimento. E e do n.° 4 prova que o Réu
não se achava na Paraíba ao momento da Revolução, que
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foi chamado pelo Governo para ir ao Rio Grande levar uma
carta ao governador, não lhe servindo suas escusas; que
foi novamente constrangido a ir a Mamanguape, o que se
acha justificado por doze testemunhas; consta igualmente
que o Réu nada obrou na Paraíba, que mostre adesão ao
partido revolucionário.
Senhor, Vossa Majestade tem dado ao Mundo uma prova
indelével de sua Real Clemência! Vossa Majestade tem indicado o caminho da perdição ou salvação do Réu; a Graça é
geral, mas seja aplicada para com o Réu a compassiva declaração da coação e veja êle seu nome na lista daqueles a
quem a força fêz cometer fatos vedados involuntariamente.
Possa o Réu no meio de sua desolada família lembrar-se com
horror dos que forjaram sua desgraça e bendizer a Regia
mão que lhe dá novo ser e o salva do opróbio de ser manchado com o mais horroroso dos crimes.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Caetano José de Aguiar
*

(No alto do documento) — N.° 155. N.° 111.
(Todas as páginas têm a rubrica) — Pereira.
30, 35, 25
19)
DEFESA DE JOÃO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
JÚNIOR
João de Albuquerque Maranhão Júnior foi envolvido na
proscrição que se abriu contra a sua família. Filho de João
de Albuquerque Maranhão, Capitão-mor da Paraíba, devia
pagar a animosidade de se ter queixado das injustiças feitas
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a seu pai, injustiças que revertem em dano dos filhos, poro amor
sobre
refletem
direitos
os
ofendendo
paternais
que
filial, à semelhança dos espelhos a que se representam os
objetos para os transmitir a nossos olhos.
O Réu é acusado de ter aparecido nos dias da revolução
ao
seu
acompanhado
pai
De
ter
agente.
tal
de
ser
como
e
o
sislouvar
De
o
conduzir
e
Rio Grande
governador.
preso
tema rebelde e mostrar alegria na sua propagação.
Pada
devassa
na
testemunhas
Réu
o
contra
Juraram
raiba e na devassa do Rio Grande.
Na devassa da Paraíba, principia Domingos José Maresfórmula
na
a
devassa
que
da
verso
20
folha
jurar
à
quês,
tabeleceu para muitos réus e vem a ser que o Réu foi um
dos que também como êle assinaram um termo, e que poucas
vezes aparecia na cidade e depois da notícia do levante vinha
freqüentemente. Achando a testemunha êste chavão de juramentos o apropriou a muita gente, mas como sabia êle que
o Réu ia antes poucas vezes e depois muitas, além disto foi
a revolução na Paraíba consumada no dia treze, o Réu no
dia vinte e dois partiu com seu pai para o Rio Grande, o
viu
testemunha
esta
como
e
na
cidade,
habitava
não
Réu
tempo.
Já
tão
em
na
cidade
vezes
pouco
freqüentes
Réu
o
dissemos que êste homem é falecido, paz aos mortos; mas
referiu
se
o
é
êste
lembramos
que
vivos
perjúrio
os
que
para
a Narciso José dos Santos, por quem foi desmentido e em
objeto de tão pouca monta, como atestar intimidade e correspondência com Domingos José Martins, jurando a respeito do Réu Franca.
Manuel Rodrigues da Costa, à folha 65 verso, jura que
sabe por ouvir dizer que o Réu concorreu como sócio para a
revolução; que logo que se rompeu a notícia de levante
louvou muito e disse que era muito boa pela igualdade, mostrando muito contentamento e querendo persuadir que se
devia fazer a revolução, que nesses dias antes do levante
andava sempre em viagens para a cidade, de sorte que só
de noite estava no engenho, que foi notório que se achou
na cidade no dia do levante. À folha 66 jura que o Réu
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fora em companhia de seu pai à expedição do Rio Grande
e voltara com êle trazendo preso o governador.
Antônio José da Silva Lisboa, à folha 226 verso, jura que
sabe que o Réu marchou com um reforço para a cidade em
companhia de outros e que no outro dia ouviu êle testemunha tiros de peça e lhe disseram que a cidade se tinha levantado, e à folha 228, jura que o Réu concorria e se ajuntava em jantares no Espírito Santo, antes e depois do levante e que dizia que tudo estava agora bom.
Quem pode entender tais testemunhas, uma diz que o
Réu não parava senão na cidade, outra diz que eram frequentes os jantares no Engenho do Espírito Santo; como
então o Réu saía do Engenho Santo Antônio, que é de seu
pai, vinha à cidade, marchava para o Engenho Espírito
Santo, sete léguas e voltava para a cidade? Como andava
quatorze léguas cada dia e ia de noite recolher-se a casa?
Onde existe a verdade? As outras testemunhas não falam
neste fabuloso reforço, nenhuma se lembrou destes jantares;
ambas as coisas foram públicas, ouviram as testemunhas,
mas só coube a cada uma a sua parte; a razão por que a testemunha sabe que o Réu marchou com um reforço? Mas
nada é preciso, basta dizer que se fêz.
Leonardo Bezerra Cavalcante desvairou para outra parte
com todo o despejo, fingiu um romance dividido em jornadas; fêz dele herói o co-réu João Nepomuceno e o Réu um
dos Paladinos; no juramento daquele armou uma perseguição ao capitão-mor da Vila da Jacoca e falando do Réu diz
na pluralidade dos outros que não achou os índios e que os
outros moradores se esconderam pelos matos, de sorte que
mandando tocar a rebate pela gente que trazia não apareceu ninguém e o Réu voltou, tomando o caminho da feira,
aqui torna a aparecer o capitão-mor e João Nepomuceno.
É visto que todo o romance, a não ser composto, é ouvido e portanto, sem peso, além de ser singular, mas como
se pode supor que depois de destruído o governo rebelde, o
Réu se meteria na vaidosa loucura de buscar novamente revoltar povos, sem ter um emprego que lhe desse ponderação
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sobre o povo? Tem verossimilhança um tal dito? Porque razão
esta testemunha não narrou êste fato de convocar a tropa
feito pelo capitão-mor? E mudando as figuras inverteu o
acontecido com aquele contra o Réu? Mas assim era necessário para salvar o culpado. Assim mesmo na devassa consta
dos autos feitos deste homem, a quem salvou a Graça conferida por Vossa Majestade em seu Real Decreto de seis de
fevereiro de mil oitocentos e dezoito.
José da Costa Soares, à folha 320, jura que o Réu se emandou
e
insurgentes;
no
serviço
dos
zelo
muito
com
pregou
tesêle
e
Grande;
Rio
ir
bater
o
que
para
gente
juntando
temunha foi obrigado a esconder-se quando o Réu chegou ao
Engenho Emberibeira, que obrigara com gente armada a dar
mantimentos para ir buscar a gente de Fernando à baía da
Traição; não consta em que se funda o juramento da testemunha, mas parece que êle quer inculcar que viu por se
esconder no engenho de que fala. Tratando da defesa do
co-réu João de Albuquerque e André de Albuquerque, mostrando a falsidade deste juramento, porque jurando sobre
estes co-réus as testemunhas que eles tinham ido convocar
uns dizem que a tropa, outros que seu Comandante José de
Barros Falcão e que tanto uma como outra repugnara, é
óbvio que não havia necessidade desses carros e quando a
houvesse como se compadece irem os co-réus solicitar com
tanto empenho essa tropa, não cederem e o Réu sem obrigação, vir procurar cômodos para os mesmos que acabavam
de os escandalizar por não coincidirem com eles? O Réu não
foi a semelhante jornada, se o fosse confessaria, porque sendo
êle filho família estava à determinação de seu pai, e não
sendo a jornada prova de que se tratava de serviço contra
os Reais Direitos. É esta a gente que a testemunha diz que
o Réu andava juntando para ir contra o Rio Grande. Quando
o pai do Réu veio do Rio Grande o Réu o acompanhou, ficou
depois no Engenho Espírito Santo, de onde não saiu quando
seu pai foi mandado a Mamanguape. Consta mesmo da devassa combinados os sucessos. Que testemunhas!!!
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Na devassa do Rio Grande refere-se a ida do Réu a esta
Capitania com seu pai; põem-se a nota geral de muito influído e persuadido; particulariza-se Lourenço José da Silva,
à folha 145, que jura que viu chegar o Réu depois da prisão
do governador, feito sargento-mor, influído e contando proezas que tinha feito na conquista da Paraíba.
Luís .Antônio de Leiros, à folha 149 verso, jura que viu
chegar o Réu ao Engenho Tamatanduba gritando viva a liberdade e que foi a primeira vez que naquele engenho se
ouviu falar em liberdade, e à folha 151, declara que o Réu
era um dos que estavam com o dito Coronel André no Engenho de Belém, que era o mais influído, falando a todos em
liberdade.
Fidelis José da Rocha, à folha 160 verso, jura que o
Réu foi um dos cabeças da revolução. Antônio José Pinheiro
de Castro, o caudatário do Padre João Damasceno, jura que
estes saindo do Recife viera ao Engenho do Espírito Santo
e estando aí dois ou três dias viu chegar o Réu em companhia de seu pai e de outros e que daí vieram para o de Meriri do pai do Réu, onde pernoitaram e onde ficou o Réu
com seu pai.
Não se encontra uma cadeia de falsidades como a destas
testemunhas, a primeira despachou o Réu em sargento-mor,
mas de que corpo? Elra o pai do Réu capitão-mor das ordenanças da Paraíba; a corporação tinha sargento-mor, não
consta que o Réu tivesse patente e onde foi esta testemunha
buscar êste posto em que ninguém falou.
A testemunha Leiros, administrador do Engenho Tamatanduba, tremendo pela intimidade que tinha com seu amo,
principia pelo perjúrio de se dizer morador no Engenho
Cunhau, sem se declarar servidor do coronel; não nos consta
que seja militar e que foi fazer ao Engenho de Belém onde
sabia que se tinha feito a revolta? Quem o constrangeu? O
mais barato que se lhe pode fazer é atribuir-se a curiosidade
e é admitida a curiosidade da comunicação com rebeldes? A
que veio a declaração de que com a chegada do Réu foi a
vez primeira que se ouviu falar em liberdade; êle figura (fa-
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lando do pai do Réu), ter chegado de noite e como o Réu
e seu pai eram dois loucos confirmados que andavam gritando de noite por estradas: liberdade, liberdade? E a quem
Não
do
engenho?
aos
ou
administrador
ao
pretos
gritavam
há puerilidade mais pequena! A terceira testemunha enganou-se: o Engenho Meriri não é do pai do Réu, é de outro
João de Albuquerque e nem o Réu, nem seu pai foi a êle
com João Damasceno. E que tempos havia antes da revolução que este padre tinha vindo pela Paraíba? Sim nós
bem te entendemos, queres semear as suspeitas de que o
Réu tratava da revolução antes do seu acontecimento.
Temos pois uma acusação vaga indeterminada, atestada
até
e
as
outras
umas
se
contradizem
testemunhas
que
por
fundadas em fatos impossíveis de se praticar. Vir à cidade
no segundo dia da revolta prova porventura que o Réu sabia
dela ou tinha nela parte? Então viria o Réu no primeiro
dia. Prova que o Réu veio envolver-se nela? Então, é necessário estabelecer que todos os que estavam na cidade,
todos os que concorreram nesses primeiros dias sabiam e
vieram assistir a revolta. O Réu veio à cidade, porque tinha
negócios que tratar, não se envolveu em o menor ato e suinmaliciosamente
testemunhas
algumas
queiram
posto que
culcar que o Réu comparecera nos atos do governo, contudo
só o fabuloso Domingos José Marques se atreveu a dizer
êle
acrescenta
e
termo
um
assinado
tinha
que
Réu
o
que
também assinou; não havendo alguma outra testemunha
testemunha
o
da
fica
Réu
do
a
concorrência
sobre
que jure
na classe de alegação sem prova.
O fato que deu motivo ao segundo artigo da acusação
existiu, mas não com o fim criminoso que as testemunhas
ainda
vive
filho
família
O
Réu
é
um
inculcar.
que
querem
debaixo do pátrio poder, foi na prisão que êle completou os
vinte e cinco anos de idade.
Acompanhou a seu pai, que tinha de ir ao Rio Grande
e com êle voltou e não pode causar espanto que o Réu acome
Réu
tinha
seus
tios
o
lugar
onde
a
um
seu
a
pai
panhasse
nimimac Mm mip niiYinft tinha, visto.

Sununhamos nor um
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momento que o pai do Réu partira com fins sinistros, segue-se que o Réu fosse deles participante; há entre os pais
e os filhos certo respeito e obediência, que naturalmente
constrange uns a não fazerem os outros sócios de seus delírios; era necessário que se provasse que o Réu foi coadjuvar
seu pai; eis o que não sucede. Para nós podermos julgar do
ânimo com que se pratica uma ação que se nos figura suspeita, é necessário que a combinemos com a resulta da ação.
Esta regra geral particulariza Bow instit de crim. laes
Majest. para os crimes da natureza de que tratamos —
Actus enim sequens ostendit qual[i]s fuerit animus a principio. O Réu acompanhou a seu pai, chegou ao Engenho de
Belém, já achou o governador preso, dali não foi à cidade
e voltou em companhia de seu pai; ficou em casa e nem
apareceu no governo rebelde da Paraíba e nem foi ao Recife acompanhando o governador. Qual foi o ato rebelde
praticado pelo Réu? Em que se envolveu na prisão do governador? Em que na revolta do Rio Grande? Ninguém o
acusa de ter parte nos fatos e por que lógica se pode concluir que o Réu foi ao Rio Grande prender e conduzir o governador?
Vemos que as testemunhas jurando dizem que o Réu
louvava muito o sistema rebelde e que no Engenho Belém
busca aconselhá-lo, mas como podem merecer crédito estas
testemunhas que estando o Réu no Engenho de Espírito
Santo, onde ficou na volta do Rio Grande, há entre elas quem
jure que o Réu foi à baía da Traição, quando seu pai foi a
Mamanguape? Se o Réu tivesse a influência que se lhe quer
atribuir, se fosse apaixonado da nova ordem das coisas, o
que mais natural do que oferecer-se ao intruso governo, assentar praça, buscar representar, principalmente estando o
Réu na idade das paixões fogosas?
Sabido o ódio do ouvidor contra o pai do Réu e em
conseqüência contra o Réu, suposta a fraqueza do coração
humano, conhecida a indisposição, que pelo maldito espírito
a favor do ouvidor tinha Matias da Gama e João Alves Sanches Massa contra a família do Réu, admira como não se
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acumulasse mais calúnias contra o miserável Réu. Tratando
da defesa de seu pai, ajuntamos a pública forma da carta
que o ouvidor escreveu recomendando a prisão da família em
vingança de paixões particulares. Temos, portanto, a bem
fundada suspeita das diligências deste comissário do ouvidor,
então membro do Governo e amigo. De João Alves Sanches
Massa temos de referir uma carta escrita a Matias da Gama
e hoje existente no poder do Preclaríssimo Juiz da Alçada,
em que se recomenda a perseguição da família do Réu. Na
carta explica o seu ferino escritor que os vencedores nem
gatos deixam em as terras vencidas e que ainda lhe consta
existirem os Engenhos de Espírito Santo e Santo Antônio
e remata êste papel escrito com sangue — fico a espera de
um sexto de corações para brincar com eles — A data é de
seis de maio, dia da restauração.
E foi êste o fim por que Vossa Majestade mandou inquirir sobre os autores do sacrílego atentado? A Justiça castiga ou vinga? É o pretexto dela que deve cada um abrir as
portas a suas paixões e fartar o ódio nascido de dissenções
inocência
a
Providência
da
É
um
milagre
que
particulares?
do Réu possa ainda surgir à luz pública, conhecida a calúnia
e vingança de que se armaram os que na época temível das
paixões tiveram o leme do governo na cidade da Paraíba.
Os boatos que se espalharam na Capitania da Paraíba
foram que Matias da Gama vinha arrasar os dois Engenhos
Espírito Santo e Santo Antônio, corria a notícia de ter o
mesmo morto o pai do Réu e que faria êste? Não pula em
nós desde nossas primeiras idéias o sentimento da conservação da vida? Não é êle o mais grato a nosso coração? O
Réu buscou pôr-se a salvo da perseguição, não por crime que
o não tinha, mas por temer os furores da vingança, por tantos
títulos iminentes sobre o Réu; fugiu para Goiana Grande e
andando aos baldões veio à sombra de uma tropa que vinha
para Alhandra, não fazendo parte dela, mas buscando escapar assim a alguma cilada e voltou depois para a Cidade da
Paraíba, quando soube que o furor estava sossegado. O Réu
tinha em Francisco Bernardes levado às portas da morte,
>
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proprietário do Engenho Taipú, termo da Vila do Pilar, onde
o Réu habitava e no. vigário da mesma vila dois exemplos
que o escarmentavam e não queria o Réu ser o terceiro e
por isso buscou salvar-se da perseguição, até que tempos
sossegados lhe dessem lugar de voltar a sua casa, como fêz.
Que valem, pois, acusações fundadas em princípios demonstrados falsos, por testemunhas que desvairadamente juram
de ouvida contra a Ord. do Liv. 5.°, tt.° 133, contra o sentir
dos D.D. como Farin. de test. q. 66 n.° 22 Card. verb. testib.
n.° 65 e outros?
À folha 380 do Apenso M, vem uma carta do Réu que
êle reconhece; do seu contexto se vê que é resposta à outra
de André de Albuquerque. Dela se colige ser a decisão de
uma proposta de casamento que o Réu rejeitou e suposto
que nela fale o Réu de uma patente também se conhece que
não foi solicitada pelo Réu, é resposta à proposição que se
lhe faz de assentar praça; prova que o Réu a não tinha e
nem se havia implicado no serviço. O Réu não teve patente
alguma, não foi diligenciá-la e a rejeição do casamento motivou o esquecimento do Réu.
Apesar, porém, da inocência do Réu, êle temendo o
rancor de seus inimigos veio apresentar-se ao Governo que
o mandou retirar à sua casa, onde existiu até setembro e
foi mandado recolher à requisição do governador.
Das atestações que junta consta que o Réu não assistiu
a revolta, não assentou praça, não fêz donativos, nem proclamou, nem aparece documento que indique ter aliciado aiguém para seguir o sistema rebelde e na falta destas provas,
nada valem os ditos das testemunhas que o Réu elogiava a
revolução. Asseverações vagas que param em dito das testemunhas, palavras gerais tão fáceis de se dizerem, como
difíceis de se provarem, porque são coisas que escapam e
que não tendo o mais ligeiro tempo de duração e sendo passageiras como o relâmpago, cada um as inventa, inverte e
acrescenta, quando em delitos desta natureza é necessário
que forme o corpo de delito as palavras tais e quais, para se
vir no conhecimento do seu genuíno sentido.
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É por todos estes motivos que o Réu espera que neste
Augusto Tribunal, onde presidem a Justiça e Clemência de
mãos dadas, pesados os juramentos das testemunhas; a sua
mesma repugnância e inverossimilhança, as sólidas razões
com que foram debatidas; o rancor de seus inimigos, seja o
Réu absoluto do crime que se lhe imputa e restituído à sua
boa fama.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Caetano José de Aguiar
—
N.° 156. N.° 112.
do
documento)
alto
(No
(Todas as páginas têm a rubrica) — Pereira.
30, 35, 24
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DEFESA DE JOSÉ DE OLANDA DE ALBUQUERQUE
MARANHÃO
Tendo de defender José de Olanda de Albuquerque Maranhão, tomo por tema da sua defesa a perseguição que abertamente se declarou contra a sua família.
É patente a êste Régio Tribunal o ódio contra a família
do Réu procedido de causas mui diferentes daquela que faz
objeto da presente acusação.
Entre o partido armado contra a sua família figuravam
o Coronel Mlatias da Gama e João Alves Sanches Massa,
além do orgulho natural no primeiro, acresce as odiosas recomendações do segundo, o qual estranhou ao primeiro existirem ainda o Engenho Santo Antônio e Espírito Santo, increpando-o de que não é do número dos guerreiros, porque
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estes não costumam deixar vivos os gatos das casas de seus
inimigos, declara que já mandou despachar para a eternidade a João de Albuquerque (o Meriri) e remata que fica a
espera de um cestinho de corações para brincar com eles.
Este documento é datado de seis de maio de 1817, dia da
restauração da Paraíba, existe em poder do Preclaríssimo
Presidente da Alçada a quem imploramos a exibição.
À vista destas recomendações por um dos que se reputavam os primeiros restauradores, escritas a outro que tinha
presunção de ser o primeiro, que males eram de esperar que
chovessem sobre o Réu!
As primeiras vozes foram de que ninguém dos dois engenhos escapava e que faria o Réu, morador no Espírito
Santo? Buscou na fuga a salvação de sua vida e foi em
Goiana preso, onde se açoitara por escapar a perseguição
de seus inimigos.
Aparecem depois as recomendações do ouvidor contra
várias pessoas, entre elas a tudo quanto era do apelido de
Albuquerque; era um ouvidor que fazia como membro do
Governo Interino, a principal figura nele; irritado pelos trabalhos que padeceu e querendo com esta ocasião tomar motivo de uma família inteira, porque um membro dela levou
à Augusta Presença de Vossa Majestade os males que sofria
para ter aquela consolidação, que Vossa Majestade lhe faculta no recurso patente a todo o vassalo. Existe o documento na defesa do capitão-mor da Paraíba, João de Albuquerque.
Debaixo de tão desastrosos auspícios e já preso o Réu,
nada era mais fácil do que perdê-lo, não se completou o edificio, mas começou-se a obra.
A devassa do ouvidor achou cinco testemunhas, Domingos José Marques, Manuel Rodrigues da Costa, Leonardo
Bezerra Cavalcante, João Soares de Melo, mas não concordam nos fatos que atestam contra o Réu.
A primeira, à folha 20 verso, jura que o Réu foi um dos
que primeiro assinaram um termo em que a testemunha
também assinou, que o Réu vinha poucas vezes à cidade e
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depois da notícia do levante, vinha freqüentemente. Esta
testemunha é bem conhecida pelo seu perjúrio em matéria
tão grave, como a da asserção da correspondência entre
Francisco Xavier Monteiro da Franca e Domingos José Martins; e consta dos autos; para criminar outras pessoas, declara-se assinante de um termo, inclui todas as pessoas
contra quem jurou e a mesma nota que põe ao Réu em vir
à cidade freqüentemente depois da revolução, sem nos dar
um motivo porque sabia das particularidades de cada um
e contava as vezes que vinham à cidade antes e depois da
revolução.
A segunda, à folha 65 verso, jura que o Réu com outros
concorreu para a revolução; que logo que se rompeu a notícia do levante o Réu louvou muito e disse que era boa, que
todos eram iguais, querendo persuadir a fazer-se a revolução;
vole
a
cidade
viagens
em
sempre
andava
Réu
para
o
que
tava na mesma noite, sendo o seu costume não freqüentar
muito a cidade e foi notório que no dia do levante se achou
na cidade; a razão da ciência da testemunha é de ouvir dizer,
mas a quem? Isto é o que êle nos não declara; jura mais
moradores
os
notificado
tinha
comandante
como
Réu
o
que
vizinhos para concorrerem ao primeiro toque do sino do engenho.
João Soares de Melo, à folha 207, jura que sabe por ver
testecom
êle
encontrando-se
levante
do
depois
Réu
o
que
munha lhe dissera que não era comandante, que todos eram
iguais, isto é muito bom.
Antônio José Lisboa jura que todos os moradores vizinhos, por todo aquele distrito, foram notificados por ordem
do Réu para se juntarem no Engenho Espírito Santo pela
uma hora da tarde, ao sinal de uma badalada e juntando-se
no
dia
see
Réu
do
em
companhia
a
cidade
partiram para
se
tinha
levantiros
e
disseram
de
ouviram
que
peça
guinte
tado a cidade.
Que historietas! Uma testemunha jura de ouvir que o
Réu tinha notificado os moradores vizinhos como comandante para concorrerem; outra (não sabemos a razão porque
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o sabe), jura que o Réu partira para a cidade com esses vizinhos congregados; a outra testemunha não adiantou além
das ordens de estarem prontos, esta pô-las em execução;
quem eram esses vizinhos, mui poucos eram eles, que se convisino
Os
do
engenho.
um
ao
som
de
pequeno
gregavam
zinhos costumam ser os escravos e algum lavrador; porque
nem outros pode ter um engenho da Paraíba com três, quatro e mais léguas de extensão. E como o Réu influído em
comandâncias, dando ordens em conseqüência desse cargo
disse a testemunha que já não era comandante, que todos
eram iguais? Não se comparecem (sic) estas disparidades.
Como o Réu andava continuamente as sete léguas que vão
do Espírito Santo à cidade, se assistia a jantares neste engenho, como à folha 228 jura esta última testemunha.
Leonardo Bezerra Cavalcante jura que o Réu andou solicitando gente na Vila de Alhandra, que a não achava por
ter partido para a Paraíba e que alguns dos outros moradores se esconderam nos matos, de sorte que mandando o
Réu tocar a rebate pela gente que trazia e outros, ninguém
apareceu.
O Réu mora no Engenho Espírito Santo, do termo da
Vila do Pilar, o caso figura-se na Vila da Alhandra e não é
verossímil que o Réu fosse a outra vila, onde nada figurava
obrigar os moradores a congregarem-se; refere-se o dito a ouvida vaga e é o fundamento que toma esta testemunha.
Temos, portanto, nestes depoimentos coisas tão singulares, como as testemunhas; tais são a assinatura do termo,
a conversa sobre o estado das coisas, a fábula da pretensão
de juntar gente na Alhandra e a única asseveração em que
concordam em parte duas testemunhas é na ordem para se
convocarem os vizinhos, mas diversificada; uma testemunha
ouviu dizer, outra assevera sem motivo, mas suponhamos
que ela diz que viu (enquanto assevera que viu passar a
seu
em
acreditar
de
temos
obrigação
juramento?
que
gente),
É ela quem alega e com que prova? Consigo mesmo. Não é
a testemunha perguntada sobre êste fato que ela diz praticado; ela o inventa, é, pois, necessário que o prove. O fato
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da devassa é que fêz a revolta, quem nela se ingeriu, as
ações que se acusam de tantos e tão diferentes modos, fazem
novos fatos em que a testemunha primeira que neles fala,
faz de delator; falta prová-los.
Passando à devassa do Juiz de Fora juram nela cinco
testemunhas: a primeira, à folha 371, por ver jura que o
Réu era um dos cabeças da revolução, que nomeara os membros do governo.
A segunda, à folha 378, jura por ver e ser público, que
o Réu foi um dos eleitores e que a eleição foi feita em
uma sala ou quarto da casa do Governo.
A terceira, à folha 395, sabe por ser público e notório
eleidos
foi
um
rebelião,
da
cabeças
dos
um
foi
Réu
o
que
tores do Governo.
A quarta, à folha 406, jura da mesma sorte.
A quinta, à folha 409, José Antônio Lopes da Silveira,
ser
sabe
público, que
mais
circunstanciadamente
por
que
jura
o Réu foi um dos cabeças dos rebeldes, que foi um dos eleitores do Governo provisório, que mandaram arvorar a bandeira branca no lugar onde havia Bandeira R,eal e passados
alguns dias quebraram e apagaram as armas reais, que estavam postas em vários lugares públicos.
A primeira testemunha, jura de vista, a segunda de
ver e ser público, a terceira e a quarta por ser público e notório.
Não se entende o que é saber por ver e ser público; quem
vê não recorre à publicidade, pois que tendo o grau de certeza como atesta com uma prova falível? E quem se firma
no boato público, dá a razão de sua ciência e prova que não
viu, pois se vale do alheio testemunho; quanto à primeira
testemunha não merece crédito, porque ainda que foi Secretário do Governo e como tal presencial nos atos da nomeacom
e
talvez
neles
figurou
como
contudo
provavelmente
ção,
o seu voto, fica com a nota de suspeito, enquanto pela acareação não convencer o Réu.
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A testemunha mesma na devassa confessa que assistiu;
é, portanto, a sua confissão a mesma que o faz sócio no
crime.
A graça do indulto que talvez o remiu da prisão, o favor
do Ministro Inquiridor que o poupou, ou das testemunhas,
não lhe tira a qualidade de sócio, posto que o exima da culpa
que resulta do ato, enquanto se não prova a razão da sua
concorrência e não constando dessa prova, existe a suspeita
e portanto a inabilidade. Quanto mais que a publicidade
com que o ato foi praticado, mostra o conhecimento dele e
como se reduz ao dito de um interessado só por ver e os
mais por ouvir?
A quinta, morador no Varadouro, fora da cidade, passou
avante, jurando que o Réu foi um dos cabeças, que mandou
arvorar a bandeira e apagar as armas reais. Eis aqui esta
testemunha fazendo do Réu um dos eleitores e um dos governadores do monstruoso governo, que foi quem mandou
fazer os fatos de que o Réu é acusado; ninguém mais lembrou-;se dele, sendo as determinações do Réu tão estrondosas.
Temos, portanto asseverações desvairadas e singulares e
pela maior parte firmadas em ditos de outros que se não designam, de maneira que cada um dos adminículos acusatórios têm seu autor, que só se reduz a contar o que diz ouvira a outros.
Dizer que o Réu foi um dos cabeças da revolução e não
lhe assinalar ações, por onde se prove essa influência, é
querer por sua própria autoridade formar a culpa ou a inocência.
Foi o Réu increpado nos interrogatórios pela escrituração da carta, à folha 129 do Apenso L, dirigida a André de
Albuquerque Maranhão, de Cunhau. O Réu negou esta carta
e muitas razões convencem que ela não é obra do Réu, porque lida se não acha nela senão expressões de negócios particulares e apenas tem o cumprimento e linguagem do tempo,
que era defeso deixar de usar. E porque motivo negaria o
Réu a escrita de uma carta que não tem expressões sacrí-
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legas, não dá idéias de envolvimento nos negócios revolucionários?
Há ainda razão mais forte com que provar que não é a
carta do Réu. Êle é irmão da pessoa a quem a carta se
finge dirigida, ambos filhos do falecido Coronel André de Albuquerque e não se pode presumir motivo plausível, por que
o Réu deixasse de usar de um tratamento tão conjunto; e
que jamais pode esquecer entre dois irmãos à exceção do
caso particular de uma declarada desavença, a qual se não
colige da carta. O reconhecimento do tabelião, fazendo a
semi-prova nos processos civis, não passa de mero indício no
processo criminal; e o indício que resulta do documento é
combatido por dois motivos tão fortes, como é o tratamento
estranho e insólito entre dois irmãos e a negativa de um
documento que não ataca os direitos de Vossa Majestade e
que só tem de criminoso o que era efeito da linguagem geral,
sem haver expressão que denote aferro ou sistema.
Temos, portanto, uma acusação, mas destituída de provas por todos os princípios jurídicos, disconcordância, singularidade e inverossimilhança de testemunhas e até extravagância nos fatos da acusação.
Depoimentos desta natureza, ainda que podem fazer suspeitas unidas a outros adminículos, nunca passam da classe
de conjecturas, contra as quais clama a regra — Pessimum
enim est et periculosum quemquam de suspicione damnare — e não havendo aquela prova que exige a L. última
Cod. de probat. Sciant omnes... idoneis testibus, vel instructa
apertissimis documentis, vel indiciis ad probationem indubitatis, et luce clarioribus expedita — jamais pode o Réu sofrer a condenação.
Não se diga que nos delitos gravíssimos à segurança do
Estado, supre o defeito da prova; esta doutrina nascida em
tempos bárbaros tem desaparecido e a sã razão fêz conhecer
que tanto mais grave é o delito imputado, tanto mais concludente deve ser a prova. A vida e a honra são os primeiros
bens da vida e só deve ser deles privado quem fôr plenamente convencido do merecimento da pena da Lei.
i
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Além destas provas deduzidas dos ditos das testemunhas
do processo tem o Réu a seu favor as da justificação e atestações juntas. Na primeira, doze testemunhas juram em
quatro artigos que o Réu se não envolveu na rebelião, que
não proclamou, que não deu ordem e que viveu com todos
os mais debaixo da opressão e pelas atestações igualmente
se prova o comportamento do Réu, moderado e regular, durante o desgraçado tempo da revolução.
Ê firmado nestes luminosos princípios que o Réu espera
ver desassombrada a sua inocência. A sua causa é julgada
por Magistrados Sábios e Justos; dois predicados que auguram a ventura do Réu e a quem a prevenção de família
não é capaz de deslumbrar. Não é o nome ou apelido quem
se figura Rjéu, não são alheias ações as que caem no exame
da justiça; são as próprias, por isso que os crimes são personalíssimos.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Caetano José de Aguiar
(No alto do documento) — N.° 161. N.° 117
(Todas as paginas tem a rubrica) — Pereira
30, 35, 33
21)
DEFESA DO CADETE JOSÉ JERÔNIMO SALGADO
DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
¦

Se eu, Senhores, não estivesse intimamente convencido
de que não há um só homem mediocremente instruído na
história das desgraças e lágrimas do espírito humano e da
alteração que esta porção da Divindade sofre, quando por
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impressões externas é obrigado a trilhar uma nova carreira,
uma estrada contrária àquela em que foi educado e vigorado
e de quanto é soberano o medo, eu tomaria a meu cuidado
fazer esta demonstração e coroaria os meus trabalhos com o
exemplo do povo romano no momento que teve a certeza de ter
César atravessado o Robicon (sic) e dos fogosos habitantes de
Parêzo (sic) quando viram assaltada e tomada a Bastilha, eu
mostraria por uma enfadonha cadeia de fatos que não há homem tão audaz, tão desprezador da vida que se não submeta
ao império da força, que não obedeça às autoridades; certo,
sobejamente
estão
verdades
eternas
destas
de
que
porém,
instruídos os tão respeitáveis, como sábios Magistrados que
ornam êste iluminado Senado, que o Réu José Jeronimo
Salgado de Albuquerquer Maranhão não teve parte na Revolução, é um verdadeiro inocente, foi mais uma vítima que
uns poucos de loucos e militares sacrificaram a sua tirania.
O Réu nasceu de uma família nobre, é descendente de
um daqueles honrados portugueses que em Tabocas, Casa
Forte e Guararapes, fizeram tremer e fugir espavoridos a
Brink e a Segismundo, os melhores e mais respeitáveis cadesejando
e
a
Holanda
século
naquele
produziu
pitães que
trilhar a mesma carreira dos seus maiores, apesar de ser
único filho, órfão de viúva e como tal dispensado de servir
em tropa, voluntariamente foi sentar praça de Cadete no Reser o
Pernambuco;
Recife
de
do
por
Artilharia
de
gimento
de
ter
razão
em
rápida
carreira
mais
uma
apresentava
que
aulas matemáticas e depender o acesso não da antigüidade,
matemáticos.
os
conhecimentos
em
adiantamento
do
porém
No fim de dezembro de 1816, obteve o Réu, do Excelentíssimo General de Pernambuco, licença por três meses e
do
Francisco
João
seu
tio
a
companhia
de
logo
para
partiu
Rego Barros, morador no Engenho Pindoba, décima freguesia
de Ipojuca, para ali promover alguns negócios, de cujo interêsse lhe proviessem melhores meios de subsistência. Em
o dia 7 de março de 1817 se fêz público naquela freguesia
militares,
de
uns
feito,
se
havia
Recife
no
poucos
por
que
uma revolução; em o dia 8 já apareceram notícias de ins-
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talação de um governo e ordenado mesmo aos comandantes
daquele território que aterrados lhe deram cumprida execução; no dia 9 recebeu o Réu uma carta de sua mãe, residente no Recife, em que lhe dava miúda conta da anarquia em que estava aquela vila e lhe fazia ver o perigo em
que ela e suas irmãs estavam rogando-lhe que as fosse socorrer e que já tinha sido notificada por um militar para o
avisar onde quer que êle estivesse para se vir apresentar no
regimento. Estes dois motivos eram mui imperiosos para
obrigar ao Réu a partir para a Vila do Recife, não só a socorrer a sua mãe, porém a obedecer aos chefes da força armada, para não cair no comisso de desertor; apesar, porém,
de tão poderosas causas o Réu não quis por si decidir o negócio, procurou ao General Manuel José de Mesquita, ao Capitão Francisco de Sousa e ao Ajudante Joaquim Aurélio Pereira de Carvalho como pessoas mais inteligentes e experimentadas para o aconselhar; todos unanimemente lhe aconselharam que devia partir a socorrer a sua família e salvá-la
de algum desaguisado e apresentar-se ao chefe do regimento
para não ser maltratado.
Não foram bastantes ainda os conselhos para o Réu de
todo se resolver, vendo, porém, que os mais nobres e poderosos daquela freguesia partiam a cumprimentar o novo
Governo e sendo pessoalmente notificado no dia 9 em casa
de seu tio pelo sargento do seu regimento Manuel Francisco
para se apresentar em 24 horas ao chefe do seu regimento
e vendo que tanto pelo Sul, como pelo Norte já todos obedeciam àqueles déspotas e mais cruéis que os Hotentotes,
julgou não ter outro recurso, senão da obediência; e por isso
em o dia 11 se apresentou o Réu no Campo do Erário ao
Governador das Armas, Domingos Teotônio, vestido com o
uniforme do seu regimento e com todas as divisas do padrão;
não agradou àquele homem esta franqueza e singeleza do
Réu, mandou-lhe arrancar ali mesmo todas as insígnias
reais. Ou fosse acaso, ou propósito de maltratar o Réu e
aviltar o seu nascimento, nomearam-o para ensinar os primeiros movimentos militares aos que de novo sentavam
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dia
em que o goaté
o
ocuparam
o
trabalho
neste
e
praça
vêrno insurgente deliberou a terceira expedição do Sul, comandada pelo Capitão-mor Francisco de Paula Cavalcante,
em cujo dia o nomearam e fizeram logo partir com a tropa.
Depois de alguns dias de estada no Cabo, chegou o Governador, Domingos José Martins, com um reforço e havendo falta de oficiais foi nomeado o Réu por aquele rebelde,
segundo tenente; não desejava o Réu receber graças dae
o
Barreto
Paz
João
capitão-mor
o
tirano,
perante
quele
Padre Venâncio recusou o posto; aquele vaidoso e cruel governador, porém, lhe tornou com semblante pesado que êle
é que o mandava e devia obedecer.
Chegou o feliz dia em que a Providência tinha destinado
castigar a impiedade; deu-se o choque do Trapiche em o qual
não teve parte o Réu, pois que ainda que comandasse uma
o
Réu
fuga
a
tropa,
em
ela;
fêz
com
tiro
nenhum
posta
peça,
se não quis incorporar aos rebeldes, para unidos virem para
o Recife; julgou que era do seu dever procurar as Reais Bandeiras e unido a elas perseguir os insurgentes, na conformidade da intimação feita pelo Ilustríssimo e Excelentíssimo
Conde dos Arcos em uma proclamação; procurou, pois, o Réu,
o primeiro presídio real que achou; desgraçadamente, porém,
tudo estava em desconfiança, todos repetiam os sentimentos
do Poeta Latino — quis virtus, an dolus in hoste requiret —
longe de ser o Réu recebido como anunciava a proclamação,
foi preso e remetido para esta cidade.
Eis aqui, pois, Senhores, a conduta do Réu, não estava
no Recife no dia em que a revolução fêz a sua terrível examealoucos
vendo-se
em
dia
terrível
o
em
que
quatro
plosão,
MaBrigadeiro
feita
ao
morte
capital,
de
pela
pena
çados
nuel Joaquim e o Ajudante de Ordens Alexandre Tomás,
acordaram salvar-se ao perigo por meio de uma sedição que
em poucas horas pela fraqueza dos chefes militares se
tornou em verdadeira insurreição. Era cadete, foi obrigado
a vir apresentar-se, por não ter meios de evadir-se; não foi
premiado, não comandou força, a mesma nomeação de semmdn tenente, não obstante ser um fato de terceiro, pelo
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qual ninguém é responsável, filha da necessidade, não foi
legal, não foi feita por aqueles em poder de quem estava a
autoridade de criar postos; não assistiu a batalha do Trapiche; comandou sim uma peça, porém, nem um tiro fêz
com ela e foi como se não comandasse.
O medo, Senhores, é um sentimento natural, ninguém
está isento dele; o amor da vida é superior a todas as impressões, é a mais forte de todas as paixões que a natureza
imprimiu no coração do homem; quanto, pois, se obra para
evitar a perda da vida, é filho da natureza, tem origem em
uma lei eterna e imutável que o Criador imprimiu no coração do homem; todos os atos que são indispensáveis para
se obter este grande bem, são atos de necessidade e não produzem crimes. Desembargador Pascoal José de Melo, Inst.
Jur. Crim. Lus. Cap. 1.°, § 6.°.
Os revolucionários militares e os três chefes do Governo
que eram os únicos que dirigiam o incêndio tomaram como
égide da sua conservação a tirania, obrigando a todos a prestarem obediência com a pena de morte; esta tirânica lei não
era feita para ameaçar, tinha em si mesma aparelhada a
execução; sem audiência, sem processo, sem sentença, se
executou em as praças, ruas e casas do Recife de Pernambuco e muito depois do terrível dia 6 no Campo do Erário,
Utinga e Cabo; era, pois, de necessidade absoluta para
manter a vida obedecer, ser mero átomo, dirigido pelo impulso do vento.
Não existe hoje um só homem sensato e que se tenha
dado à instrução e à meditação da desgraçada história da
Revolução de Pernambuco que não esteja intimamente convencido que ela foi momentânea, foi um extraordinário resultado da loucura, desesperação e infelizes circunstâncias
em que se viram meia dúzia de militares e da obediência
cega de alguns soldados, gente de côr, populaça e da fraqueza do governador e capitão general e dos oficiais generais e cabos de guerra e que caindo o poder em mão dos
três tiranos governadores e de alguns militares que fizeram
a revolução, tudo foi forçado a obedecer àqueles a quem não
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puderam resistir e obedeceram os mesmos que estavam encarregados das forças e defensão dos vassalos de Sua Majestade.
A Ordenação liv. 5.°, tt.° 6 só nos crimes de revolução
compreende e castiga aqueles que a formam e executam;
todas as Leis MSajestáticas, tanto das antigas nações, que já
não existem, como das existentes, são acordes em o mesmo
princípio, por definirem a revolução, a terrível e crítica convulsão, a luta de arrancar o poder das mãos do seu legítimo Senhor e possuidor; arrancado o poder, tem cessado a
revolução e surge então um novo governo que sendo quase
sempre tão enérgico como tirano, não há outro meio de conservar a existência senão a obediência aos usurpadores; o
que não dá crime por serem atos de obediência, de necessidade absoluta.
O depoimento das testemunhas da Devassa não está em
oposição com o que alegou e discutiu o Réu e nem contra
êle depõem mais do que êle confessa em as perguntas; e não
importa que a testemunha Vitoriano José Marinho, à folha
169 verso passe a criminar o Réu, como servindo com zelo e
atividade. É testemunha única que não faz prova, Ord. liv.
l.°, tt° 78, § 4; e demais falsa e mentirosa, pois afirma de
ver o que não podia ver, não só porque não aponta fatos,
como porque sempre esteve preso durante a revolução e neste
caso é inacreditável.
Se, porém, Senhores, contra o grito geral da Natureza,
contra a opinião de todos os escritores, por quem Sua Majestade manda instruir a mocidade portuguesa em a Uni versidade de Coimbra, se pode dar ao Réu o nome de criminoso
pelo mero fato de obedecer, de executar o que os constituídos
em poder lhe mandaram; então se acha êle sem dúvida incluído no perdão que a piedade de Sua Majestade derramou
sobre todos os seus fiéis vassalos em o Decreto de 6 de fevereiro de 1818 e à vista dele, confia nos luminosos conhecimentos de um tão respeitável Senado que se julgue o Réu
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inocente e restituído à sua liberdade e aos direitos de fiel
vassalo.
F. I.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Caetano José de Aguiar
—
N.° 61. N.° 43.
documento)
alto
do
(No
(Todas as páginas têm a rubrica) — Pereira.
I — 30, 36, 27
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DEFESA DE MANUEL LUÍS DE ALBUQUERQUE
MARANHÃO
Manuel Luís de Albuquerque Maranhão é acusado de ter
na idade de dezesseis anos o delírio de se unir ao partido revolucionário, mas esta imputação tem contra si a inverossimilhança. Um moço desta idade, dedicado aos estudos, vivendo sob o poder pátrio não tem a liberdade de obrar, e
todo o seu emprego é obedecer. Esta regra tão geral de educação, e da autoridade paternal não se pode considerar alterada em o Réu, logo devemos supor que não foi expontânea
vontade do Réu a sua junção ao Exército Rebelde, uma causa
maior o impeliu. Vejamos pois se a encontramos, e se ela
escusa de crime a ação praticada.
O Réu é filho natural de Inácio José de Albuquerque
Maranhão, morava em companhia dele no Engenho Novo do
Cabo, o respeito, e obediência filial, sendo um dos deveres
principais dos filhos, muito mais o é em um filho natural,
que devendo a seu pai a existência física, deve-lhe a edu-
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cação, a consideração, os bens e em uma palavra a existência,
e personalidade civil. Êste favor do pai e dever do filho são
conhecidos pelo Réu, que suposto sem grandes luzes tem as
que são suficientes para deduzir conseqüências de acontecimentos quotidianos, e da diferença de fortuna, que esperimenta o filho abandonado, ou recolhido ao casal paterno.
Na história dos funestos acontecimentos do Recife é bem
sabida a ordem geral para se alistarem todos os moços em
idade de pegar em armas, sem exceção de pessoa, pena de
ser julgado traidor, e punido com a morte o que desobedecesse, esta ordem, que nas grandes povoações podia ser iludida pela multidão, e agregação das famílias, não o podia
ser nas pequenas, nos engenhos, aonde a individualidade é
mui manifesta e conhecida.
É de evidência, que achando-se o governo faccioso em
convulções de sua existência puniria pelo cumprimento desta
ordem, e muito mais se vigiaria a sua execução no país,
aonde se alojasse o exército, e em suas imediações. O engenho do pai do Réu, é no centro do teatro das façanhosas
cenas do exército rebelde. O pai do Réu foi constrangido
a que se unisse, escusou-se por sua moléstia, e mandou o
Réu, para escapar assim à pena fulminante dum governo
que fazia consistir o seu direito na oposição e porque para
ela necessitava homens, na opressão de os fazer reunir.
Foi pois o Réu unir-se no Engenho Garapu à multidão
que se achava debaixo das ordens de Francisco de Paula
Cavalcante.
Dêste preceito paternal, preceito nascido duma força, e
da alternativa de ir o pai do Réu, ou o mesmo Réu, ou de
sofrer a pena fulminada, e que por todas as aparências deveria ser logo executada em um exército, e exército, que tem
por base primeira a violência, nasceu o depoimento das testemunhas fáceis de asseverarem ditos vagos, prontas a aproveitarem-se da ocasião para vinganças particulares, e com
meios proporcionados a seus fins.
Tem, pois, o Réu contra si o depoimento de cinco testemunhas, da devassa, e quatro no Sumário Apenso B: ve-
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jamos umas e outras. Na devassa jura Manuel Tome de
Jesus a folha 47 verso, que sabia, por ver que o Réu foi mandado por Francisco de Paula para serviço dos rebeldes. Antonio José de Barros à folha 109 jura, por ouvir dizer, que o
Réu fora em ajudante de ordens à batalha de Utinga. Manuel José Pereira de Mesquita à folha 182 diz que sabe que o
Réu esteve na batalha de Utinga, mas não está lembrado se
foi a de Ipojuca. Francisco Lopes Lima à folha 145 jura, por
ver que o Réu se gabou de ter matado uma das espias, que
êle testemunha mandou da sua posição, para saber da marcha do exército do Paula. José Álvares de Castro à folha 343
jura, por ver, que o Réu foi mandado, por seu pai para o
exército de Francisco de Paula, que foi à batalha de Ipojuca
e Utinga.
No Sumário aparece Francisco Lopes Lima à folha 73
jurando mais circunstanciadamente, que o Réu confessara
ter morto um soldado das ordenanças, indo êste per espia
do exército real, andando o Réu servindo de ajudante de ordens de Francisco de Paula, jura que sabe mais que o mesmo
Réu não só andava naquele exercício, mas que também saía
às estradas, obrigando a quaisquer viandantes a que se reunissem ao partido malvado, jura mais que tendo sido pedido
reforço o Réu foi quem se encarregou da comissão, e o solicitou, ainda que depois não pode ir com a diligência ultimada, por não ter gente que acompanhasse, que foi insultante, atacou casas. João Batista Teixeira à folha 74 disse
que era público que o Réu não só andava unido aos revolucionários, mas até, que se gabava de ter morto a um dos espias, que acompanhou os dois reforços para Ipojuca e Utinga,
que foi insultante e atacou casas.
Francisco Lopes à folha 75 jura da mesma sorte de pubücidade e Antônio Ferreira Coimbra à folha 76 jura o
mesmo.
Temos pois o primeiro fato de se unir o Réu ao troço de
Francisco de Paula, mas no juramento das mesmas testemunhas tem o Réu a sua defesa; porque a primeira jura
que o Réu foi mandado por Francisco de Paula, e jura por
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ver, e a quinta que foi mandado por seu pai, as outras testemunhas, que falam sobre este artigo juram de ouvir, e
ainda que a quarta não dê a razão da sua ciência, ela quer
inculcar que viu, enquanto assevera que o Réu mandou matar uma testemunha, que êle expediu para vigiar.
Ora, se o Réu foi mandado, não foi de sua própria vontade, e indo por mandado do chefe do denominado exército
é visto que foi a força que o obrigou. Que o Réu foi mandado por seu pai é uma verdade, e pelo primeiro, como quem
tinha em sua mão o poder.
Ora, estas testemunhas juram que viram e como não declararam que o Réu foi ajudante de ordens? Aqueles que
presenciaram não dão ao Réu essa qualidade, logo devem
ficar desvanecidos os ditos das testemunhas, que juram por
ouvir. É verdade que o argumento é negativo, mas um argumento negativo de testemunhas que viram, contra um positivo de testemunhas que ouviram, as quais na censura de
Direito não tem crença. Donell ad rubr. Cod. de test. n.° 30
e 31.
Jura mais a testemunha folha 182 verso da devassa que
o Réu foi à escaramuça de Utinga, e põe em dúvida se foi
a de Ipojuca: jura de ouvir dizer, as do Sumário juram que
foi a ambas, também, por ouvirem dizer; o Réu confessou
em suas respostas que foi a de Utinga, e negou a ida à Ipojucá, se fosse a vontade de eximir-se o motivo de sua negativa não confessaria a ida a de Utinga, mas longe de o negar
confessa que é essa aquela para que foi constrangido.
Do engenho do pai do Réu à Utinga fazem duas léguas,
a ordem geral foi restritamente executada, por onde o exército passava, e o Réu sofreu a violência na passagem pelo
engenho de seu pai e como deixaria o Réu de comparecer
neste ajuntamento se foi para este fim constrangido, e o
exército se achava nas imediações da sua morada?
Foi desta vantagem da proximidade que o Réu se valeu,
as
evitando
a
aparecer
não
tornar
mais
e
evadir,
se
para
pesquisas, iludindo a vigilância e indo a acoitar-se ao Engenho Massangana, donde voltou para a sua casa.
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É muito notável o juramento de Francisco Lopes Lima
na devassa folha 145, querendo inculcar-se jura que o Réu
matou uma das espias, que êle havia mandado a explorar,
este homem é seleiro, para tal se dá a conhecer no seu juramento, e como nos consta, que êle mandou pôr guardas
avançadas, atalaias, e espias, para as indagações e interceptações? Chega a mesma testemunha ao sumário e entra a
particularizar ações; na devassa não falou em ser o Réu
ajudante de ordens, ali não numera outros fatos do Réu, aqui
já assevera que o Réu obrigava os viajantes a unirem-se ao
exército, que tratava a todos mal, que acometia casas, que
foi buscar socorro. E como era necessário saída a produção
dum fato que a existir devia ser conhecido, acolhe-se a evasiva que se não verificou, por não ter gente, que o acompanhasse. ultimamente inventa que o Réu lhe confessara
ter morto uma espia. Mas como facilmente apanhamos este
perjuro!
A testemunha figura-se realista, e figura o Réu rebelde,
e como tais inimigos. Ora, em que tempo se gabou o Réu
à testemunha deste assassinato? No tempo da duração da revolução? É inacreditável como dois inimigos, de princípios
tão opostos, mantiveram esta conversação, em que o Réu se
gabou de segredos tão particulares. Depois de restaurado o
governo legítimo, como o Réu havia de confessar à testemunha que nesse tempo se acharia com o nobre orgulho de
ter sido vassalo fiel, ter cometido um crime, que não só provoca a veracidade da imputação de ter sido revolucionário,
mas até agravava este? É acreditável esta confissão no estado das coisas?
Ela de per si sendo acreditável fazia um indício e não
o sendo não tem um só grau de probabilidade. São estes os
juramentos que têm o caráter de falsos pela Lei 27 D. ad
lge. Corn. de Pais — Et qui diversa inter se testimonia prgebuerunt ... As outras testemunhas juram de ouvida, que é
o mesmo que de fama, e esta quando muito faz indício: Ord.,
Livro 5.°, tt.° 133, e a fama deve examinar-se se vem do inimigo, ou de pessoa suspeita, ou corrompida pelo amor, pelo
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ódio, pelo erro, pela ira, ou ainda pela dor; porque em tais
casos nem atenção merece. Themud. Dec. 81 ns. 8.° e 9.° §.
Mas uma observação nos faz conhecer que foi a Francisco
José de Lima, autor da fábula, a quem as testemunhas ouviram na devassa, êle jura, juram outros e não parece tal
fama, nem confissão da morte, senão na boca desta testemunha, no sumário é esta testemunha o campeão, quem assinala o campo, e estabelece a sua historieta; seguem-se as
outras e juram todas de ouvir.
Nós temos alguma experiência de examinar testemunhas e sabemos como elas se aparelham, ainda as que são de
boca mas que têm a nota de falsidade, que lhe impõe Farin,
de testib. quest. 68. § 2° n.° 62. Uma testemunha no adjunto das outras consta que assevera que ouviu às outras, tomando o dito por tema, vai jurando que ouviram e assim
se estabelece a fama e a publicidade.
Resta-nos somente o primeiro artigo, o serviço do Réu,
mas quem pode duvidar que pela mesma devassa, não foi
êle filho da vontade do Réu, mas da violência, e da opressão?
A conseqüência da usurpação é constranger por meio da
força a seguir o sistema e a sustentá-lo por meio das armas.
Em tais convulsões a oposição e até a mesma indiferença
são punidas com a pena capital. No Recife se promulgou
esta pena e se ela não teve todo efeito, foi porque felizmente se afogou a idra, que a fulminava.
Temos, pois, uma força usurpadora, temos o constrangimento e ordem, para assentar praça e da mesma devassa
consta que o Réu foi mandado servir.
Não há pois ato de vontade do Réu, há ato de sujeição
à uma força maior do que a sua possibilidade, e portanto
manifesta coação, a que se não pode resistir, falando do
modo ordinário. Demais o Réu contava dezesseis anos e
ainda que seja próprio dum vassalo nobremente inflamado
pelo amor do Soberano e do Estado o sacrifício da existência,
não é de esperar de uma tão juvenil idade essa fortaleza
de ânimo tão rara, que são numeradas como privilégios de
almas particulares.
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Além da prova da devassa de que o fato de se unir ao
troço dos revolucionários não foi do Réu resulta outra não
menos ponderosa qual a da fugida de um tal partido, logo
que a ocasião lhe deu lugar a reunião às Reais Bandeiras.
Nenhum momento anterior teve o Réu em que pudesse dar
outra prova além da sua retirada.
Da Justificação junta prova-se tudo quanto o Réu tem
alegado em sua defesa nos oito artigos de sua petição, por
nove testemunhas presenciais, moradoras junto ao engenho
do pai do Réu, que foram testemunhas de todas as cenas
passadas naqueles dias desgraçados, e ainda que elas não tinham a curialidade legal contudo têm a força do direito natural, que dá asseveração do homem o caráter dá crença,
que é possível haver nos fatos, que não presenciamos.
Provada a coação, como havemos feito é conseqüência
que o Réu se acha na classe de gozar do indulto da Humaníssima Carta Regia, em que Vossa Majestade, combinando
a Sua Indefectível Justiça com a Sua Inestinguível Clemência, determinou a soltura dos que serviram constrangidos,
deixando salvos os meios de provar a inocência. O Réu assim o espera de tanta retidão e literatura.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Caetano José de Aguiar
(Todas as páginas têm a rubrica) — Pereira.
31, 1, 9
23)

DEFESA DE JOSÉ FELIPE DE ALBUQUERQUE
MARANHÃO
José Felipe de Albuquerque Maranhão, vassalo honrado,
maior de sessenta anos, morador no termo da Vila de Mon-
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te-Mor da Comarca da Paraíba, é acusado por ter servido de
capitão-mor, nomeado pelo infame governo revolucionário e
ter em conseqüência cumprido e executado as ordens dele
emanadas. O Réu é um daqueles que têm mais clara defesa na coação dos usurpadores, debaixo da qual serviu de
maneira que mostrando sua repugnância, se fêz não só suspeito, mas até mereceu ameaças fulminantes da pena de
morte.
Não negou o Réu o fato da nomeação do lugar de capitão-mor negou, porém, as circunstâncias de influência e
de ter com ela aumentado o partido dos rebeldes; a acusação firma-se nos ditos das testemunhas e em um documento
assinado pelo Réu que serviu de circular aos capitães da corporação das ordenanças.
Quanto à prova testemunhai consta ela de três testemunhas da devassa geral do Ouvidor da Paraíba e da devassa
particular do Juiz Territorial.
Na do ouvidor parecem jurar contra o Réu três testemunhas: Gonçalo Martins da Silva, José da Costa Soares,
Paulo Jorge de Carvalho.
A primeira à folha 32, conta uma historieta apropriada
à fantasia do inventor. Refere insulsas leviandades de um
fanfarrão José Tomás, respostas que se não declaram de um
cabra de nome José; novas reflexões do primeiro e tudo remata com o dito do Réu — então meu filho, eu não te disse
—
se
devia
Por Deus! Que esta tesestimar?
êste
cabra
que
temunha não teve outro fim, senão explicar-se espia dos realistas; e quem sabe se realmente o foi, por comissão dos rebeldes? E fingiu bem! Mleteu-se no mato com medo do Réu
e dos que acompanhavam e assim escondido ouviu os outros
(apesar de irem correndo, como a testemunha confessa)
manterem a longa conversa que em resumo refere e ouviu a
conclusão do Réu; confesso que não entendi o depoimento;
presenciou da porta de uma casa; esteve escondido no mato.
Eis aqui para quanto servia o homem de ferro de Mercier.
A segunda testemunha, José da Costa Soares, a folha
321, jura que o Réu serviu de capitão-mor e foi muito exato
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na distribuição das ordens. Teremos de mostrar que se enganou a testemunha, ou per jurou.
A terceira, Paulo Jorge de Carvalho, jura que o Réu foi
capitão-mor e fêz expedir ordens para ajuntar gente para
reforço que devia marchar para o Rio Grande do Norte a
bater ali os realistas. Ambas as testemunhas se valem do
coito dos per juros — sabem por ser público e notório — e
como se não pode perguntar a testemunha referida esse tal
notório, ficava o dito filho espúrio sem legitimação.
Na devassa do Juiz Ordinário, juram contra o Réu as
testemunhas 12.a, 16.a, 19.a, 22a e 27a.
A primeira, Francisco Xavier de Abreu, 12a na devassa,
jura singularmente que o Réu havia mandado prender, pelo
Capitão José Gomes da Silveira, um marinheiro que esteve
no tronco com os dois pés, pela notícia do bloqueio; que tinha repreendido os europeus por terem conversas uns com
os outros, intimando-se-lhes ordens para comparecerem nos
rebates e que achando mais de dois marinheiros em conversa
os conversou. Todo este juramento não tem por fim senão
sustentar a indisposição do ridículo partido do lugar do nascimento; prejuízo que deu causa aos delírios de Pernambuco,
não sabemos que fosse a causa dos das outras capitanias.
Esta testemunha é europeu, caixeiro de uma povoação, de
idade de 20 anos e as suas idéias são iguais à sua idade, profissão e educação; julgou que a devassa não tinha por fim
indagar os autores das ofensas contra a Soberania, mas
vingar partidos e é muito singular, que havendo tanta testemunha na devassa, nenhuma só fale neste artigo.
A segunda, 16.a na devassa, Manuel Gomes dos Santos,
que o Réu aconselhava que assentasse praça, porque haviam de ser felizes; que o Réu determinara a êle testemunha
lhe desse parte de quem falava a favor da causa real e que
fêz a êle testemunha ir à presença de José Peregrino dar a
razão porque não ia fazer uma diligência. Supondo o fato
verdadeiro esta mesma testemunha mostra que o Réu não
oprimia ninguém, porque o mais que refere é fazê-lo ir à
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A terceira, 19.a da devassa, jura que o Réu dizia que já
não vogava o governo real, sem outra explicação, não podemos entrar no fundo dos sentimentos do Réu. Não vodeve
distinção
a
aqui
Eis
direito?
ou
de
que
fato
de
gava
formar o crime, ou a inocência e era necessário que a testemunha o declarasse. Existia o Governo Supremo, Inabdicável e Imprescretível de Vossa Majestade, mas se em execução êle vogasse não tinham existido os vertiginosos atentados.
A testemunha 4.a, Paulo José, 22.a da devassa, jura que
o Réu distribuía ordens e que foi incomodado pelos cabos
do capitão-mor, para andar de ronda na povoação. Mas para
que eram estas rondas? Não o declaram as testemunhas; do
seu silêncio se tira o argumento que não eram para atos revolucionários, porque se o fosse a testemunha teria o cuidado de o manifestar, à vista da queixa do seu incômodo e
pelo juramento das outras testemunhas sabemos que era
para manter o sossego público.
A testemunha 5.a, 27.a da devassa, Antônio Francisco
da Assunção, jura por ouvir que o Réu dizia que deviam ter
todo o cuidado em acudir quando fossem chamados pelos rebates, que eram para a defesa da Pátria. Ainda que esta testemunha jura por ouvir não queremos asseverar que o nosso
constituinte tenha tanta fortaleza e seguridade de ânimo,
da
testemunhas
mas
as
estas
não
palavras;
proferisse
que
mesma devassa, maior em número do que estas de quem notamos os depoimentos, são as mesmas que concludentemente
desvanecem a prova que de tais depoentes podem provir.
As testemunhas 4.a, 7.a, 8.a, 14.a, 17.a, 24.a, 26.a relatam
que o Réu foi capitão-mor e que cumpria as ordens do govêrno; se elas não explicam claramente a repugnância com
que o Réu se via obrigado a figurar de executor de tais ordens, implicitamente o dão a conhecer que dizem executava
as ordens segundo o seu posto; cumprir as ordens que lhe
eram enviadas, de onde se segue que nada fêz do seu arbítrio,
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que não pôs de sua parte influência, que não pôs cabedal
próprio para engrossar essas determinações e sobra esta reticência para mostrar qual era o constrangimento do Réu.
Mas nove testemunhas superabundantemente provam a
inocência do Réu; são estas as: primeira, segunda, terceira,
quinta, sexta, nona, décima, décima-primeira e décima-terceira. A primeira, Antônio Gonçalves de Silva Lima, jura
que por ver sabe que o Réu serviu de capitão-mor, constrangido pelos provisórios que não mostrava império, cumpria
ordens com temor e sendo-lhe denunciado que algumas pessoas da terra e europeus se queriam pôr a favor da causa
real os mandou chamar e lhes aconselhou que à vista do
tempo nada fizessem. E não é esta a marcha que deve seguir o vassalo leal e prudente em demanda de ocasião?
A segunda coincide em seu dito juramento que o Réu fora
repreendido por José Peregrino, pelo modo com que cumpria
as ordens e até ameaçado com a morte. Responde ótimamente a imputação da quarta testemunha enquanto jura
que o Réu botava rondas na povoação; mas para evitar desaguisados de ladrões e pessoas de má conduta. E será crime
de alta traição prevenir delitos, zelar o sossego dos moradores em uma povoação, que além das turbulências comuns
nas terras do sertão, se capeavam com a licenciosidade e
loucuras do tempo.
A terceira jura que o Réu nunca se influiu com a patente; o mesmo jura a quinta; a sexta jura que algumas ordens que cumpriu eram das que lhe mandava o governo provisório e ainda que jura que o Réu ficou pesaroso com a
morte de André de Albuquerque, nem o macula de sectário,
nem que mostrasse espírito de vingança. O sentimento é natural; o infeliz tem direito aos seres de sua espécie e nem a
Lei nos impõe obrigação de termos rancor aos mortos.
A nona testemunha, José de Barros Silva, jura que o
Réu mandara levar um ofício ao capitão Manuel Gonçalves
por ela testemunha, recomendando-lhe logo que dissesse às
pessoas que topasse, que fossem voltando e não acudissem
a tal chamado. E como se combina o juramento desta tes-
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temunha o próprio expresso com o juramento de Francisco
Xavier de Abreu! Que mais faria um velho no meio de uma
convulsão geral tendo junto de si o furioso comandante da
única partida da tropa de linha que havia naqueles contornos? Não é para admirar o ânimo deste sexagenário?
A décima jura que o Réu serviu constrangido, que não
mostrou influência, que fêz as rondas contra desordens e
roubos de malfazejos e que fora vexado por José Peregrino.
A décima-primeira jura que em tempo que existia na
não
Réu
ao
dizer
ouvira
Peregrino
goverJosé
que
povoação
nava como capitão-mor, mas como José Felipe e que ouvira
dizer que o Réu recomendara ao correio que levava a carta
ao Capitão Manuel Gonçalves, que dissesse aos soldados
oua
voltassem
vindos
encontrasse,
povoação,
que
para
que
tra vez.
A testemunha décima-terceira, Teodósio Ribeiro, jura
mas
ordens,
em
distribuía
no
Réu
que
partio
público
que
cular disse a êle testemunha que isto não prestava, referindo-se aos sistema revolucionário e que era dirigido pelos
diabos.
Ora, à vista de tais depoimentos de testemunhas presenciais, que em número duplo das da acusação juram a favor do Réu, que importam os ditos de testemunhas desvairadas que juram em geral, sem especializarem fatos, porque
a única testemunha que os refere, é singular, de pouca monta
e suspeita pela paixão com que jura?
Como pode ser imputado ao Réu ser nomeado para um
cargo que não pretendeu? Estava nas forças de um velho
resistir a um bando de facciosos, presunçosos e vangloriosos
de seus atentados? E vamos que o Réu tinha faculdades
monsiludir
o
de
tinha
astúcia
nomeação;
à
resistir
que
para
truoso governo, qual vantagem vinha ao serviço da Causa
Santa de Vossa Majestade? Vemos que o Réu contido nos limites de uma prudência regulada por sua lealdade, não incomodou os vassalos, não engrossou o partido, antes deu-lhes
aquele favor que podia permitir a vertigem do tempo e ainda
mais do que faria outro vassalo leal mais tímido. E não
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tendo êle de sua parte mostrado aderência ao governo, não
basta o ato de servir, uma vez que não seja pretendido
nem aprovado, para se fazer merecedor da culpa. É criminoso o ato de servir tomado em abstrato, mas esse mesmo
ato violento, esse mesmo ato praticado com moderação, com
dissimulação e com a expressa declaração de que é efeito da
força e comprovado por meio de ações, esse protesto é isento
de pena que recai naquele que faz a violência e incute o
terror.
Tal foi a conduta do Réu pelo que juram as testemunhas
e melhor a comprova o insultante e ameaçador papel original reconhecido, firmado pela letra de José Peregrino Xavier de Carvalho, comandante da alcunhosa expedição do
Rio Grande do Norte. Este infeliz desorientado, todo fogo
tomando a linguagem e despotismo de sultão, ameaça ao
Réu com a pena de morte, por não ter cumprido uma ordem
sua, para ajuntar a gente da ordenança, manda imperiosamente que a faça ajuntar debaixo de terrível pena e declara
que adverte ao Réu pela última vez. E há uma prova mais
terminante de violência? Não é ela a defesa de todos os procedimentos do Réu? Ela acusa que o Réu ajuntava as ordenanças e que fora omisso na ordem que para esse fim lhe remetera; ela declara que esta é a última advertência do que
se segue, que já ao Réu fêz outras por falta de cumprimento
e finalmente é datada de Mamanguape, onde o Réu habitava; e que distância ia do ameaço à execução que não dependia de formulário, porque a morte é incontinente, como
se expressa a chamada ordem.
E que faria o Réu? Deveria resistir, não assinar as ordens e ser sacrificado à vingança de um furioso, sem que
daí viesse o menor proveito ao serviço de Vossa Majestade?
Senhor, Vossa Majestade ainda não declarou que seus vassaios se entregassem imprudentemente ao sacrifício.
O Réu assinou com data do mesmo dia da ordem de Peregrino, trinta de abril, a circular dirigida aos capitães de
ordenanças para comparecerem; o Réu confessa que o seu
terror foi tal que não pôde conceber o que a mesma circular
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determinava, mas julgou devia evitar a morte e ceder à força
que não podia reprimir.
E como poderia o Réu evitá-lo e não é êste o perigo iminente, aquele que o direito da conservação ensina a temer,
atreveu
a
se
Réu
o
mesmo
Assim
cede?
homem
o
pelo qual
buscar meios de iludir e pôde conseguir que se não juntassem
até a saída daquele comandante.
Honrado ancião, na idade de sessenta e cinco anos, valetudinário em estreita prisão pagas o crime de teus compatriotas! A Justiça não quer vítimas inocentes, tu és salvo;
mas o crime de que à força te vestiram as roupas e com que
te fizeram representar o papel de capitão-mor, é mui melindroso; o Estado deve estirpar as raízes desta letra contagiosa; é preciso êste sacrifício para o apuro da verdade, para
a ventura da tua Pátria, a quem amas com lealdade de fiel
vassalo, para a tranqüilidade de tua descendência! O dia se
aproxima em que receberás em teus braços os dois filhos
Rei
e
à
da
amantes
e
fiéis
ao
teu
educastes
que
porta
que
tua morada alongam os olhos cobiçosos de te ver. Tu és
inocente.
Senhor, quando Vossa Majestade, por sua Alta Clemência, Decretou o perdão com a livre soltura do que servisse
coato e com a faculdade de poder mostrar a sua inocência,
não quis aumentar fórmulas, quis ampliar aos julgadores os
meios de incluir, dignos de sua Real Clemência, aqueles dos
Réus cuja inocência fosse duvidosa; mas quando ela fôr tão
detem
a
Iluminada
não
combinação
luz,
com
como
a
pura
cisão de Vossa Majestade que o inocente moralmente demonstrado, passe por uma prova que só trará a êste a demora de se ver declarado leal vassalo. E à vista da ordem
escrita com sangue contra o Réu, que dúvida pode restaurar
de sua inocência? É tanto que eu não me sirvo do subsídio
que me presta a justificação junta, de testemunhas presenciais; todas elas cedem à face do documento original; por
êle é evidente a coação levada ao último grau e pelos fatos
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a inocência do Réu que com direito espera a declaração
deste Régio Tribunal.
Ofereço quanto fôr somente lícito
e sem ofensa das Leis, do respeito,
da decência e de outro Réu.
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Caetano José de Aguiar
(No alto do documento) — N.o 165. N.° 121.
(Todas as páginas têm a rubrica) — Pereira
30, 35, 31

24)
DEFESA DE JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO DA CUNHA
Genuflexo loquendo
A boa fé entre outras qualidades morais de que é dotado José Carneiro de Carvalho da Cunha, formou sempre
seu principal caráter; a confiança bem fundada que êle punha em um eclesiástico empregado e cuja conduta até então
não era e nem podia ser suspeita, pela melhor reputação de
que gozava; o geral e bom conceito, finalmente, que o dito
eclesiástico merecia, não só às pessoas da segunda ordem,
mas ainda a todas as autoridades constituídas de Pernambuco, especialmente a primeira que ostensivamente o protegia, foi o único e todo o móvel de uma traição imprevista,
mas que de fato sucedeu ao Réu e da qual ainda hoje o sobrecarregam as conseqüências.
Elstando muito longe de pensar que fosse arrastado aigum dia até o ponto de aparecer como criminoso, perante
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algum Tribunal, observando as Leis à risca e respeitando em
todo tempo as autoridades, a que nunca foi responsável pela
mais leve transgressão: servindo, enfim, ao melhor dos Soberanos com uma lealdade a toda a prova e sem jamais desmerecer a confiança do posto que dignamente ocupava, de
tenente-coronel, agregado em o Regimento de Milícias da
Vila de Iguaraçu, nem tão pouco esquecido da honra e da
nobreza que desde os seus Maiores teve por brazão a fidelidade, ou a prática de feitos mais brilhantes em serviço à
Coroa Portuguesa, vê-se, todavia, hoje o Réu inesperadamente degradado de todas estas altas considerações, e o que
ainda é pior, conduzido ao mais tremendo de todos os tribunais, debaixo das vilíssimas e humilhantes aparências de
traidor e de ingrato para com aquele mesmo a que devia o
que era e tudo quanto tinha.
Custa a crer e mesmo repugna a razão que o Réu pudesse ter parte em uma perfídia tão atroz, como é a que se
lhe pretende atribuir na qualidade de sócio ou de co-réu
neste processo. Ela não se pode conceber pela sua parte
sem a exclusão absoluta de toda a prudência e mesmo sem
absurdo, à vista das circunstâncias do mesmo Réu, anteriormente e depois que teve lugar o criminosíssimo atentado que
consta dos Autos. Elas farão ver em toda a sua plenitude a
inocência pura e isolada do Réu, a franqueza e boa intenção
de seus passos, bem como a ignorância completa e a mais poderosa ilusão em que se achava acerca das sinistras intenções de quem foi o seu autor.
Estes motivos assaz ponderosos e inteiramente exclusivos de toda e qualquer ciência e malícia da parte do Réu
bastarão a remover toda essa importância de sócio, ainda
que de fato apareça que o vigário da Ilha de Itamaracá,
Pedro de Souza Tenório, fosse acompanhado do Réu quando
se dirigiu à fortaleza da mesma ilha. Como, pois, seja este
o fato da imputação, é necessário desenvolvê-lo.
Divulgada que fosse a infaustíssima notícia da rebelião,
acontecida em 6 de março de 1817, pelo distrito de Iguaraçu.
situação do Engenho Novo em que moravam Jerônimo Leo-
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poldo, cunhado do Réu e êste e do engenho d'água em que
morava seu irmão, Manuel Maria Carneiro da Cunha, tocou-se rebate, não só no quartel do regimento da dita vila
de que o Réu e dito seu irmão são tenentes-coronéis agregados, mas também por todas as companhias de que o mesmo
regimento se compõe e isto nos dias 7 e 8 de março do
dito ano.
Em conseqüência o dito Manuel Maria, irmão do Réu,
veio a casa deste no fim da tarde do dia 8, para entre si concordarem no que deveriam obrar em tais circunstâncias.
Assentaram que deviam apresentar-se na madrugada de 9,
ao quartel às ordens do seu coronel, mas há poucos momentos depois recebe o Réu um bilhete do dito vigário para
que imediatamente fôsse falar-lhe, porque tinha a comunicar-lhe negócio de importância.
Recebido êste bilhete em ocasião que o Réu e seu irmão
estavam ansiosos de serem ilustrados sobre o destino e estado atual da sedição que originava inesperados rebates e
considerando por uma parte a freqüência das jangadas que
portavam à ilha, pelo freqüente comércio com o Recife e que
trariam a ela as novidades desta praça, mais recentes e por
outra parte, que tendo o vigário na mesma praça amizade
com as maiores autoridades, de quem era protegido, deveria
ter das mesmas autoridades cabal conhecimento pelas correspondências, assentaram que deviam ir instruir-se do sucesso e regressarem e até para saberem proporcionar os seus
movimentos militares, segundo a exigência das circunstâncias, que se apresentassem.
Assim acordado, se puseram a caminho, de noite, para
poderem comunicar com o dito vigário o tempo necessário,
sem faltar de madrugada às obrigações da patente e porque
seu cunhado, Jerônimo Leopoldo, morava perto se determinou a acompanhá-los. Cada um levava o pagem com que se
costumava acompanhar e mais dois ou três negros, entre
todos três, para suas guardas e remadores da canoa em que
deviam passar as águas que separam a ilha da terra firme.
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Chegaram a esta antes da meia noite e interrogado o
vigário pelas novidades do Recife, somente lhes afirmou ser
verdadeira a sedição ali acontecida e que estava em tal efervescência que temendo o comandante do forte daquela ilha
ser atacado por momentos, o tinha rogado para convocar o
maior número de gente que pudesse, para defendê-la. Que
com este destino tinha juntado bastante povo, porém, como
a gente desta qualidade nunca desenvolve a intrepidez e
constância necessária nas empresas árduas como quando se
vê presidida de pessoas de respeito por nascimento e graduações, se lembrara convocar a êle Réu a falar-lhe e ter esta
ocasião de convidá-lo para este serviço de tanta honra, conhecendo que não havia recusá-lo, tanto por não desmentir
a sua antiga linhagem, como por ser glorioso e grato às reais
vistas de Sua Majestade.
Recusou o Réu este lisongeiro convite, sem conhecer todavia que era capciosa máxima e só com o destino em que
estava de unir-se quanto antes ao corpo de sua Patente,
para onde tencionava sair de madrugada. Contudo, retorguido pelo vigário que em toda a parte se fazia serviço e que
sempre seria mais plausível acorrer a um perigo iminente
do que fugir dele para ir incorporar-se ao regimento que se
estava ajuntando sem conhecido e determinado destino, deslumbrou-se e aquiescido à esta razão, anuiu a ir primeiro
acudir à defesa da fortaleza.
Finda a discussão e assentado que iriam de madrugada
para a dita defesa, cada um cuidou de tomar o repouso a
que o repentino da jornada e a discussão tinham obstado, atá
que o vigário designasse a hora da partida. Foi pelas três
horas da madrugada do dia 9 de março que tudo se pôs em
marcha, comandada pelo mesmo vigário, em demanda da fortaleza e já quase em meia marcha veio dela uma carta ao vigário que a recebeu e leu à porta da parda Genoveva, a quem
pediu luz e sem participar a ninguém o seu conteúdo, fêz
continuar a marcha para o mesmo destino. Prova-se este
fato pelas testemunhas da devassa ou sumário, folha 125 e
folha 126. Chegados à fortaleza, abriram-se as portas como
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para receber amigos e êste fato, constante das testemunhas
da devassa, folha 126 verso, testemunha 9.a e também a
ll.a, Francisco Álvares Monteiro, confirmou o Réu na ilusão
de defesa em que até ali foi conduzido. Entrados todos
mandou o vigário fechar outra vez as portas para que ninguém pudesse mais sair nem entrar, como se colhe das testemunhas, folha 114 e folha 147.
Depois de assim fechadas e quando o Réu esperava que
se tratasse de repartir os postos aos defensores, então é que
o vigáro mandado fazer circulo à gente que se achava, se
meteu dentro dele e declarando as suas idéias revolucionarias, o que o povo imediatamente aplaudiu e abraçou, fêz
içar a bandeira da rebelião e salvá-la com artilharia e vivas
sobre vivas (testemunha folha 125, folha 126). Ao estrondo
da artilharia acudiu o Juiz de Fora de Goiana que estava
em diligência do seu ofício no lugar do Pilar da mesma
ilha, a quem por ordem do vigário se abriu a porta para entrar (dita testemunha folha 114 e folha 147). E, entrado que
fosse, o mesmo vigário lhe deu a voz de ter cessado a sua
autoridade e o fêz entrar em um quartel, como preso (testemunha folha 125, folha 126).
O Réu absorto pelo grande susto que assalta os corações
no repente dos perigos inesperados e sem poder escapar-se da
fortaleza, que estava fechada e guardada já por insurgentes,
não pôde lembrar-se de outro lenitivo da sua paixão que o de
retirar-se ao quartel do comandante a devorar taciturno todo
o furor que concebera contra a perfídia de um sacerdote
funcionário que com tão desusadas desteridades abusava da
confiança que a direitura de um Mestre da Lei devia tributar
aos homens de boa fé, principalmente em uma matéria tão
delicada, como seja a obediência ao legítimo Soberano que
se intima no mesmo Código Divino.
Já fica ponderado ser êle protegido pelas maiores autoridades da capital e gozar das amizades dos cidadãos de
maior consideração e representar no teatro civil uma figura
que a todos inculcava cheio daquelas virtudes e qualidades
que enlaçam uns com os outros concidadãos. Êste homem
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que por tantos princípios se fazia recomendável e entrou no
último ano em que o Réu esteve no Engenho Novo (que sem
ser da sua freguesia fica muito perto da ilha em que êle paroquiava) a fazer-lhe algumas visitas, sem todavia haver entre ambos intimidade e só cortejos de pura civilidade que o
Réu compensava do mesmo modo e quase sempre o achava
acompanhado de pessoas de representação e principalmente
do Juiz de Fora de Goiana.
Representava nas suas maneiras um eclesiástico digno
de ser comunicado e nesta idéia o confirmavam as pessoas
com quem o Réu encontrava e a notícia das contemplações
distintas que merecia, em tais circunstâncias nunca desçobriu alguma pela qual pudesse desconfiar que encobria uma
alma double (sic), no extremo digna da confiança que se tributa aos cidadãos beneméritos e no interno pérfida, aleivosa,
atroz. Tendo, pois, o Réu conseguido tão boa fé deste pároço, foi esta que lhe facilitou o abuso que dela fêz, convidando-o para um serviço a bem de Sua Majestade com que o
iludiu e convenceu, quando a sua malvada intenção o arrastava a cooperar em desserviço do mesmo Senhor, de que não
deu provas, senão depois que entrando na fortaleza, a portas
fechadas, não pudesse o Réu escapar aos golpes com que podia obrigá-lo a ouvir com sofrimento e sem recurso algum,
quanto ali projetava declarar.
Terrível e insidiosa máxima! Êle sem dúvida a bebeu nas
infectas doutrinas dos primitivos insurgentes do Recife que
para ganharem séquito, clamavam, como há de constar da
devassa, — viva El-Rei, a Pátria e a Religião — para que se
lhes fossem unindo os que, cuidando que andavam no serviço do mesmo Senhor, seguindo-os, se achassem debaixo das
suas armas e por estas obrigados a mudar de sentimentos,
porém, o Réu vai demonstrar que apesar da insidiosa aliciação e surpresa em que se achou, nunca jamais mudou
os seus.
Quando o Réu com seu irmão e cunhado chegaram a
casa do pérfido vigário, ainda ignoravam o motivo, [... ]
e destino da sedição do Recife, de que desejavam instruir-se
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e, portanto, não levavam vistas sobre a fortaleza, nem de
defesa, pois que ignoravam estar próxima a ser atacada, nem
também de ataque, porque não sabiam que semelhante projeto se houvesse formado.
Demonstra-se. O sargento-mor da Comarca, Manuel Germano Pereira dos Santos, querendo notícias exatas a respeito
do confuso boato que ouvira sobre a sedição do Recife e mandando perguntar ao Réu quanto sabia acerca deste objeto,
não obteve outra resposta que a de estarem na mesma ignorância em que êle se achava. Consta de sua Atestação junta
n.° 1. Ora, é bem visível que não faltaria a civilidade de
encher a sua resposta com todas as particularidades que lhe
fossem conhecidas se não estivesse na mesma ignorância.
Confirma-se. Se o Réu fosse à ilha com qualquer das
vistas ou de defesa, ou de ataque, havia ir acompanhado de
soldadas do seu regimento e mais gente da sua amizade,
parentesco e dependência e das armas adequadas ao vencimento de qualquer das ditas empresas. Ora, o Réu não foi
ali com maior companhia que de um seu irmão e cunhado,
cada um com seu pagem e mais dois ou três negros, que
foram necessários para o particular serviço daquela noite,
como o de remar canoa, em defesa própria, em razão do
tempo e circunstâncias, fazendo todos quando muito o numero de sete ou oito pessoas, insuficiente para empreender defesas ou ataques; segue-se logo que o Réu foi à ilha, a casa
do vigário, com destino muito diferente, que não dependia
de gente e aprestos, qual o de saber notícias da sedição de
Pernambuco que supunha achar no vigário a quem se dirigia.
O vigário não podia ter em vista o irmão do Réu, por
não poder advinhar que êle tivesse chegado há pouco, nem
o irmão podia prevenir que o Réu receberia depois de sua
chegada aquele bilhete mandado pelo vigário, logo, não veio
de propósito com uma prevenção antecipada de um fato,
acontecido depois de sua chegada, sendo mera casualidade
que acompanhasse ao Réu, assim como o cunhado ali também morador, movidos todos da curiosidade de saber notí-
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cias do estado da sedição, acompanhando-se o Réu daqueles
que o acaso lhe oferecia e que a amizade e parentesco os
fazia companheiros mais fiéis do que os escravos que só por
necessidade levou para o serviço da canoa.
Se o Réu fosse à ilha com idéias bélicas, estando a fortaleza ainda por Sua Majestade, era natural que esperasse
encontrar oposição em que podia perigar a sua vida no caso
de não haver defensores, já prevenidos, dispostos e concertados com prevenção, de quem confiasse a sua segurança.
Ora, êle acompanha-se dos que o acaso lhe ofereceu, sem
haver concerto nem prevenção anterior e nesse estado desembarca desapercebido e sem receio de achar oposição,
vendo ainda ali a Bandeira Real que lhe servia de garante,
está claro que não ia com idéias de afrontar perigos, mas
com outras muito diferentes.
É verdade que as testemunhas da devassa se empenham
em culpar o Réu, seu irmão e cunhado, fazendo-os entrados
na ilha com o maior número de gente, mas com tais variedades entre si que, desmentindo umas as outras, vem por
fim a concluir-se a falsidade de seus juramentos e ser verdadeiro aquele número que o Réu deixa referido. Umas queriam que descessem na ilha todos os três, cada um acompanhado da sua fábrica, como sejam as de folha 126, folha 130
que, quando pouco, chegariam a noventa pessoas, mas estas
são desmentidas pelas de folha 147 verso, que só fala na fábrica do Engenho Novo que, quando muito, avultaria a
trinta negros, o que já é dois terços menos dos primeiros.
Ora, estas ainda são desmentidas por outras, como são
as de folha 125 verso, que, encontrando o Vigário já em
marcha o viu acompanhado de vinte até trinta pessoas entre
brancos, pardos e negros. Então no caso de trinta que é o
maior número, já se vê que, devendo pertencer a maior parte
destes ao vigário que os tinha a juntado e por isso ia no seu
comando, os do Engenho Novo com os seus escravos nem
chegariam todos a dez e ainda estas se contradizem com
outras, como a de folha 125 verso que só viu alguns escravos
do Engenho Novo (e seriam os quatro ou cinco que o Réu
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refere). Isto se confirma com o que depõe a testemunha
folha 131, na parte em que afirma que todos chegaram ao
desembarque em uma canoa remada por um negro, escravo
de Vicente Guedes, sendo que só quatro ou cinco negros com
três senhores podiam caber em uma canoa do lote das que se
empregam nas passagens, remadas por um negro e que não
é pequeno risco, resultante de tanto peso e pendor.
Ainda aqui não param as contrariedades destas testemunhas. As mais empenhadas em formar culpa ao Réu querem que o grande número de escravos que lhe dão por companhia, fossem todos armados de bacamartes, pistolas, foices
e machados, como as de folha 129, folha 131. São, porém,
desmentidas por outras que só os viram armados de foices
e machados, como a de folha 125 verso, folha 126 e estas desmentidas por outras não lhe atribuem arma alguma, como
as de folha 147 verso, folha 132 e folha 133. E o que mais
é que a dita testemunha folha 125 verso, afirmando que essas
vinte até trinta pessoas da comitiva entre brancos e pretos,
iam todos armados de foices e machados, vêm também a
compreender nesse armamento o Réu, seu irmão e cunhado, o
que ainda não disse alguma das outras.
À vista destas contrariedades quem jamais se capacitará,
sendo de perfeito entendimento, que em uma fazenda houvessem noventa ou trinta bacamartes, noventa ou trinta
pistolas, noventa ou trinta machados? Foices e enxadas não
há dúvida, há tantas quantos são os escravos, por serem
instrumentos necessários para o serviço da agricultura a que
são aditos. Quem poderá crer, a não estar alucinado, que
todos fossem armados deste montão de armas, quando não
é possível que todas se possam acomodar sôbre um homem
ao mesmo tempo considerados os seus volumes e figuras diferentes?
Quem conceberá, tendo idéias claras e distintas, como
estes cabides de armas pudessem manejar alguma, sem que
fossem estorvados por todas as outras ou que elas fossem
aptas para abrirem brechas nas muralhas da fortaleza, su-
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bi-las por assalto ou miná-las, para acreditar que delas confiasse um conquistador o êxito da sua empresa?
Não faltam aos olhos, ainda dos menos entendidos estas
inverossimilhanças ou para falar mais coerente tão palpáveis
mentiras? Elas contudo ficarão mais patentes a quem refletir
nas testemunhas da devassa com a circunspecção necessária
para arrancar a verdade do caliginoso caos em que a concentrou a negra e ardilosa protervia e descobrir, por fim,
que as munições de pólvora e balas para êste figurado ataque, eram próprias da mesma fortaleza que se atacava.
Consistiam, pois, cartuchos, além de outra pólvora (testemunha folha 126 e folha 130). Ora, os cartuchos das fortalezas ou são de granadeiras, ou de artilharia. De artilharia não podia ser porque os inculcados atacantes não a
traziam, por conseqüência eram de granadeiras. Mas estes
não serviam para bacamartes de broca, muito maior, nem
para pistolas de muito menor; e, portanto, só serviam para
espingardas de broca igual às de granadeiras. Daqui se
conclui que tais bacamartes e pistolas só existiam na mente
das falazes testemunhas e até por serem armas de pouco aicance e de nenhum serviço numa empresa desta natureza,
como se finge.
Do concurso de tantas e tão naturais contradições com
que estas testemunhas reciprocamente se estragam no crédito, nada se pode concluir de verdade, senão a confessada
pelo Réu em que elas todavia quanto à sustância estão concordes. Vem a ser que o Réu, antes de meia noite do dia 8,
entrou na ilha e casa do vigário dela, acompanhado de seu
irmão e seu cunhado, cada um com o seu pagem e mais dois
ou três negros, necessários no serviço particular do manejo
da canoa em que atravessaram as águas mediterrâneas em
demanda da ilha e êste número era já demasiado e mais receável o perigo. Que, por fim, o vigário se acompanhou de
todos eles com a mais gente do seu comando pelas três horas
da madrugada do dia 9, para a fortaleza.
É, porém, de uma verdade incontestável, que antes de
entrar o Réu nela sempre foi na firme persuasão de que ia
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concorrer para sua defesa em serviço de Sua Majestade, por
quem estava. Este fato, posto que à primeira vista se represente improvável, por ser passado entre as paredes domesticas da morada do malvado padre, nunca, todavia, deixa
a Providência ao desamparo a inocência, antes se apraz
sempre permitir-lhe algumas provas, como no caso presente
e bem positivas.
Primeiramente o Réu pensa não ter cometido a mais leve
culpa, porque êle não escolheu de dois males o menor, para
então se poderem calcular os graus de culpa, a proporção
que na escolha se alongasse mais ou menos de seu dever
principal. Foi, pelo contrário, o seu dever principal que se
lhe objetou debaixo de duas faces, igualmente brilhantes, do
serviço ao Soberano, ou socorrendo a fortaleza, ou acudindo
ao rebate de seu quartel e sendo que se lhe afigurasse ao
mesmo tempo a possibilidade de preencher um e outro sucessivamente e aquela comitiva já improcinctu (sic) desafiasse a
sua emulação (um serviço já quase a executar-se o outro sem
destino certo a que se dirigisse) para não passar por menos
zeloso à causa pública eis ccmo a sua conveniência às persuasões do vigário foi um ato de reflexão prudente, visto
que estava em boa fé e nada suspeitava contra o vigário.
Além disto, quando a marcha para a fortaleza ia acerca
de meio caminho (sinal de que não se esperava por algum
aviso para empreendê-la) e tinha passado à porta da parda
Genoveva, aí apareceu um portador, vindo da mesma fortaleza, com uma carta que entregou ao comandante vigário;
este a leu à porta da mesma parda e sem comunicar a aiguém o seu conteúdo, mandou continuar a mesma marcha
(testemunhas folha 125, folha 126 e folha 133). Ora, pelo
que juram as mesmas testemunhas, continha a certeza do
feliz êxito do projeto que o vigário levava.
Qual foi, pois, a razão porque não quis comunicá-lo a
todos os que o acompanhavam para aguilhoá-los a marchar
com mais alacridade e afoiteza para uma empresa que não
prometia derramamento de sangue? A razão está bem clara.
É porque os da comitiva iam iludidos com projeto diferente
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do pérfido vigário. É porque a este não con vinha revelar o
seu, antes de colher a todos fechados na fortaleza, porque
em campo aberto que aos iludidos facilitava retiro, os que
primeiro se afastassem dele, davam exemplo aos segundos,
de sorte que, quando chegasse à fortaleza, não teria mais
séquito algum. É, pois, evidentíssimo que sendo o Réu do
número daqueles a quem não foi comunicado o conteúdo da
carta, era do catálogo dos iludidos com o engodo de ir em
serviço de Sua Majestade.
Se houvesse alguma resistência da parte da fortaleza
e os da comitiva se opusessem a contrastar a força, então
estava provada a sinistra intenção com que seguiam ao vigário. Mas se as portas da fortaleza, que se espera fossem
combatidas, abrem-se para receber o vigário e sua comitiva,
que prova mais certa para se persuadir o Réu da verdade
do socorro que se inculcou pedido e que se ia a prestar como
defensores e não como atacantes? Aumenta-se o argumento.
Entrados todos e fechadas outra vez as portas é quando o
vigário manda pôr toda a gente em círculo e dentro deste
declara os seus projetos revolucionários (testemunhas da devassa já citada). Ora, se o vigário desde sua casa e antes
de chegar à fortaleza não trouxesse os que o acompanhavam
enganados, para que lhes foi necessário fazer-lhes conhecer
na fortaleza os sentimentos, de que já os trazia persuadidos? Mas se julgou necessário declarar-lhes dentro da
fortaleza e aí arengá-los para que os abraçassem e seguissem,
fica evidente que dantes os trazia iludidos com projetos diferentes do que agora lhes declara.
Eis aqui, pois, como o Réu aborda a ilha com o só e
único projeto de saber novidades sobre a sedição do Recife,
que motivava rebates tão distantes e inesperados. Como na
ilha o atraiçoado vigário o move a tomar a resolução de concorrer e cooperar na defesa da fortaleza a bem de Sua Majestade. E como, finalmente, pela sua ardilosa e pérfida simulação o envolve em um mal que não esperava, persuadindo-o que ia servir a Sua Majestade, a quem desejava dar
o Réu esta primeira prova de vassalagem e ao mesmo tempo
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gratidão pelas honoríficas distinções com que o tem ornado
e com tanta beneficência decorado.
Ao aspecto deste horrorizante e inesperado transtorno
de sucesso, que poderia fazer o Réu com seu irmão e cunhado,
três lacaios e dois ou três negros? Devorar no retiro que
pôde achar na fortaleza a ardente ira contra o aleivoso vigário que assim abusou da sua boa fé, para constituí-lo testemunha ociosa e involuntária de todos os sucessores subsequentes a prática que fêz dentro do círculo, até que se lhe
franqueasse a saída para buscar o repouso de sua morada.
Tentaria o Réu prender o furioso vigário, cercado de tantos
sequases? Tentaria sem dúvida, se estivesse assistido de poder suficiente em desafogo de insidiosa astúcia em que o colheu, a pretexto de servir a Sua Majestade, sendo bem contraria à sua intenção e para segurar o sossego da nação, cuja
paz e união rompia e perturbava.
Mas ao Réu e ao pequeno cortejo que o seguia, tanto valeria manifestar estes desejos nos primeiros movimentos de
furioso entusiasmo, como proferir contra si a horrorosa sentença de morrer atassalhado às mãos de uma infinita populaça desenfreada, regida e animada pelo seu pároco em
uma causa que pensava ser-lhe comum. E ainda a ser-lhe
possível uma ação brilhante, sem dúvida satisfatória, para
que fim a tentaria? Para reclusar o padre na mesma fortaleza dominada pelos seus partidários, que imediatamente o
libertariam? Para remetê-lo à capital, em que estava dissolvido o legítimo Governo e subrogado o revolucionário? Para
que, pois, empreender uma prisão que apenas feita seria
desaprovada e cujo resultado traria ao Réu males inevitáveis, sem algum bem ao Real Serviço?
O Magistrado de Goiana estava munido de jurisdição
na ilha em que o Réu nenhuma tinha e em ato dela no
lugar do Pilar. Êle mesmo diz na informação que deu ao
general presidente da comissão militar (a folha 96 do Apenso
G), que fêz vários ofícios a comandantes de corpos militares,
avivando-lhes os seus deveres e pedindo-lhes correspondências mútuas para de comum acordo dirigirem as suas ações
sf
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em defesa do Estado, dando todas as mais providências que
lhe pareceu e contudo nem êle prendeu o vigário, nem isso
se lhe imputa em culpa. Os oficiais generais e sobretudo o governador, que então era da Província, quando brotou o vulcão
da sedição do Recife, nem prenderam os rebeldes, nem formaram, como ainda era possível, um partido capaz de destruir a rebelião. Era ainda tempo de dispor da lealdade dos
habitantes fiéis que prontamente se uniriam a eles contra
aquele rancho de traidores. Se, porém, nada obraram, não
obstante a obrigação de suas Patentes e empregos, podendo
fazê-lo com vantagem e até foram premiados, como então
se pode culpar o Réu o não ter prendido o vigário, estando
num completo abandono de todos os meios e ainda em cima
atribuir-se essa impotência a um conhecimento prévio do
crime horroroso que êle cometeu?
Esse conhecimento prévio era um fato que entrava na
sustância do delito e devia provar-se, como parte dele, para
ser imputavel ao Réu; mas sendo que se não ache provado
por atos externos que o demonstrassem, ou por escrito, que
aparecessem do Réu, em que tratasse com o vigário dessa insidiosa trama ou por depoimentos legais de conventículos
e sessões particulares suspeitosos que com êle tivesse, como
se pode presumir? Sem essa prova aparece só por si aquele
fato nu e despido da sua principal circunstância; e, portanto, nunca dele se pode deduzir a ciência havendo possibilidade em contrário e foi esse o mesmo sentimento da respeitável Alçada, quando não fêz prender todos os mais que
acompanharam o vigário.
Essa ciência é que fazia a moralidade da ação da parte
do Réu, visto que aparece ali o agente principal e se quer
inculcar ao Réu, irmão e cunhado, sócios dele; uma vez que
não pode haver sociedade de qualquer gênero que seja, sem
que cada um dos sócios seja participante do objeto e fim a
que se dirige; e uma vez que está em contradição a regular
conduta do Réu, a sua boa educação na cidade de Lisboa, a
vida pacífica da lavoura em que se ocupava, depois de seu
regresso ao Brasil e retiro doméstico em que se habituou

— 190 —
longe da capital, visto ser a boa moral de qualquer réu indiciado um argumento a favor de sua inocência, quando se
não mostra a culpa legalmente provada.
Nas circunstâncias do processo podia avançar-se o paradoxo de que o Réu quis agradar ao vigário e não ao govêrno, porque não aparece um só fato, nem antes, nem depois daquela empresa do vigário, demonstrativa de comprazer com o governo. Podia ir ao Recife prestar juramento de
fidelidade; oferecer-se ao serviço e ser empregado em alguma
comissão e então a obra era toda sua. Quanto à tomada
da fortaleza o Réu poderia também empreendê-la, uma vez
que se informasse do estado deplorável em que se achava,
arruinada por dois lados e sem munições e preparativos de
defesa. Depois da ação era natural que o Réu procurasse o
prêmio do seu serviço, indo ao Recife fazer alarde de seu
valor, assim como fêz o vigário e foi premiado.
Se, porém, o Réu nada disto obra, então só quis agradar
ao vigário, só quis concorrer para o seu aumento e só êle
ter a glória do heroísmo que entendeu praticar. E se o seguiu nisso, como o não acompanhou em todas as mais ações
que êle continuou a praticar a favor dos rebeldes? Eis aqui
as incoerências que resultam de princípios falsos! O fato
único que se imputa ao Réu é o ter acompanhado o vigário,
o que na verdade assim sucedeu pela aleivosa cilada que
lhe arma e este fato tanto se lhe não pode imputar como
criminoso, que antes prova a sua docilidade às persuasões
do serviço ao Soberano.
Quanto à prisão do Juiz de Fora de Goiana, todas as
testemunhas concordam que fora preso pelo vigário e sòmente envolvem ao Réu como auxiliante, sem que, todavia,
se especifique alguma ação de que possa concluir este auxílio. Pode em Jurisprudência reputar-se delinqüente aquele
de cujo delito se não apresente o corpo? Qual é pois o corpo
de delito deste auxílio? Quais os fatos que praticou o Réu?
Puxou pela sua espada? Não o juram. Lançou as mãos sobre
aquele Magistrado? Ninguém o afirma. Disse-lhe algumas
palavras duras e intimidantes? Ninguém se atreve a certifi-
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cá-lo. O Réu o cercaria para que não pudesse escapar ao
vigário ou far-lhe-ia sentinela? Nada disso aparece; porque,
apesar que as testemunhas o dêm guardado por muitas sentinelas, entre estes não viram o Réu. Como, pois, se há de
considerar o Réu como auxiüador daquele vigário? Quem lhe
deu notícia de que êste havia de prender àquele Magistrado
e que êste tinha de vir ali para ser preso? Como pode auxiliar-se um fato que antes de sucedido é totalmente ignorado.
Pretender concluir que o Réu auxiliou a prisão porque
estava dentro da fortaleza é o mesmo que deduzir a ciência
prévia no Réu pelo fato de ter acompanhado o vigário; e
ambas as conclusões são falsas; a primeira por se não provarem os fatos auxiliantes; a segunda por se não provar que
o Réu sabia as intenções do vigário. Se o Réu, pois, foi à
fortaleza com destino muito diferente e que se horrorizara
da traição do vigário, quando no círculo a declarou; como
podia concorrer para a prisão do Magistrado que era continuação da mesma perfídia? Pode alguém fazer uma morte
na presença de outras pessoas, sem que estas se digam auxiliantes, uma vez que se não prove o em que consistiu o auxílio ou que foram de propósito para auxiliarem o deünquente.
O acaso levou o Réu à fortaleza, sem vistas de traidor,
toda a ação foi do vigário, bem como a prisão do Magistrado.
O Réu não cooperou para elas, nem para outra alguma ação
revolucionária e por isso não foi premiado, como foram pelos
rebeldes a maiores e elevados postos esses que fizeram furiosas loucuras em seu serviço, como diz a testemunha folha
126 verso e talvez que esta verdade conste de outras muitas
testemunhas da devassa. Ora, quem foi elevado em razão do
rendimento da fortaleza foi o vigário e não o Réu. Logo,
reconheceram ser a obra toda do vigário e que nada deviam
ao Réu, sem dúvida, informados do modo com que êste se
portou pelo engano e traição que não pôde descobrir antes
de ser na fortaleza declarado; e que depois de conhecido
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não cooperara para nada de tudo quanto se lhe apresentou
de revolucionário.
Nunca o empregaram, porque aquela primeira experiência os desenganou que não convinha ao seu serviço um
homem que tinha dado ali evidentes provas de não abraçar
os seus temerários e atrozes sentimentos. Se o aleivoso viaguioprimido
suas
às
respostas
nas
pelos
perguntas,
gário
lhões da consciência, vomitou alguns negros delírios contra
as expostas verdades, ou seja para grangear sócios na sua
miséria que é o alívio dos desgraçados, ou seja para adquirir
dilações às suas penas, enquanto se averiguavam essas imrepresentar
se
lhe
finalmente,
seja,
que
ou
por
posturas,
vestindo a máscara de denunciante lhe seriam minoradas as
mesmas penas, é sem dúvida que por Direito, nenhuma validade e crédito se deve a esses delírios, não só porque não
tem apoio em algum gênero de prova, mas também, porque
ficam desvanecidos por todas as razões expendidas a que
êle não poderia opor coisa alguma nem ainda plausível.
Ora, não podendo em Direito conceber-se crime, sem
dolo do criminoso, que dolo ou ainda culpa se pode imputar
ao Réu, por se achar no infame sucesso do rendimento da
fortaleza contra sua vontade; por ser aí levado na honrosa
persuasão de defendê-la por seu gosto? Só haveria culpa se
êle soubesse o fim e as circunstâncias da ação; mas sendo
isto um fato, carecia de prova, a qual não aparece. Sociedade supõe convenção mútua sôbre o seu objeto e sendo que
a deficiência desta prova salvasse a todos os mais que acomesRéu,
do
a
condição
não
o
vigário,
pode
piorar
panharam
tando nas mesmas circunstâncias e tendo por garantia
contra qualquer interpretação sinistra a qualidade de um
bom cidadão que sempre investiu em si e convence de temerário qualquer juízo em contrário, abonada a sua conduta
pela justificação e atestações juntas.
Maiormente quando a tomada da fortaleza não proveio
de se lhe unir o Réu e nem ainda de se lhe aderir o povo;
mas foi devido às circunstâncias do seu estado deplorável,
com dois lados abaixo, falta de gente, armas e munições sufi-
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esse fato é uma prova relevante da sua fidelidade como
vassalo.
Eis como o Réu pensa estar imune de culpa e sendo que
as Devassas territoriais não sirvam mais que de informação
e corpo de delito, como se declara no ofício de 28 de janeiro
de 1818, acresce este outro fundamento para ser mais firme
a confiança que põe no desempenho da Justiça na decisão
favorável que espera a seu favor, em conseqüência daquela
Ministerial declaração.
Quando tenho de sustentar de Direito a defesa de José
Carneiro de Carvalho da Cunha, que tem a desgraça de aparecer como réu de alta traição, sem todavia achar-se convencido, nem ao menos indiciado (pode dizer-se), por um
daqueles modos que põem a verdade na certeza moral, indispensável para a aplicação da Lei ao fato, eu não posso
dispensar-me de lembrar em seu favor a luminosa doutrina
que se expende nos Estatutos da Universidade de Coimbra,
liv. 2.°, tt.° 3, cap. 8, § 5.
Se é necessário, falando em geral, para a boa aplicação
das Leis ao fato que se combinem entre si as circunstâncias
das Leis e fatos e a identidade delas com quanta maior razão não se deve praticar isso mesmo nas matérias criminais
em que propriamente se verifica o que se diz — Qusestio —,
que vai tocar a vida e honra, mais preciosa muitas vezes que
a mesma vida, principalmente quando se ataca o principal
dever do vassalo fiel ao seu Soberano? Mas aqui não é só
deve
se
idéia
também
é
circunstâncias,
que
justa
pela
pelas
ter do objeto da imputação.
A possibilidade de haver fatos contra a Lei, sem serem
criminosos, quando falta a vontade de delinquir, não é problema, é antes um teorema, um axioma de Direito Natural,
acerca da moralidade das ações. Todas as ações contrárias
às Leis não são delitos (diz Filangieri na Ciência da Legislação tom. 4, cap. 13) todos os que a cometem não se devem
reputar culpados. A ação sem a vontade, não é criminosa;
a vontade sem a ação não deve expor à pena. Logo, o delito consiste na violação da Lei, unida à vontade de a violar.
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A vontade (continua) é esta faculdade d'alma que nos
determina a obrar, segundo os movimentos do coração e os
cálculos da razão. O desejo excita, a razão compara, a vontade determina. Para querer é necessário, portanto, desejar
e conhecer. Conhecer uma ação é perceber o seu fim e as
conseqüências que a acompanham. Nós chamamos, portanto,
ação voluntária a que nasce da determinação da vontade,
precedida do desejo e do conhecimento do fim, bem como
das circunstâncias da ação; é ação involuntária a que nasce
ou da violência ou da ignorância.
A violência (finaliza o discurso) é a impressão de uma
força estranha que nos arrasta a despeito de nossa vontade;
a ignorância é este estado de espírito que não permite perceber, nem o fim, nem as circunstâncias de uma ação. Nestes
dois casos o homem que tem violado a Lei, não pode ser tido
por culpado.
E com razão; porque não há delito sem dolo, de sorte
que quando o homicida comete o delito sem dolo não está
sujeito à pena, como é texto expresso na L. Cornei. A. ad.
Leg. Corn. de sicar., e é de notar que nesta Lei não se toma
lacta culpa por dolo. Prova-se também pela L. 1, § Divus.
Adrianus eod. tit., ubi habetur (é doutrina de Gomes, tom, 1,
de homicid., cap. 3, n.° 15) quod in delictis voluntas spectatur
non exitus, et utrobique comuniter Doctores, imo. quod magis est, si simpliciter caveatur lege vel statuto, quod homicida puniatur poena mortis, debet intelligi quando homicidium fuit commissum dolo, quia talis lex vel statutum debet
restringi et declarari per rationem iuris communis, argumento textus in leg. César A. de pub. et vectig., textus in 1. 2,
Cod. de noxal.
Isto não procede só no homicídio, é geral para todos os
delitos, sem excetuar o atrocíssimo de lesa-majestade. Deciano, que falou em todo o rigor do Direito Romano já se
acomodou a estes mesmos princípios, dizendo ser necessária
a ciência prévia do fim da ação sediciosa para ficarem culpados aqueles a quem se imputa a prestação do auxílio, favor
e ajuda. Diz mais que a ignorância em dúvida se presume
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e ainda se prova pela asserção e juramento daqueles
se faz a imputação e que todas as vezes que ocorre
causa colorada, pela qual se dirigisse essa prestação
xílio, contanto que não fosse em ofensa do Príncipe,
da pena. Assim refere no lib. 7, cap. 34, n.° 7 ibi:

a quem
alguma
de auexcusa

Ad hoc autem, ut prasstantes opem, consilium et
favorem puniantur, oportet probari, quod sciuerint
per principalem, cui opem ferunt, committi crimen
lsesae Maie, alias non tenentur, ut est glo. in. 1. 1, ff.
de recepta, et respondit Ruyn., consil. 1, num. 2 in 5,
ubi quod ignorantia in dúbio prsesumitur, vel probabitur per assertionem et iuramentum illorum,
qui de auxilio imputantur, ubi etiam quod ubicumque potest dari causa aliqua color ata, propter quam
moti fuerint ad auxilium prasstandum, non autem
ut principem offenderent, saltem principaliter excusabuntur a poenis criminis laesae ma.
Não pode haver sociedade entre dois ou mais, sem que
haja convenção sôbre o que forma o seu objeto, ou lícito ou
ilícito, e a convenção supõe ciência comunicada a todos.
Por isso se podem chamar sócios os que tendo conhecimento
dos fins e circunstâncias da ação, quando é ilícita, prestam
para ela o seu consenso e ajustam as medidas para a execução que é o que Filangieri chama cálculos da razão depois
da deliberação da vontade. Chamam-se cúmplices os que
com pleno conhecimento do fim e circunstâncias da ação
assistem ou ajudam o autor ou autores da ação nos fatos que
o tiverem preparado ou facilitado ou se encaminharem à sua
consumação (Cod. pen. lib. 2, cap. unic. art. 60), de sorte
que a conjuração não é outra coisa que a resolução de obrar
concertada e ajustada entre dois conspiradores, ou mais
contra o Estado (art. 89).
Esta é a mesma doutrina de Puffendorf, lib. 1, cap. 5,
§ 10 onde trata das ações morais: Ignorantia quoque in
tantum imputationem tollit, quantum illa actionem reddit
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invitam — que é igual a de Aristot., Moral, ad Nicomach.,
capt# — Videntur invita esse, quae aut vi, aut ignoratione
efficiuntur; e mais positivamente lib. 1.°, Magn. moral., cap.
34 ibi:
Quandocumque prepetrandi aliquid causa fuerit ignorantia, id non fit sponte, et proinde ne afficit quidem injuria.
Melo Freire tratando a matéria e seguindo mesmo sentimento lib. 5, tt.° 1, § 9, cita Cocceo Henriq. tom 11 disfut.
30 at soe. crimin. § 15 seq. Blackston comentar. Leg. Anglic.
lib. 4, cap. 3 e outros, e quando fala de Filangiéri diz: Rem
hanc mirifice illustrat — Ilustrou maravilhosamente esta materia; seguiu um método geométrico, deduzindo conseqüências legítimas de princípios certos. Princípios de Direito Natural igualmente ilustrados pelos Martinis, Grocios, Puffendorfios e Heinecios. Princípios que servem de base aos luminosos tratados de Jurisprudência dos Pastoreies, Mablys,
Strycks, Boehemeros e tantos outros que desde a escola
Cujaciana foram aumentando os conhecimentos que hoje
servem de base a tantos Códigos, por que se rege a Europa.
Se há matéria em que as idéias se devem retificar para
não ficar sacrificada a inocência é esta em que tratando-se
do mais horroroso delito parece que a prova deve ser a mais
clara possível. Sendo o delito a violação de uma Lei e a
pena a perda de um direito, sendo cinco os direitos, êste
malvado crime traz a perda de todos. Graças ao século de
luzes! Enquanto os reis filosofando querem que a Legislação,
a mais difícil das ciências e que supõe todas, tome por empresa antes evitar que punir os delitos; e que esta punição
se regule sempre pelos ditames de Direito Natural, estabelecendo assim a plenitude de prova a proporção da gravidade
do crime, que é o que importa aquela cláusula da Carta
Regia de 6 de agosto de 1817, que estabelece a respeitável
Alçada, quando se explica — Atendendo somente às provas
conforme o Direito Natural — como já mandara na outra
de 17 de julho de 1790 sobre a Alçada do Rio de Janeiro,
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dirigida ao Desembargador Conselheiro Sebastião Xavier de
Vasconcelos Coutinho.
Não sendo as Leis positivas senão determinações mais
específicas, ampliações, declarações e aplicações das mesmas
Leis Naturais a alguns casos, objetos, negócios civis e particulares, não há outra chave da boa inteligência delas que
não seja a do Direito Natural; Estatutos da Universidade de
Coimbra, liv. 2, tt.° 3, cap. 2, § 5 e 7. Posto o Réu nesta
cidade a justificar-se imune de culpa contra fatos acontecidos em Pernambuco, que meio lhe era possível para alardear a sua defesa, senão de atestações e justificações? Admite-se o próprio escravo a jurar quando de outro modo se
não pode descobrir a verdade.
Não valem atestações contra provas afirmativas; mas
tendo cada um a seu favor a presunção de bondade natural,
ela se aumenta com o conceito público, que é o que importam atestações. Mas o Réu não apresenta somente atestações (a). Apresenta também uma justificação (b) com eitação do desembargador Procurador Régio, mostrando-se assim a verdade, pelo modo possível, supostas as circunstâncias; deste modo não se pode dizer que o Réu tinha disposições para obrar um fato tão horroroso que desdissesse da sua
boa conduta anterior. Êle que não foi capaz de ofender a seu
igual, não tendo jamais em sua vida cometido crime algum,
como se abalançaria a romper vínculos tão sagrados para de
repente ser um monstro de perfídia contra seu Soberano,
mostrando a experiência que o vício tem seus graus assim
como as virtudes?
Já na alegação do fato mostrou o Réu que não foi à
ilha, nem com vistas de defesa, nem de ataque. A qualidade
das pessoas que o acompanharam, seu irmão que tinha chegado por casualidade, seu cunhado que ali morava, alguns
escravos que chamou para o serviço da canoa, não eram sócios que estivessem à espreita para porem em execução ai(a) n.o 2 até n.o 13 n.o 17 e n.° 19 até 38.
(b) n.o 18.
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guma empresa concertada de longe. O repentino da ação
exclui toda a idéia de perfídia. É bem verdade que as testemunhas da devassa se empenham em culpar ao Réu, seu
irmão e cunhado, fazendo-os entrar na ilha com maior numero de gente e que todos iam armados; porém, a variedade
com que juram sobre um e outro objeto, como já se mostrou na dita alegação de fato, mostra o nenhum crédito
que merecem, como é doutrina trivial que referem Farinac
de testib. quest. 66, n.° 22. Barbosa, a Ord. lib. 3.°, tt.° 55
pr. concl. 7, n.° 91, L.° 16 de testib.
Quanto à prisão do Juiz de Fora de Goiana, todas as
testemunhas concordam que fora preso pelo vigário e sòmente inculcam ao Réu auxiiiante; mas sendo que o auxílio seja um fato, era preciso que provassem em que consistiu como mais extensamente se mostrou na dita alegação,
assim como todos os mais argumentos que provam a sua
imparcialidade, indiferença e ignorância na ida à fortaleza
que se não repetem por não ser fastidioso. Não sendo, pois,
o Réu criminoso pelo simples fato de acompanhar o vigário,
não sabendo de suas intenções, como ao depois mostrou, não
praticando ato algum de aprovação, logo que pôde recolher-se à sua casa, como podia concorrer para aquela prisão
que era conseqüência daquela traição do vigário, de que o
Réu ficou tão horrorizado?
E que caráter de testemunhas? Uns da infinita plebe,
outros sempre embriagados, outros, finalmente, sem capacidade para conhecerem o peso do juramento e a delicadeza
dos fatos sobre que animosamente depõem? A Lei (diz Mr.
d'Aguesseau tom. 4 Plaidoyer 51, pag. 455) quem (sic) presume sempre a inocência não deve consentir que o Acusador
possa tudo no tempo que o Acusado nada pode e que a voz daquele se faça ouvir, quando este é obrigado a guardar rigoroso silêncio.
Se a balança da Justiça não deve inclinar-se mais para
a parte do Acusado do que para a parte do Acusador, deve
ao menos conservar-se igual entre um e outro. O menor privilégio que deve esperar o Acusado que pode estar inocente,
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é a indiferença ou se assim se pode dizer, o equilíbrio da
Justiça. Para bem julgar a verdade é preciso olhar com os
mesmos olhos; e no mesmo ponto de vista a acusação e a
defesa, unir todas as circunstâncias, a juntar os diferentes
fatos, não dividir o que é indivisível, porque querendo julgar
em um tempo o crime e noutro a inocência, pode ser que
não se julgue bem nenhum deles.
Podem as provas do Acusado perecer no tempo em que
o Juiz se aplica somente a examinar as do Acusador e
quando o Acusado tem a felicidade de conservar a prova
em toda a sua integridade, é para recear que a primeira
impressão muito viva e profunda feche o espírito do Juiz
às luzes da verdade e a lenteza do contra-veneno o faça absolutamente inútil.
Estes teoremas, ou antes axiomas da Jurisprudência natural, que aproximam os séculos de Sócrates e de Tito, são
as bases da instrução dada pela grande imperatriz da Rússia
para a dedução do seu Código. Em um governo moderado
(diz no art. 105) não se tira a vida a alguém, menos que
a Pátria não se levante contra êle, e a Pátria não tirará a
vida de alguém sem lhe haver dado dantes todos os meios
dele se defender. Seguiu os mesmos princípios o Rei da Sardenha no seu Código que publicou em 1770. Mas para que
mendigar exemplos estranhos? Se essa mesma doutrina faz
um artigo particular de interpretação pela Carta Regia de
20 de janeiro de 1745, escrita em nome do Senhor Rei Dom
João V, por Alexandre de Gusmão, ao Corregedor do Crime
da Corte e Casa, em que substancia e principalmente recomenda que não quer que os Juizes achem nas Leis mais
rigor do que elas impõem?
Partindo destes princípios não se pode separar a conduta do Réu, a sua maneira de viver antes e depois daquele
fato que se tem em vista para a imputação. Um homem de
probidade conhecida, um bom cidadão de que deu sempre
todas as provas pela sua adesão ao Governo, obediência às
Leis e satisfação com que se educou desde a puerícia na
Corte de Lisboa e amor ao seu Soberano, pela conhecida e
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nunca assaz exagerada benignidade com que atende aos seus
fiéis vassalos e de cuja Mão Generosa recebeu Graças de
Foro de Fidalgo, de Cavaleiro de uma das Ordens e do posto
de Tenente-Coronel do Regimento da Vila de Iguaraçu, com
as quais muito se honra e nunca de si largou estes títulos de
sua preeminência, ainda nos tempos tumultuosos daquele govêrno de fato.
Não tem esta sua conduta coerência com a rebelião que
se lhe imputa só por aquele fato, não estando provado o conhecimento prévio que o Réu tivesse dos fins e intenção da
perfídia do insurgente vigário, nem tivesse com êle intimidade e relações particulares por escrito, ou pessoais, sessões,
conventículos, conferências e só algumas visitas políticas em
retribuição de outras no último dos três anos da assistência
no seu engenho à vista dos funcionários públicos e tendo,
outrossim, provado o Réu quanto o permitiam as circunstâncias, o sucesso inopinado da chamada que fêz o vigário, a
que o Réu anuiu com a ansiedade de saber notícias do que
na realidade se passava na capital, da qual vivia separado
para mais de sete léguas e naquela ilha haver sucessiva
aportação de jangadas que pudessem prestá-las como fica
alegado.
Uma prova semelhante, abandonada pela Justificação
junta, unida à de sua conduta que ela não deixa também
de mostrar e é o objeto de tantas atestações a prol de sua
moralidade, o põem fora do alcance de toda a imputação criminosa. Alguns crimes sempre precedem aos grandes crimes
(diz um autor de nota); quem se acostuma a transpor os limites legítimos, fica por fim, habilitado para violar os direitos mais sagrados. Assim como a virtude, o crime tem
seus graus e não pode jamais a inocência tímida passar de
súbito à extrema licença. Um só dia não faz do homem virtuoso um pérfido assassino ou um monstro de lascívia.
Esta é a afeição dos hábitos que tendo já cauterizado a
consciência, extingue de todo o remorso, este aguilhão despertador que no princípio obsta ao crime ainda medroso e
que depois pela repetição dos atos perdeu toda a sua ati-
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vidade. É por semelhante princípio que o mau sempre se
presume mau em todo o gênero de maldade e é regra firmada em Direito Natural, pela qual se regula a leveza ou
gravidade dos crimes ex L. Prseses ff. de Pan., e referem
Fontanel., de pact. nuptial., tom. 1, claus. 4, glos. 10, p. 1,
n.° 59, latissime Farinac, p. 1, q. 18 a n.° 63, Ciar. inc. Prax.,
§ 1 versic. Sunt etiam Menoch. de Arbitr. cas. 266 Delben.
de Immunit. Eccles., tom. 1, cap. 5, dubit. 5, sesct. 5 a n.° 36,
isto é excircunstantiis facti et personas delinquentis, et
contra quem delinquitur, juxta L. Aut. facta, § Poena gravior, ff. de Poen.
Pessoa delinqüente e contra quem se delinque, eis dois
artigos que servem de base a uma tal interpretação. Quanto
ao Réu, não aparece causa proporcionada para um tal absurdo, estando em contradição o seu modo de vida, a paz e
tranqüilidade de seu espírito, abundância de bens, o estado
lisongeiro de sua nobreza e foros e o conhecer as horrorosas
conseqüências de um transtorno e metamorfose que ia fazer
de sua vida, precipitado no abismo da maior desgraça e
posto a par do mais vil da plebe, que é a resulta da liberdade e igualdade imaginárias com que se iludem o povo
ignorante ou espíritos fogosos e já eletrizados com opiniões
cerebrinas, anti-políticas.
Quanto à pessoa ofendida, eis aqui o melhor dos Monarcas, dando provas de Sua Real Generosidade nos fatos,
nunca exagerados, de prodigalizar Graças e Mercês aos seus
fiéis vassalos; e de cuja Mão Benigna recebeu o Réu iguais
donativos de sua Beneficência. Era preciso que o Réu fosse
um monstro de ingratidão para obrar, em lugar de agradecido, pérfido ao Benfeitor e sendo que não se precipitasse
nesta infelicidade, mas desse provas contrárias, não fazendo
causa comum com os rebeldes nem entrando no misterioso
segredo da ação e suas conseqüências com os chefes da rebelião ou daquele vigário (um deles), não executando ordens,
não tendo prêmios, nem ao menos procurando louvor, antes
pondo-se em uma inteira nulidade e encerrado nas paredes
domésticas de sua casa, nem dando soldados para execução

— 203 —

das mesmas ordens quaisquer que fossem, apesar de seu
posto de tenente-coronel miliciano (Atts. n.° 2, até 13, e
n o 17 e n.o 19 até 38 e Justificação n.° 18).
Nem cutrossim, mostrando prazer, nem sinal algum exterior que o demonstrasse, antes horrorizando-se ao ver a
traição de um eclesiástico, um funcionário público, um vassaio honrado com Mercês e Graças Regias que o puseram
em tal consideração que até mereceu a amizade do governador da Província; mostrando, pelo contrário, tanto desprazer que, encerrado no quarto do comandante da fortaleza, não presenciou esses insidiosos transportes de vivas,
salvas, prisão do magistrado de Goiana, que apenas levemente cortejou, quando teve de ceder-lhe o mesmo quarto
para onde entrara.
E o que mais é não prestando juramento ao governo intruso, nem regosijo ao instalar-se, sendo aliás o primeiro em
festejar a plausível restauração do governo legítimo e finalmente, dando uma prova não equívoca de sua fidelidade,
quando se mostrou pronto a concorrer com sua fazenda e
vida para recuperação da fortaleza pelo convite de Joaquim
André Cavalcante, como se prova das Atestações ns. 14,
15 e 16.
Como podem estes atos positivos de horror à rebelião
e de prazer com a Restauração, deixar de prevalecer em
prova de sua adesão ao governo legítimo, às equívocas argüições deduzidas já do simples fato de ter acompanhado o vigário, não se provando a ciência prévia, antes estando justificada a razão do engano pela referida Justificação e já de
não ter prendido o vigário, no fervor da mesma ação e quando
a coorte popular a sustentava, destituído o Réu de todos os
meios e não podendo a tentativa ter outro êxito a não ser
o sacrifício do Réu como vítima ao ódio do povo então dominante e que entendia defender um interesse comum entre êle e o seu chefe que o dominava, já, finalmente, das
equívocas expressões de fábrica armada, com que se escoita va.
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Neste artigo não pode haver uma prova convincente,
revestida das circunstâncias do número dos que formavam
essa comitiva e da qualidade das armas de que iam munidos. Confia o Réu de sua inocência que faltaria esta prova
legal em ponto tão essencial, estando em contrário a in verossimilhança de que o Réu confiasse em escravos para uma
tal empresa e sem armas proporcionadas, estando em sua
mão levar soldados como lhe era fácil pelo seu posto e possibilidades a serem sinistras as suas intenções e com efeito
na devassa não se encontra essa prova legal, mas um montão
de variedades e contradições que desmascaram a sua falsidade.
Não basta afirmar o fato, é preciso individuar as circunstâncias essenciais dele. Daqui vem que quando a testemunha depõe de vista deve ser perguntada sobre o tempo e
lugar e se estavam ali outras pessoas que também vissem.
(Ord. L.° 1, tt.° 86, § 1), não sendo de menor peso a reflexão de que a testemunha ou pode enganar ou enganar-se
na comoção geral, principalmente que fêz a Restauração nos
que fossem culpados para salvarem-se pela linguagem da calúnia, quando apareceu a respeitosa Alçada remetida dos
Poderes Augustos para a punição.
Nestes tempos a perfídia busca satélites; os verdadeiros
culpados querem trair a Inocência. Não é nestes momentos
que a verdade aparece de todo brilhante à maneira das águas
revoltadas pela tempestade. Tal foi a conduta daquele péssimo vigário, que iludindo-se com a esperança de desopressão, pensou trair a Inocência como escudo de sua impunidade. A sua maldade própria de que dava prova recente,
o tornava indigno de fé; a qualidade do réu convencido o
inabilitava para recriminação de outros que êle queria fazer
cúmplices só pela sua expressão, não havendo nos autos
prova ou indícios veementes em que esta se apoiasse; finalmente, a falta de liberdade, e o estado de alucinação, o
terror à vista do castigo iminente, a fraqueza com que pretendeu ser suicida, são provas incontestáveis de seu delírio
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e frenesim que o tornou insensato e incapaz de merecer crédito estando a inocência do Réu na maior evidência.
O Réu não quer ser importuno, não avança proposições
o
muito
de
Omite
a
toquem
propósito
personalidades.
que
Defende-se,
e
Goiana.
de
Devassa
dizer
contra
a
podia
que
esta sua defesa vai principalmente afiançada no que há de
suprir a Sabedoria do Tribunal Augusto, que a Providência
destinou para vingá-lo de seus inimigos que lhe imputaram
delitos que nem ainda sonhou e cuja mancha lhe é mais
sensível do que a pena, se tivesse a desgraça de cometê-los.
Nada receia pelo que toca à exata observância da Lei e
reflexa madureza da sua aplicação ao fato. Não pensa estar
nas circunstâncias de ser necessário que por efeitos da eloqüência de Cícero caiam das mãos de César os documentos
que convenciam a Ligário. Pelo contrário a sua Defesa principalmente se forma de deficiência de documentos ou provas
legais, que o convençam, não servindo as Devassas territoriais, qual a de Goiana mais que de informação e corpo de
delito (Aviso de 28 de Janeiro de 1818) entende estar nas
circunstâncias de Antônio Marques, José Carlos e Padre Luís
José Correia. E que de aflições não tem padecido no horroroso cárcere há 18 para 19 meses por ser a prisão em 18
de julho de 1818 (documento n.° 39).
Fazendo-se rígido Censor contra si mesmo, não pensa
ter cometido culpa em acudir primeiro ao socorro da fortaleza que ao rebate do seu quartel, uma vez que foi iludido
pelo vigário com a persuasão de uma instante necessidade
e ser possível a execução de ambos os deveres. Mas se é
culpa fazendo-se contra o Réu uma rigorosa interpretação;
se é culpa, finalmente, como se lhe objetou nos Interrogatórios, está perdoado por Sua Majestade no Régio Decreto
de 6 de fevereiro de 1818 e lhe cabe concluir com as palavras do mesmo Cícero, pro Q. Ligário — Ignoscite, Iudices,
erravit, lapsus est, non putavit; si umquam posthac... Non
fecit, non cogitavit, falsi testes, fictum crimen.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
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Ofereço
Manuel Gonçalves da Rocha
(Todas as páginas têm a rubrica) — Pereira
30, 36, 24

25)
DEFESA DE FILIPE LOPES NETO SANTIAGO
O Réu Filipe Lopes Neto Santiago para mostrar a sua
perfeita inocência do crime que lhe imputam, oferece ao Venerando Tribunal a presente discussão.
Não há crime sem vontade e não há vontade quando é
gerada pela força ou justo medo, Heinicio lus. Nat. L. 1,
Cap. 4, § 109 e 111. Melo Freire Inst. Jur. Crim. Cap. 1 § 6.°.
O crime defini-se "factum illicitum adversus legum
sanctionem sponte admissum, Reipublicse vel singulis noxium"; onde, pois, não há liberdade, não pode haver crime,
Grot., de Iur. Bell. et Pae, L. 1, Cap. 4, 15; Puffendorf, de
Iur. Nat. et Gent., L. 7, Cap. 8, § 10.
Não há condenação sem evidência legal, e não há evidência sem o número e requisitos das testemunhas que a Lei
exige. Em Direito Português requer-se ao menos o número
de duas testemunhas maiores de toda a exceção para provar
qualquer fato Ord. L. l.°, tit. 62 § 4.°. Mas além do número
e qualidade das testemunhas, é preciso observar a qualidade
do depoimento, a probabilidade e a razão de ciência Heinecio
Elon. Log. Sut. 3.a § 135 e seguintes.
Postos estes princípios vejamos quais são os cargos feitos
ao Réu e como provados.
É acusado de ter convidado no dia 6 de março gente para
reunir-se aos rebeldes: de ter assentado praça no Regimento
de Milícias dos Nobres e ter aprendido o exercício, de ter
servido até o fim com entusiasmo, ter perseguido os Realistas
e ser declamador contra Sua Majestade.
Das três acusações feitas ao Réu, a única que pode parecer séria, é a de ter convocado gente no dia 6 para se unir aos
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rebeldes. Se ela fosse comprovada, como a Lei ordena, nada
me restaria que alegar em seu favor perante os julgadores,
abandonando a causa, recorreria somente à Piedade do Soberano, âncora única que então me restava.
Dar auxílio e favor à rebelião era ser cúmplice dela, Ord.
L. 5, tit. 6, e não poderia o Réu fugir da merecida pena,
embora fosse mais doce que a dos primeiros cabeças, pela sua
a
está
é
se
A
secundária.
provada
questão porém
qualidade
acusação: e é o que não está. É certo que o dizem de vista as
testemunhas João Borges de Siqueira e Joaquim José Vieira,
um,
apenas
um,
negociantes,
sendo
se
ambos
qualificam
que
lojista quebrado e o outro um caixeiro do botequim de Manuel
Soares de Souza.
Ambas estas testemunhas são do infame conluio da rua
do Queimado, que concertou como é notório a ruína dos Pernambucanos; ambas são co-réus na rebelião, que arguem aos
mais; pois Joaquim José Vieira serviu com muito zelo aos
rebeldes, no posto de Capitão Mandante do Regimento de
Milícias de Ferreira; e tendo ordem no dia 6 de março para
fêz
disto
mesmo
e
não
o
Ribeiro
João
Padre
ao
prender
visivisto
e
bem
foi
sempre
rebeldes,
aos
que
pelo
gabou-se
tado pelo dito Padre; e João Borges de Siqueira foi um Soldado da Guerrilha de Inácio Antônio da Trindade e comprava
todas as Proclamações incendiárias, afixava-as no balcão do
botequim e as fazia ler a quantos ali entravam? Ora, testemunhas de co-réus, muito pouco peso merecem, Melo Freire
Inst. Iur. Crim., Cap. 18. Ambas são de costumes imorais
o que também lhes tira o crédito, L. 21, pr. D. de test.
Acresce que Joaquim José Vieira é conhecidamente perEscrivão
ao
ir
chamar
ter
visto
ao
Réu
afirma
juro, quando
Melo; este Escrivão morava na rua do Rosário e a testemunha
na rua do Queimado, não podia pois ver de sua morada, assaz
distante, o que se passava tão longe e nem pode julgar-se que
o presenciasse por estar na rua em que isto se diz sucedido,
ao
logo
acudiu
a
testemunha
consta
Devassa
na
que
pois
Campo do Erário, para onde iam todos os Milicianos; e assim
era mais impossível a inspeção em que fala. E sendo refugada
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esta testemunha segundo o axioma jurídico: qui falsus in uno,
falsus in omnibus, fica a outra singular, que nada prova,
ainda quando fosse de maior autoridade e não um desprezível
caixeiro de loja de bebidas. L. 9 § 2 C. de test. O que é de
notar é que o depoimento venenoso de João Borges é o mesmo
que salva ao Réu; êle afirma que o Réu chamara ao Escrivão
Melo da parte de José Luís de Mendonça; mas chamar de
parte de tal homem, era chamar para o serviço de El-Rei e
não dos rebeldes. Esse homem, embora depois desvairasse,
era Juiz de Fora pela Lei, documento n.° 1, e fiel conservou-se
ao menos até a vinda da Fortaleza do Brum de Ordem do
Governador a falar com Domingos José Martins. O Réu obedecendo-lhe, obedecia a Autoridade Real e por conseguinte
não cometia crime. Quanto mais que o contexto do juramento é em parte falso; o Réu sim foi chamar ao Escrivão
Melo, mas não o achando em casa deixou recado à sua família
para que lho dessem e passou a casa de outros Escrivães, dos
quais apenas encontrou o Escrivão Magalhães, como se mostra
do dito documento n.° 2. Como é pois concebivel que sendo
mandado por um empregado de Sua Majestade, por uma Autoridade criminal, convocasse para armar-se a um E&crivão do
Crime? Deixou-lhe sim recado para que fosse a casa de José
Luís de Mendonça (como logo foi), não a armar-se, mas para
presenciar o corpo de delito que era de obrigação fazer-se,
como consta das respostas do Réu. Outro qualquer recado
era absurdo, mormente em que, embora fosse o Réu traidor
decidido, não se quereria arriscar a chamar para um partido,
que não tinha então ainda voga; e quando todo o Povo chamava pelo nome dTEl-Rei e dava prova da mais delicada lealdade. Só o grosso toutiço de um João Borges daria à luz semelhante fato.
Desfeita esta argüição, nem talvez mereceria a pena discutir as seguintes. Ter assentado praça no Regimento de Milicias dos Nobres, não foi serviço, mas antes escapula de serviço. Sendo preciso em virtude das Ordens terminantes do
Governo Provisório alistarem-se todos nos corpos, ou de
Linha, ou de Milícias, era preferível ao Réu fazê-lo no Corpo
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de Milícias pelas razões que deu em suas respostas e por êste
motivo o fêz, documentos nos- 3 e 4. E pouco importa que
aprendesse o exercício, o Réu não o nega e basta para sua
escusa que êle não pudesse furtar-se à obediência; uma sima força
e
Pernambuco
de
estado
olhos
sobre
o
de
vista
pies
organizada demonstra a necessidade de obediência passiva e
incondicional da parte de qualquer indivíduo ainda da maior
reputação, quanto mais do Réu um pobre homem de côr, sem
riquezas, sem influência e sem respeito. O que porém admira
é o descouro do célebre Cabo de Esquadra de Ordenanças,
Antônio Ferreira Moreira, que o faz oficial, quando Joaquim
José Vieira apesar de seu pouco escrúpulo não ousa promovê-lo de soldado, e dos citados documentos 3 e 4 vê-se
nunca
mesmo
ali
e
alguma
outra
não
teve
praça
que
que
etc.
soldo,
recebeu
algum,
serviço
prestou
Servir ainda não forçado ao Governo que se apoderou da
Autoridade, é geralmente reconhecido por inocente, nem as
Leis Portuguesas o proíbem, pois nisso não falam; nem o
Direito Natural e das Gentes, que é que regula êste caso
omisso. A necessidade legitima esta aquiescência.
Quanto ao entusiasmo, com que dizem servira o Réu aos
rebeldes, a perseguição imputada dos Realistas e ser declamador contra Sua Majestade, são termos de giria de todo o
bando das perjuras testemunhas da Dievassa, são argüições
vagas e não circunstanciadas, que nada provam na forma da
Ord. L.° 1, tit. 86 § 1.°. Porque não avançam algum fato comprobatório do entusiasmo alegado? Porque não apontam
algum Realista perseguido pelo Réu? Quais as declamações
existência
teve
não
fizera?
Certo
Réu
diz
o
se
porque
que
semelhante invento. Acresce que no entusiasmo e declamação
apenas fala Joaquim José Vieira e de perseguição só Antônio
Ferreira Moreira, que ambos como singulares não merecem
fé. E sem dúvida o Réu os convenceria de falsidade, assim
como o embusteiro João Borges se se lhe permitisse em
Pernambuco ser com eles acareado, como em tempo suplicou,
documento n.° 5.°, e como parece o auxiliava o Direito Natu-
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ral, por ser mister para a defesa do Réu e melhor aclaramento
da verdade que devem ter em vista os julgadores.
Talvez ainda alguém queira chamar crime o ter o Réu
escrito o ofício dirigido pelo Secretário do Governo Provisório, José Carlos Mairink da Silva Ferrão ao Meritíssimo
Desembargador Ouvidor Francisco Afonso Ferreira, para
fazer José de Oliveira Ramos entrar para o Elrário com o
dinheiro que existia em seu poder, proveniente de uma administração; mas a explicação que o Réu deu nas suas respostas
mostra a sua inocuidade. O Réu era escrevente de José Luís
de Mendonça, e tinha contraído o hábito de obedecer, não
podia, pois, recusar-se a escrever o ofício sobredito, mormente não sendo êle mais que um papel de expediente,
e que nada atacava o Governo de Sua Majestade. Êste
serviço constituía parte da obediência geral, que todo o
cidadão pode cumprir sempre que às vezes devem prestar
ao poder entronizado, seja quaisquer que forem os seus
títulos.
Fica mostrado claramente que o Réu não é culpado, nem
por vislumbre no crime de rebelião, que obedeceu somente
como todos em geral; e é de notar que logo que pôde retirar
a forçada obediência, mostrou ser leal vassalo como consta
do documento n.° 6. E sendo verdade indisputável o que
acima se disse, que não pode haver condenação sem prova
legítima, qual não aparece contra o Réu, ainda mesmo em
caso de dúvida, por ser regra de Direito que em caso de dúvida deve seguir-se o parecer mais humano L.° 192 § 1. D. de
regulis jures.
Não fosse porém o Réu tão perfeitamente inocente como
é, assim mesmo ninguém o pode privar de gozar do generoso
indulto concedido pelo Decreto de 6 de fevereiro de 1818. O
Réu foi preso a 5 de abril de 1818, documento n.° 7, estava,
pois, incluído no dito Decreto, a não ser reputado cabeça.
Mas que não é cabeça vê-se pela presente discussão e mesmo
por toda a conduta das Autoridades do Recife. Se o Réu fosse
cabeça de revolução não seria escolhido depois de acabada a
rebelião para efetivo procurador das execuções da Extinta
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Companhia de Pernambuco, documentos n.os8 e 9, não
seria nomeado Guarda da Câmara do Recife, documentos
n.os 10 e 11, não exerceria este empregos e andaria à face
de todo o mundo.
A consciência é conselheira segura e ninguém despreza
os seus avisos. Se o Réu não tivesse confiança em sua conduta, não arrostaria a tempestade que devia saber lhe estava
iminente. Porque nada tinha que temer, por isso não se
ocultou e nem lhe veio à lembrança que lhe assestassem tiros
tão injustos. Só nisto se enganou, era mui pequeno para ser
escolhido para alvo e contudo houve quem o escolhesse.
Enfim o mesmo Respeitável Sindicante pareceu não enumerar
ao Réu como cabeça mandando-lhe suspender o seqüestro,
documento n.° 12, que é essencial requisito nos crimes desta
natureza. Pouco importa que o Réu fosse conduzido para as
cadeias desta cidade, o que implica a qualidade de cabeça,
agora que esmerilhado o peso das indignas testemunhas que
contra o Réu juraram, nada fica que lhe faça carga, é indubitável que se revogue semelhante opinião não fundamentada.
Executores da Lei, se os que a publicam são os representantes da Divindade, per me Reges reg[u]nt, et legum conditores iusta decernunt, vós que as executais sois os representantes próximos dos Legisladores, imediatos do mesmo Deus,
imitai, pois, a uns e outros, castigai o delito reconhecido, mas
amparai a inocência, ainda quando o Réu se deslizasse em
alguma ação, o que não aparece dos autos, recordai-vos
que as fraquezas e os erros não são crimes e são o apanágio
infalível duma criatura imperfeita e que é digno do poder que
representais dar desconto aos necessários desvios da raça
humana.
É tudo quanto vos implora, Sábios Julgadores, a justiça
que se serve do meu fraco órgão para salvar a inocência há
muito oprimida; é quanto a verdade exige do vosso amor e
afêrro a ela. Vós não podeis deixar de escutá-la, pois sois
seus sacerdotes revestidos do poder de a fazer respeitar pelos
homens. Fico, pois, que não atraiçoareis sua confiança, mor-
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mente quando se unem a sua voz imperial as preces da piedade que vos suplica a salvação do Réu, até em atenção à
uma mulher desvalida e a tenras e inocentes crianças.
F. I.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Manuel Gonçalves da Rocha
(No alto do documento): N.° 26 — N.° 21.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
1-30,36,8.
26)
DEFESA DE FRANCISCO JOSÉ CORREIA DEI QUEIROGA
Para ser um cidadão privado da proteção das Leis, para
ser sujeito aos castigos que elas infligem aos que violam os
pactos, debaixo de cuja condição se lhes abona, e segura a
liberdade, os bens, e a honra, cumpre aparecer claramente a
violação; e para êste fim são instituídas as prossecuções criminais, que têm neste Reino por objeto trazer o presumido
delinqüente perante os seus juizes naturais, ventilar a
questão de fato e verificado êste aplicar-lhe a Lei, que lhe
respeita. Seguindo esta marcha legal na causa do Réu, o
Sargento do extinto Regimento de Infantaria do Recife,
Francisco José Correia de Queiroga, discutirei primeiro os
fatos criminais, que se lhe arguem, atendendo aos Cânones
jurídicos em matéria de provas; e depois verei se o que se
prova é crime em Legislação Portuguesa, ou ao menos na
Natural, havendo lacuna em o nosso Direito. Vamos ao fato.
Aparece 1.° da Devassa jurado unicamente, ter passado
ao posto de Alferes durante a revolução, e servido de Ajudante de Campo dos rebeldes até o fim da dita revolução.
2.° Ser influído no tempo da rebelião, quando antes era
omisiso no serviço de Sua Majestade e ser declamador contra
sua Pessoa e Governo.
*
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3.° Ter acompanhado os rebeldes para Olinda e Sertão.
Confessa o Réu o primeiro artigo quanto ao fato e
inocência.
sua
depois
mostrarei
Direito
ao
quanto
O segundo artigo, quanto à influência, é deposto por
Claudino José Carrilho, Vitoriano José Marinho, José Antônio
de Lemos Gomes, Joaquim José Vieira e Antônio de Albua
conduziriam
me
Estas
testemunhas
Melo.
e
querque
ofender a seriedade do Tribunal, escancarando-lhes os defeitos que enjoariam a qualquer outro, quanto mais a tão
solene Corporação; mas a necessidade dos outros, que os
forçou a esta tediosa tarefa, poupa-me felizmente o encetar
de novo o que é assaz sabido. Quem há que ignore os vícios
e imoralidades desse bando de facínoras apostados para a
ruína de seus co-vassalos de Pernambuco? Todos o sabem,
todos se irritam, sed motos prsestat componere fluctus; não
é para desenvolver o horror contra per juros, mas para conseguir a atenção dos julgadores, que ora endereço a mente.
Perpétuo silêncio cubra os seus vícios, se é possível; ignore o
Tribunal até onde chega a corrupção do homem. Considerarei só os depoimentos e sua natureza.
A influência é qualidade afirmada de algum objeto e não
o mesmo objeto; é qualidade moral e não física, que só é o
que se percebe pelos sentidos. É pois sempre uma conclusão
tirada dos fatos percebidos; sem eles é edifício sem base, é
conclusão não fundada. Quais são os fatos que apontam as
testemunhas? Nenhuns. Se os que apontam, juram vaga e
inconcludentemente e assim jurando não merecem fé. Ord.
L. 1, tit. 86 § 1.°. Que importa que Vitoriano José Marinho
ex-contrário pretenda convencer sua criminalidade afirmando a omissão do Réu no Serviço Real? Miserável! É desmentido pelos documentos n.os 1, 2, 3, 4, 5, e 6, até quando
diz é reconhecido embuste atenta a razão, que dá de o saber.
Êle diz que sabe por ver e dos Autos mostra-se que o não
podia ver; pois sendo preso em 6 de março e saindo da prisão
somente em 20 de maio, nenhum dos atos sucedidos durante
a revolução podia presenciar.
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Que o Réu declamasse contra Sua Majestade e o seu
Governo, é que somente jura Joaquim José Vieira e o único
exemplo que apresenta da declamação que diz ter existido é
tal que pejo-me de o relatar. O Réu teve educação; basta
constar que freqüentou estudos e que bem que não seja do
corpo da nobreza, é todavia homem branco e limpo; o que
no seu país é o mesmo que dizer homem bem criado. Esta
casta de gente não se exprime com termos vulgares e grosseiros ainda odiando, respeita a quem odeia, pelo respeito
que tem a si. Termos das esterqueiras não assomam nos
beiços de um brasileiro de criação. É incrível, é impossível
mesmo a grosseria que afirmam ter êle pronunciado. Não o
poderá jamais provar uma testemunha única que não faz
prova. Ord. L. 3, tit. 52, pr. E muito mais sendo absurda e
depondo inverossivelmente. L. 16. D. de test. L. 27 D. ad. Leg.
Conr. de fals.
O último fato de ter acompanhado os rebeldes na fuga,
é igualmente não provado. Uma só testemunha José Antônio
de Lemos Gomes, é quem o jura e na forma de nossas Leis,
é quando muito semi-prova, não sendo quem o jura pessoa
torpe. Or. L. 3.°, tit. 52, § 2: mas isso falha na testemunha
que é notoriamente torpe pela sua conduta; pela qual tem
sempre sido preterido no seu corpo. Se o Réu tivesse acompanhado os rebeldes não se teria logo apresentado ao Governador Interino, Rodrigo José Ferreira Lobo e não seria admitido ao Serviço Real; e até escolhido pelo Governador do Rio
Gírande do Norte para instrutor das novas Companhias que
ia criar. Êste Governador tinha justo ódio aos rebeldes, não
só como vassalo, mas até como indivíduo e nunca elegeria a
rebeldes para instruir recrutas; êle sabia bem que de uma
pequena faísca nasce grande incêndio; embora o Réu ocultasse os seus sentimentos êle os descortinaria porque conhecia que debaixo das melhores aparências se mascaram os
malvados "Latet anguis in herba".
Resta dos fatos a assinatura ou feitio de um plano de
manejo de armas que se atribui ao Réu. Não é porém seu e
não basta para convencê-lo o reconhecimento do tabelião que
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quando muito faz meia prova, o que não basta para confirmar a sua origem, visto a negação do Réu. O Réu teria
mesmo interesse em confessá-lo a ser seu; êle não tem dedicatória ao Governo rebelde, nem à pessoa alguma notável
dentre os revolucionários e nem ao menos tem o título de
patriota, que naqueles tempos era essencial e com que todos
se assinavam. Êste papel mostraria melhor que tudo, sendo
do Réu, quanto êle era alheio às novas denominações. Mas
isto mesmo é que prova a sua espuriedade. A qualificação de
patriota era o distintivo que a Lei ordenava; e sua omissão
uma marcada afronta ao Governo de então; e ninguém ousaria afrontar naquelas circunstâncias a um Governo tão
cioso da sua autoridade, como costumam ser os revolucionarios. Não foi pois do Réu, que tinha suficiente prudência para
não arrostar a cólera de poderosos e o medo comum aos outros homens para não cavar, por suas próprias mãos, a sepultura.
Está pois somente provado o fato de ter o Réu servido
aos rebeldes em Alferes e Ajudante de Campo até o fim. Mas
haverá quem duvide que êste serviço é inocente como qualquer outro a um Governo injusto, quando é necessitado pela
força. A força e justo medo tiram toda a imputação aos atos
que dele se originam. Martini. Elem. Jur. Nat. Pos. Cap. 5.°
§ 183, 184, 185, 193. Melo Freire Inst. Jur. Crim. Cap. l.o
§ 6. E a existência da força e medo que obrasse sobre o Réu,
durante os dias tenebrosos da revolta só disputará quem não
conhecer estas convulsões morais em que soltas as paixões e
não achando obstáculos nem nas Leis, que se calam, ao som
do rumor das armas, nem na Religião, cuja voz é muito
fraca para insinuar ditames opostos ao que exige a imperiosa
necessidade do momento, de tudo desconfiam; erigem em
criminosos quantos suspeitam; e nivelam com o pó quanto
tem só aparências de contradição. Nestas horríveis catástrofes
é só a obediência quem salva. Ela foi quem salvou o Réu e
como fosse meio de sua conservação, foi sem dúvida permitida e lícita.
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Talvez porém se diga, como pareceu instar-se-lhe nas
perguntas que o subir de Sargento a Ajudante supunha serviços feitos ou ao menos homogeneidade de sentimentos com
os revoltados. Não há, porém, motivo concludente, nem suposições guiam a juizes. Da Devassa não aparece nem uma,
nem outra coisa; e ela é o fio único que deve conduzir os
Magistrados no labirinto das indações crimes. Além de que
não é mister recorrer a tão arbitrária suposição, quando aiguma tal qual habilidade que o Réu tinha é causa mais clara
deste sucesso. O réu tinha conhecimentos práticos do seu
ofício que moveram o Governador do Rio Grande a levá-lo
para instruir em recrutas as Companhias que tinha de
formar naquela Capitania. Eista mesma aptidão parece ser
a que move os rebeldes a adiantá-lo; ao menos é o que se
depreende do documento n.° 7. Basta que possa explicar-se diferentemente o mesmo fenômeno, para não ser indubitável
a hipótese que lhe dá outra saída. E que será quando a explicação fôr mais natural e apropositada do que a apresentada? Dever-se-á pôr esta de parte como improvável e que
não pode suster a comparação com a outra. É isto o que
deve suceder com a suspeita da instância.
Destruída esta única presunção que contra o Réu podia
militar e mostrada, como fica, a inocência do serviço, é necessaria conclusão à absolvição do Réu, visto que os outros
fatos imputados não existem, por não serem provados na
forma que as Leis recomendam.
E seria ocioso atrevimento de minha parte mostrar o que
se não pode ocultar aos perspicazes olhos dos julgadores. A
sorte favoreceu ao meu cliente em deparar-lhe juizes de
tanta inteireza e luzes. Se umas lhes aclaram a estrada de
julgar, a outra lhes impede o tirar-se do estreito carreiro da
virtude. Felizes, eu e êle, Senhores; eu que oro perante vós,
que escutais pacientes a importunidade de minha fraca e
balbuciante voz, e êle que achará na humanidade de tais
juizes não a rigorosa severidade da Justiça, mas a brandura
da Paternal Piedade, junta com ampla eqüidade; não a bár-
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bara sofreguidão de punir, mas vagar até em assinar a condenação, que pede o bem da Sociedade.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Manuel Gonçalves da Rocha
(No alto do documento): N.° 27 — N.° 22.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
I — 30, 36, 10

27)

DEFESA DE JOAQUIM RAMOS DE j\LMEIDA
Tenho Senhores a defender o Sargento-mor Joaquim
Ramos de Almeida, dos crimes que lhe resultaram da devassa a que se procedeu por Ordem de Sua Majestade, em a
Vila do Recife, a um homem de côr, que apenas ouviu tocar
rebate em diversos pontos na infeliz tarde de 6 de março de
1817, correu aceleradamente para a Parada do Erário a
unir-se ao corpo de que tinha a honra de ser sargento-mor,
onde chegando se postou com a gente que ali achou do seu
corpo por ordem do Marechal Inspetor das Tropas Milicianas
José Roberto Pereira da Silva.
São bem públicos os fatos da fraqueza, e inaudita baixeza com que se conduziu êste Oficial General à frente dos
Corpos Milicianos, que se juntaram naquela Parada, assim
como são os praticados pelo Governador e Capitão General,
pelos Brigadeiros e Chefes dos Regimentos, que como a porfia
fugiram a acantonar-se na Fortaleza do Brum, como a praça
mais forte e com mais proporções para conservarem as suas
*
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vidas, e defenderem a Real Autoridade e destruírem a erupção
revolucionária, eu já tive o desgosto de narrar miüdamente
a fraqueza e vergonhosa conduta daqueles entes e o inaudito
modo com que se conduziram, e entregaram e sacrificaram
os fiéis vassalos ao furor de meia dúzia de rebeldes, portanto
não repetirei uma tão aflitiva história, por me ser mui dolorosa e mui ofensiva da gente de armas.
Entregue o Réu por aqueles que o deviam defender e
com êle todos os bons e honrados vassalos de Sua Majestade,
ao furioso domínio dos rebeldes, cumpria obedecer à força
irresistível, executar aquilo que se ordenasse por não haver
entre a obediência e o mando outro meio a escolher que a
morte: assim como é grande, e decoroso morrer com as armas
na mão à frente de batalhões em bom serviço do Soberano;
assim como é honroso ter por sepultura o campo da batalha,
é igualmente triste, e desprezível acabar prisioneiro entre os
inimigos por não obedecer ao que lhe ordenam, e muito principalmente tendo-se caído em poder do inimigo por meio de
uma capitulação.
Era uma lei geral dos revolucionários que todos deviam
servir e executar o que se lhes ordenasse com a sanção de
morte. Existia outra lei que ordenava fossem decapitados
todos que se achassem presos no momento em que se anunciasse algum princípio de contra-revolução.
Prisioneiro o Réu e cercado das forças revolucionárias, e
sem alguns meios de se evadir e ameaçado de morte não lhe
restava outro meio para conservar a vida senão a obediência,
mesma
aquela
a
morte,
lhe
traria
fato
contrário
o
porque
última catástrofe por que já tinham passado quinze ou dezesseis fiéis vassalos de Sua Majestade que jaziam tendidos e
cobertos de sangue e pó em as praças e ruas da Vila do Recife.
Os atos de força e violência em que não tem a vontade
ação, porém sim o doce sentimento da conservação da vida
não são criminosos da parte do obediente: o crime é o fato
ilícito espontaneamente cometido em injúria, e ofensa da lei
e sua sanção: sendo pois esta a definição do delito adotada, e
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nações,
é a
e
inumanas
bárbaras
mais
ainda
pelas
praticada
conseqüência necessária que não pode existir delito onde não
há dolo e vontade de cometer fato ilícito.
Desta definição, deste princípio universal de Direito tem
nascido as exatíssimas regras de que o mentecapto, o furioso,
o que está dormindo, o que obrigado por força maior, não
comete crime inda que o fato praticado por êle seja ilícito.
Heinec. ... de jur... nat., L.o 1.°, Oap. 4.°, § 109, 111; Mart.
iur. nat. posit... Cap. 5.°, § 183, 195. Filang., ciência da Lesuas
as
em
Melo
de
Pascoal
José
Cap.
38.
T.
4.°,
§
gislação,
instituições criminais T. 1.° § 6.° se exprime da maneira seguinte — Et ii denique, qui vi externa coacti aut perterriti,
cui constantissimus animus facile cederet —.
O Réu assim como todos os oficiais e soldados que se
achavam no Campo do Etário permaneceram cercados até de
manhã: pelas oito horas da manhã o Réu cortado da vigília,
da dor e do ar pediu licença ao comandante revolucionário
da tropa para ir a sua casa; foi-lhe concedida com a cláusula
de as duas horas da tarde achar-se no mesmo lugar, obedeceu
o Réu, e na hora dada apresentou-se: como pois acudindo o
Réu ao rebate e indo para o Erário, e sendo aí prisioneiro, e
demorando-se até às oito horas do dia 7, podia êle ser empregado pelos rebeldes a impedir os que corriam a socorro
do Campo.
Quando o Réu voltou de sua casa ao lugar do Erário já
achou a notícia de se ter nomeado governador e portanto
nem assistiu, nem assinou aquela eleição. O Réu é honrado
toda a sua vida falou verdade: esta, e a sua digna conduta, e
o amor que sempre teve ao seu Soberano como prova o
documento junto, o elevaram ao posto de sargento-mor: se se
achasse no Campo do Erário, se fosse chamado para assinar,
sem dúvida o faria pelo mesmo princípio da força existente
e da espontânea entrega que dele se fêz aos revolucionários
pelas causas que obrigaram aos mais honrados habitantes
daquela vila a todos que se ordenou assinassem: é pois falsa
a imputação de ter assinado o Réu a eleição do governo:
talvez fosse a assinatura mandada fazer pelo General Gover-
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nador por isso que tinha dado licença ao Réu para ir a sua
casa e porque há ordinariamente muito pouca consideração
para com a cor preta.
O campo estava em poder do general revolucionário, êle
era quem dele dispunha a seu arbítrio: todos estavam debaixo de seu poder e império; a representação do Réu no
campo era de um prisioneiro, como pois podia o Réu conceder licença ao soldado Felipe Néri, inda que lhe pedisse, e
como de a não dar, inda sendo-lhe pedida lhe pode resultar
crime?
No dia 8 o governador general das armas ordenou ao
Réu que fosse tomar conta da Fortaleza das Cinco Pontas,
que era mais uma prisão do que uma praça forte: obedeceu
o Réu, existiam as mesmas causas e os resultados deviam
ser os mesmos.
No dia 12 pela manhã recebeu uma ordem em que se lhe
ordenava que quando chegassem os oficiais superiores José
Roberto Pereira da Silva, e Gonçalo Marinho, os apresasse em
cadeia fechada, e incomunicável: recebida a ordem pôs atalaias para lhe comunicarem a aproximação daqueles oficiais
à fortaleza: dado o rebate desceu ao portão e ordenou à tropa
da guarnição que prestasse àqueles oficiais o cortejo que
lhes era devido: executou-se a ordem, e aqueles oficiais pretenderam recusar o cortejo: o Réu porém lhes respondeu que
lhes era devido aquele cortejo, que inda os reconhecia por
seus superiores e oficiais de Sua Majestade.
Introduzidos aqueles oficiais na fortaleza julgou o Réu
ser de seu dever prestar-lhes todos os exéquios e serviços em
razão das suas Patentes e da injustiça que se lhe fazia, esquecendo-se por um pouco de que eles eram causa de todo
o mal que sofria aquela bela capitania pela sua baixeza, e
inaudita fraqueza, os conduziu para a casa mais nobre da fortaleza para o Quartel dos Comandantes que é uma casa
aberta onde os conservou em toda a liberdade, e franqueza,
persuadido de que não haveria alma tão vil e intrigante que
fosse levar ao governo a história da conduta do Réu para
com aqueles oficiais generais.
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Não correspondeu às idéias do Réu o sucesso: repentinamente foi tomar conta da fortaleza, e dos presos um oficial
de artilharia de nome Antônio Henriques: entregue dos
presos, e da fortaleza aquele oficial ordenou ao Réu, que sem
perda de tempo fosse ao Campo apresentar-se ao Governador das Armas: o Réu apesar de ser noite obedeceu apresentou-se no Campo àquele general, por quem foi muito mal
recebido, asperamente repreendido, e ameaçado, ordenando-lhe ultimamente que não saísse do Campo sem sua ordem:
aquele oficial tinha poder e forças, obedeceu sem lhe tornar
uma só palavra pois que não podia dar alguma sem o perigo de aumentar a sanha daquele oficial.
Um oficial que se conduz com tanta delicadeza, e respeito para com aqueles oficiais generais, que constituído
guarda desce ao portão da fortaleza recebe-os com muita
zumbaia, ordena-lhes todos os cortejos militares inda contra
sua vontade, e os conserva soltos e comunicáveis em o quartel
dos comandantes, contra a positiva ordem do governo insurgente, é revolucionário, tem adesão à ímpia causa? Se fosse
revolucionário, se aderisse à causa não se arriscaria, não
desobedeceria a ordem que lhe foi intimada.
A revolução foi obra do acaso, foi filha das terríveis circunstâncias em que se acharam repentinamente envolvidos
4 militares, foi o resultado da imprudente morte dada em o
Quartel ao Brigadeiro Comandante de Artilharia, e pouco
depois ao Tenente-Coronel Ajudante de Ordens Alexandre
Tomás: nada se havia preparado para um tão cruel acontecimento; depois de feita a loucura é que se pretendeu juntar
o material. No dia 27 de março por ordem do governo se
juntaram os oficiais e soldados dos Regimentos de pretos. O
General das Armas fêz resenha, e dos dois Regimentos tirou
os oficiais e soldados que lhe pareceu e formalizou um Batalhão e o entregou ao Réu para o comandar dando-lhe o
nome de coronel. A razão por que o Réu e todos os mais
prestaram obediência àquele governo inda existia, nada tinha inda mudado de circunstâncias. Obedeceu o Réu tendo
só o melindre de não procurar nem título nem patente.
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O batalhão era pequeno, e todo bizonho, e aumentado
com escravos, que se tiraram à força de seus senhores: esta
gente como é público foi mandada disciplinar por oficiais
brancos, aquartelada na Soledade, atalaiada pela cavalaria
de brancos: das 5 para às 6 horas era tirada para a recruta
onde estava até às 9 horas, que era outra vez reposta no
quartel, e às 3 da tarde tornava para o ensino, e as 6 voltava para o quartel. Como pois sendo esta a teoria e conduta dos revolucionários para com aquele batalhão era o Réu
quem o dispunha e comandava, como podia êle dar licenças
ou deixar de as dar? Era pois o Réu um verdadeiro figurim,
uma máquina, para ser dirigida a vontade do general dos rebeldes.
Quando o negócio dos rebeldes entrou a declinar, convocaram eles o corpo da nobreza, e povo, pediram-lhe socorros,
um orador falou e todos abaixaram a cabeça, e ofereceram
os seus fundos e pessoas, e assinaram uma larga lista: o Réu
não apareceu neste ajuntamento; tais gritos deu que durante a sessão não apareceu na Soledade; poucos dias porém
foi depois chamado pelo Governador Domingos Teotônio,
obedecendo como outros oficiais, que também foram chamados, propôs aquele oficial pela primeira vez o estado dos
negócios, exigindo o parecer de cada um de per si: chegando
ao lugar do Réu respondeu que êle não tinha sido criado em
letras e nem estudado a arte da guerra, que apenas pelo uso
sabia a rotina de comandar o Regimento; e que portanto
não podia aconselhar. E o mesmo fizeram os mais oficiais
de cor, como o Capitão Dorneles que havia sido também
nomeado Coronel do Batalhão de pardos.
Poucos dias depois recebeu o Réu ordem para estar em
armas pela uma hora da tarde, obedeceu e próximo às duas
horas apareceu o general revolucionário Domingos Teotônio
e mandou tocar marcha e tomou a direção de Olinda cobrindo a retaguarda o Regimento de brancos, chegando a
Olinda mandou o Réu pelo seu ajudante perguntar ao general para onde era a marcha, a resposta foi que continuasse
a seguir o corpo que ia na vanguarda, e obedeceu, continuou
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a marcha até o Engenho Paulista, onde esteve até o dia 21,
espreitando ocasião de se retirar. Pelas 5 horas da madrue
tomou
a
estrada
saiu,
aceleradamente
achou
ocasião,
gada
do Pau d'Alho, aonde já havia um corpo de realistas, por se
ter ali feito a contra-revolução.
Em caminho em a boca de uma estrada entrou um
pardo que lhe anunciou que no Recife já se haviam exaltado
as Reais Bandeiras, a esta grata notícia voltou logo o Réu a
onde
vila
aquela
do
Recife,
e
a
correr
a
estrada
para
ganhar
chegando se apresentou ao Marechal José Roberto e êste o
conduziu à presença do Governador Rodrigo José Ferreira
Lobo, que informado por aquele Marechal da boa conduta
do Réu o teve em boa conta e o mandou comandar o seu
Regimento.
As bandeiras do Regimento eram mui pequenas, não
excediam a três palmos e estavam fixas à lança de 15 palmos,
e na sua extremidade; como pois o Réu se havia envolver,
enrolar-se neste pequeno pano? Como um homem que foi vitima da intriga dos oficiais generais da força dos insurgentes
podia ser conselheiro, podia aderir à revolução? Êle foi como
quase todos os habitantes da capitania, à execução dos militares, que fizeram a revolução, e aqueles que no mesmo instante se lhe aderiram,, e cooperaram voluntariamente vítima
da força e violência.
A linguagem do tempo, a medida de segurança individual era soltar alguma palavra de louvor e que removessem
as suspeitas de ódio à causa: êste cunho era o geral das palavras, não há um só que dele não usasse; era necessário por
os meios para se conseguir a conservação da vida: é muito
doce a existência, todos os entes a amam, todos procuram
conservá-la, por uma lei eterna, e natural que nasce e se
fortifica, e permanece com o homem enquanto êle existe:
nada pois que o Réu usasse de algum termo, que parecessem
aprovatícios da nova ordem de causa, elas não induziam
crimes, por ser a marcha legal, não ser criminoso aquele que
aprova o crime já feito. Eis aqui as palavras do grande criminalista Pascoal José de Melo, em as suas Instituições Cri-
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minais § 10 — Qui crimen iam factum laudant, assentantur,
vel ratum habent, non sunt cúmplices, cum ad illum non
concurrant, Cocceo. cit.
Nos depoimentos das testemunhas não se encontra mais
do que o Réu confessou e de que se defendeu, e apenas aparecém três testemunhas que afirmam, duas de ler, e uma
de ouvir, que em um edital, que apareceu na quina do Cabugá, em que se descrevia os nomes dos governadores e os
dos eleitores, se compreendia o do Réu como eleitor.
O Réu não responde por fatos de terceiro, não se importa
com relações dadas por outros: não assinou e nem esteve
presente à eleição ou estivesse, e o mandassem assinar sem
dúvida o faria por ser uma necessária conseqüência da obediência a que estava ligado pela força dos revolucionários, e
porque nem êle era melhor e nem estava em melhores circunstâncias para resistir das em que se achavam muitos
fiéis vassalos, que foram eleitores e assinaram a eleição e
que não foram presos, por se considerar o fato como feito
por verdadeira força.
O Brigadeiro Gonçalo Marinho jura que vira a Capitulação e que nela vinha o nome do Réu, porém que não reconhecia a letra, o que é uma prova da dessemelhança da letra
pois que êle a conhecia bem.
Se o Réu tivesse assinado aquele papel, também o confessaria pois que as mesmas causas deviam produzir os
mesmos efeitos, deviam obrigá-lo a assinar, assim como o
obrigaram (depois de entregue pelo marechal), a estar no
Campo toda a noite sem dormir, e nem retirar-se do lugar
que lhe circunscreveram; e juntamente porque saltava aos
olhos que uma semelhante assinatura, a firma de um preto,
que nunca entrou em negócios de brancos, e nem dele se faz
conta pelo encararem como uma espécie nova, era para imporem, para fazerem produzir ou persuadir ao governador,
que todo o povo era autor da revolução, que aquele fenômeno não era filho da louca desesperação de quatro oficiais
no quartel, porém da ampla vontade de todo o povo, e assim
confirmarem a simulação e falsidade com que fizeram os in-
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surgentes persuadir, que todo o povo em massa estava pronto
a fazer os últimos sacrifícios pela causa da insurreição.
O fato da bandeira que de fama afirmam as duas testemunhas à folha 292 e à folha 375 é falsíssimo, não aprova,
fama vaga não merece atenção e só é indício quando tem
origem em pessoa de autoridade e digna de fé. Ord. L.° 5 tt.
133 no princip. — Esta qualidade não é anunciada, e nem
aparece, portanto se reduz um tal dito à regra geral dos criminalistas sobre tais juramentos, e dos Imperadores em a
L. 12, § 1.° Cod. de poen — Nec vanse populi vocês audiendae
sunt.
O dito da testemunha à folha 268 é destas estravagantes,
que ninguém pode entender e nem dar a causa. A testemunha diz que soube da revolução e que não veiu a ela por
estar trabalhando (que é péssima razão e só própria de
louco) e que no dia 7 se veiu apresentar e sabendo que era
contra El-Rei quis fugir, e o Réu não o consentiu. Se o Réu
sabia que era revolução devia saber necessariamente contra
quem era? Inda porém admitida tão crassa ignorância, como
podia o Réu saber que a testemunha queria fugir para o
embaraçar? Se não fugiu foi sem dúvida porque não quis;
pois que no dia 7 se davam licenças a todos os soldados para
irem comer e fazer as outras necessidades indispensáveis aos
homens.
Todos os oficiais e comandantes dos corpos serviram
bem e até ao fim; se não servissem bem com o posto que
ocupavam, pedia, os insurgentes tinham forças, e meios de
castigar e a natureza, e a razão em semelhantes circunstâncias obrigava a servir para se escapar à pena.
O tempo foge, sou chamado a outras muitas defesas, e
portanto convencido da inocência do Réu, nada mais produzirei em sua defesa: êle está incluído na lei geral de que os
fatos de obediência forçados não são criminosos, e que não
está envolvido no crime da entrega sem resistência, pois que
esteve debaixo de ordens de superior, e que foi por êle entregue e nem no fato da revolução, que nem nele apareceu,
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nem para êle cooperou, e que como tal é um inocente, e deve
ser restituído à sua boa fama e antigo posto.
F. I.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Manuel Gonçalves da Rocha
(No alto do documento): N.° 41. N.° 32.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
30, 35, 7 n.o 1
28)

Diz Joaquim Ramos de Almeida, sargento-mor do Regimento de Henrique Dias, que lhe faz a bem que o Reverendo
Vigário do Bairro da Boavista lhe dê por certidão se o Suplicante fêz na igreja da Estância um funeral, na morte da
Nossa Augustíssima Rainha, a Senhora Dona Maria Primeira.
Nestes termos.
Pede a Vossa Senhoria Muito Reverendo Senhor
Doutor Provisor seja servido mandar passar a certidão pedida.
E Receberá Mercê.
Passe
Sampaio
Gabriel Bezerra Bitencourt. Presbítero Secular e Vigário
Colado na Paroquial Igreja do Santíssimo Sacramento do
Bairro da Boavista, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus
guarde, etc.
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Em observância do respeitável despacho do Ilustríssimo
e Reverendíssimo Doutor Provisor e Governador do Bispo
Supra, atesto que o Suplicante Joaquim Ramos de Almeida,
sargento-mor do Regimento de Henrique Dias na Igreja da
Estância, nesta freguesia aos dezesseis de setembro do ano
de mil oitocentos e dezesseis fêz recitar com toda a decência
um ofício solene e missa e oração fúnebre pela Nossa Augustíssima Soberana, e Senhora Dona Maria Primeira de Gloriosa e Saudosa memória, o referido é verdade e o afirmo
em fé de pároco. Boavista, 27 de agosto de 1818.
O Vigário Gabriel Bezerra Bitencourt
O Desembargador Antero José da Maia e Silva, professo
na Ordem de Cristo, Ouvidor Geral de Pernambuco, Juiz da
índia e Mina pelo dito Senhor, que Deus guarde, etc. Faço
saber que me constou por fé do escrivão que esta escreveu
ser a letra e sinal da certidão retro do Reverendo Vigário nela
conteúdo a que ei por justificado. Recife de Pernambuco, 2
de setembro de 1818. José Pereira de Lima Gondin subscrevi.
N.° 137
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 2 de setembro de 1818.
Guilherme
I — 30, 35, 7 n.o 2

29)
DEFESA DE JOAQUIM JERÔNIMO SERPA
Senhor.
É o Réu Joaquim Jerônimo Serpa, como cirurgião-mor
do extinto Regimento de Artilharia de Pernambuco, acusado
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de suspeito em a louca insurreição que se principiou em a
desgraçada tarde de 6 de março de 1818, em a Vila do Recife,
por quatro oficiais daquele Regimento, que tendo desatinadamente dado a morte ao seu chefe e pouco depois ao Tenente-Coronel Alexandre Tomás, em o quartel, julgaram em
sua sandice, que o único meio que lhes restava então certo
como inevitável perigo, era mudar a ordem pública, fazer um
transtorno geral e à sua sombra evadirem-se à justa e certa
pena que os seus crimes lhes tinham preparado.
As insurreições ou são obras do acaso de circunstâncias
impensadas, ou de trabalhos arriscados; longos peníveis e
de incerto evento; aquelas se fazem em um momento e estas
em muitos tempos; aquelas são filhas da desesperação e
desordem do espírito e estas de idéias e planos combinados
por dois ou três homens e meios proporcionados para a ação
e sustentação; aquelas são sempre feitas por furiosos estúpidos e pobretões, e estas por homens de conhecimentos,
crédito público e sem meios; aquelas desenvolvem-se por
meio de estragos e desordem por assassinos, expressões sem
meios e estas por medidas de segurança e tranqüilidade e
em tempo adequado e com meios.
A do Recife foi sem dúvida da primeira ordem, foi um
verdadeiro motim militar, filho das circunstâncias e por
gente que não tinha nem riqueza, nem sabedoria, nem representação, nem meios, nem preparos e em um tempo o
mais impróprio possível em que toda aquela vasta capitania
estava entregue à fome pela cruel seca que abrasava os
campos, sorvia os rios e a natureza negava às sementeiras não
só o crescimento, e produção, porém, mesmo a existência.
Os meios que apareceram foi a obediência cega da tropa
de linha aos seus oficiais, os criminosos que existiam nas
cadeias e a gente de cor escrava, nascida e habituada a servir
pelo medo do azorrague, a fugida imprevista do governador
e cabos de guerra, a covardia do Marechal José Roberto em o
Campo do Erário, a não ouvida Capitulação feita com os
Rebeldes e a posse em que entraram das armas, das munições
e do dinheiro da reserva que existia no Erário e que com
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mão larga entraram a repartir pela população e com êle a
ganhar-lhe a vontade; o terror dos habitantes da vila incutido
pelas mortes que fizeram e pelo abandono e orfandade em
que os deixaram os que tinham obrigação de os defender.
Tendo, pois, Senhor, a revolução de Pernambuco origem
na desesperação de quatro oficiais e nas desgraçadas circunstâncias em que se acharam, é, sem dúvida, que nem o Réu
e nem nenhum habitante de Pernambuco podia ter idéias
nem remotas de um tal acontecimento; porque só a Deus é
reservada a ciência do que são capazes de fazer loucos e desesperados.
O Réu, é verdade, Senhor, era cirurgião-mor daquele
Regimento; era contudo habitador de Olinda; era o cirurgião
do partido da Câmara, das comunidades, das casas principais
daquela cidade e por esta causa só vinha ao Recife na ocasião
em que devia comparecer no Regimento, para as revistas
quando pegava em armas, ou quando era chamado para receitar algum oficial que enfermava gravemente e que se não
queria medicar com Ajudantes de Cirurgia do Regimento.
Habitante o Réu de Olinda e ocupado no curativo de
imensos doentes, repugna ter estreita amizade com os oficiais do seu Regimento e freqüentes comunicações; por estarem em distância de légua e terem o Réu e eles obrigações
diárias que os obrigava a estar e permanecerem no Recife e
aquele em Olinda; a amizade, pois, do Réu para com os oficiais do seu Regimento e destes para com o Réu não passava
de um trato civil próprio e particular das corporações de
todos os corpos em que se serve.
Desta eterna verdade, pois se segue que ainda no caso
negado, de que houvessem anteriores idéias de revolução, elas
não podiam ser comunicadas e sabidas pelo Réu; por um
homem isolado do Regimento, ocupado do curativo de quase
toda a cidade.
Ainda mesmo feita a Revolução e instalado o Governo,
permaneceu o Réu tranqüilo na cidade, não foi ao Recife
senão no dia 14, em que foi avisado por José de Barros Lima,
que então comandava o Regimento, para comparecer; o Réu
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era membro daquele corpo, era obrigado a obedecer e com
muito mais cuidado em tempos tão arriscados e perigosos; e
tempos em que existiam as duras leis de ser Réu de morte o
que se não quisesse prestar ao serviço dos insurgentes e de
ser decapitado todo aquele que se achasse preso logo que aparecesse qualquer pincel de contra-revolução.
A distância em que vivia o Réu do Recife o obrigava a
serem as suas relações em Olinda e de se esfriarem e extinguirem-se as que adquiriu naquela Vila do Recife, na sua juventude; não visitava, pois, o Réu, aos habitantes do Recife,
além dos seus parentes e superiores e isto mui raras vezes
quando era obrigado a entrar na vila por ocasião do serviço;
não foi nunca a casa de Antônio Gonçalves da Cruz, conhecido pelo nome de Cabugá, casa onde concorriam as principais pessoas do Recife, atraídas pelo jogo; pelo mesmo
princípio não ia também à casa de Felipe Néri Ferreira, casa
onde também concorriam os mais honrados e decorados habitantes da vila, conduzidos não só pelo jogo e passa-tempos,
porém pela sua representação e boa roda de amigos e parentes; a esta casa, apesar de seu respeito, apesar de ser
irmão do Doutor Desembargador Corregedor da Comarca, o
Réu só a ela foi uma vez, de visita e talvez fosse muitas se
a distância e as suas ocupações o não impedissem.
Se o ir a casa daqueles eclesiásticos de que falam as
testemunhas, era crime, mal estava a testemunha à folha
169, que foi discípulo daqueles eclesiásticos e com eles vivia
sucessivamente, mal estava também a testemunha de folha
364 que não cansava em visitá-los, mal estavam os habitantes
do Recife, que todos iam a casa daqueles homens. Felipe Néri
Ferreira, o Vigário de Santo Antônio, Morgado do Cabo e
outros, onde se diz havia clubes, ainda existem, confrontem-se estes com o Réu; êle o requer uma e muitas vezes, se
houver um só que afirme que o Réu ia a sua casa, que lá
comia e assistia a jogos, êle será Réu.
De uma vez, não há e nem pode haver prova de ajuntamentos revolucionários em Pernambuco e muito menos em
tantas casas onde reinava o entretenimento do jogo e para
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onde concorriam quase todos os habitantes decorosos da Vila
do Recife, todos os Cabos de guerra, Magistrados, negociantes e pessoas todas honradas, e limpas, e a todas as
horas. Casas de assembléias jamais podem ser sedes de
Clubes Revolucionários não só pelo segredo e sossego que exigem tais negócios, como porque a concorrência põe em perigo o segredo, se é que é possível existir segredo em tanta
gente, em tantos jovens e por tantos anos como se boata.
Demais se o Réu tivesse particularidade de amizade com
os Oficiais do Regimento e intenções avessas, teria vindo assistir no Recife, quando o Regimento veio de Olinda aquartelar-se nesta praça e não ficaria isolado naquela cidade e
muito menos deixaria de correr no dia 6 a ajudar aos seus
consócios e não ficaria como ficou impassível em sua casa
até o dia 14, como tudo prova a justificação n.° 1, do
Apenso.
Servir, pois, o Réu de cirurgião do Regimento, lugar que
ocupou nove anos, nada induz contra êle e o exclui de todo
o cheiro de co-réu e o fato de não acompanhar o Regimento,
quando saiu para o Norte é decisivo e demonstrativo de que
nem tinha adesão à causa, nem às pessoas que servia por ser
por Vossa Majestade constituído cirurgião-mor.
Demais quem de boa fé, quem com sinceridade louvaria
uma revolução marcada com o ferrete da instabilidade e
desesperação e loucura; um fato praticado por quatro loucos
militares, aos quais se uniu um desmiolado chamado negociente e um eclesiástico entusiasmado e seduzido por aqueles
militares e abrasado em cólera por se dizer que o Governador,
de quem era muito amigo pela proteção de quem veio habitar na Vila do Recife e ser Capelão do Hospital, o havia
mandado prender. Que homem sensato, estando ao fato e
conhecendo a desordem das cabeças revolucionárias, o desgosto geral e falta de meios para se manter a insurreição, se
poderia a ela unir e tê-la em boa conta! Se alguns homens
revestidos do poder, representação e riquezas, e moradores
em grandes distâncias e fora do alcance das baionetas e
bocas de fogo dos rebeldes, e que podiam se unir às forças e
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interceptar o castelo da revolução o não fizeram por medo e
sim vieram cumprimentar o novo governo, render-lhe obediência, louvá-lo e prometer-lhe socorros; como não lhe obedeceria o Réu, estando debaixo da sua disposição, das suas
espadas e sem riquezas, poder e meios! Se aqueles não foram
presos, fazendo tanto, por que destino o foi o Réu, que nada
fêz, que obedeceu a força irresistível! Tanto é verdade, que
tudo tem uma Estrela, ou feliz ou fatal!
Tanto era o ódio do Réu àquela nova ordem de coisas
que logo que soube que as forças rebeldes tinham determinado sair a fortificar-se em outro ponto e que êle era como
cirurgião-mor obrigado a acompanhar, se retirou, fugiu e se
foi ocultar em um lugar solitário; entregou-se à fé do proprietário do sítio, que o podia sacrificar ao furor dos rebeldes.
Retirados os rebeldes e levantados no Recife as Reais
Bandeiras, o Réu, cheio de júbilo e prazer, veio cumprimentar o Governador, por ordem de quem foi servir à Vossa
Majestade em o Quartel Militar.
Eis aqui, Senhor, o Réu que tem sofrido os duros incômodos de uma prisão incomunicável, um homem que nada
obrou, que continuou a exercitar a sua ocupação, que não foi
nem cooperador e nem expectador da revolução, que caindo
no poder dos rebeldes quando Olinda foi invadida por se lhe
ter tirado o meio de defesa, a força que a guarnecia, por
ficar abandonada a si mesmo; é, pois Senhor, o Réu um
verdadeiro inocente, um ente que só o ódio e inveja do seu
estado e os desejos !de subsistir em Olinda o poderiam
tornar Réu.
Sem prova plena e mais clara que a luz do dia, ninguém
deve ser condenado. L. 16, Cod. de poen., L. 4; Cod. de prob.,
L. ult., Cod. si ex fals. instrum. Contra o Réu não há provas;
indícios, presunções não fazem prova; ninguém por eles pode
ser condenado, por serem sempre falíveis, diz o Doutor Desembargador Pascoal José de Melo, obra citada, tít. 18, § 5 =
=Nemo ex indiciis condemnandus. Cum vero indiciis nemo
plene et perfecte convinci possit, et in criminalibus requi-
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ratur probatio luce meridiana clarior, quae scilicet iudicem
de delicto et deliquente certum reddat (Tit. XVII, § 18).
Se eu, Senhor, por má fortuna não tenho demonstrado
a inocência do Réu e que se acha até provada com os
documentos juntos; documentos que não merecem menos fé
que a Devassa, por estarem na mesma linha, por não haver
outro meio de defesa em razão da distância em que se acha,
por se deverem ampliar mais os meios de defesa que os de
acusação, por interessar, mais à sociedade a salvação do vassaio que a sua condenação; neste preciso caso então, Senhor,
reclamo em favor do Réu a anistia de 6 de fevereiro de 1818,
o perdão que Vossa Majestade pela sua Incomparável Piedade se dignou conceder aos seus fiéis vassalos, que ainda
não se achavam presos naquele dia de Graças e prazeres, dia
que será sempre fausto nos anais da história, pois que da
certidão junta consta que o Réu foi preso em 6 de abril do
dito ano, dois meses depois da Graça.
F. I.
Com cinco documentos sem vício.
Ofereço
Antônio Luís de Brita Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Manuel Gonçalves da Rocha
(No alto do documento): N.° 81. N.° 53.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
I — 30, 35, 9

234
30)

DEFESA DO PADRE JOSÉ FELIPE DE GUSMÃO
1

Sic igitur Leges Civitatibus Conscribantur, ut Patris Matrisque personam
Lator legum penitus gerat.
Plat., de Legib., Dialog. I. *
Senhor.
Nem todas as ações contrárias às Leis são delitos, nem
todos os que as cometem devem reputar-se culpados. A ação
sem vontade não é criminosa, vontade sem. ação não deve
expor à pena. Consiste, pois, o delito na violação da Lei, precedida da vontade de a violar, porque sendo a vontade a faculdade da alma que nos determina a obrar, segundo os movimentos do coração e os cálculos da razão, não podem dar-se
tais circunstâncias naquele que obra por violência, que é a
impressão de uma força estranha que nos arrasta a nosso
pesar.
Aplicados estes princípios que são da mais depurada
Jurisprudência Criminal ao caso do Réu, o Reverendo José
Felipe de Gusmão, é da última evidência que êle nem por
sombras deve ser julgado Réu pelo fato de que é acusado,
fato de que só consta legalmente, pela franqueza com que
êle o confessou, pois que aliás ficaria em dúvida, dada a
nenhuma prova que a devassa oferece.
Em verdade que prova pode deduzir-se do dito da primeira testemunha, João Francisco da Silva Pinto, Vigário do
Desterro, a folhas 157 e 158?
Êste bom Eclesiástico cheio de inimizade pelo Réu, como
se deixa depreender facilmente do teor do seu juramento,
conta a sua história que o Réu, seu coadjutor, lera as proNOTA
A letra I, a nona do alfabeto, foi aqui utilizada para indicar
que o trecho citado se acha no Livro IX [859.a] das Leis de
Platão.
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clamações do Governo Eclesiástico e que aumentara palavras a benefício do governo rebelde, a que em todo o tempo
se mostrara afeto. Conquanto nada valha este juramento, à
falta de congruente razão, êle se destrói pela célebre que a
testemunha produziu ultimamente, dizendo que o Réu lhe
fora dar satisfação e pedir perdão das palavras que contra
êle proferira, acrescentando que protestara de assim o pôr
em prática. Que monstruosa contradição, que pueril inconseqüência! O Réu vai dar satisfação e pedir perdão duma injúria proferida e ameaçada em ausência do indivíduo; e na
sua presença e no mesmo ato, protesta de a pôr em prática!
Isso é uma inépcia e os Juizes não atendem a inépcia. Cícero,
pro Cluent.: imperitorum hominum rumusculos aucupare.
Mas este bom Pároco, que não satisfeito de que o Réu já
tivesse lido as proclamacões, quis êle mesmo torná-las a intimar ao povo, dizendo == já foram lidas, mas agora o vão
ser pelo vosso verdadeiro Pároco = Esse bom Pároco, repito,
que ao proferir o sagrado Nome de Vossa Majestade, designado naqueles papéis pelo de Príncipe, acrescentava de sua
lavra = que Dteus o haja = Aquele bom Pároco, repito, que
à primeira notícia da revolução foi logo para Pernambuco a
mercear-se do Governo Rebelde e que voltando para a freguesia ostentava de o ter de mão, por ser o principal membro
dele, casado com uma filha de Bento José da Costa, seu Protetor; aquele bom Pároco, torno a repetir, tinha necessidade,
tinha interesse de imputar ao Réu circunstâncias de que êle
só devia responder e que o tornavam criminoso; bem à
maneira das más mulheres, que adiantam sempre às outras
o sórdido epiteto que elas merecem; mas sabido é que a testemunha que no depoimento tende a desonerar-se de algum
crime, não tem crédito. Farinac. de apposit. Contra person.
test qusest. 63 n.° 213.
A segunda testemunha, Bento Correia de Oliveira, à
folha 159 verso, depondo de vista sobre o fato de ler o Réu as
proclamacões na Igreja, nenhuma outra circunstância acrescenta que possa tornar criminoso aquele fato; antes o que
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acrescenta de ouvida, é a ordem que o Réu tivera da Autoridade competente que o ameaçara, o que sem dúvida o escusa.
A terceira testemunha, Manuel Ramalho de Vasconcelos,
à folha 159, faz uma tal mistura no seu depoimento que nada
com certeza se pode desenvolver. Principia que sabe por ser
público que o Réu leu em três domingos sucessivos na Igreja,
duas proclamações; uma do Deão, Vigário Geral e outra do
Governo rebelde; e no segundo domingo disse principalmente... (refere a história do Vigário) e conclui que tudo vira
e presenciara; e em conversa algumas vezes dizia o Réu que
o novo Governo podia ser bom e a Pátria feliz em algum
tempo. Que escrupuloso analítico poderá desenvolver do tenebroso montão de semelhante depoimento o que esta testemunha afirma de publicidade e o que de vista? Veria acaso
ler as proclamações? Mas êle diz que o soube por ser público;
veria o acrescentamento contra o vigário? Mas sendo a continuação daquela leitura, deve necessariamente estar debaixo
da mesma razão de ciência; logo, o que a testemunha diz
que vira, por força da mais estrita análise, só foi as conversas do Réu com que conclui o seu juramento; mas felizmente quando referisse conversas criminosas, que crédito
pode ter sendo a êste respeito singular? Nenhuma prova de
certo se deduz dos depoimentos dessas testemunhas, nem
ainda a respeito da certeza dos fatos; porque a primeira referindo-se à notoriedade não assina a origem dela, vindo, em
conseqüência a ser um princípio vago e um rumor popular
que em direito não pode gerar credibilidade. A segunda é
única sobre o fato da leitura e sabido é que = dictum unius,
dictum nullius =. A terceira é um. montão de coisas que não
produz senão a confusão; e poderá do todo destas testemunhas resultar certeza moral, esse mesmo único, miserável
meio que nos resta sobre as verdades de fato? Resultará dos
ditos destas testemunhas aquela grande probabilidade que
constitui a certeza moral que no sentir do Conde de Buffon,
no seu ensaio de aritmética moral § 3, está para a certeza
física que é a muito grande probabilidade, como 22, 18, 999
está (sic) para 10.000?
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Certamente não; êste fato ficaria na razão dos não provados, se o Réu com a franqueza que lhe é natural e que é
do
Senhor,
um
Ungido
de
altar,
do
Ministro
um
de
própria
o não tivesse confessado em Juízo; mas confessaria acaso um
fato criminoso? Não decerto. Todos os Escritores de Direito
Natural, todos os publicistas convém que atos de obediência
da
armado
está
mas
ilegítimo,
que
ao
governo
prestados
se
razão
a
toda
e
com
porque
criminosos,
são
não
força,
como deixamos notado, o delito não é senão a violação da
Lei, com vontade deliberada que Lei há entre nós que nos
Criminal,
Código
nosso
O
usurpador?
ao
a
obediência
proíba
a Ord. do L.° 5.°, tit. 6 legisla até o ponto de imperar o Sober ano, mas quando uma força estranha, quando uma usurlegislar?
como
seu
Governo,
o
desaparecer
faz
rebelde
pação
A quem? A homens que estão debaixo dos ferros de outro?
Seria imprudência e negatória puerilidade que até é crime
supor nas Leis.
Depois, quando houvesse Lei, que vontade se poderia
dar no Réu em violá-la? O Réu é indivíduo Eclesiástico, cujo
caráter é a mansidão recomendada no Evangelho, abandonado ao Governo Rebelde, pelo desamparo dos representantes
do de Vossa Majestade; o Réu poderia êle na sua fraqueza
individual recusar-se à ordem positiva e ameaçadora da Autoridade a que os legítimos loco-tenentes de Vossa Majestade
o entregariam? Não seria isto atender contra a sua existência que todas as Leis Naturais comandam de conservar?
Quem insulta a força merece ser por ela esmagado e sacrifícios inúteis sempre foram taxados de imprudência. Nenhum Soberano jamais os comandou.
Se as Leis Civis devem inspirar a perfeição moral, elas,
entretanto, não têm direito de a exigir; podem sim dar Mártires ao Heroísmo, como a Religião os deu à Fé, mas não
a
coragem
netêm
não
aquela,
os
como
punir
que
podem,
cessaria para tal sacrifício. Filangieri tom. 4, Cap. 13,
pág. 165.
Sendo, pois, de suma evidência que o fato forçado que
o Réu praticou se não pode ser imputado por princípio ai-
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gum de Jurisprudência conhecida, é claro, que êle deve ser
declarado inocente, reparação única que resta a tantos males
e a uma tão longa cadeia de trabalhos imèritamente sofridos,
mas se apesar de tudo, o que não é esperável, Vossa Majestade, pelos Egrégios Ministros de que felizmente é exornado
este Régio Retíssimo Tribunal, entender que o Réu ainda
assim errou ou cometeu alguma falta, não há então senão
recorrer à Clemência de Vossa Majestade, a quem apresentamos o Réu, como outrora o Orador Romano apresentou
Ligário = Ignoscite, Iudices, erravit, lapsus est; non putavit;
Si unquam posthac... Non fecit, non cogitavit, falsi testes,
fictum crimen.
Os três depoimentos juntos provam a inocência e fidelidade do Réu para com o seu Augusto Soberano e mostram a
falsidade da argüição das testemunhas.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Ofereço
Manuel Gonçalves da Rocha
—
N.° 10.
N.°
64
alto
do
documento):
(No
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
30,36,3

31)
DEFESA DE FRANCISCO XAVIER MONTEIRO
DA FRANCA
Vos oro, obtestorque, Iudices, ut in sententiis ferendis,
quod sentietis, id audeatis. Vestram virtutem, iustitiam, fidem, mihi credite, is maxime probabit, qui in iudicibus legendis optimum et sapientissimum et fortissimum quemquem legit; Cie, pro Málone.
Não pode haver questão mais melindrosa para um
Advogado do que a do Réu Francisco Xavier Monteiro da
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Franca? E com razão, o temor deve definhar a facúndia do
Orador, a desteridade do Defensor? Trata-se de um homem
acusado do maior dos crimes contra o Soberano e contra o
Estado? Êste Augusto e Tremento Tribunal representa o
mesmo Soberano ofendido, os juizes são Delegados, são procuradores do mesmo Supremo Imperante. Eles mesmos como
membros do Estado ultrajado são outras tantas partes e eu!
Eu mesmo partícula dos anéis da cadeia que forma a Nação,
sinto irritado todo o horror de voragem imensurável em que
nos pretendia abismar um punhado de malvados! Que farei!... É a primeira vez que a minha pena lavra vagarosa
as tardias idéias que lentamente me ocorrem na defesa de
um Réu, com o temor de ver malograda a diligência de o
salvar!
Mas graças à inocência! Graças à Ilimitada Humanidade do Nosso Clementíssimo Monarca, graças à retidão e
luzes dos Sábios Magistrados! Aparece o fato; mas a instrução do processo prova a inocência do acusado e a discussão da questão patenteia a verdade; e a Justiça triunfa!
É o Réu acusado de ser um dos membros do intruso infame governo da cidade da Paraíba; e que direi eu senão
confessar que êle o foi; mas bastará somente havê-lo sido
para sua condenação? Não certamente; porque se o simples
fato constituísse a prova convincente do delito, em tal caso
não se lhe concederia espaço para a defesa. Para se julgar
convencido é necessário provar que êle assumiu o lugar de
própria vontade, ou que podendo evitá-lo o não fêz; o contrário mostraremos. Exponhamos, portanto, o fato e examinemos a parte que o Réu teve nele.
O vulcão que no infausto dia 6 de março de 1817, rebentou na Vila do Recife, espalhou as suas chamas na Cidade da Paraíba e a lava se distendeu por aquela Província.
No dia sete um jangadeiro deu à noite as primeiras confusas
notícias da revolta. O dia oito, nove, dez, onze e doze foram
passados entre sustos de todo o povo. O Governo, então interino, encarregou a Estevão José Carneiro, Comandante da
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Tropa da primeira linha e a Amaro Gomes Coutinho, Coronel de Infantaria Miliciana a defesa da cidade.
Ao despontar do dia treze soou a notícia da retirada do
Ouvidor, primeiro membro do Governo e pouco depois os
dois comandantes das duas linhas em tumultuoso a juntamento se postam na parada geral, no largo da residência do
Governo, próximo da habitação do Réu, o qual ao primeiro
movimento, trancadas as portas, chora no centro da sua famíüa a desgraça da sua Pátria e de seus concidadãos.
Não era passado muito tempo quando o Réu a duros
golpes foi obrigado a abrir as portas e a receber a intimação
de um Oficial de Milícias à testa de uma escolta que o acompanha de ordem de .Amaro Gomes. O Réu tremendo é levado à parede e ali o infame Amaro Gomes ordena à escolta
que o conduza à Sala do Governo; ali entra o Réu e ali acha
os Ajudantes de ordens Francisco Inácio do Vale, o Capitão
João Soares Neiva e o Secretário Antônio Manuel da Silva
Coelho, todos guardados por sentinelas; entram depois com
o Réu, o Escrivão da Fiazenda, Joaquim Antônio de Oliveira
e outros; e em pouco tempo a força congregou a maior parte
dos empregados.
Ninguém figura neste ato, senão os dois chefes das
forças armadas; lançam eles em um Edital as primeiras ordens subversivas da Autoridade Legítima, passam outras
para a cidade e para fora; eles dissolvem à frente de baionetas o Governo Real e mandam depois retirar a todos. Nessa
mesma tarde do dia treze mandaram à habilitação do Réu,
que era o Tesoureiro do Erário, buscar as chaves dos cofres
que nunca mais lhe foram confiadas.
No dia quatorze, adiantada já a manhã, é o Réu novamente chamado por outra escolta; chega quando a maior
parte das pessoas estão juntas na sala; o Réu é repreendido
por Amaro Gomes, pela demora e notificado para aparecer
todas as tardes e as mais ocasiões que o geral do povo concorresse. Então, em uma nefária arenga, Amaro Gomes expõe a necessidade de nomear governo e com esta fala se
finda a conferência. De tarde foi o Réu conduzido terceira
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vez por outra escolta e ameaçado como traidor se espontâneamente não concorresse. Mandaram-no assinar um papel,
onde tinham assinado todos os que tinham ido primeiro do
suscontumácia
sua
A
podia
êle?
faria
e
o
Réu;
que
que
Retíssimos
oh
Fêz,
rebeldes?
dos
fúrias
das
a
torrente
pender
Senhores, o que em tal caso faria um varão prudente; o
mesmo que os mais fizeram.
No dia quinze o Réu concorreu sem escolta e congregados
todos foram mandados para o lugar de Bom Jesus, à entrada
da
frente
à
êste
marchando
Amaro
Gomes,
da cidade, por
tropa rebelada. Chega depois de longa demora a tropa revolucionária da Vila do Pilar, comandada pelo Sargento-mor
Antônio Galdino, composta de mais de duas mil pessoas de
ser o
costuma
como
desarmadas,
e
armadas
de
cavalo,
e
pé
Majestade
leais
Sua
à
vassalos
os
Então
tumulto.
em
povo
desanimaram, conhecendo que a lepra havia lavrado.
Entra-se na cidade e ordena-se a retirada, sem outra
agregação ou ato algum. O Réu se reconcentra no seio da
sua família, onde passa a tarde; os ânimos estão irritados
com a maravilhosa novidade, os rebeldes petulantes, e quem
sem
forças,
sem
tropa,
sem
oporia,
proteção!!!
se
si
por
No dia dezesseis o Réu se apresenta, como os mais, (já
lhe não era tolerada a contumácia), é mandado entrar para
um quarto onde se achavam os Ajudantes de Ordens, Francisco Inácio do Vale, João Soares Neiva, o Coronel Matias da
Gama, o Escrivão Deputado Joaquim Antônio de Oliveira e
outros.
Em gabinete separado e mais distante se achavam Amaro
Gomes, Elstevão José Carneiro, entram uns, saem outros já
alegres, já contraíeitos. Depois é chamado o Réu por um
oficial, acha ali o Tenente-Coronel Francisco José da Silveira, o Padre Antônio Pereira de Albuquerque, Inácio Leoda
Silva
Coelho,
Antônio
Manuel
e
Albuquerque
de
poldo
Amaro Gomes Coutinho, Estevão José Carneiro da Cunha.
Silveira intima o Réu que por eleição já feita é nomeado
membro do Governo, o Réu objeta as suas razões, a sua nulidade; são-lhe desatendidas e se lhe responde que não é chak
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mado para comandar, que não é pesado ser membro do Govêrno, que a sua conduta regular e pacífica o tinha abonado para com o povo. Oh triste condição da espécie humana! Como até a virtude pode ser o suplício do homem! O
Réu insiste e à sua oposição responde o Padre Antônio Pereira de Albuquerque que um tiro de pistola é a recompensa
de quem resiste à Pátria.
Ali sobre os Santos Evangelhos profanados e as espadas
dos dois chefes da força armada, se presta um juramento
violentado; ressoavam vivas do povo, ninguém ousa opor-se
e tudo parece aprovar o infame sacrifício da honra e da
vida! Torno a exclamar que fazia o Réu? Opor-se-ia? A morte
era iminente e atalharia ela o progresso do mal? O Réu compareceu naquelas ações gerais, a que em corpo moral era
obrigado e como um homem constrangido concorre nas ocasoes de que se não podia evadir; não era admitido a conselhos secretos que entre si faziam em suas próprias casas.
Nos últimos dias quando havia suspeitas de marcharem vassalos leais a restabelecer a ordem legítima, uma
escolta vem conduzir o Réu ao Mosteiro de São Bento, onde
é vigiado. Chega a notícia de que em Santa Rita, quatro léguas distante da cidade, se acha o povo em massa da mesma
Vila do Pilar que formou a revolução, ainda os loucos pretendem resistir, conduzir os cofres para Pernambuco e à instância do Réu o Padre Francisco Custódio, Guardião dos
Franciscanos, vai tratar com os comandantes o modo de entrar sem derramamento de sangue e de poupar os incalculáveis males de uma guerra civil.
Eis aqui a exposição real da verdade e se pela devassa
se não prova particularidades e circunstâncias pelo menos
se prova tanto quanto fique evidente a força que constrangeu
o Réu.
Examinemos os processos. Três se apresentam contra o
Réu a devassa do Juiz de Fora no Apenso I. O Sumário o
mesmo Apenso I; a devassa do Ouvidor Apenso L.
Notemos os ditos, acharemos neles a prova da defesa que
a afetação e obscuridade com que juraram não puderam en-
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cobrir; notemos as contradições de outras testemunhas e da
combinação saltará a verdade.
Feliciano José Henriques, à folha 346, Apenso I, jura que
ó Réu serviu de membro de Governo, o que sabe por ver;
mas que não sabe nem ouviu dizer que antes da revolução
alguém dela soubesse; e que só dela sabiam os próprios cabecas Amaro e Estêvão, os quais eram os que só podiam
evitá-la.
Luís José Diniz, folha 252, Manuel Alvarez de Araújo,
folha 255 verso; João José Botelho, folha 261 verso; Bernardino José Cavalcante, folha 267; Manuel Coelho de Melo,
folha 271; Antônio Manuel de Barros Cavalcante, a folha
280, todos juram que sabem por ver que o Réu foi membro
do Governo, mas nenhum acrescenta circunstância alguma
que mostre que o Réu teve parte na nomeação. Pedro da
Silva Figueiredo, a folha 276, jura por ouvir que a Amaro
Gomes se uniram outros e o Réu, que foram nomeados
membros.
O mesmo jura Francisco Manuel da Costa à folha 277
verso por ouvir e M&nuel Lizardo de Figueiredo jura por
ouvir que o Réu serviu até ao fim. Estas três últimas testemunhas são moradores no Cabedelo como declararam e
firmam o seu juramento no rumor popular.
. Antônio Manuel da Silva Coelho, jura à folha 371 por
ver que a nomeação e eleição foi feita pelos cabeças Amaro
e Estêvão e outros, que foram Fuão e Fuão e que feita assim
a nomeação apareceram feitos membros entre outros o Réu.
Antônio José Batista, à folha 374, jura que sabe por
ouvir dizer que fora feita a nomeação do governo entre o Réu
e outros e que o Réu aparecera membro do Governo.
Manuel de Medeiros Furtado, à folha 378, jura que a
eleição foi feita só exclusivamente entre F. F. e não compreende no número dos eleitos o Réu.
Manuel José Ribeiro, à folha 384, jura igualmente que
sabe por ver que a eleição foi feita por determinadas pessoas e que nela não figurou o Réu. João Moreira Lima, folha
397; Antônio Gomes Leal, folha 406; José Antônio Lopes de
*
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Oliveira, todos juram que o Réu não teve parte na eleição,
designam as pessoas que nela figuraram com exclusão
do Réu.
Temos na devassa do Juiz de Fora sete testemunhas que
juram, cinco por ver e duas por ouvir que o Réu, por isso
que não ouvido para a eleição, não teve nenhuma inteligência sôbre a facção dos que estabeleceram o governo, havendo
testemunhas que positivamente declaram quem foram os cabecas que tramaram a revolta, quem podia evitá-la, quem
foi consultado na mudança da ordem pública, sem que o Réu
cooperasse, auxiliasse ou tivesse o menor ascendente em tais
fatos.
Se, pois, as testemunhas juram que o Réu foi membro
do Governo não especificam contudo circunstância alguma
que de sua parte prove delito nessa nomeação, antes provam
que foi fato alheio que lhe não pode ser imputável e se aigumas testemunhas não particularizam o modo com que o
Réu foi nomeado membro do governo, essa omissão também
não elide a prova que das outras resulta.
Na devassa do Ouvidor juram contra o Réu três testemunhas. A primeira, Manuel José Ribeiro de Almeida, à folha
12, é a décima quinta na do Juiz de Fora, à folha 384. Nesta
jurou por ver que o Réu fora membro do Governo que foi
extinto pela Restauração, que não teve parte da eleição, na
devassa do Ouvidor o juramento é circunstanciado. À folha
12 jura que sabe por ser notório que o Réu fora chamado
depois dele testemunha chegar à sua casa e ver passar Fuão
e outro acompanhados de escoltas. À folha 14 jura que sabe
pelo ver que o Secretário Antônio Manuel da Silva Coelho
apareceu na sala do governo com um papel e um livro que
se pôs em cima de uma mesa e então se publicaram para
governadores quatro, entre os quais foi o Réu um. Que de
tarde houve outro adjunto na mesma casa do governo, onde
principiando pelos governadores nomeados todos os mais assinaram um juramento à Pátria e que êle testemunha foi
dos que também assinou por medo e por força, assim como
outros muitos, porque Amaro Gomes se achava armado, bem
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"Quem
está contente levante a mão
como Estêvão, dizendo:
e quem não está declare-se" e quando dizia isto apresentava
as mãos nas pistolas que tinha à cinta.
Esta testemunha depondo que o Réu fora levado por
uma escolta, começa a mostrar a defesa do Réu, jurando
sua
casa,
em
estar
depois
dele
foi
chamado
Réu
prova
o
que
a
sê-lo
Revolta,
da
foi
não
o
tramador
Réu
porque
o
que
acudiria voluntariamente no primeiro momento em que ela
rebentou e para o principal ato. Esta testemunha quando à
folha 14 declara qual foi o modo com que se constrangeu a
da
comandantes
os
dois
nulo
o
juramento, prova que
prestar
tropa, a auxílio das baionetas e a ultimação de duas pistolas,
estavam dispostos a sacrificar os que não anuíssem, segundo
a expressão proferida em tal ato. A mesma testemunha,
francamente jura que o prestou violento, assim como os mais
e tendo jurado na Devassa do Juiz de Fora, quem constituiu o Governo, sem que o Réu tivesse parte no ato constitutivo, prova a opressão com que foi obrigado a aceitar o
lugar que se lhe deu e que nenhuma ascendência ou inteligência tinha com os tramadores.
A segunda testemunha, Domingos José Marques, à folha
20 da devassa do Ouvidor, jura que indo a casa do Réu, das
oito para às nove horas, falar sôbre uma demanda, por que
o Réu fazia seus papéis, soube por um escravo que o Réu
estava com Amaro Gomes e que pondo-se a esperar o viu
sair e tomar para casa do Silveira, onde entrou o dito Amaro,
o que êle testemunha presenciou por estar o corredor às
escuras e por isso foi à porta ver se era o mesmo e para
onde tomava; e tudo isto acontecera já depois de saber-se
a notícia do levante de Pernambuco e que êle testemunha
ficou notando isto por saber que Amaro Gomes não se dava
com Silveira e sabe por lhe dizer Narciso José dos Santos,
boticário em Pernambuco, que o Réu já antes de se declarar
a revolução, se comunicava por cartas freqüentemente com
Domingos José Martins e outros e que ambos nesse tempo
se achavam no Governo Provisório de Pernambuco.
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Esta testemunha é o mais escandaloso perjuro que se
tem apresentado em Juízo e a novela que inventa não tem
o mais remoto grau de probabilidade. Primeiramente incuíca esta testemunha o seu mau caráter, porque nenhum
homem probo, como deve ser a testemunha, se coloca às escuras na casa alheia para ver o que nela se passa. Demais
a testemunha sabia, por confissão de um familiar, que era
Amaro Gomes e foi, não obstante, à porta verificar! Era
escuro e viu que Amaro Gomes ia para casa do Silveira? E
qual era a razão desse pressentimento que o motivou a julgar
que o primeiro ia para casa do segundo? A testemunha não
declara que desconfiava de que Amaro Gomes a esse tempo
tramasse a revolução e nem que dela se tratou na Paraíba.
Demais o Réu nunca advogou, nunca e de um pleito que
esta testemunha sustentava era Advogado Francisco José
Correia. Mas para que nos demorarmos com êste perjuro?
Perguntada a testemunha referida, Narciso José dos Santos,
no Juízo da Alçada, à folha 353, da devassa do Ouvidor, jura
que nunca falou do Réu, de quem nada soube antes de acontecer a revolução. Eis aqui a regra: falso em parte, falso
em tudo. Eis aqui o que sucede de se admitir à tremenda
prova do juramento um homem sem moral, ébr-io por ofício
e tão alienado sempre que a si mesmo deu a morte. A Divindade vingadora do perjuro, poupou ao gênero humano êste
inimigo da sua espécie, da qual se havia degradado.
A terceira testemunha, Gonçalo Martins da Silva, jura
que antes do levante se a juntaram em casa do Réu e saíram
por um beco, o que sabe por ouvir dizer depois da revolução,
assim como que já havia a convenção de ser chamado por
uma escolta, o que ouviu a muitas pessoas de que se não
lembra agora.
Para darmos algum assenso à primeira fama era necessário que na devassa constasse que havia um plano concertado, mas além de não constar esse plano da devassa, o modo
com que ela foi feita na Paraíba mostra que foi devida mais
à falta de unidade nos membros do governo interino, do
que a convenções anteriores. Entre o dia da notícia ao dia
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da revolta, mediaram oito dias e não é êste o modo com que
se manifesta uma rebelião para que os ânimos estão disrevolucionário,
se
era
Réu
o
Se
aprazado.
dia
e
o
postos
tinha conspirado para o infame atentado, que necessidade
havia de se fazer a ficção de ser violentado por uma escolta?
era
Se
rebuço?
êste
ter
fim
plano,
necessidade,
podia
que
Que
da
mesma
conduzidos
mais
membros
os
foram
não
porque
maneira? Se era particular do Réu, qual a vantagem que
lhe podemos supor? Para que queria o Réu campar de coato
para uma ação que era conseqüência de suas premeditações?
E os mais conjurados estavam dispostos para esta ficção contraria ao seu modo de pensar?
Passando ao Sumário, jura a primeira testemunha, Manuel Coelho de Melo, à folha 141 verso, circunstanciadamente, que no dia treze de março vira chegar o Réu a casa
do governo, escoltado por soldados e que no dia dezessete,
estando o Réu na sala dos Ajudantes de Ordens com outros
muitos fora procurado e vira vir de dentro de outra sala,
Amaro Gomes, que leu publicamente um papel, declarando a
nomeação do governo e ouviu êle testemunha, entre outros,
nomear o Réu, que exercitou o dito emprego no concurso
dos outros e acrescenta que o sobredito Réu não costumando
a visitar nem ter maior amizade com o referido coronel,
ouviu dizer que antes da revolução o dito coronel visitava
o Réu.
Portanto declara a testemunha que o Réu estava na sala
dos Ajudantes de Ordens com outros muitos, que viu vir de
dentro da outra sala o Coronel Amaro Gomes perguntar pelo
Réu, tornar a entrar na sala particular, sair com um papel
na mão, ler publicamente a nomeação do governo e entre
os nomes o do Réu. Duas observações correm de plano, primeiro que o Réu não foi admitido ao conciliábulo que se fazia
nessa sala, de onde saíra Amaro Gomes, porque o Réu estava no quarto dos Ajudantes de Ordens na concorrência
dos outros. Em segundo lugar o Réu não foi ouvido, não
concorreu para a nomeação, nem influiu porque o coronel
saiu do conselho secreto com o papel que continha a no¦
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meação e então foi que o Réu, assim como o mais povo soube
pela leitura do que se havia tratado. Combina o dito desta
testemunha com as sete que na devassa do Juiz de Fora declararam o modo da eleição. Que o Réu assistiu a atos do
governo e assinou papéis é verdade, mas tanto estava na sua
mão deixar de o fazer como esteve deixar se ser nomeado.
Vem a mesma asseveração das visitas e reconciliação do
Réu com Amaro Gomes; a linguagem é a mesma da testemunha da devassa, folha 20 da devassa do Ouvidor e a origem
é o mesmo rumor vago. Contudo a testemunha jurou que
o Réu fora conduzido por uma escolta, já depois de congregadas as tropas na parada à frente da casa, onde se ajuntaram os conspiradores e quanto declarou por ver e presenciar é a favor da inocência do Réu.
Feliciano José Henriques, segunda testemunha da devassa jura no Sumário, à folha 143 verso, que sabe por presenciar e por ouvir notoriamente que era constante o reparo
que se fazia geralmente de que sendo o Réu desafeiçoado a
Amaro Gomes e pouco unido a Silveira, pouco antes da revolução se tivesse congraçado de maneira que a casa do Réu
era por ambos freqüentada, reparo que se fêz depois da revolução, que foi quando êle testemunha ouviu falar e combinar-se que talvez a freqüência daqueles ajuntamentos fosse
para o fim que apareceu. Jura mais que em treze de março
em que se fêz o levante nesta cidade, depois de desfeito o
Governo Interino foi imediatamente o Réu chamado e o viu
sair de casa acompanhado de quatro ou seis soldados. Que
no dia dezesseis observou entrarem para o gabinete alguns
de Itabaiana e passado algum tempo apareceu na sala o Coronel Amaro Gomes e publicando-se o nefando governo foi
o Réu nele incluído. Jura mais que o Réu assinou todos os
decretos e ordens do governo e que segundo a voz geral era
o Réu quem dirigia e minutava os papéis, assinando o Réu
em primeiro lugar e que ouvira em casa do Réu dizer êle
que sempre teve muita inclinação e opinião para estes governos republicanos.
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Principia esta testemunha com a fábula de se ter o Réu
congraçado com Amaro Gomes, segundo a notoriedade e querendo também pôr cabedal de sua casa, estendeu a notícia
a união e freqüência com Silveira e Albuquerque e conclui
que talvez fosse para o fim que apareceu. Temos a testemunha em lugar de jurar o que sabe fazendo juízos e jurando por presunções; mas se essa figurada união foi antes
da revolução, era natural que o reparo se fosse também
antes e logo que ela aconteceu. Duas ou três pessoas de aiguma representação, habitando uma pequena cidade, como
a da Paraíba, se vivem desunidas, a sua reconciliação dá nos
olhos de todos imediatamente e não era natural que só depois da revolução fosse pressentida. Quanto à freqüência dos
Albuquer quês, tem contra si que não eram moradores na eidade e nem por ocasião da revolução para ela se mudaram
e mesmo da devassa consta que nenhum é acusado por fatos
praticados na cidade. Esta testemunha é cirurgião-mor,
como declara na devassa do Juiz de Fora, à folha 143, oficial
não combatente, não foi constrangido e porque apareceu em
todos os atos como jura? Assim mesmo o seu juramento é
favorável ao Réu, posto que se esmerasse pelo condenar jurou
que concorreu por medo da prisão, ameaçada pelo chefe que
depois de dissolvido o Governo Interino viu sair o Réu de sua
casa e entrar na do Governo, acompanhado de quatro ou
seis soldados, a testemunha concorre antes da prisão por
medo, o Réu sai de casa depois da dissolução e chega entre
soldados, qual é mais decidida, a coação do Réu ou a da testemunha? Jura mais que viu entrar no gabinete dos conjurados alguns sujeitos de Itabaiana e sair depois Amaro
Gomes, publicar-se a nomeação do governo e ser nela o Réu
um dos contemplados, estando a esse tempo na sala. Se o
Réu não era admitido no gabinete, se estava na sala ria
concorrência dos mais é infalível que não entrava no segrêdo dos conjurados.
Não negamos que o Réu concorria às sessões, negamos
que o Réu tivesse a influência que lhe atribui a testemunha,
porque não consta, assim como que o Réu tivesse a direção
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dos autos judiciais, porque o Réu não tem conhecimentos jurídicos, nem ao governo tocava tais decisões, ultimamente
para a testemunha fechar o seu depoimento com uma facilidade estrondosa jura que o Réu dissera em sua própria casa
que sempre teve muita inclinação e opinião para estes governos republicanos; jura que o ouviu dizer ao Réu e perante
duas ou três pessoas, que lhe não lembram. Pôde esta testemunha conservar o dito do Réu e não pôde ter reminiscência do nome de duas ou três pessoas de suas relações em
tão pouco tempo, que mediou entre a revolução e o Sumário.
Ora, quem não vê que êste dito é filho da perversidade?
Como se lhe varreram idéias fisionômicas e os nomes das
pessoas e lhe ficaram impressas palavras que facilmente esquecem? Se o Réu tinha tais sentimentos, seria fácil em divulgá-los, mas não consta que nenhuma das testemunhas
das devassas ou do Sumário o afirmassem, jurando nos três
processos vinte e uma testemunhas contra o Réu. Mas elas
mesmo se contradizem à vista do que jurou à folha 346 na
devassa do Juiz de Fora, porque ali, como referimos, jurou
que nada se soube antes da revolução e que só dela sabiam
os cabeças Amaro Gomes e Estêvão, que eram quem a podiam vedar. Porque, pois, ali não declarou o que declara
agora contra o Réu? Ali êste não teve inteligência, aqui
teve; em um dos juramentos foi perjuro e, portanto, sem fé.
Luís José d'01iveira Dinis, que na Devassa jurou à folha
145, na devassa do Juiz de Fora, jura à folha 146 verso do
Sumário, por ver e estar presente no Regimento de Milícias,
de que era Tenente, que viu o Réu vir de sua casa para a do
governo com uma guarda e subindo para cima ficar entre os
mais. Que o Réu ditava a fórmula das ordens, porquanto
indo êle testemunha na semana seguinte a da revolução requerer o pagamento de certos gêneros de sua loja, o Réu
fora quem ditou a ordem e mandou escrever pelo Secretário.
Que o Réu assistiu as funções do Governo. Mas como podia
esta testemunha ver o que se passava no governo, se não era
ali empregado para presenciar que o Réu ditava as ordens?
Esta testemunha generalizou o seu caso e daí concluiu com
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a sua precipitada lógica; êle diz que tendo de cobrar certos
interrogatórios
o
Réu
Nos
ordem.
a
ditara
Réu
o
gêneros,
respondeu com toda a verdade que as vezes lhe incumbiam
o contexto de ordens desta natureza e a razão é natural, os
seus empregos de Tesoureiro e de Administrador da Companhia o constituíam o mais hábil em contabilidade e uso de
tais pagamentos e daqui a razão de ser ouvido sobre as suas
fórmulas, mas não se segue daqui, nem que o Réu tivesse
ascendência nas decisões, nem que fosse o que ministrasse
as outras ordens que tinham por objeto ramos alheios da
sua profissão.
Para se conhecer o propósito desta testemunha em pera
consobre
com
anfibológico
modo
o
veja-se
jurou
que
jurar,
dução violenta do Réu; que viu o Réu com uma guarda de
e
o
sair
de
sua
casa
soldados
seis
ou
governo
para
quatro
ela
idéia;
a
contudo
conhece-se
desenvolva
não
que
que
posto
tesdas
outras
mas
os
ditos
de
honra,
inculcar
guarda
quer
temunhas, coincidindo quanto a principal, desmentem a qualidade da continência, afirmando a de opressão.
No Sumário contra Amaro Gomes Coutinho, à folha 22,
achamos a testemunha, Manuel Alves de Araújo, testemunha
o
Réu
Juiz
de
Fora,
255
do
devassa
na
jurando
que
que jurou
teve uma sentinela posta pela mesma testemunha, mandada
pelo Tenente-Coronel Seixas.
O Réu não teve sentinela, estas só foram postas à porta
dos Comandantes da Tropa e no dia treze a dos dois membros do governo Interino, por cautela. A testemunha narra
que o fato da sentinela foi no dia treze. Na noite desse dia
infausto a cidade ficou cercada de sentinelas em distâncias
ordem
dos
a
segundo
e
embocaduras
ruas,
de
proporcionadas
dois comandantes, a casa do Réu faz esquina com uma travessa; nela pela ordem ficou uma sentinela e a maldade da
testemunha quer particularizar para o Réu o que era de providência geral. Se o Réu tivesse sentinela de honra, duraria
enquanto o Réu esteve membro do governo e sendo de tanta
ponderação a novidade, faria com que as testemunhas que
trataram de acumular culpas ao Réu não passassem em si-
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lêncio. E a mesma testemunha, à folha 255, quando jura na
devassa do Juiz de Fora não fêz carga ao Réu dessa sentinela e na atestação que dele se junta abonando o Réu remove a idéia que se poderia suscitar de que essa sentinela
fosse devida à sua influência no governo.
Nos interrogatórios vê-se a coerência, acompanhando as
respostas do Réu. Só um homem seguro em sua inocência,
no meio de um Conselho Militar, pressentindo pendente
sobre a sua cabeça o cutelo iminente que estava próximo a
decepá-la, pode com tanto acordo responder a acusações que
uma só envolve a pena última.
Conclui-se dos processos que o Réu não influiu na mudança e interrupção do Governo legítimo; que não teve parte
na eleição do governo monstruoso e que foi coato a aceitar
a desgraçada nomeação de membro.
O Réu não era Comandante de Força, nem tinha influência na tropa, como temos visto e qualquer destas qualidades era necessária para ter à sua disposição a força armada. Dos autos não consta que houvesse um plano anterior, em que o Réu estivesse concertado, ao contrário prova-se que vivia indisposto com os dois comandantes, e ainda
que algumas testemunhas queiram inventar a reconciliação;
de maneira alguma se verifica bastante ser esta afetada reconcilição de ouvida vaga, e depois da revolução e melhor
diremos inventada depois do restabelecimento legítimo.
Prova-se que o Réu foi chamado já depois de dissoluto
o Governo de El Rei Nosso Senhor e seu Réu fosse dos tramadores havia de ter concorrido, ainda antes do momento
da explosão e nem se acredita que um homem entrasse em
um negócio tão arriscado, para faltar ao momento crítico da
sua decisão. Que o Réu não influiu na eleição do governo,
prova-se por estar confundido com outros muitos, enquanto
no gabinete se tratavam negócios secretos, dos quais apareceu o monstruoso governo, no que são concordes as testemunhas. Ora, esta inclusão convence de que nem o Réu entrou no Plano, nem tinha intimidade com aqueles dois comandantes, com quem estava indisposto e que a seu saber
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dispuseram das forças, o que se corrobora com o depoimento
das testemunhas na devassa do Juiz de Fora.
Nem se combina ter intimidade com os rebeldes tramadores, ter associações noturnas, como de fama vaga juram
duas testemunhas e com discordância, tratar-se do novo govêrno e não ser o Réu ouvido, antes pelo contrário estar
entre aqueles que não foram havidos como rebeldes.
A coação do Réu é manifesta do processo enquanto juram as testemunhas, que o Réu foi conduzido debaixo de
escolta e ainda que não afirmassem todas as vezes que aconteceu essa operação, prova-se que foi assim levado, prova-se
que o ato da aceitação foi celebrado debaixo de armas; a
conseqüência imediata é que o Réu não era da confidencia
dos rebeldes, antes de toda a suspeita.
A primeira testemunha da devassa era membro do Govêrno Interino, que tomou como ofensa peculiar a dissolução
feita em seu tempo, e jurando à testa a opressão com que
se fêz prestar o juramento, aquela mesma com que se obrigou
aos mais e obrigou ao Réu, quando a não fêz a todos os
outros.
Além da devassa tem o Réu em sua conduta a prova da
violência. O comportamento do homem regular, é sempre o
efeito da reflexão e do hábito e a do Réu até ao momento
da rebelião foi sempre a do homem pacífico, a do cidadão
honrado e a do pai de família decente; este caráter não
convém a fatos tumultuosos, qual os de uma revolução. Examinado o Réu no desgraçado período da vertigem, ninguém
o acusa de ter por si representado papel algum, só aparecem
os fatos gerais a que era levado, porque até a imputação
da testemunha à folha 143, Feliciano José Henrique, de que
o Réu era o primeiro a assinar, se desmente pelos documentos que existem.
Por outro lado o Réu patrocinou aqueles que acreditava
leais à Sua Majestade, como o fêz ao Tenente-Coronel Francisco Inácio do Vale, a seu irmão o Tenente Antônio Henriquês do Carmo e Paulo José de Carvalho, perseguidos por
suspeitas de Realistas. Esta proteção, levada ao ponto de
¦
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conseguir tirá-los da prisão e relaxar-se o seqüestro do último, não podia ter outro motivo senão a uniformidade de
sentimentos. O Réu guardou a sua patente e a dos oficiais
que lhe entregaram, contravindo a ordem que violento havia
assinado para serem entregues no Governo, o Réu fêz mais
todos os procedimentos que consta de suas respostas e os inter rogatórios, que indicam o que se passava em sua íntima
consciência, respostas que oferece neste lugar como parte integrante de sua defesa.
Consultemos também qual podia ser a razão de conveniência que fascinasse ao Réu para preferir a mudança do
estado em que se achava, para aquele a que passou. O Réu
era Tesoureiro do Erário e Administrador da Companhia,
ambos os empregos lhe produziam dois ordenados que lhe
subministravam uma pingue sustentação, perdeu os seus ofícios, passou a um estado que nenhum ordenado percebia,
nem grangeava para a subsistência de sua pesada família.
E por que motivo preferiria o Réu o estado de pobreza ao da
abundância? Quando com abundância do necessário e até do
útil, pode unir-se a representação, é natural ao orgulho, desejar o homem adquirir os meios que lhe conciliam as homenagens, mas a primeira necessidade não deixa antepor à
abundância os ligeiros aparatos da consideração estéril.
Quando o povo deslumbrado caiu no delírio a que tinha
sido arrastado e tratou de se resgatar do cativeiro a que estava reduzido, o Réu sempre igual em seus princípios, se conduziu da mesma sorte. Nunca se adornou com as armas no
tempo da revolta, nem no da restauração, foi êle o único
membro do governo que teve esta conduta, foi o único que
aplicou todos os seus cuidados em evitar os horrores de uma
guerra civil e que os Reais Cofres não fossem levados. Correndo a mesma sorte que no princípio, é levado para o
quartel de São Bento por uma escolta e vigiado como suspeito.
Aquela mesma força, aquele mesmo temor que o obrigou
a servir lhe cerceou os meios de poder fugir de um país revolto; entalado entre duas capitanias rebeldes, cheia de vigias, sem certeza de quem era traidor, de quem era leal, à
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frente de uma família pesada, foi-se conservando na esperança de aparecer um dia em que se se pudesse evadir; a
pouca duração, a desconfiança nunca lhe facilitou esse momento, até que chegou a destruição da força opressora.
O Réu não pode produzir uma prova que demonstre nos
termos legais a sua inocência, mas a defesa natural a que
todos os homens tem um jús inauferível, fortalece a justificação junta em auxílio da prova a favor do Réu. Quinze
testemunhas de probidade, homens de primeira ordem da Paraíba, juram e provam quanto o Réu tem alegado.
Do 1.°, 2.° e 3.° artigos se vê que o Réu foi sempre conduzido debaixo de escoltas até ser vítima sacrificada à trama
dos conjurados, no que todas as testemunhas são conformes.
Do 4.° e 5.° consta que se lhe tiraram os lugares que não
figurou por si, que viveu sempre com demonstrações de constrangido, que não contribuiu com alguma quantia e é notável o juramento da testemunha Antônio José Batista, 13.a
da devassa do Juiz de Fora, narrando o que o Réu lhe dissera
no tempo da revolta.
São notáveis os juramentos das testemunhas 5.a Paulo
José de Carvalho, da 12.a o Tenente Antônio Henriques do
Carmo, da 13.a o Tenente-Coronel Francisco Inácio do Vale,
o
Réu
declaram
os
da
Justificação
ao
Sexto
que
jurando
que
livrou da prisão, da pena e do seqüestro que haviam padecido
por suspeitas de Realistas.
Consta do 7.°, 8.° e 9.° que o Réu não exercitou por si
ação alguma, nem influiu e que aos últimos dias foi tido por
suspeito, escoltado por duas vezes até ficar recluso no quartel
de São Bento.
Do 10.°, 11.° e 12.° consta que todas as deligências do
Réu foram para poupar a efusão de sangue, a Humanidade
e a Real Coroa a condução dos Reais Cofres. Ajuntem-se à
inquirição a assinatura de setenta e oito pessoas que abonam
a conduta do Réu e atestam a opressão com que foi levado o
Réu. Ajuntem-se mais as vinte atestações apresentadas
agora e decida-se se se pode duvidar da inocência de um homem que pelos juramentos da devassa do Ouvidor, do Sumário, justificação e atestações consta por cento e duas assi-
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naturas que foi obrigado entre baionetas a comparecer e
servir, de um homem que em sua marcha não deu a mais
ligeira prova de adesão à causa em que o enxertaram.
No fim da justificação, à folha 33, lêam-se as próprias
expressões do Réu, escritas em 29 de março em uma carta
familiar a seu sogro; ali se descobre a uma pessoa tão íntima
e derrama no seio da amizade quanto represava em seu coração; ali junta o ódio ao sistema rebelde, os terrores de que
era rodeado.
Eu suplico, Senhores, a mais circunspecta atenção no
exame dêste documento. O negócio é muito interessante, trata-se da vida, da honra, dos bens de um homem e com êle
de uma família inteira, de uma descendência que está a ser
compreendida na classe geral dos cidadãos honrados ou de
ser excluída até as futuras gerações das contemplações e personalidades civis. A carta foi vista no tempo da revolta; três
testemunhas o juram e se não se apresentam mais é porque
o segredo era perigoso de ser descoberto e a cautela o recomendava.
Parece, Retíssimos Senhores, que duvidar de que o Réu
foi arrastado pela força é duvidar da evidência da certeza
moral, daquela verdade da fé humana e destruir a única garantia que temos de que existiu um fato que nós não presenciamos e se as regras que temos para conhecer pelo exterior os impulsos da vontade, são verdadeiras, o Réu tem mostrado que foi coato por uma força maior do que aquela que
podia empregar para a rebater.
Neste estado de violência não pode o Réu ser imputado
de ação que não demonstra a sua positiva vontade; não é do
Réu o ato de sua nomeação, é alheio, alheia é a imputação.
Não há um só criminalista que não ateste que o delito
é a vontade deliberada posta em ação e que o que se obra
coato não tem imputação, porque esta é a relação que o fato
tem com a vontade. Eu não refiro o sentir dos primeiros criminalistas por não estender a leitura da defesa, transcrevendo o que é tão conhecido dos Senhores Magistrados, limito-me somente a mostrar que esta doutrina é aprovada por
El-Rei Nosso Senhor.
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O célebre Desembargador Pascoal José de Melo, Mestre
escolhido para a nova compilação, nas Instituições do Direito
Criminal Português, no Título 1.°, § 6.°, fazendo a enumeração das pessoas que não tem imputação pelo fato ilícito,
explica-se assim: — Ei ii denique, qui vi externa coacti aut
preterriti, cui constantissimus animus facile cederet, factum
illicitum comittunt — Subentende-se a negativa que denota as outras expressões anteriores. Êle fundamenta a sua
tese com Martini e Heinecio. Ela não está na classe de opinião, mas de regra de Direito Português e regra aprovada por
El-Rei Nosso Senhor e que forma um princípio das escolas.
Pelo Aviso Régio de sete de março de mil oitocentos e cinco,
mandou Sua Majestade, que as Instituições de Pascoal José
de Melo ficassem adotadas para as lições sintéticas do terceiro e quarto ano do Direito Pátrio e desde então é esta a
fonte onde na Universidade de Coimbra bebem os Acadêmicos
os princípios de nossa legislação, aqueles que o Soberano
Manda ensinar a seus Vassalos que ou devem julgar, ou defender os direitos dos outros.
É, pois, sem questão que aquele que foi obrigado pela
força não pode ser contemplado servo da pena, segundo o
Direito Português.
A Justiça e Clemência de El-Rei Nosso Senhor, ainda
mais se particularizou para com indiciados Réus do infame
atentado na Carta Regia de vinte e nove de março deste ano.
Foi por ela que o Nosso Augusto Soberano, querendo
castigar o crime em que padecesse o inocente, depois de por
efeitos de Sua Real Clemência, agraciar os Réus, classificando diferentes penas em crimes onde a menor culpa produz
a perda da vida, estabelece que todos os mais que cederam
pelo terror e foram coatos em servir e não estão incluídos
nas antecedentes culpas, sejam perdoados livremente. O
Mesmo Senhor dá a razão da Sua Real Determinação — e
não estão incluídos nas antecedentes culpas — sim por isso
que foram coatos. Esta Real Declaração é firmada nos princípios de Direito natural, da Justiça indeléveis no Seu Real
Animo.
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Êle, porém, não estava ainda satisfeito e por isso o Seu
Paternal Coração concedeu que aqueles a quem pela prova
confusa constante dos autos aproveitasse a coação para gozar
do perdão, pudessem em discussão plena acrisolar a sua inocência, segundo os princípios de Jurisprudência Universal.
Tanto é a Justiça e Clemência de El-Rei Nosso Senhor,
neste Padrão Imortal que êle erigiu nos Corações dos seus
Vassalos, quanta é a indignação que se levanta nas almas
dos homens sensíveis e virtuosos contra os desgraçados autores do monstruoso sistema, quanta é a compaixão que excita a favor daqueles infelizes que foram arrastados pela
força e por ela violentados a praticar atos involuntários, que
lançaram na masmorra do Crime vassalos inocentes. Tal é o
infeliz Francisco Xavier Monteiro da Franca, a quem a Justiça salva da acusação.
Ofereço
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos
Caetano José de Aguiar
(No alto do documento): N.° 140. N.o 100.
(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
I — 30, 35, 19
Documentos sobre a revolução de 1817 existentes no De
partamento de Estado em Washington.
¦

32)

Os Patriotas Governadores Provisórios da Província de
Pernambuco ao Excelentíssimo Presidente dos Estados Unidos da América.
Caro Irmão.
Suposto que o valor dos Patriotas Brasileiros e Europeus
dêste vasto Estado de Pernambuco e o exemplo de pátrio-
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tismo que destes ao mundo inteiro na vossa brilhante revolução, que procuramos imitar devam suprir alguma falta de
meios defensivos que sofremos pela inépcia, ou maldade do
assassalvo
a
seu
poder
Bragança
de
da
Casa
para
governo
sinar a mais de seiscentas famílias das principais, e mais pacíficas deste Estado, debaixo do frívolo pretexto de ser subversiva da Ordem Pública a Sociedade Framaçônica e da susdaquelas
chefes
dos
alguns
seus
sócios
de
serem
vaga
peita
famílias, contudo não podemos na crise presente deixar de
recorrer a vossa amizade para que nos presteis os auxílios a
dos
simpatia
a
e
a
vossa
direito
dá
nos
generosidade
que
nossos caracteres, e semelhança de causa e não vejais trancom
união
firmada
na
mais
revolução,
nossa
a
perfeita
quilos
os nossos irmãos europeus, que conosco habitam, e admiram
de ver uma revolução não premeditada finda em quatorze
horas, e custando à humanidade tão somente o sangue de
uns dezesseis desgraçados satélites do despotismo sacrificados pelas falsas medidas e perfídia do Capitão General do
Estado com os vossos filhos americanos, e irmãos ingleses
nesta estabelecidos justificarão a verdade dos motivos que
alegamos no nosso manifesto.
Ao vosso próprio cidadão José Bryan, portador desta temos segurado a liberdade absoluta de comércio convosco, e
a mais perfeita reciprocidade, e igualdade com outra qualquer nação, e por êle podereis comunicar-nos os vossos sentimentos ao menos futuros.
Não munimos a esse vosso cidadão benemérito americano
dos nossos públicos e plenos poderes pela sua extrema delicadeza em casos que lhe parecerão além da simples humanidade. Contemos contudo com os seus bons ofícios, e com a
vossa amizade. Dada na Casa do Governo Provisório de Pernambuco, aos 12 de março de 1817.
Somos
Vossos muito afetuosos irmãos
O P. Domingos Teotônio Jorge
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O P. João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro
Manuel Moreira de Araújo
Domingos José Martins
José Luiz de Mendonça

33)

Copia
Milord.
O Governo Provisório de Pernambuco vai por vosso intermédio reclamar a poderosa mediação de Sua Majestade
Britânica para conservar o povo, que representa, no gozo dos
direitos e liberdades que adquiriu no glorioso dia seis de
março deste ano. O Povo pernambucano não podia já sofrer as contínuas opressões que o Governo Português cada
dia acumulava, com a mais marcada insensibilidade, e imprudência, sem se lembrar que a paciência tem limites que
se não vingam com impunidade.
Foi porém tão grande a cegueira deste infatuado Govêrno que não satisfeito com o sistema regular de opressão,
que tinha adotado, tentou em seu delírio desunir os por tugueses europeus e naturais pernambucanos, e tendo semeado
a terrível cizânia aproveitar-se dos seus frutos para fazer
aparecer no meio de um povo dócil a cruel barbaridade das
o
Goinstrumento
digno
seu
de
fato
E
silanas.
proscrições
vernador e Capitão General da Capitania, tomando por pretexto o pertencerem alguns chefes de famílias e outros respeitáveis habitantes deste país à Sociedade Framaçônica que
gratuitamente se declarou subversiva da ordem social, sem
formas algumas de juízo, em Conselho de Guerra secreto,
condenou à ruína, infâmia, e perdição, imensas famílias sem
as ouvir, e de fato levaria ao cabo seu abominável projeto
se a providência, que confunde os ímpios, não inspirasse a
nossos honrados compatriotas um ardor inesperado na de-
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fesa de suas pessoas. Malogrou-se a fatal tentativa e o povo
exasperado derrubou o podre edifício do seu governo e passou
a confiar-nos temporariamente os seus altos destinos. Milord um povo oprimido tem direito à compaixão do Soberano
da Nação a mais respeitável do Mundo, e ouza esperar da
generosidade dos sentimentos de Vossa Excelência que com
eficácia advogue a sua justa causa.
Deus guarde a preciosa pessoa de Vossa Excelência.
Casa do Governo Provisório de Pernambuco, 12 de março
de 1817.
Milord
A S. Exa. O Lord
Castlereagh.
34)
Copy
Mylord.
Le Gouvernement de Pernambuco vient, par votre intermediaire reclamer Ia puissant mediation de sa majesté
Britanique pour conserver au peuple qu'il represente Ia jouissance des droits et de Ia liberte qu'il a acquis dans le jour
glorieux de 6 Mars de cette année. Le peuple de Pernambuco ne pouvait plus soufrir les oppressions continueles
qu'accumulait chaque jour le Gouvernement Portugais, avec
une insensibilité, et une imprudence marquée, sans se rapeller que Ia patience a ses limites, que Pon ne depasse pas
sans impunité.
Ce fut en consequance de Paveuglement le plus fort que
ce gouvernement infatué, non satisfait du sistème regulier
d'oppression qu'il avait adopté, tenta de desunir les Portugais dTSurope des natifs de Pernambuco: et ayant semé cette
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terrible dissention essaya de s'en prevaloir pour faire paraítre
ao milieu d'un peuple docile, les cruelles proscriptions de
Sylla. Dans le fait son digne instrument le Gouverneur et
Capitaine General de Ia Capitanie, sous pretexte que quelqu,uns des chefs de famille de ce pays apartenaient Ia société das Franc-maçons, que Pon declara gratuitement subversive de Pordre social, sans aucune forme de procès, en
conseil de guerre secret on condemna à Ia ruine, à Finfamie,
et à leur parte, des familles immenses, sans les entendre: et
de fait cet abominable project allait s'executer, si Ia Providence, qui confond les impies, n'avait inspire à nos honores
compatriotes une ardeur desesperée en défense de leurs
droits. La fatale tentative ne reussit pas; le peuple exaspere
détruisit Pédifice de son Gouvernement, et nous confia le
soin de ses destins pour le moment.
Mylord — Un peuple opprimé a droit à Ia simpathie du
souverain de Ia nation Ia plus respectable du monde et doit
éspérer de Ia générosité des sentimens de votre excelence que
vous plaiderez sa cause avec effet.
Que Dieu ait en sa sainte guarde Ia precieuse persone
de votre Excellence.
A Ia maison du Gouvernement de Pernambuco, 12 Mav
1817.
*

A son Excellence
Lord Castlereagh.

35)

Senhor.
Os habitantes do Brasil conheciam já de muitos anos o
pesado jugo que lhes impunha o Governo de Portugal e bem
desejavam o momento de poderem melhorar a sua sorte, e
fazerem uma representação igual aos meios que para isso tinham: os acontecimentos de 1807 em Portugal trouxeram
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como fugitivo o Príncipe Regente aos Estados do Brasil, e
êste acontecimento persuadiu a uma parte dos seus habitantes que um Príncipe acossado da desgraça tomaria dela a
lição que tão fácil se lhe fazia e que adotaria um melhor e
mais moderado sistema de governo, e uma administração liberal, que pudesse assegurar-lhes os bens de que eram senhores, e de que não gozavam pelo sistema de despotismo que
entre eles se praticava, mas esta esperança só existiu por
mui pequeno espaço de tempo, e isto mesmo só entre os que
menos instrução possuíam do sumo grau de corrupção a que
tinha chegado aquele governo, que bem depressa fêz conhecer aos brasileiros que êle não vinha àquele país acompanhado da felicidade que o povo esperava; mas sim que com
a sua presença experimentaria todos os males que lhe restava ainda para fazer: bem depressa se convenceu o povo
desta verdade, e obrigado por suas circunstâncias, e ajudado
com as luzes que entre êle espalharam milhares de instruídos
patriotas que até aquele momento andavam dispersos, por
toda a Europa, que naquela convulsa ocasião regressaram
todos ao seio da Pátria, entraram a mostrar um justo ressentimento e a conhecer a injustiça que se lhe fazia privando-os de seus direitos e da felicidade que podiam gozar: êste
descontentamento era conhecido pelo governo, que bem longe
de mostrar-se justo fazendo em sua administração uma moderada reforma, como lhe requeriam pessoas que zelavam os
interesses dos povos do Brasil, êle só tratava cada vez mais
de conter a vontade geral por meio da força e da extorsão
persuadindo-se que o melhor meio de imperar, e de subjugar
povos era reduzindo-os ao ínfimo estado de pobreza e ignorância: nestes últimos dois anos teve um progressivo aumento o rigor e o descontentamento, e sem dúvida o Brasil
seria inundado de sangue se a parte mais ilustrada da nação
não tivesse entre si realizado um projeto para salvar seus
compatriotas de um proceder bárbaro e de uma guerra civil
que seria disso conseqüência certa: êste projeto foi por
muito tempo oculto ao governo, e teve todo o tempo de se
analisar, e prever de todas as circunstâncias, e maneiras com
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que devia pôr-se em execução no momento em que o governo
intentasse uma perseguição que infalivelmente se esperava,
em toda a extensão do Brasil, que todo estava já prevenido
para êste momento, o descontentamento e indisposição geral
dos habitantes de Pernambuco amedrontou demasiado o seu
governador, que julgou devia pôr logo em execução o plano
que ocultamente premeditava, e para isso no dia 5 de março
do corrente ano quis iludir o povo e a tropa proclamandolhes sentimentos de moderação, quando já tinha formado em
seu gabinete uma extensa lista de proscritos, com que no dia
seguinte pretendia encher as prisões: o povo conheceu todo
o fingimento de suas afetadas expressões e os patriotas esperaram resignados o momento em que houvesse um procedimento de rigor, que com efeito no dia seguinte deu todos
os indícios de realidade, e depois de um conselho privado
foram avisados os oficiais dos dois regimentos, entre os quais
a pátria contava muitos de seus beneméritos filhos, para que
a uma hora depois do meio-dia (hora em que os soldados
costumam estar todos em suas casas) se achassem todos nos
seus respectivos quartéis, o que eles exatamente cumpriram
e logo o General mandou ali o Brigadeiro Comandante de um
dos regimentos para prender os oficiais que lhe notou (sic)
e ao mesmo tempo mandou por oficiais de milícias prender
muitos particulares em suas casas, que só um pôde executar
a ordem.que tinha recebido, porquanto logo que no quartel
se prendeu o primeiro oficial, e que o segundo recebeu a voz
de preso êste desembainhou a espada, e a tingiu de sangue
do pérfido executor, e logo no quartel ressoou a voz de liberdade: tocando-se a rebate, acudiram todos os soldados a tomar armas, e o povo saiu às ruas, todo armado, dando vivas
e aclamações à liberdade da sua pátria; neste conflito o exGeneral saiu do seu palácio e se recolheu a uma das fortalezas com os da sua comitiva e os patriotas que deviam pôr-se
à testa da revolução tomaram os seus lugares e deram as ordens necessárias para evitar a confusão, e restabelecer a ordem pública que plenamente conseguiram, sem que houvesse
mais efusão de sangue do que a de dezesseis pessoas: na
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mesma noite fêz o ex-General proposições e no dia 7 pelas 6
horas da manhã marcharam dois mil soldados patriotas
dentro
de
o
ex-General
se
fortaleza
a
atacar
para
prontos
uma hora não aceitasse o ultimatum que se lhe ofereceu, a
os
8
a
se
No
dia
se
juntaram
êle
prestou.
prontamente
que
um
elegeram
si
entre
e
cidadãos
governo proviprincipais
sório composto dos membros mais distintos de cada uma das
classes: militar, religião, comércio, agricultura è justiça, que
foram todos aprovados pelo povo; logo depois se lhe agregou
um conselho a que são admitidos todos os homens de literatura e que juntamente com os membros do Governo discutem em diárias e contínuas sessões todas as matérias relativas aos negócios da pátria: o ex-General embarcou para
o Rio de Janeiro no dia 9 com todas as pessoas da sua fami lia, e com todas as suas alfaias que o Governo lhes mandou
fielmente entregar; o Governo Provisório continuou depois a
dar todas as providências necessárias, e a promover o bem
público e já se terá publicada a lei orgânica ouvido o povo
pelas competentes câmaras, e depois tratar-se da constituiUnidos,
com
Estados
deve
modelada
dos
ser
que
pela
ção,
aquelas alterações ou modificações análogas aos costumes do
as
todas
classes
e
finalmente
o
o
clero
o
povo,
governo,
país:
de cidadãos formam uma só família, e a unanimidade de seus
sentimentos e o interesse particular com que todos desempenham seus deveres afiançam um feliz resultado da prodigiosa revolução das províncias de Pernambuco, Paraíba e
Rio Grande do Norte; o primeiro passo diplomático do Govêrno Provisório foi participar a Sua Excelência o Presidente
dos Estados Unidos o sucesso daquela revolução e depois nomear-me para residir junto ao mesmo governo como representante daquela república.
Sou com a maior estima
De Vossa Excelência
(a.)

Antônio Gonçalves da Cruz

Washington, 16 de junho de 1817
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Mon Richard Rush
Washington.
Washington 18 juin 1817.
Monsieur.
Me conformant à vos desirs, j'ai Thoneur de vous remettre, sous ce pli, copie de Ia lettre de mon Gouvernement,
au Lord Castlereagh, acompangnée de sa traduction en
Français. Vous trouverez aussi, sous ce pli, Ia petite statistique du Brésil, dont nous avons parle, accompagnée de quelquês petites remarques sur Ia disposition des diverses parties
du Brésil, pour Ia liberte et Tindépendance du pays.
J'ai Thonneur de vos présenter un pavillon de ma République, accompagné des explications nécessaires. Vous
voyez qu'en fait d'étoile, we imitate our Polar Star, notre
Étoile du Nord.
J'ai Thonneur de vos annoncer mon départ de Washington pour après demain matin à six heures. Mon intention est de passer quelques jours à Baltimore, et de me rendre
de là à Philadelphie.
Agréez Tassurance de ma consideration distinguée, et
de mon estime particulière.
»

V

Antônio Gonçalves da Cruz

ÍNDICE

DE ASSUNTO
•

—
—
—
—

9 —

10 —

11 —
12 —

Defesa do Padre João de .Albuquerque Cavaicante
1
Defesa de Frei João da Conceição Loureiro .. 13
Continuação da defesa de Frei João da Concei15
ção Loureiro
Defesa de João Nepomuceno Carneiro da Cunha 17
Defesa de Antônio Germano Cavalcante de Albuquerque Maranhão
46
Defesa de Luis Francisco de Paula Cavalcante 54
Defesa de Manuel do Nascimento da Costa
74
Monteiro
Requerimento pedindo que o ajudante de
ordens de semana da cadeia da Fortaleza das
Cinco Pontas ateste o dia, mês e ano em que
Manuel do Nascimento da Costa Monteiro foi
™^^
84
preso
Atestado declarando o dia, mês e ano em que
Manuel do Nascimento da Costa Monteiro foi
remetido preso para a Bahia
85
Petição de João Lúcio da Costa Monteiro a Sua
Majestade a favor de seu filho Manuel do Nascimento da Costa Mbnteiro
86
Inquérito feito a Manuel da Costa Monteiro
90
Requerimento de João Lúcio da Costa Monteiro pedindo por certidão, o teor da atestação
passada pelo Marechal José Roberto Pereira da
94
Silva sobre a conduta de seu filho

— 268
si

13 — Certidão acima requerida
94
14 — Requerimento de João Lúcio da Costa Monteiro pedindo certidão do tempo que seu filho esteve preso na cadeia da Bahia
96
15 — Atestado de conduta de Manuel do Nascimento
da Costa Monteiro durante o tempo que serviu
no Recife
97
16 — Defesa de Jeronimo Inácio Leopoldo de Albu98
querque Maranhão
17 — Defesa de João de Albuquerque Maranhão, de
Meriri
115
18 — Defesa do Copitão-mor João de Albuquerque
Maranhão, da Paraíba
123
19 — Defesa de João de Albuquerque Maranhão
Júnior
140
20 — Defesa de José de Olanda de Albuquerque Maranhão
149
21 — Dlefesa do cadete José Jeronimo Salgado de Albuquerque Maranhão
156
22 — Defesa de Manuel Luís de Albuquerque Maranhão
162
23 — Defesa de José Felipe de Albuquerque Maranhão
168
24 — Defesa de José Carneiro de Carvalho da Cunha 176
25 — Defesa de Felipe Lopes Neto Santiago
206
26 — Defesa de Francisco José Correia de Queiroga 212
217
27 — Defesa de Joaquim Ramos de Almeida
28 — Certidão de que Joaquim Ramos de Almeida
mandou dizer missa e oração fúnebre pela Se226
nhora D. Maria Primeira
227
29 — Defesa de Joaquim Jeronimo Serpa
234
30 — Defesa do Padre José Felipe de Gusmão
238
31 — Defesa de Francisco Xavier Monteiro da Franca

269
32 — Carta dos Governadores Provisórios da Província de Pernambuco ao Presidente dos Estados
Unidos da América do Norte sôbre a revolução
33 — Carta de Lord Castlereagh pedindo ao governo
março
de
de
6
a
revolução
reconheça
que
34 — Versão da carta anterior, em francês
35 _ carta de Antônio Gonçalves da Cruz, Cabugá,
a
da
side
Washington
o
par
governo
pondo
tuação política da Nação
36 — Carta de Antônio Gonçalves da Cruz, Cabugá,
remetendo a Richard Rush a cópia das cartas
que êle escreveu a Lord Castlereagh
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