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RESUMO 

 

 

Este trabalho de doutoramento apresenta a análise das partículas discursivas jurídicas que 

representam um aspecto de verdade em um processo criminal do século XIX da cidade de 

Pombal – PB. Para realizar esse intento, o trabalho foi dividido pedagogicamente em quatro 

capítulos: breve relato histórico sobre o processo punitivo brasileiro; a hermenêutica do texto 

de base coseriana e sua aplicabilidade em textos jurídicos; a caracterização dos gêneros 

processuais jurídicos; e a análise das partículas discursivas jurídicas. A fundamentação teórica 

é interdisciplinar, envolvendo a Linguística Textual de base coseriana, a Teoria das Tradições 

discursivas, a História social da linguagem e História dos textos, notadamente na área do 

direito.  Entre os autores consultados podemos destacar Pierangelli (2007), Costa e Lemes 

(2011), Cristiani (2007), Coseriu (1977, 1978, 1979,1980, 2007, 2010), Fonseca (2003), 

Marcuschi (2003, 2012), Kabatek (2006), Koch (2006, 2007), Oesterreicher (1996, 2006), 

dentre outros. O processo que compõe o corpus deste trabalho apresenta-se em um volume e, 

é composto por aproximadamente sessenta e uma laudas (frente e verso) manuscritas e um 

total de trezentas e noventa e nove peças processuais. Após a transcrição do corpus, 

realizamos o mapeamento das ocorrências das partículas discursivas jurídicas e analisamos a 

sua função dentro do texto, ampliamos o conceito de Eugênio Coseriu a respeito das 

partículas discursivas, e dividimos o conceito de partículas discursivas em três categorias: 

partículas jurídicas de iniciação, partículas jurídicas de passagem e partículas jurídicas de 

finalização. Os resultados apresentados ratificam a hipótese de que as partículas discursivas 

jurídicas, utilizadas pelos escrivães, retomam a época de consolidação de leis criminais 

genuinamente brasileiras, portanto, são tradições discursivas jurídicas. Concluímos o trabalho 

demonstrando que as partículas discursivas jurídicas são utilizadas pelo escrivão para 

direcionar a leitura e apresentar a sua fé pública, ou seja, a veracidade do que, por ele, foi 

escrito ou retextualizado dentro da tradição discursiva jurídica. 

 

 

Palavras-chave: Linguística de Texto; Tradição Discursiva; Gênero Jurídico; Partículas 

Discursivas Jurídicas. 
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ABSTRACT 

 

 

The current doctoral work presents an analysis of the legal discursive particles which 

represent an aspect of truth in a criminal lawsuit from the 19th century in the city of Pombal – 

Paraíba. In order to accomplish this intent, the work has been pedagogically divided into four 

chapters: a brief historical report regarding the Brazilian punitive process, the hermeneutics of 

the text based on Coşeriu’s writings and its applicability in legal texts, the characterization of 

the legal procedural genres and the analysis of the legal discursive particles. The theoretical 

grounding is interdisciplinary, involving the Textual Linguistics based on Coşeriu’s writings, 

Theory of Discursive Traditions, Social History of Language and Texts History, notably 

within the legal field. Amongst the consulted authors we can include Pierangelli (2007), Costa 

and Lemes (2011), Cristiani (2007), Coseriu (1977, 1978, 1979,1980, 2007, 2010), Fonseca 

(2003), Marcuschi (2003, 2012), Kabatek (2006), Koch (2006, 2007), Oesterreicher (1996, 

2006), among others. The case that constitutes the corpus of the present work is presented in a 

single volume, being consisted of approximately sixty-one pages (front and back) handwritten 

with a total number of three hundred and ninety procedural documents. After the transcription 

of the corpus, we have mapped out the occurrences of the legal discursive particles and 

analyzed their function in the text, and extended the concept given by Eugenio Coşeriu 

regarding the discursive particles, thus, dividing them into three categories: initiating legal 

particles, legal particles of passage and finalizing legal particles. The results presented ratify 

the hypothesis that the legal discursive particles, used by Registrars, recaptures the times from 

the consolidation of genuinely Brazilian criminal laws, therefore, they are legal discursive 

traditions. We conclude this work by demonstrating that the discursive particles are used by 

the Registrar in order to orientate the reading and present their public authenticity, that is, the 

veracity of what was, written or rewritten by them within the legal discursive tradition.  

 

 

 

Key-words: Text Linguistics; Discursive Tradition; Legal Genre; Legal Discursive Particles. 

 

  

 



5 
 

RESUMEN  

 

 

Este trabajo de doctorado presenta el análisis de las partículas discursivas jurídicas que 

representan un aspecto de verdad en un proceso criminal del siglo XIX de la ciudad de 

Pombal – PB. Para realizar ese intento, el trabajo fue dividido pedagógicamente en cuatro 

capítulos: breve relato histórico sobre el proceso punitivo brasileño, la hermenéutica del texto 

de base coseriana y su aplicabilidad en textos jurídicos, la caracterización de los géneros 

procesales jurídicos y el análisis de las partículas discursivas jurídicas. La fundamentación 

teórica es interdisciplinar, envolviendo la Lingüística Textual de base coseriana, Teoría de las 

Tradiciones discursivas, Historia social del lenguaje e Historia de los textos, principalmente 

en el área del derecho.  Entre los autores consultados podemos destacar Pierangelli (2007), 

Costa y Lemes (2011), Cristiani (2007), Coseriu (1977, 1978, 1979,1980, 2007, 2010), 

Fonseca (2003), Marcuschi (2003, 2012), Kabatek (2006), Koch (2006, 2007), Oesterreicher 

(1996, 2006), de entre otros. El proceso que compone el corpus de este trabajo se presenta en 

un volumen, es compuesto por aproximadamente sesenta y una laudas (frente y verso) 

manuscritas y un total de trescientas noventa y nueve piezas procesales. Después de la 

transcripción del corpus, realizamos el levantamiento de las ocurrencias de las partículas 

discursivas jurídicas y analizamos su función dentro del texto y ampliamos el concepto de 

Eugênio Coseriu acerca de las partículas discursivas, y dividimos en tres categorías: partículas 

jurídicas de iniciación, partículas jurídicas de pasaje y partículas jurídicas de finalización. Los 

resultados presentados ratifican la hipótesis de que las partículas discursivas jurídicas, 

utilizadas por los escribanos, vuelven la época de consolidación de leyes criminales 

genuinamente brasileñas, por lo tanto, son tradiciones discursivas jurídicas. Concluimos el 

trabajo demostrando que las partículas discursivas jurídicas son utilizadas por el escribano 

para direccionar la lectura y presentar su fe pública, o sea, la veracidad del que, por él, fue 

escrito o retextualizado dentro de la tradición discursiva jurídica. 

 

 

Palabras clave: Lingüística de Texto; Tradición Discursiva; Género Jurídico; Partículas 

Discursivas Jurídicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O cidadão provoca a justiça em busca dos seus direitos, através de atos processuais. 

Na esfera penal, esta demanda processual ocorre, inicialmente, com a denúncia do delito. O 

processo penal possui certos procedimentos que no âmbito jurídico, denominam-se como ritos 

processuais e, a cada etapa desse, rito existem documentos - peças jurídicas – que têm funções 

diferentes e servem a propósitos diferentes dentro do processo.  

O processo é o meio pelo qual se dá a prestação jurisdicional aos cidadãos que 

provocam a justiça, pois a lei não socorre aos que dormem. Isso significa que, se ocorre um 

delito, é necessário que o crime seja denunciado, isto é, que a justiça seja “provocada”, para 

que qualquer providência seja tomada. Assim sendo, existem dois mecanismos de acesso à 

justiça que são o processo o civil e o penal. Para este trabalho, utilizaremos a denominação de 

gêneros jurídicos para essas peças processuais jurídicas.  

Na esfera jurídica, os atos processuais são parte da sua rotina e, por ser dessa 

maneira, dificilmente os juristas questionam as suas particularidades textuais. Em geral, 

quando perguntamos o porquê de determinadas construções em textos jurídicos, é comum 

ouvirmos de juristas respostas do tipo ‘sempre foi assim’ ou ‘faça desse jeito que dá certo’, ou 

seja, na tecnicidade
1
 do âmbito jurídico. Com frequência os que lidam com a justiça, ao 

redigirem seus atos processuais, o fazem de maneira repetitiva sem necessariamente 

compreender como se estrutura aquele gênero discursivo. 

A compreensão da estrutura discursiva e a linguagem dos processos, sobretudo na 

esfera penal, nos chamou a atenção quando iniciamos como docente no Centro Universitário 

de João Pessoa – UNIPÊ. Houve a oportunidade de ministrar a disciplina Português Jurídico. 

Em um tópico do componente curricular denominado latinismo, fomos sabatinada por alguns 

discentes sobre a raiz dessa ‘tradição jurídica’ de utilizar termos latinos em seus processos. As 

respostas não estavam nos livros disponíveis na biblioteca; somente uma avalanche de colegas 

que diziam ‘sempre foi assim’ e isso nos inquietou bastante e fomos à busca de respostas. 

Partindo da ideia de que ‘sempre foi assim’, iniciamos a busca pelas respostas em 

processos do século XIX, período de consolidação do processo criminal com uma legislação 

                                                           
1
 Tecnicidade está ao fato de esse aspecto ser muito imediato e possuir uma linguagem técnica = a linguagem 

forense 
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genuinamente brasileira. Nesse sentido, então, este trabalho debruça-se sobre um processo 

criminal de 1877. O crime cometido foi um homicídio ocorrido no dia 13 de outubro de 1877 

na cidade de Pombal – Paraíba. O original encontra-se no cartório do 1º ofício, da cidade de 

Pombal e a escolha do processo de homicídio do senhor Antonio Bento Correia de Oliveira 

foi aleatória. Buscávamos um processo que fosse de homicídio porque nesse tipo de processo 

existem diversos procedimentos (denominados de ritos) e, em cada um deles, são elaborados 

documentos específicos, que permitiriam uma análise mais detalhada para o fenômeno das 

partículas jurídicas que é o objeto de estudo desse trabalho. 

Trabalhar com textos de séculos passados vem de encontro à proposta da Linguística 

Histórica e da Linguística textual quando há interface com a historicidade dos textos. E a 

busca de compreender as especificidades do texto jurídico nos levou a pesquisar processos do 

século XIX. Um dos acervos mais bem conservados desses textos, no Estado da Paraíba 

encontra-se na cidade de Pombal, com aproximadamente dois mil processos manuscritos do 

século XIX, processos das áreas cíveis e criminais.  

O processo que compõe o corpus deste trabalho apresenta-se em um volume e, é 

composto por aproximadamente sessenta e uma laudas (frente e verso) manuscritas e um total 

de trezentas e noventa e nove peças processuais. Encontra-se em bom estado de conservação e 

a leitura é relativamente fácil, com poucas palavras inelegíveis. O período em que ocorreu a 

demanda é relevante para a história do processo criminal no Brasil, pois se trata de 

consolidação de leis genuinamente brasileiras, embora ainda sofressem a influência de leis 

alienígenas, mas o desejo de separação das raízes portuguesas trouxe ao código processual 

criminal características nacionais. 

Como já foi mencionada, a escolha do tema surgiu nas aulas de Português Jurídico e 

foi amadurecendo com a busca por respostas que não existiam nos livros acadêmicos. Após a 

composição do corpus, mais dúvidas foram surgindo, principalmente diante da inesperada 

ausência de termos latinos, que são tão recorrentes na contemporaneidade dos processos 

penais. Assim, houve uma mudança no foco inicial e passamos a considerar a ideia de 

investigar de que maneira ocorriam partículas discursivas jurídicas. 

Uma vez selecionado o nosso objeto de estudo, passamos a etapa de fotografar todo o 

processo; em seguida foi realizado o processo de melhoramento das imagens através do 

Photoshop. Vencida esta etapa, iniciou-se a transcrição do manuscrito. 
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Para a transcrição, seguimos a orientação do projeto nacional do Projeto Histórico do 

Português Brasileiro, preservando a escrita original, respeitando as variações da norma 

padrão, inserindo uma barra (/) para separar as linhas, duas barras (//) para demonstrar a 

mudança de página e respeitando as fronteiras vocabulares. Embora no original muitas vezes, 

o texto (peça processual) estivesse em uma página isolada, respeitamos a orientação do 

referido projeto, digitamos de forma contínua, sem separação de laudas. 

Logo chegamos ao número de trezentas e noventa e nove peças processuais que 

compõem o processo de homicídio do senhor Antonio Bento de Oliveira Correia, cujo 

acusado de assassinato foi o senhor João Martinho Correia de Oliveira. O crime ocorreu em 

13 de outubro de 1877, os procedimentos judiciais começaram em 14 de outubro de 1877 e 

foram concluídos em 06 de novembro de 1878, com o falecimento do réu. Dentre essas peças 

destacamos: interrogatórios, juntadas, certidões, auto de perguntas, libelo, dentre outros.  

Ao nos debruçarmos sobre o corpus para a análise e ao verificarmos a ausência de 

termos latinos tão frequentes atualmente nos processos penais, novos questionamentos 

surgiram: seria uma inovação do século XX? Que outras possibilidades de análise poderiam 

ser levantadas? Outro fator de inquietação científica foi a presença recorrente de partículas 

discursivas que compunham os ritos do processo em tela. Essas partículas discursivas estão 

presentes na contemporaneidade, assim seria uma tradição discursiva jurídica cartorária? 

Com a leitura mais detalhada do corpus, percebemos a recorrência de expressões que 

‘direcionam’ o leitor para a iniciação, passagem e finalização do texto; trata-se de uma 

tradição discursiva que retoma aspectos processuais longínquos, como, por exemplo, a 

partícula ‘aos costumes nada disse a testemunha’ presente no processo, na peça denominada 

interrogatório. A princípio, observamos que se assemelha a uma tradição discursiva que 

surgiu no período anterior ao das ordenações portuguesas, em que ao se interrogar uma 

testemunha, não deveria ser mencionado nada acerca do delito, para não induzi-la a contar 

algo que não soubesse ou presenciou. A presença desses elementos deu um novo 

direcionamento à pesquisa. 

Diante do exposto e esperando que este estudo possa fornecer subsídios para o estudo 

da história da língua portuguesa no Brasil, o objetivo deste estudo consiste em analisar as 

características textuais de um processo penal do século XIX, composto por diversos 

‘subgêneros textuais’, denominados peças jurídicas, preservado na Comarca de Pombal do 

Tribunal de Justiça da Paraíba.  



13 
 

Como detalhamento do objeto geral pretende-se: a) descrever a organização interna 

do processo criminal, analisando os aspectos textuais e linguísticos, a partir de uma 

perspectiva histórico textual; b) verificar quais os aspectos da história do processo penal que 

influenciaram na construção do gênero textual que compõe o corpus deste trabalho; c) 

analisar quais funções textuais são desempenhadas pelas partículas discursivas jurídicas nessa 

tradição discursiva. 

Esta pesquisa parte de um objeto de estudo específico, um processo manuscrito de 

1877, para que, através deste, possamos generalizar os aspectos estudados. O método de 

abordagem utilizado é o indutivo, pois partiremos de um objeto específico para que possamos 

explicar a teoria que poderá ser empregada nos demais processos criminais. 

Esta pesquisa possui a denominação de fundamental e aplicada (ANDER-EGG, 

apud, LAKATOS e MARCONI, 2007). Ela é histórica, pois, através de um processo 

manuscrito do século XIX, é nossa pretensão de descrever e interpretar os aspectos da 

linguística textual, mais precisamente os enunciados jurídicos cartorários. Essa interpretação 

dos dados é fundamental para compreendermos a escrita dos processos na atualidade.  

A coleta dos dados foi realizada no Fórum do Tribunal de Justiça da Paraíba, na 

Comarca de Pombal, sito à Rua José Guilhermino Santana, 414 – Bairro Petrópolis – Pombal 

– Paraíba.  

No cartório do primeiro ofício encontram-se arquivados processos da Cidade de 

Pombal desde o século XVIII; os manuscritos são preservados em caixas plásticas e com uma 

etiqueta com o ano. Essas caixas podem conter até cinco processos do mesmo ano, a 

quantidade varia de acordo com o volume dos processos. 

 

   

Imagens do arquivo do 1º Ofício da Comarca de Pombal realizada em setembro de 2011 
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Os documentos históricos estão armazenados no mesmo arquivo que os documentos 

contemporâneos. O local possui climatização, mas, possivelmente devido ao volume de 

processos, esta preservação, em longo prazo, pode estar ameaçada. É solicitado aos 

pesquisadores que o manuseio dos documentos seja realizado com luvas e máscaras, para 

evitar o contato direto com o documento. 

A seleção da amostra ocorreu de forma aleatória, sendo a prioridade um processo 

criminal, cujo delito fosse um homicídio e que estivesse em bom estado de conservação, para 

que, ao manusear, o manuscrito não fosse danificado. 

O corpus em análise constitui uma fonte histórica, um registro jurídico que possui, 

em sua constituição interna, uma rica fonte de pesquisa. É possível investigar os aspectos 

sociais, políticos e linguísticos do período em questão (BERWANGER e LEAL, 2008).  

Os aspectos paleográficos que podemos destacar no corpus é que se trata de um 

manuscrito, cujo suporte utilizado foi o papel, a caligrafia é legível e muito se aproxima da 

nossa escrita contemporânea. O manuscrito não possui rasgos, algumas páginas possuem 

numeração no verso da folha, também é possível visualizar algumas marcas amareladas na 

folha. 

Inicialmente foram fotografadas todas as folhas do documento e depois houve o 

melhoramento das imagens através de Photoshop. 

 

 

Imagem da primeira lauda do Processo 

A transcrição respeitou as fronteiras vocabulares estabelecidas pelo autor, ou seja, 

não foi realizada nenhuma segmentação dos vocábulos que não estivessem no original. 

Preservamos a ortografia original e, como orientado pelo PHPB, realizamos uma transcrição 

A imagem mostra a primeira página do 

manuscrito; é possível visualizar que há um 

pequeno desgaste e marcas do tempo. A escrita 

é contínua e a tinta, atualmente, possui um tom 

castanho escuro.  
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contínua, não houve a separação das laudas, como estava no manuscrito. As demais 

marcações que constam na transcrição fazem parte do original. 

Com o intuito didático de facilitar a compreensão desse trabalho, optamos por 

estruturá-lo em quatro capítulos dispostos da seguinte maneira: 

A breve reconstrução da história do processo penal no Brasil foi abordada no 

segundo capítulo - Breve Relato Histórico Sobre o Processo Punitivo Brasileiro, onde, de 

forma sucinta, levantamos a história da organização processual, com ênfase no processo 

criminal, desde elaboração dos forais pelos reinos da Espanha e Portugal, adentrando as 

ordenações portuguesas, até à contemporaneidade do processo no Brasil. Esse estudo 

fundamenta-se em Pierangelli (1983), Martins Filho, Cristiani (2009), dentre outros.  

O terceiro capítulo retrata a fundamentação teórica deste trabalho. A Hermenêutica 

Textual Segundo Eugenio Coseriu aborda incialmente, os aspectos abstratos e concretos da 

língua, seguida da abordagem histórica do estudo das línguas, os três níveis da linguagem são 

comentados e, por fim, a linguística textual como sendo o último nível de linguagem 

relevantes aos estudiosos da ciência do texto. Essa etapa foi pautada nos estudos de Eugenio 

Coseriu (1979, 1980, 1992, 2007), Coseriu e Lamas (2010), unindo-se a esse pressuposto 

Marcuschi (1995, 1997). 

No quarto capítulo realizamos uma caracterização das peças processuais que estão 

presentes no corpus. Partimos de uma abordagem mais generalizada dos referidos gêneros e 

apresentamos detalhes relevantes acerca dos mesmos. Essa caracterização foi elaborada pela 

própria autora deste trabalho, pois em nenhum manual de prática jurídica ou de português 

jurídico tratam dos aspectos linguísticos e estruturais dessas peças jurídicas em questão. 

O quinto capítulo apresenta as Partículas Discursivas Jurídicas, exposta a revisão dos 

pressupostos teóricos, analisamos as tradições discursivas que compõem as peças processuais 

presentes no corpus apresentado. 

Em anexo consta a transcrição do processo. 
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1.1 O OBJETO DA DEMANDA 

 

 

Em um final de tarde do dia 13 de outubro de 1877, em um local denominado de 

Barra Mansa na cidade de Pombal ocorreu o assassinato do senhor Antonio Bento de Oliveira 

Correia. O corpo foi encontrado já falecido com golpes de facas. 

A denúncia foi formalizada através do filho da vítima Sebastião Maria de Almeida 

Correia ao juiz de Direito da Comarca de Pombal que solicitou fossem tomadas todas as 

providências para desvendar o crime. Na ocasião foram apontados como possíveis executores 

os senhores João Martinho Correia de Oliveira, sobrinho do falecido e, Cassimiro Nunes de 

Souza, primo de João Martinho. Alegou o filho que o falecido tinha apenas um desafeto, seu 

sobrinho, e, possivelmente ele seria o autor das facadas. 

Imediatamente foram tomadas todas as providências cabíveis: análise das provas, 

audição das testemunhas e os indiciados. O inquérito foi enviado ao ministério público e a 

queixa crime foi expedida em 09 de março de 1878, pelo promotor público Camillo Luis dos 

Santos Penha. Os indiciados ficaram sob custódia durante toda a fase de investigação e fase 

processual, sendo acusado pelo crime de homicídio apenas João Martinho. Este alegou a sua 

inocência durante toda a fase processual e faleceu na prisão em 12 de abril de 1878; a causa 

morte declarada foi ‘congestão cerebral’, portanto, o mesmo não chegou a ser julgado. 

Embora o indiciado tenha falecido na prisão, mas o processo só foi encerrado em 07 de maio 

de 1885 e a sentença proferida pelo juiz Jozé Olympio da Siqueira. 
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2 BREVE RELATO HISTÓRICO SOBRE O PROCESSO PUNITIVO 

BRASILEIRO 

 

 

Este capítulo traz um breve relato das origens do Processo Penal
2
 Brasileiro. Para 

tanto, faz-se necessário retomar algumas etapas do processo punitivo anteriores à chegada da 

família real portuguesa ao Brasil, em 1808. Denomina-se de breve, pois a reconstrução de 

alguns fatores é relevante para as discussões futuras e não é nossa pretensão exaurir toda a 

história do processo penal em tão poucas laudas. Esse estudo retomará a história do processo 

penal luso-brasileiro até a contemporaneidade, na tentativa de traçar uma linha histórica, 

demonstrando os vestígios dessa tradição discursiva presentes nos gêneros textuais que 

integram um processo penal. 

 

2.1 RECONSTRUÇÃO DO PERÍODO ANTES DAS ORDENAÇÕES 

 

Para traçar a história do Processo Penal Brasileiro, é relevante retomar o período que 

antecedeu as ordenações
3
. A seguir é possível verificar as principais etapas do período e as 

características dos meios processuais. Segundo Pierangelli (1983) são verificáveis as 

principais características dos períodos anteriores às ordenações portuguesas: 

Nos primórdios da era Cristã, período de formação da Península Ibérica. Predomínio 

dos povos Tartésios, Iberos, Celtas, Celtíberos, Franco-Pirenaicos. Acerca desse período são 

poucos os relatos sobre os Direitos desses povos, sabe-se que predominava o direito 

consuetudinário e que sofreram a influência dos navegadores Fenícios, Gregos e 

Cartagineses, que se estabeleceram na península por volta de 700 a.C., até o domínio romano.  

A conquista romana ocorreu em fases, iniciando em 218 a.C., até aproximadamente o 

século V d. C. Como o processo de romanização não ocorreu de uma só vez, verificam-se 

quatro principais características jurídicas desse período: 1) A concessão do Ius Latii, por 

Vespasiano que concedia direitos e privilégios aos moradores da península. Esse direito foi 

concedido inicialmente aos latinos ou habitantes do Lácio. 2) A concessão de Caracalla (212 

                                                           
2
 Processo Punitivo, Processo Penal ou Processo criminal, são expressões utilizadas para designar a mesma 

coisa.  
3
 Ordenações era o conjunto de leis na esfera civil e penal elaboradas por ordem dos reis da Espanha e Portugal. 

E relevante conhecermos este ponto, pois o reflexo dessas leis estão presentes na história do nosso país. 
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d.C.) o título de cidadão romano passou a ser reconhecido a todos, com exceção dos 

peregrinos deditícos, que eram pessoas que habitavam as cidades, porém resistiam ao 

domínio romano. A Editio Caracalla não beneficiou esses peregrinos, somente com 

Justiniano, estes passaram a ter os mesmos direitos que os romanos. 3) Em uma fase posterior 

com a divisão das províncias entre o Imperador, o Senado e o Povo, havia a autoridade 

concedida aos governantes denominados de Pretores que recebiam a atribuição de julgar com 

judices Jurati
4
, formando um tribunal de quaestiones. 4) Constantino dividiu o império em 

prefeituras ou dioceses administradas por um prefeito que possuía um subalterno civil e outro 

militar. Nos municípios ou cúrias, os magistrados estavam subordinados às leis romanas para 

aplicar castigos aos escravos e ducenários. Naquele tempo, havia três conventos jurídicos 

(tribunais de apelação): em Mérida, em Beja e em Santarém. A presença dos bispos como 

inspetores da justiça e autores de processos era bem evidenciada. 

Por volta do século V, a Península Ibérica foi invadida pelos bárbaros do norte. Com 

um império em decadência, os romanos foram obrigados a aliar-se a vários grupos, os quais 

se destacam os visigodos. A aliança com os visigodos ocorreu por volta de 376 para que, 

juntos, enfrentassem os hunos. Os visigodos conquistaram todas as terras peninsulares por 

volta do ano 622, no reinado de Suinita. Os visigodos foram os primeiros povos germânicos a 

compilarem as suas leis, estas possuíam forte influência romana: Código de Eurico, Código 

de Leovigildo, Breviário de Alarico, Livro dos Juízes (também conhecido como Código 

Visigótico ou Fuero Juzgo).  

O Código de Eurico ou o breviário de Alarico é considerado um dos mais antigos 

leges babarorum
5
, datado de 475. O Código de Eurico destinava-se exclusivamente aos 

visigodos, apresentava forte influência da legislação romana, porém, apresentava, em diversas 

passagens, indícios do Direito Germânico. O Breviário de Alarico, redigido em 506, tinha 

como objetivo restaurar ao direito romano imperial, contudo manteve a Personalidade das 

Leis
6
. Esses textos nos chegaram através de manuscritos de forma fragmentada. O relevante é 

que esse Breviário foi criado, de acordo com a teoria tradicional, para os hispanos-romanos e 

suas disposições deveriam ser seguidas por estes e também pelos visigodos. 

                                                           
4
 Judices Jurati era um tribunal com funções semelhante aos dos jurados do Tribunal do Júri, onde são expostos 

os fatos e analisado por estes, para que seja proferido o veredicto. 
5
 leges babarorum –leis elaboradas para os povos germânicos 

6
 Personalidade das Leis – cada pessoa era livre para seguir as suas leis de origem, conhecia como “La race 

émigre, la loi la suit” , isso concedia relações jurídicas entre pessoas de diferentes origens e leis diversas. Alguns 

autores mencionam que esse período jurídico poderia ser comparado a uma Torre de Babel. 
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Não se sabe ao certo a data em que foram compiladas, há divergências entre os 

estudiosos, porém, eles são unânimes ao afirmarem que as doze leis foram organizadas após 

diversos concílios, dentre eles, o IV Concílio de Toledo. Na esfera criminal o Fuero
7
 Juzgo 

seguia a regra do acusatório, quando o acusado ou seus parentes se dirigiam até o Juiz para 

que este desse início ao ofício. A acusação deveria ser feita ao Juiz e o acusador deveria 

guardar segredo. O Juiz, por sua vez, chamava o acusado e o submetia a tormentos. Caso 

confessasse outro crime senão o que fora acusado, entendia-se que a confissão fora 

“arrancada”, e o acusador seria então considerado culpado. Vale ressaltar que os nobres não 

poderiam ser sujeitados a tormentas, salvo em caso de o delito ser acarretado da pena capital; 

em casos como este, o nobre era julgado sem passar pelas tormentas. Ao acusar, a pessoa 

deveria jurar que não o fazia com intenção de prejudicar um inocente, caso contrário ele 

sofreria as penalidades. A revogação do Fuero Juzgo ocorreu com a edição da Lei das Sete 

Partidas. Em Portugal a influência foi menor, pois era política dos soberanos portugueses 

tentar desviar qualquer influência de Castella, visto ser um Reino recém independente. 

As Flores de Las Leys, também conhecida como as Flores do Direito foi elaborada 

no reinado de Afonso X, o Sábio, rei de Castela, que viveu entre 1221-1285. Consistia em um 

pequeno manual de Direito Processual, escrito por Jácome Ruiz e ficou conhecido como Jacó 

das Leis. Uma das características mais marcantes das Flores de Las Leys é que para que 

evitasse que o demandante levantasse calúnia contra o demandador, procediam-se cinco 

maneiras
8
: a) O demandador devia jurar que acreditava que a demanda era correta; b) Deveria 

dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado; c) Que não havia prometido nem 

recebido nada pelas afirmações prestadas
9
; d) No pleito não havia prova falsa; e) Dar quitação 

à demanda, caso o sejam maliciosamente por razões falsas. Depois de ocorridos os ritos e os 

prazos legais para que fossem apresentadas as provas o Juiz seguia com a sentença, que era 

dividida em duas fases: a interlocutória e a definitiva
10

. 

O Fuero Real foi concluído entre 1252 e 1255, também no período do reinado de 

Afonso X, o Sábio. As causas no Fuero Real eram públicas e particulares e recebiam o nome 

de acusações, a expressão querela era utilizada apenas para as demandas que envolvessem 

causas cíveis
11

. Nesse fuero, eram discriminadas quais as pessoas que estariam proibidas de 

                                                           
7
 Fueros eram legislações locais. 

8
 Esses ritos permanecem no Direito Processual Penal Brasileiro, uma tradição medieval. 

9
 “disse nada a testemunha” contemporaneamente 

10
 Interlocutória era aquela que não era dada sobre a demanda principal e a definitiva determinava a principal 

demanda e dava encerramento ao pleito. 
11

 Esta denominação permanece no Direito Processual Penal e Direito Processual Civil nos dias atuais. 
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intentar acusações particulares, a não ser que esta fosse a vítima. Aos membros do clero era 

reservado o privilégio de uma jurisdição especial. As acusações e querelas deveriam ser feitas 

por escrito ao Rei ou o seu Alcayde
12

. 

Nas localidades em que não havia o fuero municipal, o fuero real deveria ser 

utilizado, porém quem desejasse poderia substituir o fuero municipal pelo fuero real, por este 

ser considerado mais perfeito e atualizado. 

A Lei das Setes Partidas outra obra de Afonso X também influenciada pelo Direito 

Romano. No processo penal, ocorreram profundas transformações com a passagem do 

procedimento acusatório para o procedimento inquisitivo.  O juiz não é a pessoa equidistante, 

passando esse processo a representar uma reação contra o delito. Às acusações nas Partidas se 

estabeleceram três maneiras de procedimento: por querela, por denúncia
13

 e por ofício. 

Quanto às acusações, nas Partidas, o juramento era considerado um meio de prova importante, 

sendo admitidas três formas: voluntária, de prêmio e de juízo. Outra forma de acusação nas 

Partidas era o repto, o meio pelo qual fidalgo poderia acusar outro por traição perante o rei.  

A raiz das palavras foral e fuero é a mesma da palavra latina fórum.  Contudo, o 

significado é distinto. Os forais eram diplomas mais extensos e ricos que as cartas peublas. 

Surgiram em Portugal, por volta do século X, em meio ao fortalecimento da cultura e o 

sentimento territorialista português. Um dos objetivos dos forais era fixar o direito público 

local. De modo mais abrangente, os forais continham posicionamentos sobre a tributação, 

serviço militar e no que tange o direito processual penal as testemunhas passaram a ser 

ouvidas publicamente. Outro fator relevante para o processo penal foi a instituição de multas e 

composições pecuniárias pelos crimes e contravenções, regras do ônus da prova, dentre outros 

fatores. 

Não se tem como precisar a data do surgimento do Livro de Leis e Posturas. Os 

exemplares foram encontrados no lixo da Torre do Tombo em 1635. Atribui-se a sua vigência 

do fim do século XIV ou ao princípio do século XV.  Este livro possui várias disposições do 

processo penal. A principal é a chamada lei das injúrias, de 12 de março de 1355. Esta lei 

determina como deveria proceder perante a justiça certos em crimes. Nesse livro, a injúria 

assumia o mesmo conceito empregado no direito Romano. 

                                                           
12

 Magistrado ou nobre designado pelo rei para as funções jurídicas. 
13

 A diferença entre querela e denúncia é que, na acusação o acusador toma para si o encargo de provar as 

acusações proferidas; caso contrário, as acusações se voltam para o acusado. Na denúncia, o denunciante não se 

compromete a provar o dito, mas apenas manifestar a atitude para que seja investigado. 
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É possível observar, no panorama apresentado acima, que o rei acumulava as funções 

executivas, legislativas e principalmente, a judiciária. Para Martins Filho ([1999], 2012) “em 

muitos documentos e leis da época, a Justiça é considerada a primeira responsabilidade do 

rei”. Embora nomeassem juízes que recebiam o nome de ouvidores do cível e ouvidores do 

crime a responsabilidade sempre estava nas mãos do monarca, possivelmente por ser um 

período de conquistas e delimitação de fronteiras. 

Com a formação do Estado português, ocorreu um distanciamento das leis 

castelhanas e surgiu a necessidade da consolidação jurídica de Portugal; com isso foram 

criadas as ordenanças do estado, que estudaremos a partir de agora. 

O fortalecimento da monarquia e a valorização da figura do rei trouxeram mudanças 

significativas nas leis portuguesas, sobretudo nas questões penais, que é o foco deste estudo. 

Como elencado acima, os forais e demais leis descritas surgiram da necessidade de 

organização da corte e foram paulatinamente substituídas, pois não cabia mais que as questões 

criminais fossem tratadas de maneira consuetudinária. 

Vale ressaltar que em 1290 surgiu o primeiro curso teórico de Direito em Portugal, 

antes havia apenas a licenciatura em Lisboa em Direito Canônico (PIERANGELLI, 1983). 

 

2.2 ORDENAÇÕES PORTUGUESAS 

 

Os aspectos legais da vida dos súditos portugueses eram regulamentados pelos reis 

portugueses e recebiam a denominação de Ordenações do Reino. Seu nome fazia referência 

ao rei que as ordenou (promulgou). Tratam-se das ordenações Afonsinas de 1446, ordenações 

Manuelinas, promulgadas em 1521 e as ordenações Filipinas, promulgadas em 1595 e 

editadas em 1603 (COSTA, LEMES e MONTAGNOLI, 2011). 

De acordo com Cristiani (2009), as ordenações trouxeram um caráter mais 

profissional e burocrático para a legislação portuguesa. Essas ordenações tiveram 

aplicabilidade tanto em Portugal, como nas demais colônias portuguesas. O autor afirma ainda 

que as normas relativas ao Direito Civil, que estavam embutidas nas ordenações Filipinas 

(1603), vigoraram até a promulgação do Código Civil de 1916. Isso demonstra que as 

ordenações tiveram grande influência na colônia e também nos momentos seguintes da 

história legislativa brasileira. Segundo Cristiani (2009, p. 300), os códigos se dividiam da 

seguinte maneira: 
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De acordo com o ponto de vista de uma orientação técnica, cada um dos referidos 

códigos se dividiu em cinco livros versando sobre as seguintes matérias: 

Livro I – Direito Administrativo e Organização Judiciária 

Livro II – Direito dos eclesiásticos, do rei, dos Fidalgos e dos Estrangeiros 

Livro III – Processo Civil 

Livro IV – Direito Civil e Direito Comercial 

Livro V – Direito Penal e Processo Penal 

 

Como é possível verificar, formalmente as três ordenações mantinham a mesma 

estrutura, porém, Nascimento (1979, apud, CRISTIANI, 2009, p. 301) dispõe: 

 

O seu conteúdo apresentava pontos divergentes. Como diz Jayme Altavila, elas ‘não 

poderiam deixar de ser a espelhação das fases evolutivas de sua excitante 

existência’. Afinal, a consequência natural e lógica era o aperfeiçoamento do 

processo de codificação das leis portuguesas, ainda que das primeiras para as outras 

Ordenações não houvesse operado uma diferença muito acentuada. 

 

Assim as Ordenações Afonsinas foram as primeiras as serem elaboradas, em um 

período de consolidação do estado Português. De acordo com Cristiani (2009), estas 

ordenações ainda tinham muito do Código Canônico e do Direito Romano. A elaboração deu-

se a partir de transcrições de fontes já existentes e a formulação de um código com 

características nacionalistas. 

No tocante aos crimes, a Ordenação Afonsina seguia a mentalidade da época e por 

estar muito ligada ao Direito Canônico, é possível observar que a palavra para “pecado” 

surge, dentro dessa lei, como sendo sinônimo de crime, gerando muitas vezes uma confusão 

entre os termos, não importando a materialidade do crime, mas a intenção do acusado. De 

acordo com Castro (2010, p. 275), “porque, como pecado, é assim que se mede a culpa do 

indivíduo e é através dessa aferição de intenção que se pode graduar a pena, se assim for 

possível dentro da lei”. Nesse ponto de vista, a lei servia tão somente para incutir o medo, 

conforme o grau gerado pela pena.  

As penas não eram aplicadas com equidade entre os cidadãos portugueses; de acordo 

com a sua posição social, havia maior ou menor rigor na aplicação destas; por exemplo, em 

um crime de adultério, o homem que fosse pego em flagrante delito poderia sofrer a pena 

capital por parte do esposo traído, porém, se o traidor fosse um fidalgo ou cavalheiro, este não 

poderia ser morto. 
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Importante ressaltar que as leis afonsinas representavam a tentativa de coibir a 

vingança privada, que até então eram permitidas de acordo com os costumes da época. 

Embora apresentasse imperfeições, foi um grande avanço para época, sendo considerada 

como um marco fundamental na história do direito em Portugal (PIERANGELLI, 1983). 

Após 59 anos de promulgadas as Ordenações Afonsinas, D. Manuel, o Venturoso
14

, 

mandou revisá-las. A revisão, de acordo com Pierangelli, possivelmente ocorreu devido às 

seguintes questões; 

 

a) a descoberta da imprensa. Com esta havia a possibilidade de sua aquisição e, 

por consequência, seu conhecimento, o seu conhecimento por toda população; 

b) a legislação posterior, constituída de uma multidão de leis extravagantes; 

c) a modernização do estilo, evitando-se, a transcrição fastidiosa das leis 

antigas, muitas das quais já revogadas ou em desuso; 

d) o desejo do monarca em ingressar na história por meio de uma obra 

legislativa de vulto, ele que já ostentava a glória indelével do descobrimento do 

Brasil e do caminho marítimo para as Índias. (PIERANGELLI, 1983, p. 58) 

 

Diferentemente da Ordenação Afonsina, a Ordenação Manuelina possuía um caráter 

decretório, ou seja, foi redigida em forma de decretos como se fossem novas leis, muito 

embora muitas delas fossem apenas uma nova redação das existentes. Em um ponto era igual 

à ordenação anterior, quando um crime não estivesse previsto na lei, deveria ser consultado o 

Direito Romano, mantendo, dessa forma, o direito romano como subsidiário. 

Para Castro (2010), uma alteração significativa desta ordenação foi em relação às leis 

específicas do direito marítimo, de contrato de mercadores, chegando a legislar sobre 

mercadores estrangeiros. Vale ressaltar que, nesse período, Portugal havia se lançado ao mar 

para conquistas de outros territórios e buscando o caminho para as índias orientais. 

As questões penais sofreram poucas mudanças, a divisão de classe social era o fator 

determinante para a aplicação das leis, os fidalgos e cavalheiros continuam com privilégios na 

execução das penas em detrimento dos plebeus.  

No que concerne ao Direito Processual Penal, afirma Pierangelli (1983) que a escrita 

já era difundida entre os tabeliães, inquiridores e outros oficiais de justiça, por isso a questão 

                                                           
14

 A denominação de Venturoso está associada ao fato de ter ascendido ao trono português após a morte de D. 

João II que não tinha herdeiros, pois seu único filho legítimo D. Afonso faleceu após uma queda de um cavalo. 

Recebeu este nome, não apenas por ter a felicidade de herdar o trono português como também por ter casado 

duas vezes com mulheres ricas e ter ficado viúvo as duas vezes, tendo ficado abastado após esses 

relacionamentos. (In:< http://www.hirondino.com/historia-de-portugal/rei-dom-manuel-venturoso/> Acesso em 

19.06.2012) 

http://www.hirondino.com/historia-de-portugal/rei-dom-manuel-venturoso/
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do aperfeiçoamento profissional se fez tão marcante na época. Para exercer os cargos de 

promotor publico ou promotor de justiça, os candidatos deveriam ser “letrados e bem 

entendidos” para poder interpretar as razões e as causas e dar maior clareza a justiça. O autor 

afirma ainda que as formas canônicas passaram a preponderar, os casos de crimes ficaram 

mais bem determinados. Podemos destacar que havia a necessidade de um juramento por 

parte do quereloso. 

E por fim, as Ordenações Filipinas merecem um olhar diferenciado, visto que esta 

durou aproximadamente dois séculos e teve grande aplicação no Brasil.  

O rei Felipe II da Espanha ascendeu ao trono Português após a morte de D. 

Henrique
15

 e, por este não deixar descendentes, o monarca espanhol reclamou para si o direito 

ao trono luso. A promulgação das Ordenações Filipinas ocorreu apenas em 1598, após a 

morte de D. Felipe I (II, de Espanha) e sob o reinado de D. Felipe II (III, de Espanha).  

As principais alterações foram no combate à justiça privada, pois com o 

fortalecimento do poder real, com as duas primeiras ordenações, ocorreu uma substituição 

pela justiça pública que, embora estejam presentes nos demais livros, são mais marcantes no 

livro V.  

No tocante ao processo penal, as Ordenações Filipinas pouco se diferenciaram das 

demais ordenações, o é importante destacar é que a sua aplicação foi muito marcante no 

Brasil.  

Pierangelli (1983, p. 63) afirma: “O Direito empregado, no período das capitanias 

hereditárias, na prática, era quase o arbítrio dos donatários. Aquelas legislações vigorariam, 

portanto, restritamente”. É possível compreender que as leis não atingiam completamente o 

solo brasileiro, pois ainda vigorava a ‘vontade’ dos donatários, mas ainda sim pequenas 

mudanças ocorreram no período. Dentre elas destacamos que houve uma significativa 

separação entre os crimes públicos e privados. 

A influência das ordenanças é um traço marcante na construção da história do Brasil 

colonial, a aplicabilidade delas e as características genuinamente brasileiras serão abordadas 

no tópico a seguir. 

                                                           
15

 D. Henrique era cardeal e tio de D. Sebastião, filho de D. João III. Após a morte de D. João III, D. Henrique 

assumiu na qualidade de regente, pois o herdeiro, D. Sebastião, tinha apenas 3 anos de idade. D. Sebastião, aos 

quatorze anos, assumiu o trono Português, liderou um exército ao Marrocos e foi dado como morto, não 

deixando descendentes diretos, seu tio assume mais uma vez como regente. 
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Vale ressaltar que as ordenações influenciaram na construção da lei no Brasil. 

Mesmo tentando demonstrar que gostaria da sua total independência de Portugal, mas quando 

era cometido algum delito que não estava previsto nas leis brasileiras, os juristas recorriam as 

ordenanças portuguesas como parâmetro. 

 

2.3 O PROCESSO CRIMINAL NO BRASIL COLONIAL 

 

Não se sabe ao certo como eram implementadas as ordenações portuguesas no Brasil. 

De acordo com Pierangelli (1983), é sabido que, em 1530, por determinação do então rei de 

Portugal, D. João III, o Brasil deveria ser colonizado e foi confiada ao seu amigo de infância, 

Martim Afonso de Souza, a organização dessa ‘empreitada’
16

.  

O Brasil foi dividido em doze capitanias hereditárias, entre 1534 e 1536 e a seus 

donatários foram outorgados os poderes sobre as jurisdições criminais e cíveis. Pierangelli 

(1983) afirma que “[...] as cartas de doação estabeleciam que os donatários tinham jurisdição 

e alçada de morte natural para os peões, gentios e escravos, e, até dez anos de degredo e cem 

cruzados de pena, para as pessoas de maior qualidade” (grifo do autor). Pode-se perceber que 

desde a criação da colônia já havia a distinção social na aplicação das penas. 

Outro fator relevante, mencionado pelo referido autor, é que existia uma espécie de 

lei criada pelos donatários, uma espécie de foral de direito e, somente com a chegada de Tomé 

de Souza em 1548, ocorreu uma mudança significativa com a fundação de Salvador, a 

primeira cidade da colônia, criando na colônia o cargo de ouvidor-geral, que presidia a justiça 

e o de capitão-mor da costa, responsável pela defesa do litoral.  

Dentre as atribuições dos ouvidores nomeados para o Brasil colônia, podemos 

enumerar as seguintes: conhecer o local a sua jurisdição; sentenciar os feitos; conhecer os 

distritos e os respectivos juízes ordinários das vilas. Os pontos sem especificação ficariam 

submetidos à legislação do Reino. 

A administração judicial, na colônia, sofreu fortes modificações com as denominadas 

leis extravagantes ou leis especiais, algumas delas, foram compiladas pelas ordenações 

Filipinas (PIERANGELLI, 1983). 

                                                           
16

Embora essa afirmação possa contradizer o que foi escrito anteriormente, o que gostaríamos de ressaltar que 

como não havia a presença do rei e sua corte no Brasil colonial (nos primórdios), a aplicabilidade das ordenanças 

não eram controladas de perto pela corte portuguesa. 



26 
 

Com a criação do Tribunal da Relação
17

 da Bahia surgiram novas atribuições e 

cargos na esfera jurídica do Brasil, vejamos: 

 

QUADRO 01: Atribuições jurídicas após o Tribunal da Relação da Bahia 

CARGO COMPETÊNCIA 

Governador geral Regia a relação e tinha como orientação a Casa de Suplicação de Lisboa. 

Desembargadores de agravos e 

apelações 

Julgar todas as apelações e interpostos contra as sentenças criminais.  

Ouvidor geral Suas atribuições eram semelhantes às atribuições dos corregedores da 

corte na esfera criminal e civil. 

Procurador dos feitos da Coroa e 

Fazenda 

Sua competência era a de requerer tudo o quanto se relacionasse a justiça 

pública contra os presos, promover e acompanhar os processos 

instaurados. 

Desembargadores extravagantes Sua função não era especificada, porém, substituíam os desembargadores 

de agravo e apelações nas ausências ou impedimentos destes. 

Chanceler Extinguiu-se a competência de conhecer as suspeições arguidas contra o 

governador geral, passando a competência para os desembargadores. 

Donatários No que se refere à esfera criminal sua alçada estava limitada apenas nas 

decisões sobre os peões e cristãos livres, até a pena de morte natural, nos 

demais casos, independente da qualidade
18

 do agente, deveria ser 

concedida a apelação. 

Juízes de fora O cargo foi criado em 1696, recebiam essa denominação porque não 

faziam parte da terra ou era de fora do senado. Em cada localidade eram 

eleitos os juízes ordinários pelos seus vizinhos. Quando chegava um juiz 

de fora cessavam os poderes dos juízes ordinários. 

FONTE: Fundamentado em José Henrique Pierangelli (1983) 

 

Ocorreu uma mudança significativa em 1712 com a Carta Régia que isentava 

judiciário da dependência dos governadores gerais e ouvidores, dando maior autonomia ao 

judiciário brasileiro. Houve ainda a segunda Carta Régia em 1745, escrita por Alexandre 

Gusmão, dirigida ao Corregedor da Corte que pedia cautela a este e lembrava que as leis 

deveriam ser redigidas com calma e que era competência dos ministros executores modifica-

las.  

Em 1751 foi criado o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, assim, o Brasil passou a 

ter duas relações e as jurisdições do sul ficaram subordinadas ao recém-criado tribunal.  

Com a chegada da Real Família Portuguesa ao Brasil e sua instalação no Rio de 

Janeiro em 26 de fevereiro de 1808, os aspectos processuais criminais sofreram significativas 

mudanças, foram expedidos diversos alvarás com diversas determinações. As principais 

foram (PIERANGELLI, 1983): 

                                                           
17

 Tribunal de Relação era o Tribunal de Justiça de segunda instância de Portugal para causas cíveis e criminais. 
18

 No caso em questão, o termo qualidade estava associado à condição socioeconômica do agente. 
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 Criação: Conselho Supremo Militar e de Justiça; Tribunal de Mesa do 

Desembargador e da Consciência e Ordens; 

 Criação de novos cargos específicos para os juízes de fora, ouvidores, 

corregedores, juízes ordinários. 

 Em 22 de fevereiro de 1813 as apelações interpostas por parte da justiça, pelos 

juízes de primeira instância deveriam ser enviadas aos ouvidores das comarcas, 

porém, quando excedessem a sua alçada, deveriam ser encaminhadas às Relações 

dos Distritos; no mesmo ano foi expedido um alvará que regulamentava o tempo e 

a jurisdição de cada juiz ordinário das vilas. 

 Em 1818 foi proibido o comércio de escravos e das sociedades secretas no Brasil; 

A família real portuguesa deixa o Brasil e 26 de abril de 1821, e nomeia, por força de 

decreto, em 07 de março de 1821, D. Pedro para regente da colônia. O príncipe regente 

antecedendo as mudanças que poderiam ocorrer na colônia, decreta algumas leis na esfera 

criminal, relevantes para assegurar a liberdade individual com base na Constituição do Reino 

(PIERANGELLI, 1983, p. 78): 

QUADRO 02: Decretos do Regente 

CRIAÇÃO DO DECRETO “cabimento” 

 

 

 

 

 

 

23 de maio de 1821 

[...] que desde a data em diante nenhuma pessoa livre no Brasil possa jamais 

ser presa sem ordem por escrito do Juiz, ou Magistrado Criminal do território, 

exceto somente o caso de flagrante delito, em que qualquer do Povo deve 

prender o delinquente. 

[...] nenhum Juiz ou Magistrado Criminal possa expedir ordem de prisão sem 

proceder culpa formada por inquirição
19

 sumária de três testemunhas, duas das 

quais jurem contestes assim o fato, que em Lei expressa seja declarado 

culposo, como a designação individual do culpado; escrevendo sempre 

sentença interlocutória
20

 que obrigue a prisão e livramento, a qual se guardará 

em segredo até que possa verificar-se a prisão do que assim tiver sido 

pronunciado delinquente. 

[...] quando se acharem presos os que forem indiciados criminosos se lhes faça 

imediata, e sucessivamente o processo, que deve findar dentro de 48 horas, 

peremptórias
21

 improrrogáveis, e contadas do momento da prisão. 

12 de julho de 1821 Desenvolve e determina princípios que sobre a liberdade de imprensa se 

acham estabelecidos nos arts. 8.º, 9.º e 10.º das Bases da Constituição. 

12 de novembro de 1821 Permite que os acórdãos
22

 das Relações, e nas sentenças em que vencidos, 

ficando responsáveis pelos julgados os que assim não o fizerem. 

                                                           
19

 Inquirição em sentido antigo mais se referia às perguntas feitas às pessoas acusadas de delito, e suas 

respostas. É o que se entende hoje por qualificação. E quando se referia à indagação promovida por meio de 

outras pessoas, por não ser certo o autor ou indigitado do autor do delito, melhor se dizia inquirição devassa, 

pela qual se pretendia colher as informações acerca dos fatos delituosos e das pessoas que os tivessem cometido. 

(DE PLÁCIDO e SILVA, 2012, p. 348) 
20

 Sentença interlocutória, no caso em tela, é quando o Juiz decide a questão incidental com o processo ainda 

em curso. 
21

 Peremptórias, extensivamente, pelo caráter de definitivo e irrevogável, em que se tem o vocábulo, é 

empregado a respeito das provas no sentido indiscutível. (DE PLÁCIDO e SILVA, 2012, p. 456) 
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12 de março de 1822 [...] estende ao Reino do Brasil o perdão concedido aos réus no Reino de 

Portugal por ocasião do juramento das bases da Constituição. 

18 de junho de 1822 [...] cria Juízes de Fato para julgamento dos crimes de abuso de liberdade de 

Imprensa. 

FONTE: Pierangelli (1983) 

 

De acordo com Cristiani (2009), houve dois aspetos relevantes no período de 

colonização do Brasil: primeiro foi a tentativa de burocratização dos agentes públicos e 

segundo, o favorecimento das relações pessoais que serviam de paradigma para a escolha 

desses agentes públicos. 

A respeito do processo de burocratização ressalta, ainda, o referido autor, que foi 

uma tentativa de Portugal de manter o domínio sobre a colônia, com isso seria possível 

manter-se distante de questões pessoais, sendo dessa forma, indiferente às pressões e 

influências. Porém, isso não ocorreu, sobretudo, na esfera da Justiça. 

Quando os magistrados partiam de Portugal rumo à colônia, tinham a finalidade de 

representar os interesses do reino e não suas aspirações pessoais. Contudo, ao chegarem à 

colônia, não correspondiam a isso porque colocavam seus interesses pessoais acima dos 

interesses da Metrópole. 

De que maneira se dava isso? Segundo Cristiani (2009, p. 359):  

 

À elite local era extremamente conveniente a união com o corpo burocratizado de 

operadores jurídicos. A recíproca também não deixava de ser verdadeira. De um 

lado, encontrava-se uma elite local com esquemas de corrupção e de manutenção do 

statu quo. Do outro lado, magistrados dispostos a tudo a fim de garantirem 

privilégios para si e para os seus. 

 

A partir dessa afirmação é possível vislumbrar como foi o período colonial no Brasil, 

sobretudo, na esfera jurídica. De acordo ainda com o autor, os magistrados nem sempre 

faziam parte da nobreza, seus cargos eram indicados pelo reino. Os magistrados queriam fazer 

parte da nobreza e como não possuíam o título, queriam angariar riquezas para que, pelo 

menos no sentido econômico, chegasse o próximo a ela. Na colônia chegavam a casar suas 

filhas com fazendeiros ricos, dessa maneira satisfaziam seus anseios e a elite local gozava de 

determinados privilégios junto à justiça local. 

                                                                                                                                                                                     
22

 Acórdão. Na tecnologia da linguagem jurídica, acórdão, presente do plural do verbo acordar, substantivo, 

quer dizer a resolução ou decisão tomada coletivamente pelos tribunais. (DE PLÁCIDO e SILVA, 2012, p. 29) 
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Para Cristiani (2009) esses fatores de interesse que havia no período colonial, 

demonstravam que os magistrados não estiveram tão afastados da população, como desejava 

Portugal, assim sendo, observa-se que foi lamentável tal atitude porque, ao invés de servir a 

sociedade, a maioria servia aos próprios interesses e também dos seus apadrinhados. 

É nesse panorama social e jurídico que o Brasil adentra ao período de sua 

Independência, com uma justiça que embora tenha avançado em determinados aspectos, em 

relação às ordenações portuguesas, não atendeu ao seu proposito maior que era servir a 

sociedade de maneira imparcial. 

 

2.4 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA DO PROCESSO CRIMINAL DO IMPÉRIO E 

SUAS REFORMAS 

 

 

O denominado Código Processual Criminal de Primeira Instância iniciou-se no 

governo de D. Pedro I, mais precisamente na sessão de 20 de maio de 1829, onde foi 

apresentado pelo então Ministro da Justiça, Lúcio Doares Teixeira de Gouveia. De acordo 

com Pierangelli (1983), um anteprojeto já havia sido apresentado anteriormente em 15 de 

junho do mesmo ano, recebendo um parecer favorável para a continuação dos trabalhos. Mas, 

somente em 20 de outubro de 1832, o Código Processual Criminal foi promulgado pela 

Assembleia e pela Regência Permanente Trina
23

. 

Para José Eurico Marques (apud, PIERANGELLI, 1983) o Código possuía 

características mais humanitárias que iam de encontro com os anseios da jovem nação que 

buscava a todo custo se desvencilhar de Portugal. Houve algumas críticas a esse 

posicionamento, como a de Carpenter (apud, PIERANGELLI, 1983, p.99), que afirmava ser 

liberal demais e conceder ao acusado muitas garantias, ao passo que a autoridade do poder 

público, “não possuía meios para a descoberta e perseguição dos delinquentes”. Realmente 

houve um rompimento com a tradição das ordenações surgindo assim, uma legislação com as 

características brasileiras. 

                                                           
23

  A Regência Permanente Trina foi o governo temporário formado pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, 

os deputados José da Costa Carvalho e João Bráulio Muniz. Essa regência governou o Brasil de 17 de junho de 

1831 a 12 de outubro de 1835, após D. Pedro I abdicar do trono em favor de seu filho o menor D. Pedro II que 

não possuía a idade mínima para assumir como governante do Brasil (BATISTA, 2012). 
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Neste trabalho será abordado apenas as questões relevantes para as discussões que 

faremos posteriormente referentes ao código criminal. O código estava dividido em duas 

partes: organização judiciária e da forma do processo.  

Na organização judiciária, como o próprio nome sugere, tratava-se das questões de 

organização do processo criminal, das disposições a respeito da Administração da Justiça 

Criminal. Cuidava das competências das pessoas que estavam diretamente envolvidas com os 

aspectos administrativos desde os juízes aos escrivães e oficiais dos juízes municipais.  

Essa primeira parte dispunha de 53 artigos divididos em cinco capítulos a segunda 

parte (título II) dividia-se em quatro capítulos com 258 artigos. 

Houve mudanças significativas no rito processual criminal na segunda parte 

denominada da forma do processo. A finalidade do processo penal é destina-se a aplicar o 

código penal, para a sua execução, vale-se de três formas procedimentais: 

 

a) No procedimento inquisitivo ou inquisitório, o órgão jurisdicional assume 

preponderância, pois nele se concentram as funções de acusar, de defender e de 

julgar. Com a inquisitoriedade, põe-se perigo as garantias individuais asseguradas 

constitucionalmente. Muito embora apresente algumas vantagens sobre a 

contraditoriedade, são elas elididas pelas notórias imperfeições. [...] 

b) No procedimento acusatório existe uma acusação formulada, por meio da qual se 

busca formar no espírito do julgador a convicção da responsabilidade penal do 

acusado. Aqui, mediante a instrução, onde se estabelece o actus trium personarum
24

 

de que falavam os práticos da Idade Média, a instrução resulta contraditória, com a 

amplitude assegurada e o debate público entre as partes é um fato sensível. [...] 

c) O Código do Processo Criminal do Império dotou o procedimento misto ou eclético, 

muito embora o submetesse à regra da inquisitividade. O nosso legislador de 1832 

ficou, portanto, num meio termo misto, adotado pela França, este inquisitivo na face 

instrutória e acusatório na fase de julgamento, mas, induvidosamente, o nosso 

Código era muito mais liberal, pois, no modelo francês o acusado era colocado em 

uma situação de inferioridade em relação do acusador oficial e o juiz exercitava uma 

atividade de produção de provas, valendo-se, para esse fim, até mesmo da tortura. 

[...] (PIERANGELLI, 1983, p. 102-103) 

 

Sucintamente é possível verificar que a legislação começava a dar os primeiros 

passos para ter uma ‘configuração’ brasileira. Embora tivesse uma postura ainda muito 

tradicional, se verifica que o magistrado já adotava uma postura mais independente da até 

então em vigor, assim como os demais cargos do judiciário começava a ter uma organização 

de poderes sendo assim distribuídos: os juízes de paz, os juízes municipais, os juízes de 

direito, os corregedores do civil e do crime e os promotores públicos.  

                                                           
24

 actus trium personarum é o processo e a atividade de três pessoas o juiz, o autor e o réu. 



31 
 

Dentre essa nova organização os cargos, segundo Pierangelli (1983) começam a se 

delinear
25

, vejamos no quadro abaixo: 

 

QUADRO 03: Organização dos cargos de uma legislação genuinamente brasileira 

CARGO FUNÇÃO 

Juízes de Paz Possuíam a atribuição de policia administrativa e judiciária, eram eleitos pelo voto , 

assim como, os vereadores. Cada juiz assumia a função por um ano e dentro da função 

de polícia competia-lhes a vigilância do seu distrito. Como órgão do judiciário, 

competia obrigava a assinatura dos termos de segurança aos legalmente suspeitos de 

cometer crimes. 

Juízes Municipais Os juízes municipais eram eleitos pelo presidente do conselho, para tanto, os 

municípios organizavam uma lista tríplice dos candidatos habitantes do município e 

formados em Direito ou advogados hábeis (provisionados), caso não houvesse ninguém 

com essas características, uma pessoa conceituada e instruída comporia a lista. Aos 

juízes municipais cabia a substituição do juiz de direito nas suas faltas ou 

impedimentos. 

Juízes de Direito Nomeados pelo Imperador, os juízes de direito deveriam ser bacharéis em Direito e 

possuírem a idade mínima de 22 anos, além de dois anos de atuação na área e ter boa 

conduta. Sua competência estava normatizada pelo art. 46 do código Processual 

Criminal. 

Juntas de Paz As juntas de paz eram compostas por 5 a 10 juízes de paz escolhidos após escrutínio 

secreto. Competia-lhes examinar em reuniões públicas e não deveriam ultrapassar o 

limite de oito dias, nessas reuniões eram avaliadas as decisões dos juízes de paz e todas 

as sentenças proferidas por estes. As decisões de interposição de recurso eram avaliadas 

por esta junta, podendo ou não reafirmar a decisão inicial. 

Promotores Públicos Suas funções foram atribuídas pelo Código Processual Criminal: acusar delinquentes 

perante os jurados; denunciar os crimes públicos e policiais; denunciar os crimes de 

redução de pessoas livres em escravos, de cárcere privado, homicídio consumado ou 

tentado, os ferimentos, o roubo, as calúnias e injúrias contra a pessoa do Imperador e 

membros da família imperial, Regência ou Regentes, Assembleia Geral e contra cada 

uma das Câmaras; solicitar prisão e punição dos criminosos e promover a execução das 

sentenças e mandados judiciais. 

Fonte: Pierangelli (1983, p. 105-106) 

 

Para a surpresa do povo brasileiro, em 7 de abril de 1831, o Imperador D. Pedro I 

abdica do trono em favor do seu filho e retorna a Portugal. Em 1985 o partido liberal iniciou 

um movimento para a antecipação da maioridade de D. Pedro II só concedida em 23 de julho 

de 1840, quando o rei ascende ao trono com 14 anos de idade. Em 1841 houve uma reforma 

do Código Processual Criminal que passaremos a ver a seguir. 

De acordo com Pierangelli (1983), três aspectos podem ser apontados de maior 

relevância:  
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 As especificidades do Código Processual Criminal não serão abordadas nesse trabalho, apenas as questões 

gerais da sua elaboração. 
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a) Fora entregue ao juiz de paz ou juiz popular a atribuição policial de prevenção e 

repressão, informativa e probatória. A atividade policial passa a ser comandada 

pelo Ministro da Justiça o qual criou um grande número de cargos que abrangia 

desde o presidente da província até o inspetor de quarteirão.  

b) Os juízes municipais passam a ser escolhidos pelo Imperador com a exigência de 

serem bacharéis em Direito com pelo menos um ano de prática forense e possuir 

boa conduta. Como não eram considerados magistrados, poderiam ser suspensos 

das suas atribuições tanto pelo governo imperial como o municipal.  

c) O Ministério Público recebeu um sensível reconhecimento de suas atividades. 

Dentre elas destacamos que poderiam assumir o cargo as pessoas que exerciam a 

função de jurados, de preferência os instruídos em leis. Na corte, eram nomeados 

pelo Imperador e nas províncias por seus presidentes, e exerciam a função pelo 

prazo de três anos, e eram escolhidos pela lista tríplice, apresentadas pelas 

câmaras municipais. 

Outras mudanças foram assinaladas nessa reforma como novas e amplas atribuições 

aos juízes de direito, a extinção das juntas de paz e a criação do primeiro conselho de jurados, 

ou o Júri de Acusação, e segundo Pierangelli (1983, p. 143) “o Júri de Sentença, continuou a 

ser composto de doze jurados”. 

Após as mudanças ocorridas no código de 1841, as adequações da legislação às 

necessidades do povo brasileiro e em 1845, o movimento reformista dentre das casas 

legislativas e novamente houve algumas mudanças no Código Processual Criminal.  

Muitos projetos para a alteração do código foram apresentados, dentre eles 

destacamos o Projeto Fernandes Torres, que propunha a reformulação do ‘aparelho 

judiciário’. Segundo Pierangelli (1983, p. 146) poderia ser resumido da seguinte forma: 

 

a) As atividades jurisdicionais da polícia ficavam entregues aos juízes municipais; b) 

aos juízes municipais se atribuía as funções de preparadores de processo e outras 

atividades assemelhadas; c) o júri só teria lugar nas cabeças de comarca; e) [sic] 

incompatibilidade eleitoral dos magistrados; f) nova divisão judiciária; g) supressão 

do habeas-corpus por nulidade de processo; i) criação de Relações nas províncias de 

São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Ceará e Pará. 

 

O projeto não foi aprovado devido aos diversos requerimentos enviados à comissão 

de justiça criminal, que criticavam alguns pontos. O que sofreu maiores críticas estava 

relacionado ao número de magistrados. Assim como esse projeto, muitos outros foram 
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apreciados nas casas legislativas. Somente em 1871 houve, enfim, a reforma do Código 

Processual Criminal. 

A Lei n 2.033 foi regulamentada pelo decreto nº 5.824 de 22 de novembro de 1871, 

cujos pontos mais relevantes para a questão processual criminal foram os seguintes: a 

nomeação dos chefes de polícia através dos magistrados; a retomada do cargo de juiz de paz e 

atribuição da competência de julgamento das infrações de posturas municipais; aos juízes 

municipais cabia a organização dos crimes de contrabando, fora de flagrante; a competência 

dos juízes de Direito estava atrelados aos artigos 4º ao 7º do mesmo código; a jurisdição dos 

chefes de polícia, delegados e subdelegados ficou restrita à preparação de processos relativos 

aos crimes municipais; os mandados de prisão deveriam ser expedidos em duas vias, sendo 

uma entregue ao preso; atentou-se para os casos hipotéticos de prisão preventiva; a 

regulamentação do instituto de fiança pelo art. 14 e seus parágrafos; foi abolido o 

procedimento ex-officio dos juízes formadores de culpa, exceto em casos de flagrante delito; o 

promotor de justiça passa a ser denominado de promotor público e suas atribuições são 

ampliadas; nos artigos 18 a 20 houve a preocupação com o habeas corpus, inclusive o 

preventivo. 

Até a Proclamação da República, houve muitas alterações no referido código e, 

segundo Marques (apud, Pierangelli, 1983) “o ser proclamada, veio encontrar regulamentado 

o processo penal”.  A seguir discorreremos brevemente acerca do período republicanos e suas 

consequências para o processo penal brasileiro. 

 

2.5 ASPECTOS PLURAIS DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL NO PERÍODO 

REPUBLICANO 

 

 

A Proclamação da República foi um desfecho histórico no processo de mudanças 

ocorridas no Brasil que teve início com a Conjuração Mineira, de 1789, a Revolução Baiana 

de 1798, dentre outros movimentos ocorridos na época no território nacional 

(PIERANGELLI, 1983). 

Como já foi mencionado, ao adentrar o período republicano, o Brasil já possuía um 

Código Processual Criminal organizado e com características do movimento liberal. Assim, o 

aspecto plural do Código Processual Criminal foi elaborado, aceito e promulgado pela 



34 
 

assembleia legislativa válido em todo o território nacional, mas a constituição de 1891 

outorgava aos Estados a competência de legislar sobre a matéria processual em seu artigo 34: 

“Art 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional: [...] §23º Legislar sobre o direito 

civil, comercial e criminal da República e o processual da Justiça Federal;”. 

Nesse mesmo texto constitucional, destaca Pierangelli (1983) que no artigo 72, em 

diversos parágrafos, havia um conteúdo que hierarquizava as competências a serem 

observadas pelos legisladores ordinários e estaduais. Neles observamos que a residência é um 

local inviolável do indivíduo (§11) sendo proibida a entrada sem a permissão do proprietário 

no horário da noite, exceto em casos previstos em lei; as penas recairão apenas sobre o 

delinquente, não podendo ser punido nenhum descendente (§19); foi abolida a pena de morte, 

reservadas as disposições militares em tempo de guerra (§ 21); foi mantida a instituição do 

júri (§31).  

Com a permissão constitucional, alguns Estados membros elaboraram os seus 

códigos de processo penal, outros ainda, decidiram adotar o Código do Processo Criminal de 

Primeira Instância, com modificações que haviam se processado. As unidades da federação 

organizaram seus códigos, entre as quais a Paraíba que promulgou o seu código em 21 de 

outubro de 1910, sendo formado por 612 artigos e determinava que em casos omissos, fosse 

aplicado o Código do Império e as leis complementares que o haviam modificado. 

Em 1930, o Brasil passava por uma onda revolucionária e o pluralismo processual 

estava sendo colocado em prática; vale ressaltar que não era apenas na esfera penal, mas em 

toda a esfera legislativa. Assim não houve uma preocupação com esses rumores 

revolucionários e já em 10 de fevereiro de 1931, pelo Decreto nº 19.684, foi criada uma 

comissão encarregada de reformular o código (PIERANGELLI, 1983). 

Porém, com o advento da Constituição promulgada em 16 de julho de 1934, 

estabeleceu-se que somente a União poderia legislar sobre o direito processual, colocando um 

fim no sistema pluralista. 

Uma comissão foi nomeada para a reformulação do código penal e o projeto foi 

apresentado em 15 de agosto de 1935 ao Presidente da República. A principal inovação era a 

criação do juizado de instrução, com a suspensão do inquérito policial e a polícia judiciária 

permaneceria com a função investigatória ao lado do juiz instrutor. Esse projeto foi 

apresentado ao Presidente da República pelo Ministro da Justiça Vicente Ráo, a lei que 

recebeu o seu nome em homenagem (PIERANGELLI, 1983). 
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De acordo com Pierangelli (1983, p. 167) o chamado Estado Novo e sua carta magna 

de 1937 “[...] impediram a discussão e possível aprovação do projeto Vicente Ráo, mas 

manteve a unidade processual [...]”. A União ficou encarregada de legislar sobre o direito 

civil, comercial, aéreo, operário, penal e o processual.  

A comissão composta por Narcélio de Queiroz, Cândido Mendes de Almeida, Vieira 

Braga, Roberto Lyra e Nélson Hungria elaboraram um projeto sobre a reforma da instituição 

do júri, que se transformou no Decreto-lei nº 167, em 5 de janeiro de 1938. Nela a 

competência do júri ficou restrita aos seguintes crimes: homicídio, infanticídio, induzimento 

ou ajuda ao suicídio, duelo com morte e latrocínio (PIERANGELLI, 1983). 

Com o Decreto Lei nº 5.689, de 03 de outubro de 1941 foi promulgado o Código 

Processual Penal Brasileiro que está em vigor até os dias atuais. A sua elaboração ocorreu 

durante o período ditatorial brasileiro; por isso, na sua elaboração, não houve a participação 

dos juristas, este foi elaborado pela comissão de 1938, com a substituição de Margarinos 

Torres por Florêncio de Abreu com a relatoria do Ministro Francisco Campos 

(PIERANGELLI, 1983). 

Dentre as mudanças, destacamos que o inquérito policial passou ter um caráter 

formador de culpa; foram abolidas as garantias de uma instrução contraditória e jurisdicional, 

e o julgamento dos réus era realizado por juízes especiais escolhidos pelo Poder Executivo. 

Até aqui esboçamos os aspectos mais relevantes da história do processo penal no 

Brasil, a reconstrução é imprescindível para que possamos demonstrar que a escrita desses 

processos reflete não só as mudanças sócio históricas como também as mudanças linguísticas. 

Com apoio do estudo da hermêutica do texto pretendemos analisar traços importantes dessa 

linguagem tão singular, como é a linguagem jurídica. 
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3 A HERMENÊUTICA DO TEXTO DE BASE COSERIANA E A SUA 

APLICABILIDADE EM TEXTOS JURÍDICOS 

 

(...) a língua viva não permanece nunca em repouso, está em contínua 

transformação. 

(COSERIU, 1979 (A)) 

 

A Linguística Textual tem sido alvo de diversos trabalhos científicos nos últimos 

anos, as linhas de pesquisas são variadas, nosso pressuposto teórico para a discussão do tema 

é o autor romeno Eugênio Coseriu, nascido em 1921 e falecido em setembro de 2002. Sua 

trajetória nos estudos linguísticos renderam bons frutos, seu legado permanece entre nós 

através dos seus textos e a ampliação da sua teoria com os seus discípulos. Em nosso estudo, a 

Linguística Textual abre um leque de oportunidades de análise. Inicialmente apresentamos a 

problemática de uma Linguística Textual e a Linguística de Texto como Gramática 

Transoracional. Outro ponto contemplado nesse capítulo são os aspectos que envolvem a 

oralidade e a escrita e as atividades de retextualização. 

Nesse capítulo apresentamos os aspectos que envolvem a oralidade e a escrita e as 

atividades de retextualização. Nesse ponto há um diálogo entre as tradições discursivas e os 

aspectos que envolvem a oralidade e a escrita de Oesterreicher, e as atitudes de 

retextualização são abordados por Marcuschi (2003). Percebe-se o diálogo entre as teorias 

existentes e isso enriquece a análise que será proposta posteriormente. 

A Linguística Textual de Eugênio Coseriu é o pressuposto basilar para o estudo das 

Tradições Discursivas, teoria que surge com as primeiras palavras em Coseriu (1980) e a 

nomenclatura surge com Koch (2006) e tornou-se âncora para diversos trabalhos a partir dos 

estudos do grupo de romanística da Alemanha.  

Como Coseriu afirma na epígrafe que introduz este capítulo, a língua viva está 

sempre em mudança e essa ocorre através dos textos produzidos pelos falantes e nesse sentido 

é que surgem os novos desafios aos pesquisadores. Estudar textos de maneira científica é um 

desafio aos pesquisadores e um convite aos leitores de outras áreas.  
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3.1 LINGUÍSTICA TEXTUAL: estreitando os laços textuais com Eugênio Coseriu 

 

 

Nesta etapa do trabalho o livro que nos guiará para as discussões é Lingüística del 

Texto: introducción a la hermenêutica del sentido. A edição de 2007 foi editada e prefaciada 

por Óscar Loureda Lamas. Utilizaremos, a princípio, o mesmo nome dos capítulos do livro, 

porém a tradução dos mesmos é da própria autora deste trabalho. 

 

3.1.1 A problemática de uma Linguística Textual 

 

O impasse em iniciar uma discussão sobre a Linguística Textual é exatamente a 

definição do seu objeto de estudo. Ora, as definições para texto repousam no ar das 

contradições entre as diversas teorias que se debruçam sobre este objeto. Antes de discutirmos 

a problemática da Linguística Textual em Coseriu, é necessário consultarmos outros 

posicionamentos a respeito do Texto. 

De acordo com Luiz Antônio Marcuschi (2012), existem duas perspectivas para se 

definir o texto. A primeira parte de critérios internos ao texto e a segunda, critérios temáticos 

ou transcendentes ao sistema. Não é nossa pretensão discutir cada um desses critérios, mas 

demonstrar as possibilidades de definição sob as diversas lentes teóricas. 

De modo mais amplo, Marcuschi (2012, p. 22) afirma que “Do ponto de vista da 

imanência ao sistema linguístico, o texto foi definido, de uma maneira geral, como ‘uma 

sequência coerente de sentenças’”. Nessa afirmação, três palavras merecem uma atenção: a) 

sequência; b) sentença e c) coerência. Como sequência, compreende o autor que se trata de 

uma organização linear, contudo, aponta um problema para a sua afirmação, pois, como 

encontramos textos com apenas uma só sentença, esse entendimento estaria prejudicado. Em 

injunções como ‘Pare!’, temos uma sentença de sentido completo, pois a semântica que 

envolve o exemplo demonstra o sentido completo. Portanto, essa ideia de sequência merece 

ser revisita em outras discussões.  

A discussão a respeito do conceito de sentença é possível de ser encontrada em 

qualquer gramática normativa, e muitas vezes, é deixada de lado pelos estudos linguísticos. 

Utilizamos, neste trabalho, o termo sentença para designar a estrutura oracional: de superfície 
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e a profunda
26

.  A coerência está relacionada, segundo o mesmo autor, à natureza sequencial e 

à relação entre as sentenças dentro do discurso. Dentre os autores relacionados por Marcuschi 

(2012, p. 23) relaciona como “enquadráveis nessa tendência”, Harald Weinrich afirma: 

“Texto é uma sequência ordenada de signos linguísticos entre duas interrupções 

comunicativas importantes” (1976, apud, MARCUSCHI, 2012, p. 25). A afirmativa do autor 

é um tanto obscura, pois não é possível identificar, ou melhor, compreender o que são 

‘interrupções comunicativas importantes’, a não ser que ele se refira apenas ao texto enquanto 

discurso oralizado. Em textos escritos essa ‘interrupção’ é ainda mais complexa. 

A outra ‘corrente’ defendida por Marcuschi (2012, p. 26) é a definição de texto “com 

critérios temáticos e transcendentes ao texto”. Nessa concepção, segundo o autor, o texto 

deixa de ser apenas uma unidade linguística e ganha uma abrangência maior. Para ele, o texto 

é um processo comunicativo e não apenas uma estrutura linguística, portanto, a descrição da 

Linguística Textual “é a descrição da correlação entre a produção, a constituição e a recepção 

dos textos”. Nessa concepção, os fatores extralinguísticos são determinantes para 

compreensão do texto, em que o contexto de produção e a maneira como este é recebido é que 

determinam o sentido do textual.  

Vejamos o conceito de Schimidt (1978, apud, Marcuschi, 2012, p. 27):  

 

Texto é qualquer expressão de um conjunto linguístico num ato de comunicação (no 

âmbito de um jogo-de-ação comunicativo), sendo tematicamente orientado e 

preenchendo uma função comunicativa reconhecível, ou seja, realizando um 

potencial ilocutivo reconhecível. 

 

O conceito acima apresentado demonstra que o autor introduz o elemento pragmático 

ao conceito de texto. As noções de frase e coerência não são enfatizadas, por serem 

integrantes do que ele denomina de ‘conjunto linguístico’. Marcuschi (2012) enfatiza que 

Schimidt torna a coerência textual como pressuposto à estrutura profunda, portanto 

interpretativa do texto. 

Mesmo ainda não tendo apresentado os pressupostos de Eugênio Coseriu, mas é 

relevante abordar que os estudos mencionados são posteriores aos pressupostos teóricos de 

Coseriu, todavia as discussões sobre a temática permanecem, não há um acordo entre as 
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 Para Chomsky a língua deveria ser estudada por dois prismas: os aspectos internos e aspectos externos, 

enquanto o primeiro determinaria a representação semântica a segunda se ateria aos elementos fonológicos da 

estrutura oracional (CHOMSKY, 1969) 
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teorias. Esse impasse teórico foi à motivação para que, nesse trabalho, fossem retomados os 

estudos coserianos a respeito à Linguística Textual. Nosso ponto de partida é o seguinte 

comentário que Coseriu retira de Dressler: “El texto es una unidad de lenguaje formada según 

las reglas de la gramática de una lengua dada y linguísticamente concluida de acuerdo con 

la intención del emisor (o emisores) y del receptor (o receptores)
27

” (DRESSLER, apud, 

COSERIU, 2007, p. 84). Esse é o ponto principal para qualquer discussão sobre a Linguística 

Textual, os textos são produzidos por falantes que seguem as regras gramaticais de sua língua 

de origem, portanto, seguem as tradições discursivas de um dado gênero a partir das suas 

escolhas. 

As discussões acerca da Linguística Textual, neste trabalho, estão alicerçadas no 

terceiro nível de linguagem apresentado no quadro sinótico (Cf. 3.2.1), todo ato linguístico 

textual tem como pressuposto a realização concreta de escolha dos falantes, seguindo sempre 

modelos linguísticos determinados pelo momento de elaboração textual e das possibilidades 

que a língua oferece. 

Os estudos textuais pairam na órbita gramatical, não nos aspectos meramente 

normativos da língua, nos aspectos da gramática internalizada dos falantes. Embora alguns 

estudos ainda se voltem para o texto, como ilustração para as explicações gramaticais 

(enquanto gramática normativa da língua), o que os estudos coserianos nos sugerem é que 

devemos analisar o texto de modo inverso, é o discurso concreto (texto) que determina as 

funções gramaticais. 

Dentre os aspectos gramaticais mencionados no trabalho coserianos, tem-se os 

seguintes pontos que mencionaremos a seguir: 

A análise do discurso direto e indireto que está presente em todas as línguas, mesmo 

que as particularidades intrínsecas de cada língua tornem cada análise um ato singular. É 

imprescindível que se tenha em conta que esse nível de análise esteja apenas nos aspectos 

oracionais, e não levam em consideração o texto em sua plenitude. 

Outro nível observado é a topicalização, em que são analisados os aspectos sintáticos 

das orações levando-se em consideração a relação de subordinação entre as mesmas. A ordem 

das palavras dentro da estrutura oracional deve ser observada certas classes de palavras 
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 O texto é uma unidade de linguagem formada de acordo com as regras da gramática de uma dada língua e, 

linguisticamente elaboradas, de acordo com a intenção do emissor (ou emissores) e receptor (ou receptores). 

Tradução nossa. 
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possuem lugar ‘obrigatório’ dentro da gramática de cada língua, contudo a inversão das 

palavras pode ser um recurso estilístico presente em gêneros textuais determinados. 

Dentro dessa ordem das palavras, Coseriu (2007) nos alerta sobre o que ele 

denominou de partículas discursivas. Essas partículas possuem uma funcionalidade dentro do 

texto, que direcionam o leitor para a compreensão da mensagem, a exemplo das partículas de 

modais em alemão, que são determinadas dentro do contexto verbal ou pelo contexto 

extralinguístico. Essas partículas, enfatiza o autor, podem ter sentido completo ou incompleto 

dependendo do contexto.  

Outra particularidade são os procedimentos de marcação de interrogação, 

exclamação e afirmação nas orações nas línguas. Embora existam especificidades em algumas 

línguas como, por exemplo, o espanhol, em que a interrogação dá-se no início e no final da 

oração, esse recurso marca a entoação da oração desde os primeiros vocábulos “?Cómo está el 

agua?”. Essa marcação de oração interrogativa não está presente no português e no francês.  

Esse breves fenômenos aqui abordados constituem um dos possíveis modelos de 

análise textual empregados na Linguística Textual. Esses eixos de análise demonstram a 

funcionalidade da gramática empregada nas estruturas oracionais. Dentro da proposta de 

análise coseriana podemos incluir essa perspectiva de análise no nível universal do falar, que 

trata exatamente o falar em geral, o saber idiomático de cada falante nativo, não é uma 

abordagem do texto propriamente dita, mas das estruturas oracionais que o compõem. 

Embora se tenham apresentado os aspectos funcionais ou gramaticais de uma 

Linguística Textual, é relevante frisar que em nível textual existe também o aspecto 

extralinguístico que deve ser considerado, pois cada língua possui especificidades e 

possibilidades de análise. Em síntese, até o momento traçou-se o paradigma de união/ 

transposição oracional, os elementos aqui enfatizados nos remetem a esse aspecto de oração 

como transição ou união de sentido. 

Caso seja a pretensão do analista observar apenas o aspecto estrutural da elaboração 

textual, é relevante o domínio das regras funcionais da língua. Contudo, não é essa a ênfase de 

alguns pesquisadores da linguística de texto, nesse caso, o relevante é a descrição das 

características que estão presentes no texto. Características que possuem dois aspectos 

consideráveis: o primeiro está relacionado com as possibilidades que a língua oferece para a 

concretização do discurso (texto) e a segunda refere-se justamente as características que 

determinados gêneros textuais apresentam; porém as possibilidades de variação que os autores 
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têm ao materializar os discursos. A esse segundo aspecto cabe um aprofundamento do estudo, 

pois se trata de um aspecto subjetivo que requer um estudo aprofundado em pesquisas futuras. 

Coseriu (2007) apresenta dois tipos básicos de Linguística de texto, inicialmente 

tem-se a linguística de texto que segue certa autonomia, independentemente da língua em que 

foi escrita. Esta segue um padrão, ou modelo pré-determinado, que deve ser seguido pelos 

autores, de acordo com a necessidade ou intenção dos mesmos; são chamados de gêneros 

textuais, que possuem formas fixas de escrita. 

Dentro desse conceito, observa-se que, embora o autor possa criar, ou melhor, ir 

além dos limites estabelecidos pelo gênero, ainda assim, não podem fugir totalmente da 

proposta inicial, a não ser que o autor o faça como um recurso estilístico e queira transformar 

intencionalmente o gênero que está produzindo. Como exemplo, uma petição jurídica pode 

ser escrita em modelo de poema, contudo deve conter os elementos textuais mínima exigidos 

para a referida peça jurídica. Porém cabe ressaltar que para o autor, ‘transformar’ um gênero 

jurídico em poético, necessita ter domínio nos gêneros. 

O segundo tipo apresentado pelo autor (COSERIU, 2007) está relacionado 

exatamente com a linguística de texto enquanto estrutura idiomática; nesse sentido, ele nos 

remete à linguística de texto transoracional que será discutida mais à frente do trabalho (Cf. 

3.1.2). 

Para Coseriu (2007), existe ainda uma terceira possibilidade de análise da Linguística 

de texto que seria a análise das estruturas que compõem a partir do próprio texto, essas 

constituem unidades estruturantes, pois o estudo das orações que o compõe não podem nem 

devem ser o fator determinante da análise. É preciso considerar que todo gênero possui uma 

estrutura que reflete as suas características essenciais, que são denominados de Tradições 

Discursivas (Cf. 3.2), que são marcadas tanto pelo contexto social de produção como também 

pelo saber idiomático dos falantes. Para isso é importante para o linguista do texto levar em 

consideração os aspectos da competência linguística e o contexto de produção textual, porém 

levando-se em conta a gramática da língua em que o texto foi produzido. 

É relevante para o analista buscar compreender os aspectos filosóficos que 

constituem o texto. É o que Coseriu chama de “Teoría de la Hermenêutica” (COSERIU, 2007, 

p. 129), que, em síntese, seria a interpretação dos aspectos textuais. Coseriu (2007) defende o 

estudo autônomo do texto por considerar os aspectos extralinguísticos como sendo fator 

essencial para os estudos da linguística de texto. 
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Nesse diapasão, é possível inferir que as línguas possuem a capacidade de explicar os 

fatos internos e seus também aspectos externos. Esse é um estudo que está intimamente ligado 

ao nível universal do falar que é determinado historicamente, e que todos os falantes o 

possuem. Ele distingue duas classes de fenômenos: o princípio geral do pensar e 

conhecimento das coisas. 

a) Os princípios gerais do pensar trata-se do aspecto intuitivo dos falantes, algo que 

está além da capacidade de escolha destes. É o elemento reflexivo dos falantes 

que está atrelado às possibilidades de se referir a algo dentro de um contexto sem 

necessariamente nomeá-los; para tanto, utilizam o apoio dos pronomes, quer seja 

em anáfora ou catáfora. 

b) Conhecimento das coisas não basta apenas ter o domínio da estrutura de uma 

língua para ser competente para escrever ou falar, mas é necessário ter 

conhecimento extralinguístico, pois sem o conhecimento de mundo não é 

possível a elaboração de textos coerentes. 

Em geral, os textos são escritos em uma só língua e também seguindo um modelo 

pré-determinado. Com isso, a análise das características do texto é regida por essa espécie de 

‘vínculo’ entre língua e modelo. Nesse sentido, Coseriu (2007) nos alerta que o falante possui 

a autonomia de reestruturar o texto de acordo as suas necessidades e motivações, com isso, 

em algumas situações podem ocorrer os desvios da norma culta da língua ou ainda esses 

desvios serem intencionais, como é o caso dos textos poéticos. 

Para Coseriu (2007), a legitimação da autonomia do texto está exatamente no aspecto 

de que os textos são fatos concretos de uma língua e que o determinante é o domínio de uma 

língua para que o falante possa materializar um texto. Nesse sentido, o saber histórico está 

atrelado ao saber idiomático, para que se possa adequar os fatos às possibilidades da língua. 

Corroboramos com o entendimento de Coseriu (2007, p. 156) quando ele afirma “la 

verdadera fundamentación de la autonomia del nivel del texto, y, com ello, de la linguística 

del texto, sólo puede ser una fundamentación funcional
28

”(grifo do autor); a essência desse 

pensamento está relacionada ao fato de que a estrutura do texto é importante para que o texto 

atinja o seu fim em si que é a expressão do sentido. Quando analisamos os aspectos 

estruturais, estamos buscando a explicação para as relações funcionais do texto para 

compreendermos o seu sentido. 
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 O verdadeiro fundamento da autonomia em nível de texto, e, portanto, da lingüística de texto, só pode ser uma 

fundamentação funcional. Tradução nossa. 
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Coseriu (2007) estabelece uma relação entre a linguística de Texto como linguística 

de sentido. Ao descrever esse aspecto ele relaciona diretamente com a estilística dos textos 

literários. Contudo, ele adverte que não apenas os textos literários são portadores de sentido, 

mas que este gênero textual ao cometerem os desvios da norma culta, por razões estéticas e 

intencionais por parte do seu autor. Precisamos ter em mente que esses ‘desvios’ são 

permitidos e até certo ponto, esperados, em textos literários, o que nos causa certo 

estranhamento em textos de outras modalidades textuais. 

Não é a pretensão, deste trabalho, adentrar nas especificidades dessa linguística de 

texto como linguística de sentido, o que é relevante para o nosso entendimento, é ampliar o 

aspecto de possibilidade de análise sintática dentro do texto. Assim ancorados no pressuposto 

de que todo texto possui uma relação de sentido e que esta é determinada através dos aspectos 

funcionais da língua que adentraremos a linguística de texto como gramática transoracional. 

 

3.1.2 Linguística de texto como gramática transoracional 

 

A linguística de texto como ‘gramática transoracional’ é orientação coseriana no 

sentido de que devem ser ampliados os limites de análise textual. Essa análise propõe Coseriu, 

deve ser ‘extrapolar’ os limites do que temos feito até o momento em linguística de texto. 

Embora o próprio autor tenha sugerido em outros momentos uma nomenclatura para 

gramática do texto, gramática transoracional e análise transoracional, nesse trabalho, ele se 

posiciona como sendo gramática transoracional
29

, pois o seu objeto de estudo é 

especificamente o texto como nível de estruturação idiomática. 

As explicações apresentadas no tópico anterior nos servem de introdução para essa 

gramática transoracional, pelos seus traços de uma hermenêutica textual e por nos despertar 

para especificidades textuais fundamentadas na funcionalidade da língua. O objeto de estudo 

o nível textual seriam os elementos mínimos e a oração. 

Para Coseriu (2007), os estudos dos lexemas é relevante, pois em todas as línguas 

eles representam um ato linguístico expresso e, ao mesmo tempo, possuem funções 

específicas dentro do texto. Quando há uma mudança desse elemento mínimo, a sua função 

dentro da estrutura da oração também muda.  
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 Coseriu apresenta três nomenclaturas possíveis para a linguística do texto. Contudo, ele afirma que para essa 

abordagem a melhor denominação é gramática transoracional. 
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O estudo dos elementos mínimos e demais classes gramaticais existe em todas as 

línguas e há comprovações teóricas no estruturalismo, gerativismo e interacionismo, mas 

quando o ponto dêitico é o texto os estudos ainda estão no ‘universo empírico’. Coseriu 

(2007) considera que à falta de uma teoria que abarque o estudo textual como sendo a 

estruturação no nível idiomático. 

Para Coseriu, o texto é a manifestação individual e concreta do ato linguístico em 

geral; para tanto, estabelece um estudo sobre as quatro propriedades de estruturação 

idiomática que estão presentes em todas as línguas: a) a superordenação
30

; b) a subordinação; 

c) a coordenação; d) a substituição. Vejamos o esquema representativo dessas quatro 

propriedades: 

 

       

    ________    +       ________  ________       _________ 

       

Superordenação  Subordinação  Coordenação  Substituição 

Fonte: Coseriu (2007, p. 310) 

 

a) a superordenação é a propriedade geral que certos elementos mínimos possuem de 

elevar-se a uma categoria superior. Esses elementos podem se destacar no interior de uma 

oração ou ele mesmo possuir um sentido completo e assumir a posição de oração. Como 

exemplo temos “Pare!”, em um contexto determinado esse elemento assume a posição 

superior, por apresentar um sentido completo. No exemplo em questão os fatores 

extralinguísticos é que valorizarão a palavra elevando-a de lexema inferior para oração de 

sentido completo. 

b) a subordinação é uma propriedade inversa da exposta acima, pois significa 

afirmar que há um esvaziamento semântico e o vocábulo que pertence a um nível gramatical 

superior passa a exercer um grau inferior no contexto.  

c) a coordenação é a possibilidade geral de conectar as unidades de mesma categoria 

gramatical em uma unidade mais complexa e que funcionará no mesmo nível que seus 

componentes. Nesse aspecto também se deve levar em consideração que esse tipo de análise 

deve obedecer às especificidades de cada língua. 
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 No original é Superordinación a tradução apresentada no corpo do texto é a mais adequada até o presente 

momento e foi realizada por esta autora. 
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d) a substituição é a propriedade relacionada com a pronominalização. Trata-se de 

uma função linguística mais ampla que a gramática normativa denomina como pronomes; 

nessa concepção para retomar qualquer elemento sem necessariamente repeti-lo. De acordo 

com Coseriu (2007), não é possível afirmar com exatidão como esse fenômeno ocorre em 

todas as línguas, mas que, em todas as línguas essa substituição se faz presente, ou seja, em 

todas as línguas é possível a realização da anáfora e da catáfora. 

Embora tenhamos apresentado quatro propriedades, apenas duas delas transcendem 

os limites da oração e são importantes para o texto enquanto nível de estruturação idiomática: 

a coordenação e a substituição. 

Relativo à coordenação em níveis mais profundos (COSERIU, 2007, p. 319) 

“remitiría esencialmente más allá del límite de la oración”
31

, o autor afirma que a 

coordenação é por excelência uma transição das orações que são determinadas segundo as 

regras idiomáticas. 

Tradicionalmente, os estudos relacionados à subordinação têm dedicado sua atenção 

aos pronomes como aspecto preferencial na substituição em orações, contudo Coseriu (2007) 

nos alerta que a subordinação pode ser aplicada nos estudos da linguística de texto e, nesse 

sentido, pode ser compreendida mais além da estrutura oracional. 

Coseriu (2007) apresenta uma distinção interessante entre a linguística de texto e a 

gramática de texto. Segundo ele, a gramática transoracional, como estava sendo trabalhada, 

apresentava-se como um estudo que se dedicava à gramática normativa das línguas e como 

ciência do texto em geral. Sua crítica volta-se para a relação de sentido do texto e apresenta 

três competências que reforçam o seu posicionamento. Vejamos:  
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 Essencialmente transmitidos para além do limite da oração. Tradução nossa. 
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Fonte: adaptado de COSERIU (2007, p. 320) 

 

Estas competências são essenciais para a elaboração de qualquer texto (oral ou 

escrito), intrinsecamente os falantes lançam mão dessas competências em suas realizações 

mais simples. Contudo, vale ressaltar que, ao elaborar um texto escrito, por exemplo, uma 

petição, o autor pode ter o domínio jurídico para a elaboração do mérito, mas não possuir a 

habilidade de escrever seguindo as regras da norma padrão. Teremos então, um texto com alto 

teor jurídico, mas que será considerado inepto pela falta de domínio da norma culta. O inverso 

também pode ocorrer, um texto sem nenhum desvio da norma padrão e com a falta de 

conhecimento jurídico.  

O pesquisador que está disposto a trabalhar com a linguística de texto deve ter em 

mente qual é a linha de pesquisa que pretende seguir. Segundo Coseriu (2007, p. 321), há 

duas possibilidades: “el texto como organización supraidiomática de los actos linguísticos o 

el texto como organización de estruturación idiomática”
32

. Ao optar pela segunda proposta 

de análise, o pesquisador estará optando por uma perspectiva de análise através da gramática 

transoracional, que pauta pelo estudo de determinados aspectos que são regidos pelo idioma. 

Dentro dessa perspectiva da análise transoracional, Coseriu (2007) afirma que os 

textos podem ser subordinados, pois ao citar um fragmento de texto dentro de outro texto, o 
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 O texto como organização supraidiomática atua como linguística ou idioma do texto na sua organização 

estrutural. Tradução nossa. 

NÍVEIS DE 
COMPETÊNCIAS 

Elocucional 

pode ser investigada e 
descrita mediante as 

categorias lógicas ou das 
teorias de referências 

Idiomático 

relaciona-se com  as regras 
das línguas 

Expressivo 

refere-se a seleção dos atos 
linguísticos para a realização dos 
discursos (escrito e oralizado) e 
está intrinsecamente relacionado 

com as demais competências 
anteriores. 
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autor está demonstrando uma relação de subordinação entre as ideias e, nesse sentido, o texto 

funciona como membro de uma oração. 

A relação de subordinação dentro dos textos pode ocorrer de diversas maneiras, em 

português como em espanhol, podem ocorrer como citações diretas, ou indiretas e em muitos 

casos é introduzido pelo pronome que. 

Quanto à coordenação, em nível textual, também é possível verificar a sua presença, 

quando por meio de orações coordenadas adversativas utilizamos como por outro lado/ por 

uma parte. Dentre outras possibilidades que a língua permite. 

A substituição é a quarta propriedade que pode ser comprovada. Ela ocorre através 

dos processos anafóricos e catafóricos que estão presentes em qualquer língua e podem ser 

observados em qualquer categoria textual. 

Esses pressupostos apresentados para um estudo da linguística do texto nos leva a 

refletir a respeito de como devemos analisar um texto, contudo é imprescindível para que 

continuemos nossa discussão acerca dos estudos textuais apresentarmos a nossa âncora de 

análise para este trabalho que são as Tradições Discursivas. 

 

3.2 TRADIÇÕES DISCURSIVAS 

 

 

3.2.1 Primeiras palavras em Eugênio Coseriu: aspectos abstratos e concretos da língua 

 

Ao retomar o texto em epígrafe, no início deste capítulo, é possível verificar o caráter 

dinâmico das línguas. Diante disso, é inconcebível estudar a língua como um fator isolado do 

aspecto individual dos falantes.  

A dinamicidade linguística fundamenta-se justamente no aspecto de que as línguas 

mudam (variam) por seu caráter funcional, e esse fator não deve ser estudado de modo isolado 

dos fatores sociais que os envolvem. Quando a língua deixa de mudar, “e neste sentido é uma 

língua morta” (COSERIU, 1979 (A), p. 31), perde seu caráter dinâmico e embora continue a 

funcionar, nesse sentido enquanto código, a sua norma permanece estática. Nas línguas 

mortas, continua autor, o “resultado” é sempre definitivo porque como não há falantes, não há 

variação e com isso é como se um círculo se fechasse. Nesse sentido, estudar uma língua em 



48 
 

que não há falantes torna-se menos complexo porque podemos acompanhar o seu 

desenvolvimento e apresentar conclusões, o que não é possível quando temos uma língua 

viva, pois os falantes a variam de acordo com as suas necessidades. 

Eugênio Coseriu (1979 (A), p. 33) afirma que “A língua não existe senão no falar dos 

indivíduos, e o falar é sempre falar em uma língua”, em decorrência disso, podemos inferir 

que não devemos estudar apenas um aspecto da língua, precisamos, analisar seus aspectos 

concretos e abstratos. Então vejamos. 

A língua possui uma existência formal e concreta como uma atividade contínua dos 

indivíduos. Para Coseriu (1979 (A), p. 45) a língua, em seu aspecto concreto, é sempre 

“historicamente determinado e determinável”; em decorrência disso, percebe-se que as 

línguas podem ser estudadas sob o prisma das tradições discursivas, que, por sua vez, são 

determinados pelos aspectos sociais e históricos dos falantes, e através da investigação 

sincrônica que poderá predizer a mudança da língua através da observação das comunidades 

de falantes. Para consolidarmos esse conceito vejamos a figura a seguir. 

 

 

             Fonte: Coseriu 1979 (A), adaptação. 

 

 

toda a sua vida dentro dele, porém, poucos são os falantes que refletem sobre as 

especificidades idiomáticas. 

HISTÓRICO 

PARTICULAR 

FALAR 

UNIVERSAL 

De acordo com a figura, observa-se que a 

fala não deve ser estudada de maneira isolada, pois 

são aspectos complementares da língua, assim 

entende-se da seguinte maneira:  

O falar é histórico. Esse aspecto diz 

respeito ao saber idiomático dos falantes. Os 

falantes ao se expressarem utilizam uma língua 

gramaticalizada determinada por um processo 

linguístico que segue uma determinada tradição 

discursiva, segundo sua comunidade de fala. 

Aparentemente é um ato inconsciente, como um 

ato “acabado”, a criança inicia suas primeiras 

palavras dentro desse sistema e continua durante 

toda a sua vida dentro dele, porém, poucos são os 

falantes que refletem sobre as especificidades 

idiomáticas. 
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É nesse sentido que chamamos a atenção para o fato de que devemos refletir para o 

aspecto dos ‘gêneros textuais’, pois se observarmos a premissa de que o falar é histórico e 

determinado por uma comunidade de fala, e que, ao falar, seguimos modelos preestabelecidos 

por esta, então seria prudente inferir que os falantes não se expressam através de gêneros 

somente, esses gênero textuais nada mais são de que um conjunto de tradições discursivas 

pré-determinadas pela comunidade de fala à qual pertence o falante.  

O falar é Universal. Entende-se pela atividade de falar. Todos os indivíduos possuem 

essa capacidade de expressão através do ato linguístico de falar, salvo em casos de algum 

impedimento biológico. Para essa atividade, o falante utiliza-se do aparelho respiratório e 

digestivo, em uma harmonia perfeita da natureza, portanto, falar é um ato inerente a todo ser 

humano. 

O falar é particular. Essa afirmativa remete ao fato de que os falantes sempre se 

expressam através de discursos. Esses discursos seguem sempre modelos pré-determinados, 

como mencionamos anteriormente, que são atos específicos para a comunicação humana, a 

esses diversos discursos denominamos textos. O falar particular é o ato de expressão 

individual através de textos. 

Esses três aspectos da língua realizam-se através dos falantes e são observáveis, 

portanto, podemos afirmar que compõem o aspecto concreto das línguas. Para Coseriu (1979 

(A), p. 45) “a língua pode ser considerada como sistema de isoglossas”; isso se refere à linha 

tênue que separa os aspectos concretos e abstratos da língua. O autor afirma ainda que a 

abstração da língua não deve ser entendida como uma negação à objetividade desta. Nesse 

caso, é preciso ponderar que essa abstração, segundo Coseriu, seria um aspecto meramente 

técnico em que o linguista “retira” da fala e da escrita aspectos a serem estudados. Assim, 

vejamos o quadro sinótico de Coseriu: 

 

QUADRO 04: Sinótico 

Níveis/ Atividades 

Atividade Saber Produto 

Nível universal Falar em geral Saber 

elocucional 

Totalidade do “falado” 

Nível histórico Língua concreta Saber idiomático (língua abstrata) 

Nível individual Discurso Saber expressivo “texto” 

Fonte: COSERIU (1980, p. 93) 
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A respeito do terceiro nível é, importante verificar que esse saber expressivo e o 

texto estão interligados aos demais e, através dele pode-se pesquisar as especificidades de 

uma língua, quer seja em seu aspecto diacrônico ou quer seja nas variações que os falantes 

exercem sobre o idioma. 

Para Coseriu, o equilíbrio de todo sistema sincrônico é necessariamente instável e, 

portanto, uma abstração. Afirma o autor que “para nós, a ‘língua’ situa-se num momento 

ulterior à análise da linguagem como fenômeno concreto e corresponde mais à linguística 

histórica que à teórica” (COSERIU, 1979 (B), p. 16). A análise só pode ser realizada em um 

momento posterior a sua realização, assim é possível observar, por exemplo, as mudanças 

ocorridas nos gêneros, a linguagem utilizada pelo autor, ou seja, tudo o que produzimos de 

análise linguística é o resultado de um momento histórico anterior. 

A comunicação é um ato linguístico individual e social, enquanto ato comunicativo é 

assistemático, porque o seu produtor nem sempre reflete sobre o que está falando ou 

escrevendo, somente em um momento posterior é que pode retomar a sua escrita e reescrever; 

contudo quando se trata da fala, não é possível reestruturá-la, uma vez proferida pode-se 

tentar reorganizar o pensamento, mas nunca será uma ‘refala’.  

Os estudos sobre a língua concreta podem ser realizados em dois níveis: norma e 

sistema. Enquanto sistema, Coseriu apresenta um aspecto funcional da língua, em que os 

falantes dispõem de tudo que esteja ao seu alcance para a sua comunicação. Os falantes têm 

consciência e utilizam a língua para os seus atos do cotidiano, sem se preocupar com os atos 

formais da mesma; nesse sentido, ela é mais espontânea e as variações são compreendidas, 

pois decorrem dos próprios falantes, ou seja, são os falantes que modificam a língua de acordo 

com as suas necessidades e as possibilidades de realização.  

A norma é o equilíbrio externo entre as realizações que o sistema permite 

(COSERIU, 1979 (A)), agindo como uma espécie controle funcional entre o que o falante 

expressa na sua fala e o que ele que é permitido social e regionalmente. 

Nesse momento, ressalta-se a relevância do discurso jurídico pois, dentro do seu 

aspecto técnico, enquanto linguagem jurídica, os seus usuários dispõem das palavras de 

diversas formas, muitas vezes modificam a semântica do vocábulo e, em outros, criam novas 

palavras, para suprir uma necessidade da área de atuação. 
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3.2.2 A consolidação do conceito de Tradição Discursiva  

 

Para estudar as Tradições Discursivas, é relevante retomarmos o quadro sinótico e 

aplicarmos o conceito coseriano de que o saber expressivo é a capacidade que os falantes 

possuem de produzir textos que são determinados e seguem tradições e modelos históricos 

que podem variar no tempo, de acordo com as necessidades sócio históricas em que são 

produzidos. 

Segundo Koch, “el discurso es, en verdade, el lugar de aplicación del saber 

linguístico, pero como cada discurso es único y el saber implica la possibilidad de la 

reprodución, saber y discurso serán incompatibles
33

” (KOCH, 2008, p. 54). A singularidade 

discursiva está exatamente no aspecto da reprodução do saber expressivo, pois o falante 

seguirá sempre modelo determinados, como foi mencionado; contudo, como o discurso 

proferido é que será único e, nesse sentido, que Koch (2008) chama a atenção para a 

incompatibilidade entre saber e discurso. Koch (2008) modifica os níveis de linguagem de 

Coseriu (Cf. 3.1 – ver quadro sinótico), vejamos: 

 

QUADRO 05: Níveis e domínios do ato linguístico de Peter Koch 

NÍVEL DOMÍNIO TIPO DE REGRAS 

Universal Atividade do falar Regras elocucionais 

Histórico Língua histórica particular Regras idiomáticas 

Tradição Discursiva Regras discursivas 

Atual/ individual Discurso  

Fonte: Adaptação de Koch (2008, p. 54) 

 

Como é possível observar, Koch introduz as Tradições Discursivas no nível histórico 

e afirma que pertencem aos estudos das regras discursivas que são regidas pelos modelos 

históricos e se distinguem da língua histórica, pois esta segue as regras idiomáticas, ou seja, 

ao estudarmos uma língua segundo essa perspectiva, buscamos as variações que ocorreram ao 

longo do tempo, enquanto nas Tradições Discursivas, o que é pesquisado são as marcas 

textuais que acompanharam o gênero, ou que se perderam nesse percurso. 

                                                           
33

 O discurso é o lugar de aplicação do conhecimento linguístico, mas, como todo discurso é único e envolve a 

possibilidade de conhecer a reprodução, saber e expressão serão incompatíveis. Tradução nossa. 
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Não se pode confundir Tradições Discursivas com línguas históricas, cada uma 

possui especificidades distintas, mesmo que tenham em comum o objeto de estudo. Como 

exemplo, no corpus deste trabalho, podemos estudar enquanto língua histórica as mudanças 

ocorridas na ortografia, semântica e sintaxe da linguagem jurídica criminal do século XIX e 

compará-las com a linguagem contemporânea e analisar as variações ocorridas. Contudo, se o 

pressuposto de análise forem as Tradições Discursivas o foco lançar-se-á para a organização 

textual em si, como as estruturas oracionais se organizam seguindo o modelo determinado 

para que o texto tenha sentido completo e ainda verificar os traços que dialogam com os 

textos que os originaram. 

Koch (2008) não apresenta nenhuma regra específica para o domínio do discurso, 

pois segundo o autor, o falante aplica as regras elocucionais, idiomáticas e discursivas, ou 

seja, o nível individual é a aplicabilidade dos demais níveis. 

Há uma diferença relevante entre a historicidade das Tradições Discursivas e a 

historicidade das línguas históricas. Koch (2008) afirma que os grupos constitutivos dessas 

duas correntes são distintas e convergentes, embora pareça paradoxal, vejamos as palavras do 

autor: 

 

[...] los grupos constitutivos de la tradiciones discursivas son grupos profesionales o 

religioso, corrientes literárias, movimentos políticos, etc.; los grupos constitutivos 

de las lenguas históricas son comunidades linguísticas [...]. Hay una diferencia 

importante entre los dos:las lenguas históricas (o sus variedades) definem a los 

grupos (es decir comunidades linguísticas), mientras que son los grupos 

(profesionales, religiosos, literários, etc.) los que definen a las tradiciones 

discursivas [...]. Sin embargo, tanto las lenguas históricas como las tradiciones 

discursivas constituyen tradiciones del hablar [...]
34

 (KOCH, 2008, p. 55)  

 

De acordo com as palavras de Koch (2008) mesmo com grupos constitutivos 

distintos, as duas faces da historicidade convergem para o elemento central do ato linguístico, 

que é o discurso, escrito ou oralizado. 

O autor enfatiza ainda que cada tradição discursiva é uma ‘serie’ de discursos 

individuais; nesse sentido, ele demonstra que não há contradição porque no nível individual 

ou atual os falantes utilizam os demais níveis para a realização do seu discurso. É a partir do 

                                                           
34

 [...] Os grupos que constituem as tradições discursivas são grupos profissionais ou religiosos, literários, 

movimentos políticos, etc; grupos constitutivos de línguas históricas são comunidades linguísticas [...]. Há uma 

diferença importante entre os dois: as línguas históricas (ou variedades) definem grupos (ou seja, comunidades 

linguísticas), como são os grupos (profissional, religioso, literário, etc) que definem as tradições discursivas [...]. 

No entanto, ambas as línguas históricas como tradições discursivas são tradições do falar [...]- Tradução nossa. 
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discurso individual que ocorrem as mudanças na língua, ele é “o marco del cambio 

linguístico, el hablante propone reglas nuevas para ser adoptadas por la comunidad 

linguistica”
35

 (KOCH, 2008, p. 56).  

Embora tenhamos dissertado até o momento a respeito das Tradições Discursivas, 

mas ainda não trouxemos um conceito para essa proposta de estudo. Os primeiros estudos a 

respeito do tema surgiram com Eugênio Coseriu (1977; 1978; 1979; 1980), como vimos no 

item 3.1, deste estudo, contudo, somente na década de 90 é que os estudiosos, mais 

precisamente, o grupo de estudos romanística da Alemanha deu continuidade aos estudos 

coserianos e sistematizou, surgindo assim a denominação de Tradições Discursivas.  

O que são Tradições Discursivas? Qualquer texto pode ser analisado dentro dessa 

perspectiva? Existem outras correntes de estudo, além da romanística alemã que trabalham 

esse conceito? Esses e outros questionamentos sempre nos inquietaram e por isso fomos à 

busca de respostas. 

Inicialmente é interessante esclarecer que o conceito de Tradições Discursivas, aqui 

postulado, segue o conceito da escola alemã de estudos romanísticos que tem como forte 

influência a tradição da escola de Eugênio Coseriu e tem-se como pilar a distinção entre os 

três níveis do falar, como já foi abordado anteriormente (Cf. 3.1). Antes de apresentarmos um 

conceito para Tradições Discursivas faz-se necessário verificarmos pontos relevantes para a 

construção desse conceito. 

Os estudos mais recentes acerca do tema partem da duplicação do nível histórico 

coseriano a partir de Koch e Oesterreicher, em que a atividade linguística do falar possui uma 

finalidade comunicativa concreta, em que é todo ato comunicativo ou enunciados, para tanto 

Kabatek (2006) apresenta o seguinte esquema. 

Figura 01: Ato comunicativo ou enunciado 

 FINALIDADE COMUNICATIVA  

   

LÍNGUA (SISTEMA E NORMA) TRADIÇÕES DISCURSIVAS 

   

   

 ENUNCIADO  

Fonte: Kabatek (2006, p. 153) 

                                                           
35

 No quadro de mudança de linguagem, o falante propõe novas regras a serem adotadas pela comunidade 

linguística. Tradução nossa. 
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É possível perceber a partir do esquema acima que embora ocorra à duplicação no 

nível histórico, o resultado sempre será o enunciado ou ato comunicativo. Simões (2007) faz 

um estudo, a partir de Koch que diferencia o domínio das Tradições discursivas de outros 

complexos da língua, resumidamente Simões (2007) afirma: 

a) Tradição discursiva vs. Língua Particular – ao estudar um gênero textual 

dentro de uma língua em particular, quando se considera um gênero textual como 

tradição discursiva, é preciso considerar que mesmo que o gênero seja escrito em 

uma língua específica, como exemplo do português brasileiro, ainda assim em 

sua microestrutura serão evocações de outras tradições discursivas que não sejam 

necessariamente exclusivas desta comunidade linguística.  

b) Tradição discursiva vs. Competência Linguística – as regras discursivas do 

nível universal apresentam as possibilidades que o falante utiliza para a 

realização dos seus atos linguísticos que darão forma aos gêneros textuais. 

Contudo as regras que definem o conjunto de enunciados ou atos linguísticos que 

denominamos de gêneros textuais são regidos pelo nível histórico que foram 

sendo constituídos. 

c) Tradição discursiva vs. Discurso – a diferenciação foi explanada nas definições 

anteriores, mas Koch (1997, apud, Simões 2007) ressalta a importância das 

tradições discursivas para a formação dos quatro domínios da linguagem, assim 

como para i) a literatura e a linguística; ii) para o estudo da oralidade e 

escrituralização; iii) para o estudo da historia da língua e o início do processo de 

escrituralização. 

d) Literatura e linguística – para a literatura, o discurso individual é importante 

para a análise literária, mas não é o seu foco de estudo. Aplicando o conceito de 

tradições discursivas nos estudos literários, é possível analisar no âmbito da 

comunicação e dos modelos estabelecidos pelo homem (a lírica, a narração, o 

drama). Em contrapartida, para a linguística o discurso individual é o ponto de 

partida para as suas análises, e segundo Simões, é o que diferencia o estudo das 

línguas de “outras disciplinas filológicas e humanistas”.  

Após a diferenciação do domínio das Tradições Discursivas e outras propostas de 

análise, é possível buscar a resposta para um dos questionamentos levantados ‘Qualquer texto 

pode ser analisado dentro dessa perspectiva?’. Corroboramos com a afirmação de Kabatek 
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(2006) quando afirma que existem três condições essenciais para determinar se uma repetição 

dentro de um texto pode ser ou não considerada como Tradições Discursivas
36

. 

A primeira condição diz respeito às repetições não linguísticas, isso nos mostra que  

para as Tradições Discursivas somente são considerados objetos de análise os aspectos 

linguísticos e nenhum outro tipo de manifestação artística como as pinturas cubistas, tango, 

dentre outras. 

A segunda condição é a de que nem toda repetição dentro de um discurso deve ser 

considerada uma Tradição Discursiva, isso se aplica às repetições que podem ser consideradas 

como vícios de linguagem ou marcadores conversacionais, como exemplo temos “né”, “oxe”, 

“mais do que”, “ou seja”, dentre outras palavras ou expressões que se repetem na escrita. 

Algumas tradições podem ocorrer apenas na oralidade dos falantes e não fazem parte dos 

textos escritos, as saudações podem ocorrer de diversas maneiras, porém, apenas algumas 

deixaram de ser um aspecto isolado e tornar-se-á uma T.D.
37

. 

A terceira condição é mais complexa, pois o conteúdo dos discursos, mesmo que 

apresentem as repetições dentro de um texto e sendo um ato linguístico, nem todos podem ser 

considerado como uma T.D.. Para que seja considerada uma T.D., a repetição deve estar 

ligada a outra T.D., essa ‘ligação’ entre os textos é denominada por Kabatek (2006) como 

evocação
38

.  

Estabelecida a condição para que uma repetição dentro de um texto seja considerada 

uma T.D., já é possível analisar com maior maturidade a definição para Tradições Discursivas 

de Kabatek: 

 

Entendemos por Tradición Discursiva (TD) la repetición de un texto o de una forma 

textual o de una manera particular de escribir o de hablar que adquiere valor de 

signo proprio. Se puede formar em relación a cualquier finalidad de expresión o 

cualquier elemento de contenido cuya repetición y tradición; cualquier relación que 

se puede estabelecer semióticamente entre os elementos de tradición (actos de 

                                                           
36

 Uma das primeiras tentativas de definição para as Tradições Discursivas é a de que são formas de 

caracterização de um determinado gênero que servem de identificação de um grupo ou de gêneros discursivos 

exclusivos, para tanto, as repetições dentro de um texto poderia ser um indício de uma Tradição Discursiva. 
37

 A partir desse momento utilizaremos apenas a sigla T.D. para as tradições discursivas. 
38

 Kabatek (2006, apud, BICALHO, 2008) explica o que é evocação Um texto historicamente situado se 

relaciona com a constelação de inclinações desprezíveis com a qual foi produzido. Esta constelação de 

inclinações é, por sua vez, significante e pode adquirir a repetição (sempre parcial) das inclinações da primeira 

enunciação, que evoca a repetição do texto (o, pelo menos, a presença da recordação do texto 1, ou também 

geralmente, da TD). Daí a importância semiótica do silêncio: a situação 2 evoca o texto 2; ainda que este não se 

produza ou se modifique, o texto 2 está presente (pensem, por exemplo, na repetição de um encontro, que evoca 

uma saudação, e o efeito do silêncio que recomeça a saudação esperada) 
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enunciación o elementos referenciales) que evocan una determinada forma textual o 

determinados elementos linguísticos empleados
39

. 

 

Gostaria de refletir a respeito dessa definição. A repetição que Kabatek menciona 

não significa qualquer repetição, como já foi mencionado anteriormente nem toda repetição 

pode ser caracterizada como uma T.D.. As repetições, dentro da perspectiva das T.D., 

necessariamente devem ter uma relação com uma tradição anterior; nesse sentido, é possível 

inferir que esse referencial comunicativo assume um significado próprio ao longo do tempo e 

por isso que são reconhecidas como T.D.. 

Outro aspecto que merece nossa reflexão é a relação entre a T.D. e as variações 

linguísticas
40

; embora pareçam paradoxais, é possível deduzir que determinadas expressões de 

comunidades linguísticas, como por exemplo, a linguagem utilizada pelas operadoras de 

telemarketing, o ‘falso gerundismo’, esse tipo de variação diafásica é identificador de certa 

classe de vendedores. Contudo, a respeito desse exemplo, é relevante enfatizar que esse ‘falso 

gerundismo’ saiu da esfera do telemarketing e atualmente encontra-se em todos os grupos 

sociais. 

Muitas vezes as variações ocorrem de maneira espontânea, como no exemplo acima 

mencionado, por isso é necessário um equilíbrio no corpus para que possamos afirmar 

determinadas mudanças na língua. Nesse sentido, o equilíbrio está em uma amostra 

representativa da T.D. de cada momento histórico, dessa forma é possível lançar um traço 

contínuo da mudança linguística. 

É imprescindível que fixemos em nossos estudos que, para se tornar uma T.D., as 

repetições devem ser transmitidas através de um ato comunicativo e evocar uma tradição 

anterior e possuir um emprego situacional específico. Ao longo da história, é possível 

observar a relação estreita entre a oralidade e a escrita, pois inicialmente os textos eram 

passados através de discursos orais e somente com a passagem da fala para a escrita que 

muitos clássicos da literatura, textos religiosos e textos jurídicos chegaram à 

contemporaneidade.  

                                                           
39

 Entendemos tradição discursiva (TD) a repetição que pode ser de um texto, uma forma textual, uma maneira 

particular de escrever, ou ainda, do falar que adquire valor de signo próprio. Pode-se formar uma relação 

qualquer com a finalidade de expressão ou conteúdo, cuja repetição é tradição; qualquer relação que você pode 

estabelecer semioticamente entre elementos da tradição (atos de enunciação ou elementos referenciais) que 

evocam um certo texto ou certos elementos linguísticos empregado. Tradução nossa. 
40

 Diatópicas, diastráticas e diafásicas. 
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Essa linha tênue entre a oralidade e escrita é um ponto relevante que deve ser 

considerado em determinadas comunidades linguísticas, como a linguagem jurídica em que 

muitas vezes os textos são oralizados e retextualizados através da escrita para que tenham fé 

pública. A partir de agora veremos as especificidades das atitudes de retextualização. 

 

3.2.3 Oralidade e escrita: atividades de retextualização 

 

A civilização contemporânea está entrelaçada com as práticas de oralidade e escrita, 

formalmente essas práticas são nomeadas como fala e escrita. Gostaríamos de fazer uma 

breve retrospectiva sobre o tema. Para tanto, é preciso considerar as palavras de Marcuschi 

(2003) ao afirmar que cronologicamente a escrita surgiu há quase 5.000 anos e no Ocidente 

por volta de 600 A.C.. Mas, antes mesmo do surgimento da escrita, os seres humanos já se 

comunicavam através da fala, das pinturas e das suas práticas de letramento. 

De acordo com Marcuschi (2003, p. 17) “sob o ponto de vista mais central da 

realidade humana, seria possível definir o homem como um ser que fala e não como um ser 

que escreve” (grifo do autor). O que o autor nos indica é que a capacidade de falar é inerente a 

todo ser humano
41

 e assim sendo, a escrita seria algo derivado da fala, algo adquirido de 

maneira ‘artificial’. Mas essa afirmação seria preconceituosa, pois acreditamos que fala e 

escrita, são práticas sociais de uso da língua e uma não deve ter primazia sobre a outra. 

É importante, para empreendermos melhor a nossa discussão a distinção de 

Marcuschi, representada no quadro abaixo: 

 

QUADRO 06: Práticas Sociais e Modalidades de uso da língua 

Práticas Uso da língua 

Oralidade É a prática social comunicativa que se apresenta de varias 

formas ou gêneros fundados na realidade sonora. 

Letramento É a participação social do indivíduo na sociedade através 

das práticas da escrita.  

Fala É a produção textual-discursiva para fins comunicativos na 

modalidade oral. 

Escrita Modo de produção textual-discursiva para fins 

comunicativos com certas especificidades materiais e se 

caracterizaria por sua constituição gráfica. 

Fonte: Adaptado de Marcuschi (2003, p. 27) 

                                                           
41

 Exceto em caso de impossibilidade física ou psíquica. 
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A realidade entre essas práticas comunicativas se traduz através de trabalhos 

acadêmicos em diversas linhas de pesquisa. É inquestionável que essa oralidade e escrita 

estão presentes a todo o momento de nossas vidas, não podemos considerar que esses estudos 

sejam dicotômicos, eles se entrelaçam quando o resultado final é o ato linguístico 

comunicativo. 

Gostaríamos de enfatizar o posicionamento de Oesterreicher (2007) a respeito da 

oralidade e escrita a luz da teoria da linguagem
42

. A realização material dos atos linguísticos 

pode ocorrer de duas maneiras; a primeira seria a realização fônica, onde o falante através de 

atos sonoros exprime seus pensamentos e se comunica; a segunda está relacionada com a 

materialização gráfica dos atos linguísticos representados pelo que conhecemos como escrita. 

Stoll (1985, apud, OESTERREICHER, 2007) é enfático ao relacionar e ampliar os 

aspectos da oralidade e da escrita com os modos de realização dos atos linguísticos, pois um 

mesmo texto pode assumir características distintas dentro contexto de produção. Essa relação 

ocorre de maneira aparentemente paradoxal através do que ele denomina de meio e 

concepção.   

QUADRO 07: Linguagem de Proximidade e Linguagem de Distância 

 

 TEXTO CONCEPCIONAL MEIO 

Linguagem de Proximidade Falado Fônico 

Linguagem de Distância Escrito Gráfico 

Fonte: Adaptado de Fonseca (2003, p. 59) 

 

Fonseca (2003), no quadro acima, faz a distinção entre o meio gráfico e fônico 

demonstrando uma dicotomia na maneira de que os falantes utilizam para se comunicar, em 

que é possível transcrever os aspectos da fala e da escrita através de símbolos gráficos ou 

fônicos. Essa distinção é muito tênue que só é concebida através do contínuo do ato 

comunicativo, ou seja, através da concepção. 

A concepção por sua vez é a expressão do pensamento que pode ocorrer através da 

fala ou escrita; contudo, dentro desse conceito apresentado é importante perceber que a 

                                                           
42

 A nomenclatura original é Oralidad y escrituralidad a luz de la teoría del lenguage e pode ser lida na íntegra 

no livro Lengua Hablada en la Romania: español, francês, italiano; trata-se de um capítulo da referida obra. 



59 
 

existem quatro possibilidades. Essas quadro possibilidades de realização da concepção pode 

ser representado da seguinte maneira: 

QUADRO 08: Possibilidades de representação de Meio e Concepção 

 

Possibilidade Aplicabilidade 

Fala e Escrita Sua distinção só ocorre no momento em que o discurso está 

sendo proferido. São as manifestações extremas da concepção. 

Fala e Fônica É a representação da fala (conversação) através da transcrição 

fonética. 

Escrito e Fônico São textos que são escritos para serem lidos em voz alta, como 

exemplo, têm os discursos e as sentenças jurídicas. 

Falado e Gráfico Refere-se aos textos que possuem certa ‘intimidade’ entre as 

partes. Não há um distanciamento entre os interlocutores. 

Fonte: Adaptação Oesterreicher (2007, p. 22) 

 

Como foi exposto, no quadro acima, existe uma linha muito sutil entre a fala e a 

escrita e o que determina a sua utilização é o momento em que o discurso é proferido, ou seja, 

as condições comunicativas e as estratégias de verbalização. 

É relevante mencionar que as condições comunicativas estão relacionadas com o 

conceito de Oesterreicher (1996) sobre imediatez comunicativa e distância comunicativa. A 

imediatez comunicativa representa a ‘afinidade’ com a relação fônica (fala) e a distância 

comunicativa relaciona-se com a representação gráfica do ato linguístico comunicativo 

(escrita). Nesse sentido, o autor nos alerta que captar a espontaneidade em textos é complexo 

e dificulta a investigação do fenômeno da oralidade em textos diacrônicos. 

Para explicar melhor essa relação da imediatez comunicativa o autor apresenta dez 

parâmetros de análise que desempenham um papel importante na análise de textos, vejamos o 

que nos revela Oesterreicher (2007, p. 26): 

a) Grau de Publicidade – relaciona-se com caráter público da comunicação; é 

importante número de interlocutores dentro da comunicação e a participação 

destes dentro do ato comunicativo. 

b) Familiaridade entre os interlocutores – depende da experiência comunicativa 

entre os interlocutores e o conhecimento prévio compartilhado entre eles. 

c) Implicação emocional – relaciona-se com o grau de afinidade entre os 

interlocutores e o objeto da comunicação. 

d) Integração – são os atos comunicativos em seu contexto de produção. 



60 
 

e) Referencial – significa a posição ou localização entre os interlocutores. 

f) Proximidade física dos interlocutores – refere-se à proximidade física entre os 

interlocutores, podendo ser aplicada também a respeito do espaço temporal. 

g) Cooperação – as possibilidades de intervenção na produção do discurso. 

h) Dialogicidade - é a frequência do assunto e a espontaneidade do emissor. 

i) Espontaneidade – o modo como a comunicação flui. 

j) Fixação temática – permanência no tema abordado
43

. 

Todos os parâmetros apresentados possuem uma natureza gradual, exceto a letra f, 

que se desenvolve dentro do contexto. Ao representar graficamente é possível verificar que 

quanto mais próximo da escala de imediatez ou proximidade comunicativa, maior é o grau de 

intimidade, assim como a aproximação com a concepção da fala. Para exemplificar 

utilizaremos dois textos do corpus. 

 

QUADRO 09: Valores paramétricos comunicativos de um (262) Auto de Perguntas  

 

Imediatez  Distância 

a)   *          

b)          *   

c)         *    

d)            * 

e)            * 

f)            * 

g)            * 

h)          *   

i)          *   

j)            * 

 

(262) 

Illmo Sor Juis Municipal, 3º Sup/plente em exercicio/ A. passe mandado para Citaçaõ/ dasa peças 

offerecidas na petiçaõ infra para/ comparecerem há as 10 do dia, convenien/ cia ao Dor E. p. 

Pombal 3 de Janeiro/ de 1878/ Dantas de Oliveira/ Chegando ao conhecimento désta promo/ toria 

que Manoel da Silva Malta, Manoel/ Correia de Oliveira, Alexandre Alves de Sou/ sa, Joaõ 

Mathias, Agapito Affonso de Car/ valho, Raymundo Gomes da Silva e Joa/ quim Ferreira de 

Sousa Saldanha, mora/ dores n’este termo sabem de certas circunstan/ cias que bem provem a 

justiça pu/ blica com relaçaõ ao assassinato do infe/ liz Antonio Bento de Oliveira Correia pra/ 

ticado no dia 13 de Outubro do anno findo,/ requer esta promotoria que pla, mandando/ os intimar, 

proceda à um auto de pergun/ tas, que deverá, depois de autoado, ser junto/ as respectivo processo, 

dando em vista ao/ promotor; e n’estes termos/ P. á vta deferimento/ E. R. M./ Pombal 21 de 

Janeiro de 1878/ O Promotor Publico intrº/ Joaõ as Sª Pirez Ferreira// Averbo por sujjeito por ser 

sogro de um/ filho do assassinado Pombal 30 de Janeiro/ de 1878 (rubrica)/ 
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 Oesterreicher não traz uma definição para este tópico, essa ‘definição’ é da autora desse trabalho. 
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QUADRO 10: Valores paramétricos comunicativos de uma (317) Procuração  

 

Imediatez  Distância 

a)     *        

b)            * 

c)            * 

d)            * 

e)            * 

f)            * 

g)            * 

h)            * 

i)           *  

j)            * 

 

(317) O Carcereiro da Cadeia publica des/ ta Cidade, entregue ao official de/ Justiça que esta lhe 

aprezentar/ o denunciado Joaõ Martinho Cor/ reia de Oliveira, afim de assistir/ a uns autos de 

perguntas requeridas/ pela Promotoria Publica, sobre o asas/ sinato praticado na pessoã de/ 

Antonio Bento de Oliveira Correia/ pelo qual é accuzado. Cidade do Pom/ bal 9 de Fevereiro de 

1878. Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ aes/ crevi/ Dantas de Oliveira/ 

 

QUADRO 11: Valores paramétricos comunicativos de uma carta privada (OESTERREICHER, 2007) 

 

Imediatez  Distância 

a)  *           

b)  *           

c)     *        

d)           *  

e)          *   

f)            * 

g)            * 

h)       *      

i)     *        

j)    *         

 

Os dois primeiros quadros correspondem a textos jurídicos, que possuem um caráter 

mais formal e é possível verificar que as distinções entre os valores paramétricos são 

pequenos, em nenhum deles se aproxima tanto da imediatez, ou da fala. No caso do Auto de 

Perguntas, existe uma proximidade relativa, porque a pessoa questionada já havia sido citada 

anteriormente e os interlocutores já conheciam a pessoa e a sua participação no ocorrido. Os 

textos encontram-se próximos a distância comunicativa, pois o texto, como mencionamos, de 

caráter formal e que, no primeiro caso, foram inicialmente oralizados e em seguida 

retextualizados. A procuração é um texto que não é elaborado para ser lido em voz alta e nem 

tampouco necessita de ser ‘ditado’ para que outrem a escreva. 
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A carta privada
44

 possui um caráter mais informal, onde os interlocutores possuem 

certa intimidade e conhecimento do assunto em questão, por isso verifica-se que se aproxima 

muito mais da fala (imediatez comunicativa) do que da escrita
45

. 

Utilizando esses valores paramétricos é possível identificar o caráter dinâmico da 

comunicação e das estratégias que os falantes desenvolvem para ser comunicar nesse continuo 

entre fala e escrita. Segundo Oesterreicher (2007) os parâmetros e condições comunicativas 

são o marco para as variações ao nível do falar. 

Até o momento, abordamos as condições extralinguísticas que regem os atos 

comunicativos, contudo, independente da sua concepção, os contextos linguísticos são fatores 

de dependência. O primeiro fator que deve ser considerado ao analisar a imediatez 

comunicativa e a distância comunicativa é o contexto linguístico em que está inserido. 

Oesterreicher apresenta as seguintes classes de contexto: 

QUADRO 12: Classe de Contextos 

 

Contexto Definição 

Situacional Pessoas, objetos e ações ou estado de coisas perceptíveis na 

situação de comunicação. 

Cognitivo a) Individual – conhecimento mútuo entre os interlocutores 

b) Geral – conjunto de conhecimentos humanos, bem 

sociocultural específicos ou de caráter universal. 

Comunicativo linguístico Relação entre enunciados anteriores ou posteriores ao enunciado 

em questão. 

Outros contextos comunicativos a) Fenômenos linguísticos de entonação, rapidez de locução, 

intensidade do som, também denominado como contexto 

comunicativo paralinguístico. 

b) Contexto comunicativo não linguístico – gestos e 

mímicas concomitantes, etc. 

Fonte: Adaptado de Oesterreicher (2007, p. 31) 

 

Todos os fatos linguísticos corroboram para a comunicação com a ajuda de unidades 

discretas. A primeira vista os contextos linguísticos não seguem as características relevantes 

dos próprios enunciados linguísticos. Para Oesterreicher (2007), os enunciados da distância 

comunicativa (escrita) manifestam certo grau de planificação e são considerados como 

elaborados, pois há uma elaboração cuidadosa por parte do seu emissor. Em alguns casos 

ocorre a reelaboração do texto, fato que não ocorre na imediatez comunicativa devido ao seu 

                                                           
44

 A carta privada não está presente no corpus, esse exemplo foi retirado de Oesterreicher (2007). 
45

 A escrita aqui é entendida como o aspecto formal da língua, os textos escritos seguem, ou deveriam seguir, a 

norma padrão ou culta, no caso em tela há a presença da informalidade pelo seu caráter comunicativo. 
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caráter mais informal. O autor denomina como sendo de caráter efêmero e de construção em 

processo.  

Diante do que até aqui foi exposto nos questionamos como ocorre o processo de 

retextualização da fala para a escrita? Para demonstrar de maneira breve, esse processo 

recorremos aos estudos de Marcuschi (2003). 

A transposição da fala para a escrita denomina-se de retextualização
46

, que são os 

processos complexos que interferem “tanto no código como no sentido e evidenciam uma 

série de aspectos nem sempre bem-compreendidos na relação oralidade-escrita” 

(MARCUSCHI, 2003, p. 46). Portanto, é necessário compreender que esse processo não é tão 

simples como algumas vezes nos parece e que, para fins de análise linguística, requer uma 

sistematização para que não fique apenas como um aspecto do senso comum. 

Marcuschi (2003) nos alerta para um tópico interessante que é a intenção do 

pesquisador pois, dependendo do propósito em que é realizada a retextualização, ela deverá 

seguir determinados parâmetros. Outro fator mencionado pelo autor é que não podemos 

afirmar que a “passagem da fala para a escrita não é a passagem do caos para a ordem: é a 

passagem de uma ordem para outra ordem” (2003, p. 47). Não é correto afirmar que a fala não 

segue uma norma, pois dentro do seu aspecto comunicativo, o falante domina os aspectos 

gramaticais da sua língua materna o mesmo por vezes não ocorre nos textos escritos. Para os 

textos escritos necessitamos ter o domínio das regras gramaticais que regem a língua, 

portanto, nos parece que esse domínio não é algo tão natural como é o caso da fala. 

Quando retextualizamos um texto oralizado
47

 é preciso internalizar que iremos passar 

para outra modalidade da língua e compreender o que essa pessoa disse e o que realmente 

queria ter dito para se organize o texto, para dar maior proximidade ao que realmente foi dito 

pelo falante. Essa reorganização do texto nos parece uma atitude simples, contudo 

cognitivamente essa compreensão é um processo complexo, pois é impreterível que o texto 

tenha coerência e se essa condição não for satisfeita outros problemas surgirão na análise 

textual. 

                                                           
46

 Para este estudo a terminologia retextualização será utilizada com base nos estudos de Luiz Antônio 

Marcuschi (2003). Este por sua vez revisitou os estudos de Neusa Travaglia (1993) que em sua tese de doutorado 

apresentou a nomenclatura retextualização para a tradução de uma língua para outra. Assim como Marcuschi, 

nós corroboramos ser esta uma terminologia adequada para a transposição da fala para a escrita, por entendermos 

que essa ‘atitude de retextualizar’ é sempre uma atitude que deve ser bem elaborada levando-se em consideração 

os aspectos gramaticais e socioculturais que envolvem o texto em questão. 
47

 Utilizaremos oral e fala como sinônimos dentro do contexto da retextualização em questão. 
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Marcuschi (2003) afirma que em nossa produção linguística diária, se observada 

atentamente pode ser considerada como encadeamento de reformulações textuais nas 

seguintes possibilidades: fala/ escrita, fala/fala, escrita/fala e escrita/escrita. Dentre as atitudes 

de retextualização apresentadas por Marcuschi, analisaremos as seguintes: transcrição e 

transcodificação, as regras de editoração, os aspectos envolvidos na retextualização e o fluxo 

da retextualização. 

Transcrição
48

 é a passagem da fala para um texto escrito utilizando símbolos 

gráficos, podendo ocorrer também, como é o caso de trabalhos diacrônicos, a reescrita de 

manuscritos ou figuras pictóricas para a língua vernácula dos falantes produtores desses 

textos. Nesse caso, a pessoa que transcreve deve fazê-lo de maneira a interferir o menos 

possível na natureza do texto, não se trata de uma reescritura do texto, onde são alterados os 

aspectos semânticos, sintáticos e ortográficos, para que concretização do pensamento seja o 

mais coerente possível, mas uma transposição de um texto (manuscrito/ imagens) para outro 

suporte
49

 textual. 

Para Marcuschi, a relação entre oralidade e escrita é sempre muito complexa 

independente da língua, e esse tipo de análise pode ser realizado em vários níveis. Para tanto, 

ele apresenta quatro parâmetros fundamentados na linguista francesa Rey-Debove (1996), são 

eles: 

 

(1) Nível da substância da expressão: diz respeito à materialidade linguística e 

considera a correspondência entre letra e som, podendo entrar também questões 

dialetais (um problema que a sociolinguística poderia esclarecer); 

(2) Nível da forma da expressão: neste caso consideram-se os signos falados e os 

signos escritos, situando-se aqui a distinção entre a forma do grafema (a grafia 

usual) e do fonema na realização fonética (a pronúncia) (p. ex.: menino e 

[mininu]), diferenças que no francês são mais acentuadas do que no português; 

(3) Nível da forma e conteúdo: consideram-se, aqui as relações entre as unidades 

significantes (expressões, itens lexicais ou sintagmas) orais e as correspondentes 

unidades significantes escritas que operam como sinônimas no plano da própria 

língua tal como dicionarizada, mas de realização diferente na fala e na escrita 

(p.ex.: “o que queres comer?” [na escrita] e “que que qué comê?” [na fala]). 

(4) Nível da substância do conteúdo: em que se dão realizações linguísticas que se 

equivalem do ponto de vista pragmático, isto é, do uso situacional e contextual 

específico como, por exemplo, quando numa carta escrita dizemos: “com os 

meus cumprimentos, subscrevo-me”; ao passo que num telefonema diríamos: 

“olha, um abraço e um cheiro pra você, tá”, na variante pernambucana. 

(MARCUSCHI, 2003, p. 50) 

                                                           
48

 Essa é a definição presente no texto de Marcuschi, neste trabalho utilizamos em outro momento uma outra 

definição para o termo que mais se adequa aos estudos diacrônicos. 
49

 Suporte é aqui apresentado como sendo o local em que os textos são materializados.  
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De acordo com o autor, os dois primeiros níveis são mais evidentes e simples para 

analisar, pois se trata da materialidade linguística, mas “não menos complexo quanto ao 

fenômeno” (MARCUSCHI, 2003, 50). Nesse sentido, ele afirma que se trata de uma 

transcodificação que, embora ele afirme designar como “operação complexa em 

grafemologia”, em seu texto ele a utiliza como uma espécie de sinônimo para a transcrição. 

Dessa forma, é relevante considerar as palavras do autor ao afirmar que, na passagem 

da fala para a escrita sempre ocorre uma organização mental para depois passamos as palavras 

para uma acomodação do sistema gráfico e, nesse sentido, é que ela utiliza a transcodificação 

como sinônimo para transcrição. 

As regras de editoração para Taylor &Cameron (1987, apud, MARCUSCHI, 2003) 

é mais do que uma idealização dos dados orais, elas são a tentativa de aproximação da fala, 

para tanto buscam eliminar as hesitações, marcações e as autocorreções. Na fala alguns 

eventos como a descontinuidade linguística podem ocorrer mesmo que não seja perceptível 

aos interlocutores e o editor é que deve selecionar o que deve ser trabalhado. As autoras 

apresentam duas fases no processo de editoração de enunciados descontínuos: “a) o falante 

deve poder determinar quando um enunciado deve ser editorado; b) o falante pode determinar 

como ele deve ser editorado”. Essas fases do processo de editoração são aplicáveis quando o 

próprio falante é quem realiza a editoração, quando esse processo é feita por outra pessoa, os 

parâmetros são outros.  

Marcuschi (2003) apresenta um problema da editoração que está relacionado com a 

eliminação ou a eleição da frase gramatical alvo que corresponde a frase-alvo semanticamente 

adequada. Não há regras precisas para tal seleção, contudo, Taylor &Cameron (1987, apud, 

MARCUSCHI, 2003) formulou algumas regras para eliminação mínima
50

 dos quesitos, que 

não será discutido nesse trabalho, por não parecer relevante para a discussão do tema 

apresentado aqui. As atividades de retextualização devem iniciar com a distinção entre: 

 

i) Atividades de idealização do texto falado – dizem respeito sobretudo às 

operações que envolvem a regularização dos fenômenos de (des)continuidade 

sintática na formulação textual, tais como as hesitações, as correções, os marcadores 

conversacionais, as repetições e os truncamentos que aparecem na construção das 

unidades estruturais. 

                                                           
50

 As regras são: a restrição de minimidade; a restrição de eliminação; a restrição de gramaticalidade; a restrição 

de identificação. (cf. MARCUSCHI, 2003, p. 58) 
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ii) Atividades de transformação do texto falado – que constituem a 

retextualização em sentido estrito, dizem respeito a operações que vão além da 

simples regularização linguística, pois envolvem procedimentos de substituição, 

reordenação, ampliação/ redução e mudanças de estilo, desde que não atinjam as 

informações como tal. (MARCUSCHI, 2003, p. 61-62) 

 

As duas regras apresentadas servem de parâmetro para as análises de editoração, mas 

um aspecto deve ser considerado, é que toda atitude de editoração suscita uma modificação no 

conteúdo, por mais que o editor busque ser fiel ao pensamento do seu interlocutor, ainda 

assim ocorrerão modificações significantes no texto original. 

Para a análise dos aspectos envolvidos na retextualização é necessário observar 

que não podemos considerar a fala e escrita como aspectos dicotômicos, pelo menos sob a 

visão tradicional que trata a fala como contextualizada, fragmentada, redundante, etc. e a 

escrita como planejada, precisa, completa, dentre outros. Não se trata de hierarquia, onde uma 

é superior a outra, mas de que são duas variedades de uma mesma língua, que seguem o 

mesmo sistema linguístico, porém cada uma possui estruturas próprias e que, em muitos 

casos, se complementam. 

Uma vez compreendido isso resta-nos apresentar os limites que envolvem os 

processos de retextualização apresentados por Marcuschi (2003). No quadro abaixo, explica o 

autor que os elementos (A, B, C) nos levam a operações linguístico-textual-discursivas de 

modo mais amplo e que o aspecto cognitivo (D) nos conduz a processos de compreensão de 

maneira geral e nos guia a mudanças mais complexas, como as conclusões e a possíveis 

distorções. 

 

QUADRO 13: Aspectos envolvidos nos processos de retextualização 

Linguísticos-textuais-discursivos Cognitivos 

    

    

(A) (B) (C) (D) 

Idealização Reformulação Adaptação Compreensão 
eliminação 

completude 

regularização 

acréscimo 

substituição 

reordenação 

tratamento da sequência 

dos turnos 

inferência 

inversão 

generalização 

Fonte: Marcuschi (2003, p. 69) 

 

Os itens do bloco A e b dizem respeito a operações e processos de natureza 

linguística-textual-discursiva. Trata-se de um conjunto amplo, pois seus resultados repercutem 



67 
 

diretamente no discurso, tanto em seu aspecto oral como escrito. As operações de citação 

ocorrem no bloco C, os turnos de fala quando estudados como conteúdos “pode-se usar um 

recurso metalinguístico em nada inofensivo” (Marcuschi, 2003, p, 69). Embora mais 

complexo e menos trabalhado as operações cognitivas, representadas no bloco (D), mas ela 

está presente nos demais blocos aqui representados, e merece um modelo específico porque 

para transformar um texto é necessário compreendê-lo. 

Muitos problemas podem surgir no processo de retextualização e devem ser 

elementos de pesquisas futuras, porém é preciso deixar claro que toda retextualização é uma 

interpretação e as complicações geradas não deve ser desprezadas, e nisso surgem as diversas 

contribuições no campo da pesquisa científica. 

A sua contribuição para os estudos de textos históricos é relevante, pois ao 

transcrever ou editar um manuscrito, por exemplo, estamos apresentando a comunidade 

científica não apenas aspectos linguísticos e textuais como também os elementos 

extralinguísticos intrínsecos ao texto. 

Analisar os traços da oralidade na escrita de textos históricos requer um estudo 

detalhado das teorias existentes e do próprio texto. Para tanto, é imprescindível um estudo 

extralinguístico, quando possível, para que não venhamos a inferir que determinados desvios 

da norma sejam simplificados a marcas de oralidade, essas marcas são diferentes porque 

traduzem aspectos peculiares da fala do autor do texto e não podem ser confundidas com a 

falta de conhecimento da norma, como exemplo temos “milhô" em oposição a “melhor” que 

é diferente de “discurssão” em oposição à “discussão”. É nesse sentido que dizemos que o 

pesquisador deve estar atento para que não ocorra um falseamento dos resultados. 

Ancorados nos pressupostos teóricos de Eugênio Coseriu da Linguística Textual e 

sua contribuição para a formação do que trabalhamos hoje como Tradições Discursivas e os 

aspectos relevantes da oralidade e escrita. Iniciaremos, a partir desse momento, a 

caracterização do corpus que compõe este trabalho, para posteriormente seguir para a análise 

das partículas discursivas jurídicas. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DOS GÊNEROS PROCESSUAIS JURÍDICOS 

 

 

O impasse, ao se caracterizar os gêneros jurídicos, ocorre porque grande parte das 

‘peças processuais’ não possuem nenhuma descrição ou os seus estudos são apenas 

superficiais. O que se encontra nos dicionários jurídicos são apenas definição dos vocábulos e 

suas possíveis atribuições jurídicas. Os manuais de redação jurídica e os livros de prática 

jurídica não fazem uma descrição linguística das peças, eles apresentam modelos e as suas 

possibilidades de utilização. Os modelos, em geral, são petições, contestações, acórdãos, 

dentre outros, mas os gêneros aqui não são contemplados nos manuais, exceto as procurações 

e certidões
51

. Diante disso surgiu à necessidade de se propor uma descrição dos gêneros para 

que seja possível adentrar nos aspectos específicos do objeto de estudo do trabalho. 

A caracterização apresentada, neste trabalho, foi elaborada por esta pesquisadora, 

levando-se em consideração as observações linguísticas, a sua experiência enquanto docente 

da disciplina de Português Jurídico
52

, conversas com juristas, e, em algumas peças/ gêneros 

processuais, obtivemos o auxílio das publicações existentes e devidamente citadas no corpo 

desse trabalho de doutoramento. 

Inicialmente é relevante demonstrar a distinção entre a linguagem dos documentos 

jurídicos. De acordo com Petri (2011), a linguagem jurídica deve ser analisada através de 

“níveis linguísticos
53

”, pois a cada atribuição do Direito tem-se uma linguagem apropriada, ou 

usual para determinada área. Vejamos a classificação da autora: 

 

1) Linguagem legislativa – a linguagem dos códigos, das normas; sua 

finalidade: criar o direito; 

2) Linguagem judiciária, forense ou processual – é a linguagem dos 

processos; sua finalidade é aplicar o direito; 

3) Linguagem convencional ou contratual – é a linguagem dos contratos, por 

meio dos quais se criam direitos e obrigações entre as partes; 

4) Linguagem doutrinária – é a linguagem dos mestres, dos doutrinadores
54

, 

cuja finalidade é explicar os institutos jurídicos, é ensinar o direito;  

5) Linguagem cartorária ou notarial – a linguagem jurídica que tem por 

finalidade registrar os atos
55

 jurídicos. 

                                                           
51

 Nas certidões e procurações o aspecto linguístico não é detalhado. 
52

 A pesquisadora ministra a disciplina Português Jurídico desde fevereiro de 2008, no Centro Universitário de 

João Pessoa – UNIPÊ. 
53

 Entende-se por níveis linguísticos na linguagem jurídica os vocábulos ou expressões que determinam 

particularmente a que “categoria” da linguagem jurídica a que pertencem. 
54

 Doutrinadores – equivalente nas demais ciências como teóricos. 
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O corpus que compõe a discussão deste trabalho pode ser considerado, em termos 

linguísticos, como híbrido, pois enquanto inquérito policial, este possui uma linguagem 

excessivamente notarial, ao apresentar a denúncia ao Ministério Público à linguagem 

demonstra um caráter mais processual, em que é possível verificar uma aplicação do Direito. 

Diante do exposto observamos dois momentos distintos no processo, a primeira é a 

fase da averiguação dos fatos; através do inquérito policial são levantados os fatos, inqueridas 

as testemunhas para que seja apresentada à denúncia ao ministério público. Em um segundo 

momento, temos a atuação do ministério público na aplicabilidade das normas jurídicas. 

Em termos quantitativos, os gêneros textuais presentes no corpus são os seguintes: 

 

QUADRO 14: Representação quantitativa dos gêneros que compõem o corpus 

GÊNERO QUANTIDADE 

TERMOS 04 

ASSENTADA 15 

DATA 50 

CERTIDÃO 61 

CLHAM (CONCLUSÃO) 47 

NOTIFICAÇÃO 67 

AUTO DE PERTUNTAS 16 

PUBLICAÇÃO 03 

TESTEMUNHAS 34 

RECIBO 25 

VISTAS 22 

JUNTADA 43 

PROCURAÇÃO 02 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO 01 

AUTOAÇÃO 03 

AUTO DE CONFRONTAÇÃO 01 

AUTOS CONCLUSOS 02 

LIBELLO 01 

AUTO DE ÓBITO 01 

EDITAL (CÓPIA) 01 

TOTAL 399 
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  Ato Jurídico – o ato jurídico revela sempre a manifestação da vontade da pessoa ou de várias pessoas para a 

condução de certo fim, ou objetivo, que vem produzir certo efeito. (DE PLÁCIDO E SILVA, 2012, p. 74) 
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A reconstrução histórica de um gênero textual é muito complexa, ainda mais quando 

não há parâmetro para esse tipo de descrição. Todavia faz-se necessária a descrição dos 

mesmos para que se possa avançar neste estudo. 

 

4.1 TERMO 

 

 

Na técnica do direito processual Termo possui o mesmo sentido de Auto que exprime 

a redução de um ato forense ou uma diligência a escrito (DE PLÁCIDO E SILVA, 2012). 

Existem especificidades distintas, na linguagem processual:  

 

a) Certo - Quando o prazo é determinado por uma duração certa, enquadrada 

dentro de um lapso de tempo assinalado por hora, dia mês ou ano e sem dependência 

a qualquer condição, ou evento. 

b) Convencional - Refere-se, em oposição ao legal, ou que é normal aos 

negócios, ao que é determinado ou fixado por convenção pelos próprios 

interessados. 

c) Expresso - É o que determinado expressamente pela própria lei, ou decorre de 

um acerto, ou acordo entre as partes, opondo-se, assim, ao tácito, ou implícito. 

d) Incerto - É aquele que é dependente de uma data que não é claramente 

prefixada, ou de um acontecimento de realização incerta. Certus na, sed incertus 

quando. 

e) Extinto - Ao contrário do suspensivo, o termo extinto é aquele que, fixado por 

uma data determinada, ou pela evidência de um acontecimento futuro e certo, tem a 

propriedade de extinguir ou de resolver os efeitos de uma obrigação. É o termo ad 

diem, ou pactum ad diem. O termo extinto diz-se, igualmente, de resolutório. 

f) Inicial – No sentido processual, o termo inicial, não sendo propriamente um 

pactum ex die
56

, determina ou marca o início do prazo. Dele é que se começa a 

contar o prazo, dentro do qual se deve praticar um ato, ou realizar uma diligência. 

g) Nos autos – Designa a redução a escrito, nos autos de um processo, de fatos, 

ou diligências, realizadas no curso de uma demanda, a fim de que aí se concretizem 

por assentos próprios e autênticos. 

h) Resolutório – Em oposição ao suspensivo, tem o mesmo sentido de termo 

extinto.  

i) Suspensivo – Denominação atribuída ao termo que tem por efeito retardar a 

execução de uma obrigação. É o termo denominado de pactum ex die, opondo-se, 

assim, ao termo resolutório ou extintivo. 

j) Tácito – É o que, não sendo expresso, determina-se não somente pela 

necessidade, como pela própria natureza, ou da qualidade do negócio. (DE 

PLÁCIDO E SILVA, 2012, p. 567 e 568) 

 

O corpus em análise apresenta quatro termos. Todos eles iniciam com os seus 

respectivos nomes (Termo de declaração, Termo de juramento), não há uma separação entre 

                                                           
56

 Em sentido restrito pactum ex die significa aliança do dia, em termos processuais (...) 
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as laudas. Atualmente, cada documento assume uma lauda textual, ou seja, cada peça 

processual deve ser apresentada em lauda distinta. No processo em análise, observam-se que o 

escrivão escreve faz de maneira contínua
57

, apenas algumas peças processuais assumem uma 

página distinta das demais, como veremos no termo inicial do processo: 

 

 

Ill
mo

 Sr Delegado de Oficio do termo
58

/de Pombal/A. Vinhaõ de conclusos – Pombal 14 de outu/bro de 1877./- 

Barróso –/Constando a esta Promotoria que na/Barra do Peransa fora assas-/sinado Antonio Bento de 

Oliveira/Correia, hontem pelas 7 horas da noite,/vem requerer a VSª.. que faça en-/contenente  parecer todas as 

delegacias/necessarias afim de conhecer-se E/o autor de taõ barbaro assassinato;/para aque remeto a VSª. a 

declara-/çaõ feita perante a Sr. D
or

.. Juiz de Direi/to pelo filho do finado – onde VSª.. me-/lhor se regulará sobre 

as pessoas inicia-/das no facto criminoso./Cidade de Pombal as duas da manhã do dia 14 de /1877/O Promotor 

Publico/Candido Borges da Fon
ca

// 

 

É possível verificar na imagem que este documento dá início à investigação do caso 

de homicídio, em que o Promotor
59

 solicita ao delegado que sejam realizados os devidos atos 

para a apuração dos fatos e que seja encontrado o assassino. Demonstra ainda, que a denúncia 

foi feita pelo filho da vítima no mesmo dia em que ocorreu o assassinato. 

Quanto aos aspectos textuais podemos destacar que o texto apresenta uma estrutura 

injuntiva por tratar-se de uma ordem para que seja apurado o caso. Vejamos o que Werlich, 

apud, Marcuschi (2005, p. 28) afirma ser um texto injuntivo:  

 

                                                           
57

 Contínua, nesse caso, significa que o não há separação entre as peças. Possivelmente isso representava uma 

economia de papel, ou até mesmo um recurso estilístico usado na esfera processual da época. 
58

 Nesse caso, a palavra termo não designa o subgênero textual, ou peça processual, mas a comarca de Pombal. 

Atualmente não é mais utilizada essa denominação termo e sim comarca. 
59

 A Promotoria pode ser denominada de Ministério Público. No corpus em nenhum momento foi utilizada essa 

nomenclatura, embora o código processual criminal na época já houvesse essa denominação à promotoria. 
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Os traços linguísticos (...) vem representada por um verbo no imperativo. Estes são 

os enunciados incitadores à ação. Esses textos podem sofrer certas modificações 

significativas na forma e assumir por exemplo [sic] a configuração mais longa onde 

um imperativo é substituído por um “deve”. (grifo nosso) 

 

Esse traço injuntivo, segundo a definição acima, é possível verificar no recorte 

discursivo abaixo: 

 

(001) 

(...) que faça en-/contenente parecer todas as delegacias/necessarias afim de 

conhecer-se E/o autor de taõ barbaro assassinato;/para aque remeto a VSª. a declara-

/çaõ feita perante a Sr. D
or

(...) 

 

No recorte discursivo destacado há uma ordem “parecer todas as delegacias”. Nesse 

caso é perceptível à presença da injunção, pois embora seja uma ordem, esta se faz de maneira 

indireta no texto. 

Destacamos ainda, no texto, a presença de aspectos de organização textual como: 

 Destinatário no início da página; 

 O despacho do promotor; 

 O texto, a solicitação propriamente dita; 

 Local e data; 

 O cargo do escrivão que expediu o documento; 

 A assinatura. 

Em todo o corpus apenas este documento possui uma organização (estrutura) 

definida. Os demais, inclusive os outros termos constantes, não possuem essa configuração, 

os textos são escritos sem seguir essa organização 

Vejamos o segundo termo apresentado no corpus: 

 

(002) 

Termo de declaração/Ano do Nascimento de NoSso Senhor/Jezus Cristode mil oitocentos e seten-

/ta e sete, a uma horada memnhã/do dia quatorze do mez de outu-/bro nesta cidade de Pombal 

sendo/chamado pelo Doctor Juis de Di-/reito da Comarca Antonio Maria/Sorei de Aragaõ achi 

prezentes/Sebastiaõ Maria de Almeida Cor/reia, o primeiro declarante do /Juis Municipal Alferes 

Antonio/Vieira de Torres Bandeira e o offi-/cial de Justiça Manoel Victori-/no Sofanas, declarou o 

mesmo/Sebastiaõ Maria de Almeida Cor-/reia que chegando (risco) uma va-/santi que tem na 

Barra do/rio das Peranhas teve noticia/por um escravo de seu pai Na-/tonio Bento de Almeida 

Correia,/chamado Raimundo, e que se/ignorava onde estivesse o reucino/Antonio Bento, pelo que 

de-/clarante o dito escravo, seu irmaõ/Jozé Antonio de Barros cu-/nhados  Joaquim Lopes 
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Caminha/e Jozé Correia Duarte Filho e/mais outro escravo de moseor/Barbalheiro foraõ 

processados ao enun-/ciado Antonio Bento e logo/que atraveSsaraõ o rio das Pera-//das Piranhas 

em uma varzia/no caminho do Arial encontra-/raõ já morto o pai do declaran-/te aSsaSsinado com 

variaz as/facadas uma das quais na /garganta o que quando per-/ceberaõ já a noite era escura/pelo 

que madaraõ conduzir o/corpo para a caza e elle  declaran-/te veio a esta Cidade /articipar /os 

factos as authoridades Policiais/e como naõ encontraraõ um/o Delegado de Policia e inicial/ao Juis 

Municipal de Pombal/para fazer a sua Declara-/çaõ apresentava previamente/éste juizo, que na 

urgência/declararaõ ao juiz que a elle/declarante de Nossa que esta-/va encarcerado, facto que/ naõ 

podia se apresentar,/ mandou o Doutor Juiz de di-/reito que pos assim escrivaõ/ de (...) no 

impedimento/ do escrivaõ do jury fazer/ lavrado o prezente termo de/ Declaraçaõ que aSsegurou/ 

comigo escrivaõ o Declarante/ o presencia despachante o/ Juis Municipal ex official de/Justiça, o 

mesmo declaran-/te disse a chando que/sendo o doutor Promotor Pu// Promotor Publico Sr 

Carnaca/ Candido Borges os Policiais que/atribuía a autoria do facto/criminozo a Seu (...) Su-

/brinho o seu pai Joaõ Mar-/tinho Correia de Almeida por/que era a unica peSsoa que/ com elle 

tinha entriga e que/atribuia tambem a auto-/ria do crime ao cabra Fran-/cisco Olimpio que acompa-

/nhara ao local Joaõ Mar-/tinho em uma vazante com-/tigua aDelle; Declarante que/era ocupada 

em comunhaõ/por todas ellas; Declarou mais/que um primo do autor de-/nome Cassimiro Nunes 

De/Souza Dessá dis conhecia/remeto de facto. Eu escrivaõ/lavrei o prezente termo que/foi 

aSignado pelo (...) Juis,/Promotor, Supplente do Juis/Municipal. Oficial de Jus-/tiça o Declarante. 

Eu/ José Urquisa Miguel a/escrevi            (rubrica)/ Sebastiaõ Maria D’Oliveira Correia/ Candido 

Borges da Fonseca/Antonio Vieira de Torres Bandra/Mano Vitoriano Soares.// 

 

O texto acima possui o nome de Termo de Declaração, pois se refere ao depoimento 

que é prestado por pessoas envolvidas com o crime cometido, ou seja, tem um vínculo com o 

réu ou a vítima. No termo em tela, o declarante é filho do de cujus
60

. O depoimento é um 

gênero que apresenta uma estrutura narrativa, e no termo apresentado, os fatos são 

apresentados pelo declarante sem nenhum tipo de interrupção das autoridades presentes e 

segue a cronologia dos fatos após a descoberta do corpo da vítima. O declarante apresenta 

também sua versão sobre quem é o suspeito do crime. 

O documento foi escrito sem nenhum tipo de separação entre as laudas, inicia com o 

nome do termo, seguido da data do documento, na datação há a presença da religiosidade 

“Ano do Nascimento de NoSso Senhor/Jezus Cristode mil oitocentos e seten-/ta e sete”, que 

atualmente não é mais utilizada. Estão presentes no documento o registro das autoridades 

presentes, seus respectivos nomes e cargos e para demonstrar a veracidade do documento 

todos os presentes assinaram o mesmo.  

No corpus constam dois termos de juramento, o primeiro (115
61

) tem como 

propositura a nomeação de um curador para representar o escravo Raymundo no inquérito 

policial, embora possua a mesma estrutura do termo descrito supra, possui uma 

particularidade que é o rito de juramento sobre o evangelho, esse rito ‘sacramentava’ o seu 

compromisso. Vejamos o recorte discursivo que representa esse rito: 

                                                           
60

 De Cujus é o termo jurídico utilizado para designar o falecido, defunto e autor de herança. 
61

 Numeração apresentada no corpus deste. 
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(115) 

(...) compareceu o Major Cassi/ ano Jozé da Costa a quem o Juis de ferio/ lhe o juramento aos 

Santos Evangelhos, em/ um livro delles em que pós sua maõ direita,/ e emcarregou-lhe que 

defender, com bôa e/ San consciencia o Escravo Raymundo  E send/ do acceito pelo 

juramentado o dito juramento/ assim prometteu o fazer. 

 

Outro termo de juramento que consta no corpus (162
62

) possui o propósito de nomear 

um promotor Ad hoc
63

. Também há a presença do uso de expressões religiosas, ao fazer 

referência a Jesus Cristo na data do documento e do rito de juramento, observemos os trechos 

destacados: 

 

(162) 

Termo de Juramento do Prommotor Ad-hoc/ Aos quinze dias do mes de Novembro, do/ anno de 

Nascimento de Nosso Senhor/ Jezus Christo de mil oito centos Cen/ tos Setenta e Sete, nésta 

Cidade do/ Pombal, na Caza da Comarca Muni/ cipal, ahi prezente o Doutor Juis Mu/ nicipal 

Doutor Venancio Augusto/ de Magalhaes Neiva, comigo escrivaõ/ de Seu cargo abaixo nomeado 

ahi/ prezente o Cidadaõ Manoel Coêlho/ Bandeira de Mello, pelo mesmo/ Juis lhe foi deferido o 

juramento/ aos Santos Evangelhos, de bem e/ fielmente cumprir os deveres in/ nerentes ao 

cargo de Promotor Publi/ co Ad, hoc para que fora nomea/ no prezente processo; E sendo por/ elle 

acceito o dito juramento pro/ metteu assim cumprir E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo 

Triguei/ ro da Costa escrivaõ escrevi/ VNeiva/ Manoel Coelho Bandeira de Mello/ 

 

O corpus é composto por outros Autos, que possuem particularidades relevantes que 

merecem destaque. Esses autos recebem os seguintes nomes: auto de confrontação, autos 

conclusos, testemunhas, auto de perguntas,  auto de qualificação e autoação. Os autos 

possuem nomes distintos de acordo com a sua utilização dentro dos processos. 

Todos os autos constantes no corpus são declaratórios, ou seja, a sua característica 

principal é relatar o que sabem sobre o delito, ou ainda aspectos relacionados a outras etapas 

do processo. 

O gênero Auto de Perguntas, atualmente, possui o nome de termo de declaração e as 

pessoas ouvidas possuem algum envolvimento com o delito, são acusados ou membro da 

família, ou mesmo pessoas que possuam qualquer tipo de afinidade com as partes.  

O auto de perguntas consiste em uma oitiva em que o delegado ouve a testemunha, 

significa que a pessoa será inquerida pela autoridade. As perguntas são dirigidas seguindo 

                                                           
62

 Numeração apresentada no corpus deste. 
63

  Ad hoc – termo latino que significa ‘para isto’ ou ‘para esta finalidade’. 
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uma orientação relacionada ao delito, algumas perguntas são elaboradas a partir das respostas 

do declarante. Nos quatorze autos de perguntas que constam no corpus, algumas perguntas 

estão presentes em todos como, por exemplo, (013):/ perguntado qual seu nome, filiação 

idade/ naturalidade, rezidencia estado e pro/fissaõ?/. Esse tipo de pergunta era feita 

diretamente ao declarante, e a mudança de turno é marcada pela palavra Perguntado si (...), 

vejamos um exemplo: 

 

(013) 

(...) Perguntado si o respondente tem de cus/ tume subir as cercas da sua Vazante/ se ater nessa 

tarde e para que tem?/ Respondeu que naõ tem por costume/ subir nas cercas de Sua vazante e que/ 

muito menos o fes na tarde em que se/ deu o assassinato sendo que sempre tran/ zita pela 

porteira./(...) 

 

O auto de perguntas inicia sempre com o nome do gênero seguido da qualificação do 

declarante
64

:  

 

(116) 

Auto de perguntas á Manoel Correia/ da Costa?/ Aos trinta e um dias do mes de Outubro/ do anno 

do Nascimento de nosso Senhor/ Jezus Christo de mil oito centos Seten/ ta e Sete, nésta Cidade 

de Pombal, na/ caza da Camara Municipal ahi pre/ zente o Delegado de Policia alferes Sil/ vino 

Barrôso de Carvalho, comigo/ Escrivaõ de Seu a baixo nomeado,/ ahi compareceu Manoel 

Correia/ da Costa, pelo dito Delegado lhe foi/ feita as perguntas seguintes =/Perguntado qual seu 

nome, idade, es/ tado/ filiaçaõ, naturalidade, profissaõ/ e rezidencia?/ Respondeu chamar-se 

Manoel Correia/ da Costa, com quatorze annos de idade,/ solteiro filho legitimo de Antonio Bem/ 

to de Oliveira Correia Antonia/ Maria Conceiçaõ, já fallecidos,/ natural desta Freguesia, criador, 

mora/ dor na Barra deste Termo/ (grifo nosso) 

 

Percebe-se, no recorte discursivo acima que, ao escrever a data em que foi emitido o 

documento, existe o aspecto religioso (em destaque), característica dos documentos da época. 

Outro fator que merece destaque no mesmo é a presença da identificação as autoridades 

presentes e que a primeira pergunta é sempre a seguinte: “Perguntado qual seu nome, idade, 

es/ tado/ filiaçaõ, naturalidade, profissaõ/ e rezidencia?/”, e a partir desse momento ocorre a 

declaração propriamente dita.  

Em todos os termos de declaração é dada a palavra aos indiciados, exceto quando a 

declaração é feita por eles, para que possam requerer, através do seu advogado, perguntas 

relevantes ao processo, ou, ainda, questionar as respostas dadas pelos declarantes. Vejamos: 

                                                           
64

 Em termos jurídicos, qualificação significa identificação do declarante. 
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(272) 

Dada a pallavra ao reo e seu procurador/ para requerer o que fosse a bem da/ defeza; pelo 

procurador do denunciado/ doi requerido que que se perguntasse co in/ terrogado, qual o gráo de 

parentesco em/ que Se acha ligado com o denunciado?/ O que deferido pelo Juis e perguntado/ 

ao interrogado por este foi respondido/ (grifo nosso) 

 

A pergunta feita deveria ser deferida
65

 pelo juiz, caso contrário não era dado a 

permissão para a resposta. A resposta ainda pode ser questionada e, novamente essa 

interpelação deve ser deferida pela autoridade judicial. O texto mostra ainda que, as respostas 

eram reformuladas pelo juiz
66

 e que somente este poderia fazer a pergunta diretamente ao 

declarante como mostra o recorte discursivo a seguir: 

 

(282) 

O que ouvi/ do pelo Juis, deferido e perguntado ao/ interrogado por este foi respondido que 

 

O encerramento do auto de declaração possui um fecho fixo e, no corpus, não 

encontramos nenhum que fosse diferente do exemplo a seguir.  

 

(294) 

E como nada mais respondeu nem lhe/ foi perguntado, mandou o juis lavrar/ o prezente auto, que 

depois de lhe ser/ lido e achar conforme assigna com/ o Juis, o qual vai assignado e rubrica/ do 

pelo mesmo Juis, comigo escrivaõ/ partes eo Promotor Publico interino/ da Comarca do que tudo 

dou fé Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi                   Dantas/ Joaõ Jozé Dantas 

d’Oliveira/ Joaõ de Souza Ferraes/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ 

Camillo Luis dos Santos Penha/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (grifo nosso) 

 

A expressão em destaque reflete uma tradição discursiva presente, em quase todos os 

textos que fazem parte do corpus deste trabalho, demonstra uma “força” de verdade, como se 

esta fosse à maneira do escrivão marcar o seu ato de fé pública
67

. 

                                                           
65

 Nossa hipótese é esta, pois em nenhum momento do corpus, aparece uma interpelação indeferida, não que isso 

não tenha ocorrido. Nossa referência para esta afirmação encontra-se pautada nas declarações prestadas 

atualmente e que possuem a mesma natureza. 
66

 Novamente nossa afirmação pauta-se pelas declarações que correm contemporaneamente.  
67

 Essa informação foi obtida através de informações prestadas por escrivães, promotores e serventuários, em 

entrevistas dadas a esta pesquisadora. 
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Os Autos de Perguntas em que as pessoas não possuem nenhum tipo de 

envolvimento com as partes, não possuem uma denominação própria, mas estas são 

denominadas como testemunhas e testemunhas informantes
68

. 

Essas testemunhas possuem o compromisso de dizer a verdade, de tudo que 

souberem acerca do delito, para tanto, há o rito de juramento em que a testemunha coloca a 

sua mão direita sobre a bíblia e jura dizer a verdade de tudo o que souber. Percebe-se que esse 

ato simbólico está associado ao aspecto de religioso, presente em documentos oficiais da 

época. Atualmente não há esse rito, porém permanece o ato de compromisso oral de dizer a 

verdade. Vejamos um exemplo do corpus: 

 

(019) 

1ª Testemunha/ Pedro Theodoro de Souza com quarenta e sete/ anos de idade, agricultor, cazado, 

natural/ desta Freguesia morador na Vassoura dos/ de Termo, aos custumes desde nada teste/ 

membro jurada aos Santos Evangelhos/ em um livro d’elles em que nós sua/ maõ direita e 

prometeu dizer a verda/ de de que soubesse e lhe fosse pergunta/ (grifo nosso) 

 

Outro aspecto que ratifica a presença da tradição discursiva jurídica é a expressão em 

destaque acima, ela nos remete ao período da consolidação dos reinos de Espanha e Portugal, 

como mencionado no primeiro capítulo, deste trabalho. É possível verificar que ao ser 

chamado a prestar alguma declaração perante o juiz, nada poderia ser dito a testemunha, para 

que não influenciasse o que seria proferido por esta.  

A estrutura textual é a mesma, o que difere do auto de perguntas da declaração é 

apenas as pessoas que prestam a declaração
69

, está relacionado com a afinidade entre a pessoa 

declarante e os envolvidos. O aspecto de perguntas e respostas é o mesmo, no corpus não há 

presença da data de expedição do documento. A exemplo: 

 

(020) 

1ª Testemunha informante/  Philadelpha Generoza do Sacramento,/ com vinte e dous annos de 

idade vem/ no serviço do mestiço de sua caza, Ca/ zado, natural désta Freguesia (marca de tinta) 

morado//moradôra no Bello Monte d’este Termo,/ aos custumes desse ser nora do ofendido/ 

Antonio Bento d’Oliveira Correia, pelo/ que o Delegado deixou de deferir-lhe o ju/ramento e 

passou a tomar sua infor/maçaõ pela maneira seguinte: Decla/ rou que no dia treze do corrente 

mes, pelas/ oito horas da noite pouco mais ou me/nos estando em sua caça soube por/ ouvir o Seu 

                                                           
68

 As testemunhas informantes são pessoas que não possuem relações com as partes envolvidas no processo e 

tem o compromisso de dizer a verdade. 
69

 Este tipo de declaração não há o compromisso com a verdade, pois é relevante lembrar que são pessoas que 

possuem algum tipo de envolvimento pessoal com os envolvidos no processo. 
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cunhado Jozé Antonio de/ Barros, que este encontrara o cadaver/ de seu Sogro Antonio Bento 

d’Oliveira/ Correia, tendo a testemunha ouvido o/ avizo quando foi encontrado o cadaver,/ pois 

estava a pequena distancia, e ouviu/ quando Jozé Antonio de Barros que o da/ va procurando 

declarou ao Escravo Bal/ bino pela seguinte forma: Balbino/ está aqui, já está morto. Declarou a/ 

testemunha que seu sogro apenas tinha/ inimizade com Joaõ Martinho Cor/ reia d’Oliveira em 

consequencia de/ uma questaõ havida entre ambos/ a oito ou nove annos. Declarou que/ de quatro 

para cinco horas da tarde/ do dia treze do corrente mes estando/ em Sua vazante a pequena 

distancia/ do logar em que foi perpetrado o crime,/ ouvio alguns gritos de alguem que pe/ dia 

socorro e na mesma occaziaõ no/ tou que Cassimiro Nunes da Costa e Sou/za que Se achava em 

uma vazante em/ logar mas proximo dondo partiaõ os gri// os gritos, subio a cerca como que para 

ob/servar o que se passava  demorou-se pouco/ tempo e desceu para dentro da Vazante, su/bindo 

segundo ver a Serca, no mesmo/ logar, como que observou de novo o que/ se passava e desceu 

para fora da vazan/te e dando alguns passos na diressaõ/ do logar d’onde partiaõ os gritos voltou/ e 

passando por cima da serca, sem mais/ nada observar entrou para a vazante./ Declarou a 

testemunha que naõ sabe/ se do logar em que sobio Cassimiro, po/dia-se observar o que se passava 

no logar/ em que se deu o crime. Declarou que duran/te os gritos, e mesmo de pois Francisco/ 

Olympio estava na vazante de Joaõ/ Martinho fazendo muda de arrós. De/ clarou a testemunha que 

pouco tempo/ de pois dos gritos que ouvio de alguem/ que pedia vio na vazante Joaõ/ Martinho, o 

qul antes ali naõ estava/ Declarou a testemunha há que soube por/ lhe dizerem que Joaõ Martinho 

quando/ chegou a vazante vinha de uma sua/ roça pela mesma entrada onde foi in/contrado o 

cadaver. Declarou que Jozefa/ escrava do assassinado desse o testemunho/ que Joaõ Alves de 

Farias lhe dissera que/ quando Joaõ Martinho chegou a vazan/te mandou por o Sobrinho de nome 

Rai/mundo pedir-lhe uma pitada de tor/rado, que Joaõ Alves testemunhou naõ/ ter Joaõ Martinho 

passado junto a Si// pois achando-se elle colocado no logar por/ onde custumava entrar Joaõ 

Martinho,/ havia este  se afastado do custume  entra/do na estremidade que mas próxima fica/ do 

logar do delicto./ Dada a palavra aos indiciados Joaõ Mar/ tinho d’Oliveira Correia e Cassimiro 

Nu/nes da Costa e Souza para contestar  a/testemunha, pelo indiciado Joaõ Mar/tinho Correia de 

Oliveira, foi declarado/ que o caminho de sua roça para a vazan/te é outro qual naõ aquelle em que 

foi/ incontrado o cadaver  de Antonio Bem/to pelo indiciado Casimiro foi declarado/ que se na 

tarde do dia treza do corrente/ subio a serca da sua vazante naõ se/ recorda./ E por nada mais 

saber, nem lhe ser per/guntada deu-se por finda asua informaçaõ que de pois de lhe ser lida e 

a/char conforme assignou com o Dele/gado comigo escrivaõ; de que tudo dou fé/ Eu Gonçalo 

Trigueiro da Costa escri/vaõ escrivi./ Barrôso/ Philadelpha Generoza do Sacamento/ Joaõ 

Martinho Corrª de Oliv
ra

/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (grifo 

nosso) 

 

Percebe-se que a testemunha era nora do de cujus, e narra os fatos ocorridos dentro 

de uma perspectiva cronológica dos acontecimentos; relata, ainda, que suspeita que o executor 

fosse João Martinho Correia de Oliveira, indiciado no processo. O segundo trecho destacado, 

demonstra o fecho característico desse gênero. É possível verificar em todos os autos de 

declaração ou informação esse enunciado encerra o texto, em seguida, para dar veracidade ao 

que foi narrado, assinam as pessoas presentes. 

Encontramos ainda, no corpus, o gênero Autoação trata-se de um texto que 

encaminha outros documentos aos autos. Predomina a descrição dos fatos que ocorreram ou 

que vão acontecer no inquérito ou processo, não há um parâmetro comparativo com os dias 

atuais. Possivelmente esse gênero foi incorporado a outro, ou ainda o seu propósito 

comunicativo perdeu-se com o tempo. Vejamos: 
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(260) 

Juizado Municipal do Termo de Pombal,/ da Provincia da Parahyba do Norte./ Summario de culpa/ 

Autoamento de uma petiçaõ do Doutor Pro/ motor Publico interino da Comarca a fim de proceder 

a uns autos de perguntas./ O Escrivaõ/ G.Trigueiro/ Autoaçaõ 

 

É possível verificar no trecho acima que, trata-se de um a petição encaminhada ao 

juiz afim de que procedam ao auto de perguntas. A única referência que temos, até o presente 

momento, é que para incluir documentos ao inquérito policial é necessário protocolar o 

documento, só então é encaminhado ao delegado responsável do inquérito, algo muito 

semelhante ocorre quando o encaminhamento é feito ao processo. 

O Auto de Confrontação é uma peça processual em que são colocadas frente a frente 

duas pessoas envolvidas no processo, para que sejam identificadas ou para que sejam 

esclarecidos pontos contraditórios dentro dos interrogatórios (declarações). Esse gênero ainda 

existe nos dias atuais, todavia com um novo nome Auto de Acareação. Vejamos o único auto 

de confrontação que consta no processo: 

 

(313) 

Auto de Confrontaçaõ/ E logo em acto continuo, prezente adita/ autoridade comigo irmaõ de Seu 

cargo/ a baixo nomeado, ahi prezentes as inter/ rogados Alvaro Ferreira de Souza e Joa/ quim 

Trigueiro Castello Branco, assim/ como o Promotor Publico interinoda/ Comarca Camillo Luis dos 

Santos Pe/ nha eo denunciado Joaõ Martinho/ Correia de Oliveira, pelo Juis foi orde// ordenado 

aos mesmos interrogados que visto/ adevergencia econtradiçaõ que existe entre/ os seus 

interrogatorios as explicassem. E depois/ de lido perante elles os interrogatorios refe/ ridos, pelo 

interrogado Joaquim Trigueiro/ Castello Branco, foi dito o interrogatorio Alvaro Fer/ reira de 

Souza, no ponto em que se referio/ a elle interrogado, visto como, naõ co/ nhece, por nunca ter 

visto, a Joaõ/ Martinho, e nem sabia Se o finado/ Antonio Bento ainda tinha filha/ Solteira, e por 

isso contesta o interro/ gatorio na parte em que dis ter Joaõ/ Martinho dito=lhe que quando o fina/ 

do Antonio Bento, cazasse a ultima fi/ lha que vingaria-se da ofensa recebida/ Pelo interrogado 

Antonio, digo pelo interrogado/ Alvaro Ferreira de Souza, doi dito que sus/ tentava seu 

interrogatório no ponto em/ que dis ter Joaquim Trigueiro Castello/ Branco dito ao interrogado, 

que Joaõ/ Martinho tinha jurado pagar-se/ de Antonio Bento no anno que cazasse/ a ultima filha./ 

Dada a palavra ao Promotor Publico/ interino da Comarca, por este foi decla/ rado que nada 

tinha arrequerer./ Dada a palavra ao denunciadopara/ requerer o que fosse a bem da defeza, 

por/ este foi declarado que nada tinha are/ querer./ E como nada tinha mais de claráraõ 

mandou// mandou o Juis lavrar este auto que as/ signaõ de pois de lhe ser lido e a charem/ 

conforme, com o Juis e partes, do que tu/ do dou fé Eu Gonçalo Trigueiro da Cos/ ta escrivaõ 

aescrevi./ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ Alvaro Ferreira de Souza/ Joaq
m
 Trigrº Castello Branco/ 

Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Camillo Luis dos Santos Penha/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ E logo 

no mesmo dia mes anno e lu/ gar supra declarado faço estes autos/ concluzos ao Juis Municipal 

Sup/plente em exercicio, Joaõ Jorge Dan/ tas de Oliveira; do que fis este termo/ Eu Gonçalo 

Trigueiro da Costa es/ crivaõ aescrevi/ Cos em 9 de Fevereiro de 1878/ (grifo nosso) 

 

Como é verificável no texto acima, são colocadas frente a frente duas pessoas 

interrogadas e o indiciado João Martinho. São transcritos os trechos de confronto de ideias e a 
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participação do promotor também fez perguntas para esclarecer determinados pontos de 

conflito nas declarações. 

Em termos de estrutura textual, verifica-se a presença da narrativa, aos serem 

transcritos trechos em ordem cronológica dentro do texto. No trecho em destaque, foi dada a 

palavra ao promotor público para que fossem realizados os procedimentos cabíveis e em 

seguida, ao indiciado, para que fosse feito algum esclarecimento a mais. Novamente verifica-

se a presença do fecho com a autenticação do escrivão com a expressão dou fé Eu Gonçalo 

Trigueiro da Cos/ ta escrivaõ aescrevi e as assinaturas dos presentes. 

Ao encaminhar o inquérito ao juiz, o escrivão lavra um documento denominado 

autos conclusos, nele verifica-se que o escrivão encerrou o inquérito policial e o encaminhou 

ao juiz para a sua apreciação. 

 

(367) 

Concluzaõ/ E logo no mesmo dia mes anno/ o lugar Supra declarado faço estes/ autos conlcuzos ao 

Juiz Munici/ pal Supplente em exercicio Joaõ/ Jorge Dantas de Oliveira/ do que/ fis este termo Eu 

Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ aescrevi/ C
os

 em 27 de Fevereiro de 1878/ Cumpra-si 

Cidade do Pombal 2 de Mar/ ço de 1878/ Dantas d’Oliveira/ (grifo nosso) 

 

Embora seja perceptível no trecho acima o aspecto narrativo do texto, no final, a 

expressão Cumpra-si é uma marca da injunção, em que é dada a ‘ordem’ para que esta etapa 

seja concluída. O texto é encerrado com local e data, e com assinatura do delegado, o Alferes 

Dantas d’Oliveira. Trata-se, portanto, de gênero de passagem, ou seja, um trecho que finaliza 

essa etapa e dá início à outra dentro dos ritos processuais. 

O auto de óbito como o próprio nome nos remete, trata-se de um ato declaratório que 

narra os acontecimentos após a descoberta do corpo do indiciado João Martinho da cadeia 

pública de Pombal. No corpus destaca-se a cópia do auto de óbito, a narrativa aborda desde o 

momento em que foi encontrado o corpo até os procedimentos da autópsia e é assinado pelas 

autoridades presentes: 

 

(388) 

Copia = Auto de obito = Aos doze dias do/ mez d’Abril, de mil oito centos Setenta/ e oito, nésta 

Cidade do Pombal, na Cadeia/ publico na Sala do Carcereiro, prezente/ o Delegado de Policia 

Alferes Silvino Bar/ rozo de Carvalho, comigo escrivaõ, os pe/ ritos Luiz Antonio de Souza eo 

Major/ Cassiano Jozé da Costa e Jozé Augusto/ Rozado d’Oliveira ordenou o mesmo/ Delegado 

que procedem o exame para/ verificar-se a identidade e qual ainfer/ midade que produzio a morte 
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do prezo/ Joaõ Martinho Correia d’Oliveira, cujo/ Cadaver lhe foi aprezentado. Em conse/ quencia 

do que fimaraõ os peritos eas/ testemunhas a fazer os exames e as in/ vestigações necessarias, 

concluidos as/ quaes declaraõ que reconheciaõ Ser/ o cadaver que lhes foi aprezentado do pre/ zo 

João Martinho Correia d’Oliveira,/ e que havia fallecido de uma/ Congestaõ celebral, do que para 

constar/ mandou o Delegado lavrar este termo,/ em que assignaraõ, o mesmo Delegado,/ peritos e 

testemunhas, comigo escrivaõ/ eo Carcereiro. Vais transcripto o assen/ to de prizaõ do fallecido de 

theor seguinte:/ foi recolhido a Cadeia publica désta Ci/ dade, pelas sete horas da manhã do dia/ 

quatorze de Outubro de mil oito centos/ Setenta e sete, Joaõ Martinho Correia d’/ Oliveira, cazado, 

natural deste Termo, filho// de Pedro Damasceno Correia, com trinta/ e nove annos de idade, Corn 

Bianca, bar/ bado, rosto redondo, Naris e boca apar/ preçaõ. Olhos acastanhados, cabellos pre/ tos 

e corridos, estatura alta, corpo grosso,/ Recolhido por ordem do Delegado déste/ Termo, (...) 

indigitado, autor de barbaro/ assassinato praticado hontem na pessõa/ de Antonio Bento d’Oliveira 

Correia, confor/ me adeclaraçaõ feita e tomado por termo,/ perante o Illustrissimo Senhor Doutor 

An/ tonio Moniz Sodré d’Aragaõ Juiz de Di/ reito désta Comarca E nada mais conti/ nha em dito 

assento, doqual bem efielmente/ transcreveu no prezente auto Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa 

escrivaõ aescrevi. Silvino/ Barrozo de Carvalho Luiz Antonio/ de Souza Cassiano Jozé da Costa, 

Jozé/ Augusto Rozado d’Oliveira, Antonio/ Trigueiro da Costa, Florencio Placido Pe/ reira 

Gonçalo Trigueiro da Costa Confe/ ri e esta fiel. Cidade do Pombal, 14/ d’Abril de 1885/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ 

 

O documento é uma cópia, contudo de acordo com o mesmo, trata-se de uma cópia 

sem nenhuma alteração conforme a expressão E nada mais conti/ nha em dito assento, doqual 

bem efielmente/ transcreveu no prezente auto. E mais uma vez essa tradição discursiva é 

seguida pelo ato de verdade que é característico desse gênero discursivo Eu Gonçalo/ 

Trigueiro da Costa escrivaõ aescrevi.  

O auto de qualificação presente no corpus é um gênero que descreve quem é o 

acusado, ou qualquer pessoa que seja suspeito de envolvimento no crime, são feitos 

questionamentos para identificar a pessoa (nome completo, residência, profissão, etc.). A 

propositura do documento permanece a mesma, porém o nome é Auto de Qualificação e 

Interrogatório. Quanto à estrutura textual, este apresenta a mesma estrutura e um auto de 

perguntas.  

Os autos ou termos podem relacionar-se com os atos de fala. Nesse sentido 

corroboramos com proposta de Austin (1962) que afirmava que o significado dos atos de fala 

podem ser explicados dentro do contexto, assim sendo as descrições apresentadas pelas 

pessoas durante as oitivas poderiam ou não ser apenas uma declaração, muitas afirmações 

possuem valor de verdade. 
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4.2 JUNTADA 

  

 

Juntada é um gênero processual jurídico que possui uma estrutura rígida:  

 Nome da peça antecedendo o texto; 

 A data da expedição; 

 Cidade e local onde foi expedido; 

 O documento que está sendo juntado aos autos; 

 O fecho com a assinatura do escrivão. 

 

(43) 

Juntada/ Aos dezoito dias do mes de Outubro de mil oito cen/ tos Setenta e Sete, 

nésta Cidade do Pombal/ em meu cartorio faço juntada destes autos a por/ taria que 

adiante Seve. E para constar fis/ este termo Eu Gonçalo Trgueiro da/ Costa escrivaõ 

escrevi.// 

 

O propósito dessa peça é formalizar a entrada de documentos fora do ambiente 

policial ou por outros órgãos, e que são relevantes para o processo. Atualmente esse gênero 

ainda faz parte dos ritos processuais, e sua estrutura permanece a mesma. 

 

4.3 ASSENTADA 

 

 

Esse gênero pode ser considerado como um documento de passagem
70

, pois liga um 

elemento processual a outro. Verifica-se que não há a presença de elementos externos ao 

processo, apenas demonstra aspectos que ocorreram durante os interrogatórios, prevalece à 

narração dos fatos ocorridos, mas também existe a descrição quando o autor descreve as 

pessoas presentes no momento em que o documento foi lavrado. Vejamos: 

 

 

                                                           
70

 Essa denominação é nossa, por entendermos que se trata de uma peça processual que tem a função de 

anunciar que documentos foram anexados e que não são externos ao processo. 
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(080) 

Assentada/ Aos vinte e cinco dias do mes/ de Outurbo, do anno do Nascimen/ to do Nosso 

Senhor Jezus Chris/ to de mil sete centos Setenta/ e sete, nésta Cidade de Pombal, na caza da 

Comarca Um/ nicipal ahi prezente o Delega/ do de Policia, comigo Escrivaõ/ de seu cargo a baixo 

no mea/ do digo O Delegado de Policia Al/ feres Silvino Barrozo de Carva/ lho comigo Escrivaõ 

de Seu Car/ go a baixo nomeado, prezentes/ os indiciados Joaõ Martinho/ Correia d’Oliveira e 

Cassimiro/ Nunes da Costa e Souza eo pro/ curador destes Amaro Fernandes/ de Carvalho a 

revelia do Promotor/ Publico interino Joaõ Veriato Ma/ ria de Souza, pelo dito Delegado/ foraõ 

inqueridas as testemunhas/ que adiante Sevê E para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro 

da Costa escrivaõ escrevi./ (grifo nosso) 

 

Percebe-se também a marca da religiosidade na expressão em destaque. Quanto à 

estrutura, assim como o gênero Juntada, é sempre fixo, iniciando com o nome do documento, 

seguido pela data (com a presença do aspecto religioso) e a cidade, o local onde foi expedito o 

documento, as autoridades presentes no ato, e a propositura, o fecho e a assinatura do 

escrivão. 

Atualmente, em termos processuais, não existe mais esse documento, como ele se 

apresentava. No inquérito policial esse gênero possui o mesmo propósito que uma certidão, 

mas somente utilizado em atos administrativos
71

. 

Assim como o exemplo do corpus, a estrutura permanece a mesma, porém, sem a 

presença do aspecto religioso na datação “(...)do anno do Nascimen/ to do Nosso Senhor 

Jezus Chris/ to (...)”, e quem assina é o escrivão. Percebe-se, portanto, que o propósito do 

documento foi alterado com o tempo, mas a sua estrutura permanece a mesma. 

 

4.4 DATA 

 

 

Quando o delegado ou outra autoridade emite um documento para um escrivão, ele 

necessita de uma espécie de recibo para comprovar essa movimentação, atualmente este 

documento chama-se índice do processo. No corpus essa movimentação recebe o nome de 

Data
72

, vejamos um exemplo: 

                                                           
71

 Informação prestada pelo escrivão de polícia federal Luciano Alves Caldas. Não há parâmetros que possamos 

seguir para esse tipo de referência. A ABNT é omissa, quanto a esse procedimento, e, normatiza, apenas, 

depoimentos ou entrevistas publicadas. 
72

 O nome Data era escrito no início da página. Não sabemos ao certo se era um gênero específico ou apenas um 

meio de identificar a propositura do documento. Não há parâmetros atualmente para que possa ser feito um 

comparativo. 
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(53) 

Data/ Aos Vinte dias do mes  de Outubro/ de mil oito centos Setenta e Sete, nes/ ta Cidade de 

Pombal em meu Carto/ rio me foraõ entregues estes autos por/ parte do Delegado Policia Alferes/ 

Silvino Barrozo de Carvalho E pa/ ra constar fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa 

escrivaõ/ escrevi./ 

 

Percebe-se que a estrutura é simples: o nome do gênero inicia o texto, seguido da 

data da expedição, a cidade de origem, a propositura, quem entregou o documento, o fecho e a 

assinatura do escrivão. Há o predomínio da narrativa e, diferentemente do gênero Assentada 

este tipo de documento não apresenta o aspecto religioso na datação, fato curioso, já que se 

trata de um documento de expediente externo. 

 

4.5 CERTIDÃO 

 

 

Este subgênero processual é muito utilizado nos dias atuais, assim como no corpus 

possui um caráter mais flexível e nele são relatados aspectos relevantes ao inquérito ou 

processo. Devido à sua flexibilidade percebe-se também a pluralidade dos conteúdos. 

Nesse gênero, observa-se a conjugação verbal em primeira pessoa, possivelmente 

seja o único gênero escrito dessa maneira no corpus, vejamos um exemplo: 

 

(017) 

Certidaõ/ Certifico que em virtude do despacho re/tro do Delegado de Policia Alferes Silvi/no 

Barrôso de Carvalho notifiquei nes/ ta Cidade á Pedro Theodoro de Souza, Phila/ delpho Camargo 

do Sacramento e Francisco Antonio d’Oliveira por todo com/ teudo do mesmo despacha de que 

fica/ raõ bem sciente e bem assim posci/ portaria para ser conduzido os indiciados/ Joaõ Martinho 

Correia d’Oliveira e Cassimi/ro Nunes da Costa e Souza. E para constar pas/so a prezente certidaõ 

e dou fé Cidade/ de Pombal 15 de Outubro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

 

Quem emite esse tipo de documento é sempre o escrivão de polícia, no caso de 

inquérito, por isso há a presença da conjugação verbal em primeira pessoa do singular. 

Embora a certidão tenha essa pluralidade de conteúdo, a sua estrutura é fixa.  

O texto sempre é iniciado com o nome do gênero em questão, seguido pela expressão 

Certifico que, depois a sua propositura sempre do documento, outra expressão compõe esse 
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gênero é E para constar passo a presente certidão e dou fé, a data é colocada ao final, seguida 

do fecho O Escrivão e a assinatura do emissor. 

Essa estrutura não sofreu mudanças significativas, desde a expedição do corpus em 

tela. O escrivão ainda utiliza esse expediente para relatar circunstâncias das atividades 

policiais, assim como, o escrivão do cartorário nos tribunais e comarcas. 

 

4.6 CLH
am

 - CONCLUSÃO 

 

 

Este gênero jurídico apresenta aspectos interessantes. No corpus ele sempre inicia 

com a sigla CLH
am

 e, que até o momento, não foi encontrado o significado dela. Porém, em 

consulta ao escrivão de Polícia Federal Luciano Alves Caldas e ao professor de Processo 

Penal José Neto Barreto Júnior não há referência desse gênero na atualidade, possivelmente 

tratava-se de um documento expedido pelo escrivão e encaminhado ao delegado de polícia ou 

outra autoridade judicial. 

 

(086) 

Clh
am

/ Aos vinte e cinco dias do mes de Outu/ bro de mil oito centos Setenta e Sete/ nésta Cidade 

do Pombal, em um/ Cartorio faço estes autos concluzos/ ao Delegado de policia Alferes Silvino/ 

Barrôso de Carvalho E para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ 

escre/ vi/ (grifo nosso) 

 

Verifica-se no exemplo acima que, o texto possui uma estrutura menos complexa, e 

no destaque observa-se que este era um documento que demonstrava que aquela etapa havia 

sido concluída e o inquérito estava sendo encaminhado ao delegado de polícia.  

Importante destacar que trata-se de uma espécie de recibo que era expedido pelo 

escrivão. Se observarmos o subgênero Data tem a mesma estrutura, porém, expedido pela 

autoridade judicial ao escrivão, e possuem a quantidade semelhante dentro do processo em 

tela (Data – 50 e CLH
am

 – 46). 

 

4.7 PUBLICAÇÃO 
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A publicação, de acordo com Rogério Romeu Romano, em seu artigo Publicação e 

intimação de sentença no processo penal, é um ato processual público lavrado pelo escrivão 

em um livro determinado para este fim. Trata-se, portanto, da publicação de uma sentença 

transitada em julgado. Esta publicação se dá em cartório e a data refere-se em que foi recebida 

pelo escrivão e não a data em que foi assinada a sentença. Caso a sentença tenha sido lida 

publicamente, este ato processual é registrado em um livro distinto. Importante ressaltar que 

não existe publicação sem que a sentença tenha sido prolatada
73

. 

No corpus encontramos três publicações, uma em que a sentença foi prolatada por 

um delegado de polícia e outras duas em que foram prolatadas pelo juiz de direito. Vejamos: 

 

(009) 

Publicação/ Aos quatorze dias do mes de Outubro de mil oito centos/ Setenta e sete, nésta Cidade 

de Pombal em meu Car/torio faço publica a Sentença de delegado de Policia/ Alferes Silvinho 

Barrôzo de Carvalho. E para cons/tar fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro da Cos/ta escrivaõ 

escrevi./ 

 

O texto acima se trata de uma sentença que foi prolatada por um delegado de polícia. 

Atualmente só quem tem o poder de expedir tal ato processual é um juiz. Na época em que foi 

publicado, possivelmente era permitido que o delegado tivesse autoridade para tal ato, porém, 

no texto abaixo se verifica a publicação de uma sentença prolatada por um juiz. 

 

(366) 

Publicaçaõ/ Aos vinte e sete dias do mes de Fevereiro/ de mil oito centos setenta e oito nésta/ 

Cidade do Pombal em meu cartorio fa/ ço publica a Sentença do Illustrissimo/ Senhor Doutor Juis 

de Direito interino/ da Comarca Doutor Venancio Augusto/ de Magalhães Neiva; do que fis este/ 

termo. Eu Gonçalo trigueiro da/ Costa Escrivaõ aescrevi/ 

 

Quanto aos aspectos textuais, trata-se de um documento escrito em primeira pessoa, 

prevalecendo uma tipologia narrativa. E assim como outros documentos de registro cartorário 

possui uma estrutura relativamente simples: nome do documento, data em que foi publicada, 

cidade de expedição do documento, o cargo e o nome da autoridade que prolatou a sentença, o 

fecho e o nome do escrivão que registrou.  
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 Prolação da sentença entende-se o pronunciamento dela, pelo qual se divulga e anuncia. (DE PLÁCIDO E 

SILVA, 2012, p. 485) 
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4.8 NOTIFICAÇÃO 

 

 

A palavra deriva do verbo notificar, que vem do latim notificare, dar a saber. Em 

sentido mais restrito, significa a designação de um ato judicial escrito, expedido por uma 

autoridade policial ou juiz, para que uma pessoa tome conhecimento do que lhe cabe ou deve 

fazer.  

Em sentido mais amplo, trata-se de um aviso judicial ou convocação para que a 

pessoa compareça diante da autoridade que solicitou, para prestar esclarecimentos acerca de 

um processo judicial ou inquérito policial. Atualmente quando é expedida por um juiz quem 

cumpre o mandado é um oficial de justiça e quando expedida por um delegado de polícia, um 

agente de polícia é quem cumpre este ato. 

No processo analisado, verifica-se que houve trinta notificações, expedidas pelo 

delegado responsável pelo inquérito, por promotores e pelo juiz de direito. Como ilustração 

tem-se: 

 

(030) 

De Alferes Silvino Barrôso de Carvalho De/ legado de Policia do termo de Pombal, em/ verdadi 

dou fé da Lei Or./ Mando a qual quer Official de Justiça deste/ Juizo, a quem este foi aprezentado 

indo por/ mim assignado, que dirija-se os logares das/ rezidencias de Joaõ Alves de Farias e 

Francisco/ Olympio moradores na Forquilha, Miguel/ Affonso de Carvalho e Joaõ José d’Almeida/ 

moradores na Barra, Isabel de Tal moradôra/ no Retiro, todos deste Termo e os notifique/ para 

comparecer neste Juizo no dia dezoito/ do corrente mes  as des horas da manha na/ Caza da 

Comarca Municipal, a fim de de/porem sobre o facto de assassinato de Anto/nio Bento d’Oliveira 

Correia O que cum/pra Cidade do Pombal 17 de Outubro de 1877 Eu Gonçalo Trigueiro as Costa/ 

escrivaõ escrevi./ Barrôso/ 

 

Verifica-se que o documento foi expedido pelo delegado de polícia e lavrado pelo 

escrivão, cujo propósito era notificar algumas pessoas para que fossem prestar 

esclarecimentos a respeito do assassinato. Esse documento foi cumprido por um oficial de 

justiça. 

Como é possível verificar, trata-se de um documento em que prevalece a injunção 

em que a conjugação verbal é imperativa - dirija-se, notifique - característica marcante desse 

gênero jurídico.  
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Em termo de estrutura textual, percebe-se uma pluralidade no corpus analisado. Pode 

ser iniciado com o nome, o cargo e a cidade da autoridade que está solicitando, seguido da 

expressão em/ verdadi dou fé
74

 da Lei Or. A solicitação para que seja cumprido o mandado, o 

nome das pessoas a quem se destina, o dia e local para o comparecimento; o motivo da 

convocação (a fim de de/porem sobre o facto de assassinato de Anto/nio Bento d’Oliveira 

Correia) o fecho, caracterizando uma ordem de cumprimento (O que cum/pra) a cidade e a 

data da expedição do mandado; o nome e cargo da pessoa que escreveu o documento e a 

assinatura da autoridade solicitante. 

Existem ainda, exemplos mais simples no corpus, porém com o mesmo propósito: 

 

(102) 

O escrivaõ notifique a testemunha Fran/ cisco Antonio d’Oliveira; para ser reim/ querida hoje as 

10 horas da manhã/ na Casa da Comarca Municipal Ci/ tados o Promotor Publico interino da 

Comar/ ca, o advogado dos indiciados e passo/ portaria para o comparecimento d’éstes/ Cidade do 

Pombal 29 de Outubro de 1877/ - Barrôso -/ 

 

Percebe-se que o exemplo acima possui uma estrutura distinta da apresentada 

anteriormente, contudo, com o mesmo propósito comunicativo. Verifica-se ainda, que o 

próprio delegado foi quem escreveu o documento. A hipótese é de que, a estrutura textual 

dependia do estilo de cada escrevente.  

 

4.9 NOTIFICAÇÃO AO CARCEREIRO 

 

 

Para fins metodológicos nomeamos este gênero como Notificação ao Carcereiro por 

não haver um referencial para tanto. Trata-se de um documento em que a autoridade judicial 

solicita ao carcereiro da cadeia, que sejam entregues os indiciados do processo, para que 

possam presenciar a inquirição das pessoas pela autoridade judicial. 

 

(049) 
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 Essa expressão em verdade dou fé, ainda é utilizada em documentos jurídicos. Significa que a palavra do 

agente público tem sempre veracidade comprovada. 
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O Carcereiro da Cadeia publica desta Ci/ dade entregue ao official de Justiça que/ esta lhe 

apresentar os indiciados Joaõ/ Martinho Correia d’Oliveira e Cassimi/ ro Nunes da Costa e Souza, 

afim d’assis/ tir ao inquerito de testemunhas e verem se/ processar pelo crime de homicidio de que/ 

saõ accuzados O que cumpra Cidade/ de Pombal 19 de Outubro de 1877. Eu/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa escrivaõ/ escrevi./ Barrôso/ 

 

No corpus existem vinte e três documentos como o exemplo acima, com poucas 

variações quanto à estrutura textual, possivelmente trata-se de um modelo estabelecido pelas 

autoridades judiciais da época. Atualmente esse tipo de solicitação é feita através de um ofício 

ao diretor da cadeia ou presídio. 

 

4.10 RECIBO DO CARCEREIRO 

 

 

Assim como o gênero descrito no tópico acima, nomeamos como recibo ao 

carcereiro o gênero que dialoga com a solicitação dos indiciados. Ele possui uma estrutura 

textual mais simples como se pode observar: 

 

(050) 

Recebi os prezos constante da portaria/ Supra i ficão riculhidos á mesma Cadei/ a Cidade de 

Pombal 19 de Outubro de 1877./ O Carcereiro entirino/ Vicente Coêlho Severo   

 

A conjugação verbal é em primeira pessoa do singular. A palavra Supra refere-se ao 

documento apresentado já que como já foi mencionado, na época as ‘peças processuais’ eram 

redigidas em uma espécie de livro e em ato contínuo
75

, por isso a menção feita no documento. 

Quem emite é o próprio responsável pela cadeia pública. 

Nos dias atuais, quando um indiciado ou apenado é recebido nas mesmas condições, 

é expedido um documento, em duas vias, denominado Guia de Recolhimento de Preso. 

 

4.11 VISTAS 

 

                                                           
75

 Nesse caso, entende-se como ato contínuo a maneira como eram redigidos os manuscritos. Não havia 

separação das peças, à medida que encerrava uma peça processual logo abaixo já inicia a redação da próxima. 

Contemporaneamente cada peça possui uma lauda própria. 
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Vistas é um ato processual em que a autoridade judicial ou advogado da parte 

envolvida
76

 solicita o processo para análise. No século XIX essa solicitação poderia ser feita 

pelo promotor ou advogado. 

No corpus em análise, observa-se que o promotor emite um parecer que inicia com 

Vistos estes autos, no caso, não pode ser confundida com esse gênero Vista, pois o propósito é 

distinto. Nesse caso, o promotor oferece a denúncia ao juiz de direito da Comarca de Pombal 

e sendo ele mesmo o redator do manuscrito. 

 

(217) 

Vista/ E logo no mesmo dia mes anno e lu/ gar Supra declarado faço estes autos/ com vistas ao 

Promotor Publico/ interino da Comarca Joaõ Veria/ to Maria de Souza E para constar/ fis este 

termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escrevi/ 

 

Esse também pode ser considerado uma peça que tem a função de passagem, por ser 

caráter meramente descritivo e nominativo, assim como sua estrutura simples sem minucias 

processuais. 

 

4.12 PROCURAÇÃO 

 

 

O gênero jurídico Procuração é o meio pelo qual um cidadão outorga poderes a 

outrem para representá-lo, em seu nome, em atos determinados por meio de acordo firmado 

em cartório (procuração pública) ou redigido de próprio punho sem registro notarial 

(procuração particular).  

Segundo Damião e Henriques (2010, p.166) “a palavra mandato origina-se da 

expressão latina manus data (mão dada) que, a princípio, simbolizava o gesto de firmar 

acordo, evoluindo o vocábulo para mandatum, em português mandato”. Percebe-se que a 

relação simbólica, aqui representada, ainda se mantem nos dias atuais. O corpus apresenta 

                                                           
76

 Atualmente só quem pode pedir Vistas ao processo é o advogado e não o promotor ou juiz, como na época em 

questão. 
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apenas uma procuração e uma cópia da mesma, esta se denomina de traslado cujo significado 

é cópia fiel de acordo com o original.   

 

(034) 

Primeiro traslado = Procuraçaõ bastante que/ fazem Joaõ Martinho Correia d’Oliveira e Ca/ssimiro 

Nunes da Costa e Souza, como abaixo declaro = Saibaõ quantos este publico ins/trumento de 

procuraçaõ bastante e esses que sen/to no Anno do Nascimento de NoSso Senhor Je/ Sus Christo 

de mil oito centos e setenta e sete/ nos deze ceis dias do mes de Outubro do dito na/ no no salaõ da 

cadeia publica desta cidade,/ serve de abaixo dos prezos Joaõ Martinho/ Correia de Oliveira e 

Cassimiro Nunes da Costa/ e Souza, fui  (...), e sendo ali prezentes os-/ mesmos Joaõ Martinho 

Correia de Oliveira e/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza, (...)/ de mil e das testemunhas adiante 

evocadas/ e abaixo aSsignadas reconhecidas pelos proprios/ de que tal
s
 e Doufé , e perante as 

mesmas testemunhas deSsésaõ que autenticam seus/ bastantes procuradores nestes (...3 

vocábulos)/ entre qual quer parte deste Imperio aos se/ nhores Jascinto Amoroso Fernandes de 

Carvalho/ Capitaõ Gonçalo José da Costa Pasanto e Jozé Pe/ dro da Costa e Souza, nas quaes no 

(...)/ ver a cada um de perci ou torgaõ todos os poderes/ geraes e especiais com Direito concedidos 

e espe/ cialmente para inquerir e contestar as tes/temunhas no processo crime que no Juizo/ 

Municipal deste Termo, de está instaurado/ contra os outorgantes, pela morte prati/ cada na peSsoa 

do infelis Antonio Bento de/ Oliveira Correia podendo ditos seus procura/dores aSsignan e 

requeren tudo que for ne/ ceSsario e deSsas  (...) ao objecto propon-// do prezente instrumento, 

bem como inquerir/ re inquerir contestar testemunhas e res/ponder em todo o curso do processo 

in/teirar-se, digo do processo que se está/ instaurado contra os mesmos outorgan/ tes a te furol 

sentença  procedendo ficiare/ mente substabelecendo em poderes des/ ta es(...) quem leem lhes (...) 

ficando/ sempre os seu inteiro vigor. Em/ fé e testemunho de evidara aSsino a decla/raõ e 

outorgaraõ, e sendo-lhes este lido as/signaraõ presente as testemunhas Antonio/ Arcando de 

Alencar e Leandro Francisco/ de Alencar. Eu Jozé Henrique Virgu/ lino primeiro Tabeliaõ a 

escrevi e/ aSsignei o em publico o (...) Ta/ beliaõ José Henrique Virgulino = Joaõ/ Martinho 

Correia de Oliveira e Cassimiro/ Nunes da Costa e Souza = Antonio Francis/ co de Alencar = 

Leandro Francisco de Alen/ car = E mais he naõ continha eo desta/ procuraçaõ, e vai na bastante se 

(...) de/ vida faça, nesta cidade do Pombal 16 de/ Outubro de 1877. Eu Jozé Henrique Virgulino a 

mais/ ver e aSsigno em publico e rogo de meu rogo e Raõ assignar/ Eu dou fé de VaSª / #Rubrica# 

/Jozé Henrique Virgulino/ N:S/ Pagou Duzentos reis de SeMo de vinha pornaõ haver/ estampilho. 

Cidade do Pombal 16 de Outubro de 1877/ # Rubrica# / #Rubrica#//     

 

A procuração apresentada é normatizada, atualmente, pelo artigo 44 do Código 

processual Penal
77

. O código processual criminal do império previa também, a possibilidade 

de representação por meio desse instrumento processual
78

. E a procuração, aqui apresentada, 

trata-se de uma procuração onde os indiciados João Martinho de Oliveira e Cassimiro Nunes 

da Costa e Souza outorgam poderes ao advogado Amaro Fernandes de Carvalho para 

representá-los no processo em que são acusados de assassinar o Antonio Bento de Oliveira 

Correia. 

                                                           
77

 Art. 44.  A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do 

mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de 

diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. 
78

 Art. 3º Se o autor quizer chamar o réo á conciliação fóra de seu domicilio, no caso do artigo primeiro, será 

admittido a nomear procurador com poderes especiaes, declaradamente para a questão iniciada na procuração. 
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Trata-se de um documento descritivo e, pela maneira como foi escrita, foi lavrado em 

um cartório, portanto, é considerada uma procuração pública. Os traços que comprovam essa 

afirmação é a utilização de expressões próprias desse gênero: Saibaõ quantos este publico 

ins/trumento de procuraçaõ bastante e esses que (...). Atualmente as procurações públicas 

ainda permanecem com essa tradição discursiva, talvez esta expressão, seja o traço que 

diferencia, ao leitor leigo, o instrumento da procuração. Outra expressão recorrente em 

mandatos públicos é Em/ fé e testemunho de evidara aSsino a decla/raõ e outorgaraõ, e 

sendo-lhes este lido as/signaraõ presente as testemunhas (...). Nas procurações particulares é 

facultativa a presença de testemunhas no ato da escrita do documento, desde que o outorgante 

seja totalmente capaz. Caso o outorgante seja incapaz civilmente
79

, obrigatoriamente a 

procuração deverá ser lavrada em cartório. 

Esse gênero é um dos mais recorrentes no âmbito jurídico, sem uma procuração não 

é possível ser representado ou representar outrem em um processo. Observa-se que o gênero 

sofreu poucas mudanças estruturais com o passar dos anos. Ainda hoje a sua escrita segue o 

modelo acima, a variação é mínima, a maior distinção ocorre na extensão dos poderes, este 

podendo ser amplo ou restrito
80

.  

 

4.13 EDITAL (CÓPIA) 

 

 

A convocação dos membros que comporão um júri ocorre através de Edital. O 

gênero discursivo edital de convocação de jurados é um documento que possui um caráter 

público, cuja função é dar conhecimento às pessoas nele mencionadas, bem como a outras 

pessoas que possam ter interesse no assunto que contém. 

Os jurados são pessoas que, atualmente, se inscrevem para participar como membros 

do corpo de sentença. No século XIX essa prática comum convocar pessoas do povo para 
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 Juridicamente Incapacidade Civil se funda em fatos de ordem física ou de natureza, a civil resulta de fatos 

que afetam o indivíduo como elemento da sociedade, privando-o a ruição ou gozo de certos direitos ou o 

impedimento de dispô-lo livremente (DE PLÁCIDO e SILVA, 2012, p. 337) 
80

 Uma procuração pode ser classificada como (DAMIÃO e HENRIQUES, 2010, p. 167): 

1. Quanto à natureza: Procuração judicial e extrajudicial; 

2. Quanto ao instrumento: Procuração pública ou particular; 

3. Quanto à finalidade: geral e especial 

4. Quanto à extensão dos poderes: amplos e restritos. 
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comporem o corpo de jurados
81

, no código processual criminal de 1830 descrevia a quem 

eram as pessoas aptas a compor o corpo de jurados, em seu capítulo I, secção 1ª artigos 23 e 

24
82

. Embora o crime tenha ocorrido em 1877 e em 1871, alguns dispositivos do código 

processual criminal tenham sido alterados, a composição dos jurados se manteve inalteradas. 

No corpus existe uma cópia do Edital de convocação dos membros. Para compor o 

corpo de jurados no caso de homicídio do senhor Antonio Bento de Almeida Correia, foram 

convocados quarenta e oito cidadãos, esse número é quatro vezes mais do que a composição, 

pois como a composição era de doze jurados, tanto o ministério público como o advogado do 

acusado poderia recusar algum dos convocados
83

. Atualmente a composição do corpo de 

jurados segue a Lei nº 14.698 de 2008 no Artigo 447
84

 e o Conselho de Sentença é formado 

por sete jurados. 

Dentre os aspectos textuais relevantes no Edital destacamos três etapas. Vejamos o 

teor do documento: 

 

(382) 

Copia = Edital = O Alferes/ Antonio Vieira de Torres Ban/ deira Juis Municipal Supplen/ te em 

exercicio em vertude da/ ley etc Fas saber que pelo Juis/ de Direito interino da Comarca,/ Doutor 

Venancio Augusto de/ Magalhães Neiva, me foi com/ mmunicado, haver designado o dia/ vinte e 

seis do corrente mes, pe/ las des horas da manha, no con/ sistorio da Igreja Matres, désta/ Cidade, 

para abrir a primeira/ sessaõ ordinaria do Jury, que tra/ balhará em dias consecutivos, e que/ 

havendo procedido ao sorteio dos/ quarenta e oito jurados, que tem/ de Servir na mesma seSsaõ 

em/ conformidade dos artigos trezen/ tos vinte e seis trezentos vinte/ e Sete e trezentos e vinte e 

oito, do/ Regulamento numero cento/ e vinte de trinta e úm de Janei/ ro de mil oito centos 

quarenta/ e dous, foraõ Sortiados e designa/ dos os cidadaõs seguinte: 1º Ma/ noel Piro de Souza 

Barboza,/ 2º Martinho França Leite/ 3º Cassiano Jozé da Costa; 4º/ Joaõ Theophilo de Almeida,/ 5º 

Matheus Bezerra da Lus,/ 6º Jozé Tavares Brilhante, 7º/ Lucio Jozé Pereira, 8º Francis// Francisco 
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 Art. 274. Entrando-se no sorteamento para a formação do 2º Conselho, e á medida que o nome de cada um 

Juiz de Facto, fôr sendo lido pelo Juiz de Direito, farão o accusado, e o accusador suas recusações sem as 

motivarem. (BRASIL, CPP) 
82

 Art. 24. São aptos para serem Jurados todos os cidadãos, que podem ser Eleitores, sendo de reconhecido bom 

senso e probidade. Exceptuam-se os Senadores, Deputados, Conselheiros, e Ministros de Estado, Bispos, 

Magistrados, Officiaes de Justiça, Juizes Ecclesiasticos, Vigarios, Presidentes, e Secretarios dos Governos das 

Provincias, Commandantes das Armas, e dos Corpos da 1ª linha. 

Art. 24. As listas dos cidadãos, que estiverem nas circumstancias de serem Jurados, serão feitas em cada 

Districto por uma Junta composta do Juiz de Paz, Parocho, ou Capellão, e o Presidente, ou algum dos 

Vereadores da Camara Municipal respectiva, ou, na falta destes ultimos, um homem bom, nomeado pelos dous 

membros da Junta, que estiverem presentes. 
83

 Art. 5º Haverá em cada Termo, ou Julgado, um Conselho de Jurados, um Juiz Municipal, um Promotor 

Publico, um Escrivão das execuções, e os Officiaes de Justiça, que os Juizes julgarem necessários 

Art. 7º Para a formação do Conselho de Jurados poderão ser reunidos interinamente dous, ou mais Termos, ou 

Julgados, e se considerarão como formando um unico Termo, cuja cabeça será a Cidade, Villa, ou Povoação, 

onde com maior commodidade de seus habitantes possa reunir-se o Conselho de Jurados. 
84

 Art. 447.  O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu presidente e por 25 (vinte e cinco) 

jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada 

sessão de julgamento.  
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Ferreira de Carvalho;/ 9º Lindolpho Aurelio Arnaud/ Formiga; 10º Candido Ferreira dos/ Santos; 

11º Manuel Lopes da Sil/ va; 12º Jozé Martins Pereira; 13/ Jozé Henriques Virgolino; 14 Jozé/ 

Francisco de Lima, 15 Francisco/ Alves de Farias Júnior, 16 Vicente/ Ferreira de Souza, 17 Joaõ 

Martins/ Pereira, 18 Manuel Pereira da Silva,/ 19 Umbelino Jozé d’Almeida; 20/ Manoel Lopes da 

Costa; 21 Joaõ/ Veriato Maria de Souza; 22 Joaquim/ Jozé d’ ASsis; 23 Satyro Nunes de/ Souza; 

24 Pedro Ribeiro Campos; 25 Raymundo Ribeiro Lima; 26/ Jozé Ferreira Lima; 27 Fautso Jozé/ de 

Carvalho; 28 Manoel Antonio/ Vieira; 29 Joaõ Freire de Lucena; 30/ Jozé Ferreira Nobre; 31 

Felinto/ Evangelista dos Santos, 32 Joaõ/ Ferreira d’Almeida; 33 Juvinia/ no Ferreria de Souza 

Formiga; 34/ Joaõ Pereria da Silva; 35 Rogello/ Alpiniano Virgolino Urtiga; 36 Antonio Jozé da 

Costa; 37/ Miguel Cavalcante de Lacerda;/ 38 Joaquim Antunes de Souza; 39/ Joaquim Jozé da 

Costa; 40 Manoel/ Telamco Jacome d’Araujo; 41 Ma/ thias Pereira das Neves; 42 Joaquim/ 

Martins Terrózo; 43 Joaquim Cle/ mentino d’Almeida; 44 Joaõ// Joaõ Jozé d’Almeida; 45 

Antonio/ Trigueiro Castello Branco; 46 An/ tonio da Silva Pereira; 47 Joaõ Jero/ nymo Pereira; 48 

Bellarmino Go/ mes Monteiro. A todos os quase/ cada úm de persi, bem como ato/ dos os 

interessados, se convida para/ comparecerem no consistorioda/ Igreja Matris, em sala dos SeSsões/ 

do Tribunal do Juiz, tanto no re/ ferido dia e hora como nos mais/ dias seguintes: em quanto durar/ 

a SeSsaõ, sob as penas da ley e falta/ rem, e para chegue a notiça ato/ dos, se mandou passar o 

prezente/ edital que será lido e a feixado/ nos lugares mais publico, bem/ como remetter-se igaes 

aos sub-/ delegados do Termo, para publica/ los e fazer as notificações neces/ sarias, aos jurados 

aos culpados e/ as testemunhas, que se acharem/ nos Seus destrictos. Cidade do Pombal 9 de 

Março de 1878. Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ aescrevi Antonio Vieira de Tor/ res 

Bandeira: E nada mais com/ tinha em dito edital, do qual/ bem e fielmente extrahi apre/ zente 

copia, por mim proprio/ conferida. Cidade do Pombal 9 de/ Março de 1878. O Escrivaõ/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa//   

 

Incialmente há a propositura do documento com a qualificação do autor com o seu 

referido cargo, menciona que a convocação é um instrumento legal e que esta partiu do Juiz 

de Direito da Cidade de Pombal. Menciona ainda que, a sessão ocorrerá na Igreja Matriz 

daquela cidade, para o sorteio dos jurados em conformidade com o artigo trezentos e vinte e 

sete e trezentos e vinte e oito do código processual da época. Trata-se de uma descrição dos 

fatos, seguindo uma tradição textual presente em textos jurídicos. No segundo momento tem-

se a nomeação dos convocados seguindo uma ordem numérica e não alfabética, seus nomes e 

sobrenomes, outra ‘marca’ da descrição textual. 

Após a nomeação dos jurados convocados, o autor transcreve a tradição que permeia 

esse gênero, trata-se de documento informativo e de caráter público, com isso o autor torna 

público o local e o horário do ‘evento’ para que quem desejar compareça. Informa ainda que, 

o edital será fixado em local público e que se houver qualquer dúvida o cidadão pode se 

dirigir ao subdelegado para prestar esclarecimento ou queixa. 

O documento é concluído com o fecho - o local e data da sua publicação e, por se 

tratar de uma cópia, o escrivão que lavrou a mesma assina e reconhece a autenticidade do 

documento com a seguinte frase “aescrevi Antonio Vieira de Tor/ res Bandeira: E nada mais 

com/ tinha em dito edital, do qual/ bem e fielmente extrahi apre/ zente copia, por mim 
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proprio/ conferida”. Novamente é colocado local e data e, quem assina é o escrivão Gonçalo 

Trigueiro da Costa. 

 

4.14 LIBELO 

 

 

Derivado do latim libellus diminutivo de liber (livro), de maneira genérica significa 

exposição de fatos, escrito por pessoa expondo a questão, fatos, em que se objetiva, e através 

deste provoca a justiça (DE PLÁCIDO E SILVA, 2012, p.390). Essa definição para libelo é 

na esfera civil, na esfera penal, este documento com a exposição dos fatos da questão é 

apresentado pelo Ministério Público (promotor de justiça) ao juiz como um documento 

acusatório. 

O libelo crime, de acordo com Cordeiro
85

, “Nos processos relativos a crimes dolosos 

contra a vida, da competência do Tribunal do Júri, inicia-se uma nova fase, após o trânsito em 

julgado da decisão de pronúncia”, essa fase é a pronúncia do Ministério Público através do 

libelo crime acusatório. 

No libelo, o promotor expõe as questões e fatos relevantes à denúncia, através de um 

texto construído a partir de uma narrativa dos fatos ocorridos e, no segundo momento 

verifica-se a presença de uma descrição dos fatos.  

Quanto à estrutura textual no corpus, o nome Libello vem no alto da página, 

seguindo pelo preâmbulo com a expressão em destaque, vejamos: 

 

(377) 

Libello/ Por libello crime accuzatorio diz a Justiça/ Publica como authora por seo Promotor 

con/ tra o réo prezo Joaõ Martinho Correia d’/ Oliveira por esta ou melhor forma de direito/ 

E. S. N./ 1º/ P que o réo Joaõ Martinho Correia d’Oliveira, á 13 do mez/ de Outubro do anno p. 

passado, de 1878, no lugar de nomi/ nado “Varzia do Cemiteiro da Barra” deste termo, matou,/ á 

faccada e cacetadas, o infeliz Antonio Bento d’Oliveira/ Correia./ 2º/ P. que o réo commetteo o 

cirme em logar ermo./ 3º/ P. que o réo commetteo o crime impelido por motivo/ reprovado./ 4º/ P. 

que o réo faltou ao respeito devido á idade do ofendido,/ que era mais velho tanto que poderia ser 

o seo pai./ 5º/ P. que o réo estava superior em forças do offendido, dema/ neira que este não 

poderia defender-se com probabili/ dade de reppellir a ofensa./ 6º/ P. que o réo estava superior em 

armas ao offendido, dema/ neira que este não poderia defender-se com probabili/ dade de reppellir 
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 CORDEIRO, Elias Paulo. Considerações sobre o libelo-crime acusatório In: 

<https://aplicacao.mp.mg.gov.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/340/considera%C3%A7oes%20sobre%20li

belo%20crime_Cordeiro.pdf?sequence=1> Acesso em 06.10.2012 
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a offensa./ 7º/ P. que da parte do réo houve premeditaçaõ para para/ tica do crime, por terem de 

corrido mais de 24 horas em/ ter o deziquio e a acçaõ./ 8º/ P. que á practica do crime precedeo a 

emboscada.// P. que o crime foi practicado com sorpeza./ Nestes termos:/ P. a condenação do réo 

nas penas do/ grau maximo do art. 192 do cod. crim./ por concorrerem as circunstancias aggra/ 

vantes dos §§ 1º, 4º, 5º, 6º, 8º, 12º, e 15º do/ artigo 16 do código citado. E para que, assim se 

julgue, se offerece o prezente/ libello, que se espera seja recebido e a/ final julgado prosado. 

Requer se a bem/ da Justiça que tenham lugar as deligen/ cias legaes para o julgamento./ E. C./ 

Promotoria Publica interino da Comarca de Pom/ bal, em 9 de Março de 1878./ O Promotor 

Publico interino/ Camillo Luis dos Santos Penha/(grifo nosso) 

 

Como é possível observar, o promotor, em nome da justiça, oferece a denúncia contra 

João Martinho Correia de Oliveira, pelo homicídio, mencionado anteriormente. Após a 

exposição de oito fatos que demonstram a participação e autoria do crime, apresenta ainda, o 

artigo do código criminal do império e os incisos que demonstram o agravante que compete 

no caso em tela. 

O fecho do documento possui uma particularidade que o distingue dos demais 

apresentados até o momento, “Requer se a bem/ da Justiça que tenham lugar as deligen/ cias 

legaes para o julgamento”. No caso, há um pedido para que seja realizados todos os 

procedimentos para que o réu seja levado a julgamento. 

Quais as particularidades linguísticas de um processo criminal? Até o momento 

realizamos um sobrevoo sobre as diversas peças/ gêneros que compõem um processo 

criminal, no capítulo a seguir, convidamos a leitura. 
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5 ANÁLISE DAS PARTÍCULAS DISCURSIVAS JURÍDICAS 

 

 

Um processo criminal não é um conjunto de peças jurídicas sobrepostas 

aleatoriamente, elas seguem um procedimento organizado que, como mencionado 

anteriormente, inicia com a denúncia (Cf. 3) evoluindo ou não para a fase final que seria a 

condenação ou absolvição dos acusados. Trata-se, portanto, de um rito processual que segue 

uma tradição jurídica e que nos remete as origens da organização do poder punitivo do 

Estado. 

Cada peça processual ou gênero jurídico possui uma função pré-estabelecida pelos 

ritos processuais. O sentido das expressões linguísticas não é utilizada de maneira causal, 

assim nos voltamos para os estudos de Eugênio Coseriu (2007, p. 98) a respeito das partículas 

discursivas; o autor explica que essas partículas estão presentes na língua alemã e derivam da 

língua grega. Essas partículas, nas referidas línguas, exercem a função de estabelecer uma 

veracidade ao que está sendo dito dentro da estrutura oracional. Possui ‘força de verdade’. 

Precisamos reforçar que um processo é composto por várias peças processuais. Bem, 

essa é a denominação que os juristas utilizam em seu cotidiano, neste trabalho, seguiremos as 

orientações da linguística textual. Diante disso, o processo de homicídio que nos propomos a 

analisar será denominado de gênero jurídico e as demais peças que o compõe serão os 

subgêneros. 

Este estudo propõe a aplicabilidade e a ampliação do conceito de partículas 

discursivas no âmbito das peças processuais e trouxemos a denominação de partículas 

discursivas jurídicas de iniciação (PDJI), partículas discursivas jurídicas de passagem 

(PDJP) e partículas discursivas jurídicas de finalização (PDJF). 

Nesse capítulo demonstraremos aplicabilidade das Tradições Discursivas em textos 

jurídicos através da análise das Partículas Discursivas Jurídicas, um convite à reflexão sobre a 

formação do que se denomina gênero jurídico. 
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5.1 A APLICABILIDADE DO MODELO DE TRADIÇÕES DISCURSIVAS EM 

PROCESSOS JURÍDICOS 

 

 

A teoria das Tradições Discursivas pode ser considerada como uma ‘ramificação’ da 

Linguística do Texto, é possível observar que em textos diacrônicos sua contribuição está em 

demonstrar o diálogo que existente entre outros textos.  

Ao ler um texto jurídico uma pessoa leiga tem seu interesse voltado apenas para o 

mérito
86

 da questão, os juristas além do mérito tentam compreender quais aspectos estão por 

trás das decisões proferidas... Os pesquisadores da área de Letras/ Linguística estão em busca 

(primordialmente) de compreender os fenômenos que envolvem essa linguagem forense. 

Como já mencionado neste trabalho, as pesquisas linguísticas no campo de textos 

jurídicos são pontuais e quando o assunto são os textos diacrônicos percebemos que poucos 

pesquisadores se interessam pela temática. 

Pesquisar textos de séculos passados enriquece não só os aspectos sócio históricos 

que são o pano de fundo, mas também demonstra a riqueza da linguagem utilizada pelos 

autores. É possível através dos estudos da Tradição Discursiva estabelecer uma comparação 

com a linguagem contemporânea e verificar o que foi incorporado, o que se transformou com 

tempo ou ainda o que deixou de ser utilizado, pelos menos temporariamente.  

Ao ler um interrogatório, por exemplo, as pessoas não se dão conta da importância 

de cada etapa ou rito que se encontra dentro do texto. Gostaríamos de mencionar como o 

exemplo a seguinte passagem do corpus: 

 

(333) 

1ª Testemunha/ Maria Alvina da Conceiçaõ, com trinta/ e seis annos de idade, vive do serviço do mês/ 

tiço, solteira, natural da Freguesia de Gua/ rabira désta Provincia, moradora nésta/ Cidade; aos 

custumes disse nada testemunha/ jurada aos Santos Evangelhos em um li/ vro délles em que pois 

sua maõ direita/ e prometteu dizer averdade; do que soubes/ se e lhe fosse perguntado. Esendo inque/ 

rida sobre o facto constante da petiçaõ de/ justificaçaõ que lhe foi lida e declarada?/[...] 

 

A expressão em destaque nos remete a um tempo distante, muito antes da descoberta 

do Brasil. Conforme apresentado no tópico 3.1 deste trabalho, entre 1221 e 1285, durante o 
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 Mérito significa o motivo dos aspectos jurídicos que envolvem a lide ou demanda jurídica. 
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reinado de Afonso X, foi escrito um pequeno manual de direito processual e um dos atos 

contemplados foi a de que nada poderia ser dito a testemunha de um delito, para que não 

influenciasse no depoimento que esta prestaria perante o juiz. Nos dias atuais esse rito 

permanece, houve uma pequena alteração e hoje é escrito da seguinte maneira aos costumes 

disse nada a testemunha.  

Os escrivães do século XIX e os atuais repetem essa mesma frase, sem se dar conta 

de que sua origem é do século XVIII. Nesse sentido retomamos os aspectos a respeito das 

Tradições Discursivas apresentadas por Kabatek (2006), que para ser considerada uma T.D., a 

repetição deve remeter a outra Tradição. Como podemos observar trata-se de uma T.D., 

mesmo que o seu escrivão não tenha consciência de que está remetendo ao texto das Flores de 

las Leys de Afonso X. 

Outro aspecto que gostaríamos de chamar a atenção é para a questão da presença do 

rito religioso nos interrogatórios/ depoimentos. Como pode ser observado no destaque do 

trecho abaixo, a testemunha jurava sobre os evangelhos: 

 

(181) 

3ª Testemunha/ Antonio Pedro Jozé Maria, com vinte/ e cinco annos de idade, agricultor, cazado/ 

natural desta Freguesia, morador nésta/ Cidade, aos custumes disse nada testemu/ nha jurada aos 

Santos Evangelhos em/ um livro délles em que pós a maõ/ direita e prometteu dizer averdade do que/ 

soubesse e lhe fosse perguntado Esendo [...] 

 

Na época em que foi escrito o processo em análise, ainda era muito forte a influência 

da igreja sobre o Estado e consequentemente sobre a justiça brasileira. A igreja estava 

presente desde a elaboração das leis até nos atos mais simples da vida cotidiana. Segundo 

Cristiani (2009) e Castro (2010), desde as ordenações portuguesas até a elaboração legislativa 

do processo criminal do Brasil imperial, o pecado era sinônimo de crime e a culpa era 

mensurada levando-se em consideração essa premissa. Logo, o rito de jurar sobre os Santos 

Evangelhos dava maior veracidade ao que fosse respondido, afinal, naquela época mentir
87

 

era pecado e como era sinônimo de crime, ao mentir, a pessoa estaria não só cometendo um 
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 Mentir continua sendo pecado, contudo a sinonímia que havia entre pecado e crime não existe mais no 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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pecado como também o crime de perjúrio
88

, que tanto na época como atualmente existem 

sanções legais para tal ato. 

A pesquisa dentro da perspectiva das Tradições Discursivas deve considerar que 

qualquer análise deve partir do pressuposto de que estamos tratando de uma pesquisa que está 

ancorada dentro do nível histórico de Coseriu e que devemos considerar não apenas os 

aspectos idiomáticos, mas também os fatores extralinguísticos influenciam no contexto de 

produção. 

Nesse diapasão o corpus em análise nos abre um leque de oportunidades de pesquisa. 

Os aspectos sócio históricos de produção nos encaminharam para uma proposta de análise 

voltada para as partículas discursivas jurídicas.  

Uma das características essenciais para que um vocábulo ou expressão seja 

considerado como uma Tradição Discursiva é a de que essas repetições não sejam fruto da 

prolixidade do autor, ou um desvio das normas gramaticais, elas devem remeter a outra 

tradição discursiva. Na leitura preliminar do corpus foram verificados que algumas 

expressões se repetiam dentro do texto e cada uma possuía uma função distinta. 

Dentre as 399 peças jurídicas que compõem o corpus foram observadas que algumas 

partículas discursivas que denotam iniciação, passagem e finalização. Tais partículas que 

possuem um significado relevante dentro do texto e conduzem o leitor para o seu 

entendimento do sentido do texto. Em termos quantitativos podemos representar da seguinte 

maneira. 

Gráfico 01: Partículas Discursivas Jurídicas Quadro 15: Representação quantitativa 
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  Perjúrio - Juramento falso ou violação de juramento; Jurídico. Delito em que alguém presta um falso 

testemunho ou faz uma falsa acusação; Jurídico. Testemunho feito na justiça para prejudicar alguém através de 

mentiras ou testemunhando falsamente.  

Partículas Discursivas 
Jurídicas 

Iniciação

Passagem

Finalização

TIPO OCORRÊNCIAS 

Iniciação 95 

Passagem 512 

Finalização 432 
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A análise das partículas discursivas jurídicas conduz o leitor de textos jurídicos à 

compreensão da sua função dentro do texto. Essas tradições serão analisadas a partir do tópico 

seguinte. 

 

5.2 PARTÍCULAS DISCURSIVAS JURÍDICAS DE INICIAÇÃO 

 

 

Ao ler um texto jurídico é possível observar que determinadas expressões são 

recorrentes. Cada gênero/ peça jurídica apresenta características próprias conforme pode ser 

observado no capítulo 05 deste trabalho, e dentro do contexto de cada peça encontramos 

certas expressões que possuem a função de guiar o leitor para o propósito do referido de 

acordo com o seu propósito comunicativo. 

As partículas discursivas jurídicas de iniciação introduzem uma peça processual ou 

um assunto novo dentro do mesmo texto. É possível perceber, em todas as partículas 

apresentadas a seguir que, existe a presença da ‘fala’ da autoridade jurídica que está redigindo 

o documento. Todo escrivão possui fé pública, o que significa que ele dá a autenticidade ao 

que foi escrito no documento. Sua palavra tem força de verdade. Vejamos o que nos afirma a 

legislação a esse respeito (JUSBRASIL, [2011], 2013): 

 

A fé pública é um termo jurídico que denota um crédito que deve ser dado aos 

documentos emitidos por autoridades públicas (ou por privados por ela delegados) 

no exercício de suas funções e que gozam da presunção de que tais documentos são 

verdadeiros. 

 

O Escrivão de Polícia e o Oficial de Justiça têm fé pública, o que significa que suas 

certidões são havidas por verdadeiras, sem qualquer necessidade de demonstração de 

sua correspondência à verdade, até que o contrário seja provado (presunção juris 

tantum). 

 

Diante dessa característica peculiar apresentamos o seguinte gráfico com as 

partículas discursivas jurídicas de iniciação: 

 

 

 



102 
 

Gráfico 02: Partículas Discursivas Jurídicas de Iniciação 

 

 

As partículas discursivas jurídicas de iniciação (PDJI) caracterizam-se por trazer para 

o texto um valor de veracidade para as informações prestadas. Em termos quantitativos temos: 

 

Quadro 16: Quantitativo das PDJI 

Expressão Ocorrências 

Certifico que 61 

E logo 28 

Disse nada disse 07 

 

As PDJI introduzem uma peça jurídica ou iniciam outro momento dentro do texto, 

não necessariamente a mudança de assunto, como veremos nos exemplos, mas uma espécie de 

retomada do propósito do texto. Vejamos alguns exemplos: 

 

(005) 

Certidaõ/ Certifico que emVirtude da por-/taria supra notifiquem nesta/ Cidade aos Cidadaõs Manoel/ 

Coelho Bandeira de Melo e Luis/ Antonio de Souza, por todo con// contendo da mesma portaria que 

Nos/ foi lida de que ficaraõ bem seinte/ e bem assim notifiquei para ser virem/ de testemunha do auto 

que setem de/proceder no caderno de Antonio Bra-/ to de Oliveira Correia ao Doutor Juis/ Municipal 

Venancio Augusto de/ Magalhães Neiva e Joaõ Ignacio Cardozo Darnõ citei ao Doutor Pro-/ motor 

Publico da Comarca Candi/do Borges da Fonceca de que todos [...] 

(014) 

Cllam/ E logo no mesmo dia mes anno e logo re/ tro de clarado, faço estes autos concluzos/ ao 

Delegado de Policia Alferes Silvino/ Barrôzo de Carvalho E para constar fis/ este termo Eu Gonçalo 

Trigueiro da Cos/ ta escrivaõ escrivi./ (015) O Escrivaõ notifique as testemunhas Pedro/ Theodoro de 

Sousa, Philadelpha Generosa do/ Sacramento e Francisco Antonio d’Oliveira,[...] 

(036) 

3ª Testemunha/ Joaõ Jozé d’Almeida com trinta e seis/ annos de idade, criador, Solteiro, natural/ desta 

Freguezia, morador na Barra des/ te Termo aos Costumes desse nada testemu/nha  jurada aos 

Santos Evangelhos mesmo/ livre deles em que pos sua maõ direita e pro/ metteu dizer a verdade de 

que sou besse e lhe/ fosse perguntado,[...] 

 

Essas três modalidades de PDJI como pode ser visualizada nos exemplos acima 

assumem uma posição dentro do texto que veremos em detalhes a seguir. 

0

50

100

Partículas Jurídicas de Iniciação

Certifico que

E logo

nada disse
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5.2.1 PDJI – Certifico que 

 

A expressão Certifico que está presente em todas as peças denominadas de Certidão 

que constam no corpus, totalizando 61 ocorrências. Inicialmente temos a relação de ‘poder’ 

ou ‘mando
89

’ na elaboração do documento. Quem redige o documento é uma autoridade do 

judiciário, no corpus em análise temos três pessoas que redigem esse documento: o escrivão, 

o promotor e o oficial de justiça da comarca. Esse tipo de documento não é expedido por 

nenhuma pessoa leiga. Atualmente ainda permanece essa hierarquia para a elaboração de 

documentos dessa natureza.  

 

(0100) 

Certifico que naõ notifiquei nesta Cida/ de A Antonio de Tal conhecido por An/ tonio 

Préa por naõ haver em contrado/ na Culandraca à Simplicio de Tal por/ haver semudado 

para logar naõ sabido/ e nas Almas à Francisca Fernandes de/ Almeida deixei de hir por 

me a char doen/ te de um pé em estado denaõ poder andar/ O referido é verdade do que 

dou fé Cidade/ do Pombal 29 de Outubro de 1877/ O Offal de justiça/ Florencio Placido 

Pereira// 

 

O exemplo acima além de demonstrar essa relação hierárquica, ainda apresenta um 

aspecto interessante que é a seguinte expressão “O referido é verdade do que dou fé [...]”, 

novamente temos a afirmação da veracidade do que foi escrito. 

 

5.2.2 PDJI – E logo (...) 

 

O escrivão do processo criminal que está em análise, utiliza a expressão e logo para 

introduzir algumas peças processuais e também no corpo do texto com a função de dar 

continuidade ao que estava sendo abordado. Vejamos algumas passagens em que temos essa 

partícula. 

 

(008) 
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 O sentido para mando (mandatum) dentro do contexto jurídico justifica-se através do Direito Romano, 

significa que uma ordem expedida pelo juiz a outrem deve ser cumprida. É comum algumas pessoas 

confundirem o termo com a manus datio, que significava estar de mãos dadas com outrem, uma relação estreita 

de confiança e parceria entre as partes.  
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Clham/ E logo no mesmo dia no ano e logar/Supra de clarado, faço estes o autor conclu/zo ao 

Delegado de Policia Alferes Silvino/ Barrozo de Carvalho. E para constar constar fis/ este termo Eu 

Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi/Julgo procedente o presente corpo de//delicto para 

produsa dos devidos [...] 

(149) 

Vista/ E logo no mesmo dia mes anno e lo/ gar Supra de clarado faço este autos/ com vistas ao 

Promotor Publico in/ terino da Comarca Joaõ Veriato Ma/ ria de Souza.[...] 

(282) 

Respondeu que hindo a uma caçada pelo/ Rio abaixo, foi ter a lugar demenado/ Furquilha, e ahi 

encontrousse em uma/ roça com Joaõ Martinho de Oliveira/ Correia, armado de uma garrumxa e/ uma 

faca e logo minha em uma roça conjun/ cta a chavase o infelis antonio Bento/ de Oliveira Correia; este 

annos outro do// do assassinato de Antonio Bento./ [...] 

(284) 

E logo emmediatamente prezente a/ mesm autoridade comigo escrivaõ de Seu/ cargo abaixo nomeado, 

prezente o Promo/ tor Publico interino da Comarca Camillo/ Luis dos Santos Penha o denunciado eo/ 

procurador deste,[...] 

(313) 

Auto de Confrontaçaõ/ E logo em acto continuo, prezente adita/ autoridade comigo irmaõ de Seu 

cargo/ a baixo nomeado, ahi prezentes as inter/ rogados Alvaro Ferreira de Souza e Joa/ quim 

Trigueiro Castello Branco,[...] 

(313) 

[...]E logo no mesmo dia mes anno e lu/ gar supra declarado faço estes autos/ concluzos ao Juis 

Municipal Sup/plente em exercicio, Joaõ Jorge Dan/ tas de Oliveira; do que fis este termo/ Eu 

Gonçalo Trigueiro da Costa es/ crivaõ aescrevi/ Cos em 9 de Fevereiro de 1878/ [...] 

(367) 

Concluzaõ/ E logo no mesmo dia mes anno/ o lugar Supra declarado faço estes/ autos conlcuzos ao 

Juiz Munici/ pal Supplente em exercicio Joaõ/ Jorge Dantas de Oliveira/ do que/ fis este termo Eu 

Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ aescrevi/[...] 

 

Verifica-se que em todos os exemplos apresentados, essa PDJI assume uma relação 

temporal com o que está sendo abordado no texto. A classe gramatical adverbial não foi 

alterada, mas no aspecto semântico essa partícula guia o leitor para a questão que será 

introduzida no texto, ou quando é colocada no início do texto faz evocação ao espaço 

temporal de produção.  

Essa evocação relaciona-se com o texto anterior dentro do processo, não é a 

evocação
90

 como enfatiza Kabatek (2006), mas apresenta uma relação estreita entre o aspecto 

temporal e local dentro no processo E logo no mesmo dia mes anno e lo/ gar, essa partícula 

está presente nas seguintes peças jurídicas. 
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 Essa evocação não nos remete a um T.D. do passado, como enfatiza Kabatek (2006). Nesse caso utilizamos 

apenas a mesma nomenclatura. 
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Quadro 17: Representatividade da Partícula Discursiva Jurídica de Inciação E logo 

PARTÍCULA DISCURSIVA JURÍDICA de INICIAÇÃO E LOGO 

Clh
am

 Vista Auto de Perguntas Auto de confrontação Conclusão 

19 04 02 02 01 

67,9% 14,3% 7,14% 7,14% 3,6% 

 

Conforme foi abordado no capítulo 4, deste trabalho, cada peça processual possui 

uma característica distinta, e as peças processuais apresentadas no quadro acima, exceto o 

auto de perguntas e o auto de confrontação, mas as demais são documentos que possuem a 

função dentro do rito processual de introduzir documentos, solicitar a revisão do processo ou 

ainda concluir uma etapa do processo, assim sendo, justifica-se a utilização da PDJI e logo. 

 

5.2.3 PDJI – Aos costumes disse nada 

 

Essa PDJI possui uma característica muito interessante. Ela não inicia o texto como 

as outras duas anteriores, mas ela introduz o assunto que será abordado dentro dos autos de 

pergunta. 

 

(036) 

3ª Testemunha/ Joaõ Jozé d’Almeida com trinta e seis/ annos de idade, criador, Solteiro, natural/ desta 

Freguezia, morador na Barra des/ te Termo aos Costumes desse nada testemu/nha  jurada aos Santos 

Evangelhos mesmo/ livre deles em que pos sua maõ direita e pro/ metteu dizer a verdade de que sou 

besse e lhe/ fosse perguntado, sobre os factos constam/tes [...] 

(067) 

7ª Testemunha/ Joaõ Anastacio Tavares d’Oliveira, com/ vinte annos de idade, vive de ser Soldado/ de 

exercito, cazado, natural da Capital/ desta Provincia, presentemente desta/ cado nésta Cidade; aos 

costumes disse/ nada testemunha jurada aos Santos/ Evangelhos, em um livro delles em que/ pós Sua 

maõ direita e prometteu/ dizer acercade do que soubesse e lhe/ fosse perguntado. [...] 

(081) 

9ª Testemunha/ Francisco Olympio de Mari, com// com vinte e um annos de idade, agricul/ tor, 

cazado, natural da Freguesia do Coite desta Provincia, morador na/ Furquilha deste Termo; aos 

costumes/ disse nada, testemunha jurada aos/ Santos Evangelhos em um livro d’elles/ em pós sua 

maõ direita e prometteu/[...]  

(127) 

11 Testemunha/ Francisca Fernandes d’Almeida, com/ trinta e sete annos de idade, vive do Ser/ viço 

do mestiço da sua caza, cazada, na/ tural desta Freguesia, moradôra nas/ Almas deste Termo, aos 
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costumes desse// disse nada testemunha jurada aos San/ tos Evangelhos em um livro d’elles em/ que 

pós sua maõ direita e prometteu/ dizer averdade do que soubesse e lhe fos/ se perguntado.[...] 

(208) 

8ª Testemunha/ Manoel Olympio Jozé de Maria, com/ vinte e seis annos de idade, agricultor, ca/ zado, 

natural desta Freguesia, morador/ no Bamburral deste Termo; aos costumes/ disse nada, testemunha 

jurada aos San/ tos Evangelhos em um livro d’elles em que/ pós sua maõ direita e prometteu di/ zer 

averdade de que soubesse e lhe fosse/ perguntado [...] 

(242) 

1ª Testemunha referida/ Joaquim Jozé da Costa, com vinte e oito/ annos, de idade, criador, cazado, 

natural/ desta Freguesia morador no Mundo/ novo deste Termo, aos costumes disse na/ da 

testemunha jurada aos Santos Evan/ gelhos em um livro delles em que pos/ sua maõ direita e 

prometteu dizer a/ Verdade do que soubesse e [...] 

(243) 

2ª testemunha referida/ Joaõ Soares Denis, com vinte e um annos/ de idade, vive de ser soldado do 

exercito// natural do Termo de Guarabira desta Pro/ vincia e prezentemente destacado nésta/ Cidade, 

aos costumes disse nada; testemunha/ jurada aos Santos Evangelhos em úm li/ vro délles em que pós 

Sua maõ direita/ e prometteu dizer averdade do que soubes/ se [...] 

 

Conforme abordado no tópico 5.1 deste trabalho, no auto de pergunta, em um 

primeiro momento é feita a caracterização da pessoa que está prestando as informações, em 

seguida é feito o juramento para que a pessoa diga a verdade do que sabe a respeito, contudo, 

antes disso o escrivão escreve a seguinte expressão aos costumes disse nada; testemunha.  

Essa PDJI, como já foi mencionado no trabalho, apresenta uma característica 

interessante, pois remete a uma tradição bem antiga e que a sua reprodução era feita, 

possivelmente, sem nenhuma reflexão do sentido real em que era utilizada. Não é possível 

precisar se essa frase era proferida oralmente pela autoridade jurídica no momento da 

prestação das informações, mas todos os documentos dessa natureza da época apresentam 

essa partícula. Dessa forma verifica-se a presença da veracidade, ou seja, remetendo a 

tradição que está presente em textos jurídicos desde as flores de las leys (Cf. 3.1) e para que a 

declaração da testemunha tivesse força de verdade, era necessário que não tivesse nenhuma 

informação anterior dos fatos ocorridos. 

 

5.3 PARTÍCULAS DISCURSIVAS JURÍDICAS DE PASSAGEM 

 

Como já foi enfatizado nesse trabalho, as partículas discursivas jurídicas possuem 

duas características relevantes: a primeira a sua ‘força de verdade’ e a segunda a ‘condução ou 

direcionamento’ do leitor para a compreensão de cada etapa do texto jurídico.  



107 
 

As partículas discursivas de passagem além das características, já mencionadas, 

apresentam aspectos importantes da retextualização, pois ao transcrever as ‘falas’ em um 

interrogatório, o escrivão deve ser o mais fiel possível aos fatos narrados pelos interrogados, 

nesse momento as PDJPs refletem as mudanças de fala dentro do discurso.  

No corpus em análise elas são numerosas, pois por se tratar de um processo de 

homicídio várias testemunhas são ouvidas para que o caso seja esclarecido. Assim o 

interrogatório é um exemplo de transcrição da fala para a escrita dos fatos, para que sejam 

reconstruídos para apuração do (s) culpado (s). 

Nesse sentindo, nos remetemos ao exposto no tópico 3.2.3, quando nos referimos aos 

aspectos de retextualização, mais especificamente aos processos de natureza linguística-

textual-discursiva, quando, ao transcrever a fala para a escrita, o escrivão tenta recuperar 

todos os detalhes, não apenas dos fatos relativos à demanda jurídica, mas também das 

palavras que foram proferidas pelos envolvidos no processo. O que ele está fazendo é um 

processo de retextualização. Como demonstra o quadro 13 esse processo não é tão simples 

sendo etapas principais: idealização, reformulação e adaptação. Nossa hipótese para os 

textos jurídicos é de que a fase de adaptação deve ser a mais complexa, pois, ao tentar tratar 

os turnos o escrivão conta com um tempo muito limitado (em caso de interrogatórios ou 

gêneros jurídicos equivalentes). 

Apresentamos no gráfico abaixo as ocorrências das PDJPs que estão presentes no 

corpus em análise, vejamos: 

 

GRÁFICO 03: Partículas Discursivas Jurídicas de Passagem 
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Como é possível no gráfico acima, isolamos oito PDJP mais recorrentes no corpus 

em análise. Ao realizar as análises resolvemos que as partículas Perguntar (suas variações) e 

Respondeu que deveriam se agregadas por razões que demonstraremos mais adiante. Vejamos 

as explicações para essas partículas. 

 

5.3.1 PDJP – Declarar e suas variações 

 

Declarar deriva do latin declarare que significa expor, manifestar. Nesse sentido, 

essa PDJP introduz o relato dos interrogados
91

, os fatos conhecidos por ele a respeito do que 

sabe. Existe um direcionamento por parte da autoridade que está interrogando a pessoa, 

contudo quando o escrivão transcreve essa PDJP não demonstra que a pessoa está 

respondendo a um questionamento, mas expondo de forma mais espontânea o que sabe a 

respeito do caso. Vejamos os exemplos abaixo: 

 

(002) 

Juis Municipal Alferes Antonio/Vieira de Torres Bandeira e o offi-/cial de Justiça Manoel Victori-/no 

Sofanas, declarou o mesmo/Sebastiaõ Maria de Almeida Cor-/reia que chegando (risco) uma va-

/santi que tem na Barra do/rio das Peranhas teve noticia/por um escravo de seu pai 

(056) 

[...] a cerca, e virando-se para o logar dondi/ partira os gritos, como que observava/ alguma couza. 

Declarou mais que do/ Rogar onde sabio Cassimiro talves/ Se podesse vêr a Sina do homicidio pois/ 

que os matos intermediarios naõ eraõ/ espessos./ Perguntado Se Cassimiro é intimo 

(079) 

[...] Juazeiro. Declarou a testemunha que/ Joaõ Martinho só hia dar agoa aos/ na roça da Forquilha 

quan/do a testemunha naõ podia fazer;/ e que quando as forças de Joaõ Martinho/ sabe que elle as tem 

para alevantar/ uma besta cahida, pois que até um/ menino pode fazer./ Perguntado se sabe que Joaõ 

Marti/ nho jurava [...] 

(081) 

[...]Respondeu que naõ sabe./ Perguntado se no dia doze do corrente mes/ Joaõ Martinho convidou-o 

para ma/ tar um bode bravo no dia quatorze no/ dia treze?/ Respondeu que Joaõ Martinho no dia/ doze 

o convidou para matar um bode/ bravo a quatorze; mais que na noi/ te de treze declarou que sendo 

Domin/ go o dia quatroze era melhor que fossem/ descançar./[...] 

(047) 

5ª Testemunha Informante/ Miguel Affonso de Carvalho, com vinte/ e cinco annos de idade, 

agricultor, Solteiro/ natural desta Freguesia, morador/ na Barra deste Termo; aos costumes/ declarou 

                                                           
91

 Conforme já mencionado anteriormente, existem diversas modalidades de declarantes em um processo: 

interrogado, informante, testemunha, dentre outros. Como não é nossa pretensão discutir aspectos processuais, 

neste trabalho, utilizaremos para esse ‘personagem’ processual apenas a denominação interrogado. 
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ser primo ligitimo dos accuza/ dos e Sobrinho ligitimo do infelis An/ tonio Bento de Oliveira, pelo 

que [...] 

(329) 

[...]4º Que tendo o infelis Antonio Bento cercado
92

 a caza/ de Jozé de Tal, genro do velho Paulo, por 

ter este sun/ gado ou cometido o crime de furto em uma no(...)/ do finado, José exrcebou-se por esse 

acto e mudou/ se para a serra e declarou em uma casa que o fi/ nado naõ correria em caza de homem 

acompanha// tempo de como o infelis foi aSsacinado, e no dia do aSsa/ cinato a molher de José esteve 

pela manhã emcaza do/ finado; [...] 

 

Conforme pode ser percebido nos recortes discursivos acima, o ato de “declarar” está 

vinculado de questionamentos das autoridades presentes ou do advogado dos indiciados. 

Trata-se uma passagem porque pode ocorrer dentro das seguintes circunstancias: a) entre o 

que está sendo solicitado pela autoridade e uma informação adicional; b) para dar veracidade 

a uma informação prestada (cf. 047); c) uma informação que foi prestada em um local e 

tempo diferente do que está sendo prestados os esclarecimentos. 

A representatividade dessas PDJPs dentro do corpus analisado é a seguinte: 

QUADRO 18: Representatividade da Partícula Discursiva Jurídica de Passagem Declarar e suas variações 

Partícula Discursiva Jurídica de Passagem Declarar e suas variações 

Tipo de PDJP Gênero Jurídico Ocorrências Porcentagem 

Declarou o mesmo Termo de declaração 01 7,14% 

Auto de perguntas 01 7,14% 

Declarou mais que Auto de perguntas 01 7,14% 

Declarou a testemunha Auto de perguntas 03 21,43% 

Declarou que Auto de perguntas 05 35,71% 

Declarou ser Auto de perguntas 01 7,14% 

Declarou em Notificação a testemunha 01 7,14% 

 

O quadro acima demonstra que essa PDJP está presente em gêneros jurídicos que 

tem como objetivo principal ouvir as testemunhas e os indiciados envolvidos no caso, para a 

apuração da verdade, exceto no caso de notificação a testemunha. 

 

5.3.2 PDJP – Perguntado (e variações)... Respondeu... 

 

Inicialmente separamos essas duas PDJPs Perguntar(e variações) e Respondeu que, 

pois em uma análise preliminar parecia ser questões distintas. Em um segundo olhar 

percebemos que essas duas PDJPs estão ligadas. Vejamos alguns recortes discursivos: 

                                                           
92

 Esta palavra foi inserida posteriormente, mas com a mesma letra. 
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(013) 

[...] filho legitimo Zerferi/no Nunes da Costa e Souza e Marga/rida da Costa e Souza, já falecida, 

natu/ral desta Freguezia morador no lugar/ denominado Barra deste Pereira, Soltei/ ro e jornaleiro, 

com vinte annos de idade./ Perguntado Se conhece Antonio Bento/ de Oliveira Correia e Setem com 

elle ami/ zade? Respondeu que o conheceu muito, e que/ com elle entreteve muita amizade/ não 

entretando mais por haver elle/ sido assassinado hontem a tarde,/ [...] 

(047) 

[...] Tambem foi pelo mesmo procurador/ perguntado se o rastro qual elle declaran/ te tinha 

prezenciado e conhecido/ Ser do accuzado Joaõ Matinho Se era/ en direçaõ ao logar em que se tinha// 

Se tinha dado au feito o assassinato./ Respondeu que assim era, mais que fa/ zia notar que partindo-se 

do lugar/ em que devia estar deitado o cadaver/ para o lado da Vazante, do accuzado [...] 

(081) 

[...] Perguntado se quando Joaõ Martinho che/ gou a vazante, mostrava em suas roupas/ nodõas de 

sangue, rasgões, ou outros ves/ tigios que indicassem ter estado em lucta/ e ter ferido alguem?/ 

Respondeu que naõ observou, por que/ naõ sabia ahindo do assassinato e que/ portanto naõ havia 

motivo para pro/ curar semelhantes vestigios mais que/ a mulher de Joaõ Martinho no Do/ mingo 

vinte e um do corrente [...] 

(094) 

[...] Perguntado onde se achava na tarde de ter/ ze do Corrente mes, quando se deu o assassin/ nato 

de Antonio Bento de Oliveira Cor/ reia, no logar denominado Barra deste/ termo? Respondeu que no 

meio dia de treze do/ corrente mes esteve em caza do Senhor/ Antonio Bento d’Oliveira Correia, no/ 

logar de nomenado Barra déste Ter [...] 

 

Os recortes discursivos demonstram que se trata de uma marcação da mudança de 

turno dentro do interrogatório. A retextualização dos questionamentos feita pelas autoridades 

presentes, e as respostas são marcados pelo escrivão através dessas PDJPs. O total de 

ocorrências foram de 117 ocorrências para Perguntado se/ si/ onde e de 186 para Respondeu 

que.  

Todas as ocorrências estão presentes em interrogatórios, por isso não especificamos 

em um quadro distinto. Ao utilizar essa PDJP é possível identificar quando a autoridade 

presente se dirige ao interrogado e quando este responde aos questionamentos. Para os leitores 

do processo, direciona o entendimento para as partes que compõem um interrogatório e o que 

esperar após essas falas retextualizadas. 

 

5.3.3 PDJP – Ahi prezente 

 

Para demonstrar que certas pessoas estavam presentes no local e que estava sendo 

escrito o texto, o escrivão utiliza a PDJP Ahi Prezente. Essa partícula demonstra a veracidade 
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do que estava sendo retextualizado, pois em seguida sempre vem o nome das pessoas 

presentes.  

 

(018) 

Aos quinze dias do mes outubro do/ anno de Nascimento do Nosso Senhor/ Jezus Christo de mil oito 

centos setenta e se/te  nesta cidade de Pombal, na Caza da/ Camara Municipal ahi prezente o Delega/ 

do de Policia Alferes Silvino Barrozo de Car/ valho comigo escrivaõ de seu cargo a baixo no/ meado, 

ahi prezente os indiciados Joaõ Mar/ tinho Correia d’Oliveira e Cassimiro Nunes [...] 

(105) 

Assentada/ Aos vinte e nove dias do mes de Outubro de/ mil oito centos Setenta e Sete, nesta Cida/ de 

do Pombal na Caza da Comarca Municipal ahi prezente o delegado de Policia/ Alferes Silvino 

Barrozo de Carvalho, comi/ go escrivaõ [...] 

 

Descrever por escrito as pessoas presentes no momento em que o texto está sendo 

retextualizados é um fator importante no gênero jurídico. Não se trata de qualquer pessoa que 

esteve presente aos interrogatórios ou demais etapas do processo, mas essa PDJP dialoga com 

a PDJF Dou Fé (cf. 5.4.4) onde a palavra do escrivão, assim como de qualquer funcionário 

notarial possui o caráter de verdade. 

 

QUADRO 19: Representatividade da Partícula Discursiva Jurídica de Passagem Ahi prezentes 

 

Partícula Discursiva Jurídica de Passagem Ahi prezentes 

Auto de perguntas Assentada Termo de 

juramento 

Auto de 

qualificação 

Auto de 

confrontação 

05 15 02 02 02 

19,23% 57,69% 7,69% 7,69% 7,69% 

 

O quadro acima apresenta as ocorrências dessa partícula dentro do processo em 

análise e que a sua recorrência está relacionada aos gêneros que possuem a presença física de 

autoridades ou outras pessoas envolvidas no processo. 

 

5.3.4 PDJP – Ser entregue 

 

Em documentos jurídicos é possível verificar a presença de partículas que 

demonstram que ocorreu uma espécie de movimentação entre os documentos. É como se 
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fosse uma maneira intencional de marcar quais são as pessoas que agregaram documentos ao 

processo, essa PDJP representa muito bem isso. 

 

(005) 

Data/ Aos quatorze dias do mes de Outubro/ de mil oito centos e setenta e sete nes-/ta Cidade de 

pombal em meu /Cartorio em foraõ entregues estes antes por parte do Delega-/ do de Policia Alferes 

Silvino Bar-/rôso e Carvalho E para constar/fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ es-

/crivi [...]  

(053) 

Cidade de Pombal em meu Carto/ rio me foraõ entregues estes autos por/ parte do Delegado Policia 

Alferes/ Silvino Barrozo de Carvalho E pa/ ra constar fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa 

escrivaõ/ escrevi./[...] 

 

Todos os documentos que são anexados ao processo são precedidos de outro, que 

demonstra se este veio acrescentar algo ao mesmo, ou se faz parte de uma espécie de recibo 

que o escrivão emite do entregar um documento (cf. 5.4). Diante disso essa PDJP Ser 

entregue, embora não seja tão numeroso, no corpus em análise, é significativo quanto ao seu 

sentido dentro do gênero jurídico. 

 

QUADRO 20: Representatividade da Partícula Discursiva Jurídica de Passagem Entregue estes 

 

Partícula Discursiva Jurídica de Passagem Entregue estes 

Notificação Data Visto do promotor 

01 28 01 

3,33% 93,33% 3,33% 

 

A maior recorrência dessa PDJP dentro da análise, ocorreu em um gênero que  

representa uma espécie de recibo que é emitido pelo escrivão ao entregar  o processo a outra 

pessoa (autoridades judiciárias ou advogado dos indiciados) 

 

5.3.5 PDJP – Faço juntada 

 

Mais uma partícula discursiva jurídica que demonstra que o escrivão possui fé 

pública, os documentos expedidos por ele possuem força de verdade.  
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(060) 

[...]O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ Aos vinte e dous dias do mes de Outu/ bro de mil oito 

centos Setente e Sete ./ nesta Cidade de Pombal, em meu/ Cartorio faço juntada a estes autos/ a 

portaria que a diante Sevê  E para/ constar fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ 

escrevi.// 

(082) 

Juntada/ Aos vinte e cinco dias do mes de Ou/ tubro de mil oito centos Setenta e sete/ nésta Cidade do 

Pombal, em meu/ cartorio faço juntada a estes autos/ a portaria que adiante Sevê E pa/ra constar fis 

este Termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ escrevi// 

 

Nos recortes acima, a PDJP Faço Juntada aparece como um elo entre o introito do 

documento (identificação do gênero, data de expedição, local) e o qual é exatamente o 

documento que está sendo anexado ao processo. Outro fator que merece destaque é a 

expressão que o precede em meu Cartorio, demonstra mais uma vez que o autor pretendia 

destacar que não era em um local qualquer que os documentos foram entregues a ela, mas em 

seu local de trabalho, o cartório jurídico de que ele fazia parte. 

 

QUADRO 21: Representatividade da Partícula Discursiva Jurídica de Passagem Faço juntada 

 

Partícula Discursiva Jurídica de Passagem Faço juntada 

Juntada Certidão 

23 02 

92% 8% 

 

As ocorrências predominam no gênero juntada, por ser um documento que 

formaliza a entrada de outros documentos ao processo, portanto, a sua utilização justifica-se 

por representar esse ato de agregar fatores externos ao processo em questão. 

 

5.3.6 PDJP – Dada a palavra...Para Contestar...Para Requerer 

 

Essa partícula representa é utilizada para demonstrar que é dada a oportunidade aos 

réus para colocar a prova o que até então foi proferido pelas testemunhas ali presentes. 

Conforme os recortes discursivos, abaixo é possível verificar que essa PDJP é relevante para 

apresentar ao leitor dos autos que foi dada a oportunidade aos indiciados para solicitar uma 

explicação mais detalhada dos fatos apresentados pelos interrogados. 
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Essa PDJP tem ainda a propriedade de apresentar ao leitor o que estava acontecendo 

durante o interrogatório. Essa é uma etapa importante em um interrogatório porque é 

facultada aos indiciados/ réus a contestação do que foi dito pelos interrogados. Nem sempre 

os réus utilizam essa prerrogativa, mas é um rito obrigatório dentro de um procedimento como 

esse. 

 

(020) 

[...] Dada a palavra aos reos Joaõ Martinho Correia d’Oliveira e Cassimiro Nunes da Cos/ ta e Souza 

para contestar a testemunha/ e requerir o que fosse a bem de sua defesa/ por estes foi declarado que 

nada tinha arre/querer nem a contestar a testemunha./ E por nada mais saber nem a lhe ser per/guntado 

[...]  

 (182) 

[...] Dada a pallavra ao denunciado e seu/ procuradose, para contestar e repergun/ tar a testemunha 

e requerer o que fos/ se a bem de Sua defeza./ Pelo denunciado foi contestado a teste/ munha no ponto 

em que esta disse// disse ter o denunciado confessado que/ na tarde do assassinato passara no [...] 

(047) 

[...] Dada a pallavra ao Doutor Promotor Pu/ blico para requerer o que fosse a bem/ da justiça, por 

este foi declarado que/ nada tinha arrequerer. [...] 

(117) 

Dada a pallavra ao Promotor Publico in/ terino da Comarca para requerer o que/ fosse abem da 

justiça./ Por este foi requerido que se perguntasse [...] 

 

A PDJP Para contestar está presente em dezoito auto de perguntas, ou seja, cem por 

cento das ocorrências observadas. Trata-se de um procedimento recorrente em textos jurídicos 

dessa natureza, uma vez que é cedida à palavra aos réus/denunciados eles podem contestar o 

que foi dito no auto de perguntas
93

. 

É relevante esclarecer que houve uma variação na escrita da partícula dada a 

palavra. Ocorreu uma variação na escrita de pallavra= 62 e palavra=13 totalizando 75 

ocorrências. 

Essas duas PDJPs aparecem em sequência porque são tradições que se completam. 

Elas demonstram que dentro do rito processual existe um momento em que a palavra é 

franqueada aos réus ou outra autoridade judicial presente, para que seja feita alguma 

contestação do que foi dito pelo interrogado. 

 

                                                           
93

 Conforme já foi explanado anteriormente, o auto de perguntas é denominado atualmente de oitivas.  
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QUADRO 22: Representatividade da Partícula Discursiva Jurídica de Passagem Dada a palavra (...) para 

requerer 

Partícula Discursiva Jurídica de Passagem Dada a palavra (...) para requerer 

Tipo de PDJP Gênero Jurídico Ocorrências Porcentagem 

Dada a palavra/ pallavra Auto de perguntas 72 96% 

Auto de confrontação 03 4% 

Total 75 100% 

Para requerer Auto de perguntas 19 90,47% 

Auto de confrontação 01 4,76% 

Procuração 01 4,76% 

Total 21 100% 

 

A representatividade das ocorrências apresentadas acima, demostra que esta tradição 

está presente apenas nos interrogatórios (autos), por ser um texto em que a presença da 

retextualização das falas está presente. Não são em números equivalentes, mas isso é esperado 

porque o escrivão utilizou outros meios para marcar essa tradição para requerer. 

 

5.4 PARTÍCULAS DISCURSIVAS JURÍDICAS DE FINALIZAÇÃO 

 

 

Ao contrário das demais Partículas Discursivas Jurídicas apresentadas até o 

momento, todos os documentos jurídicos do corpus apresentam uma finalização, mas nem 

todas podem ser consideradas como Partículas Discursivas Jurídicas de Finalização, pois 

como foi abordado até o momento, buscamos as partículas que denotam um valor de verdade. 

Vejamos o gráfico representativo abaixo. 

GRÁFICO 04: Representatividade das PDJF no Corpus 
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Todas as PDJF apresentadas no gráfico acima guiam o leitor para a finalização do 

documento, não estamos aqui abordando o aspecto ‘fecho’ do documento, mas em direcionar 

para o encerramento da peça e com o requinte de veracidade. 

 

5.4.1 PDJF – E para constar fiz 

 

 

Essa PDJF está presente no corpus em três documentos Clh
am 

(conclusão), a Certidão 

e Publicação, no total têm apenas três ocorrências em todo o documento, como pode ser 

observado abaixo. Essas peças processuais possuem uma característica de finalização do 

documento ou etapa processual. 

 

(039) 

Clham/  E logo no mesmo dia [...] anno e logar retro// declarado faço estes autos 

concluzos ao Dele/ gado de Policia Alferes Silvino Barrôzo de/ Carvalho E para 

constar fiz este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi. 

(325) 

[...] recomendei o mesmo pronunciado ao/ carcereiro, - sendo-me entregue pelo/ 

pronunciado Joaõ Martinho Correia/ de Oliveira uma petiçaõ com uma/ Justificaçaõ que 

adiante vai jun/ ta. E para constar faço a prezen/ te e dou fé. Cidade do Pombal 11/ de 

Fevereiro de 1878./ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa// 

(399) 

Publicaçaõ/ Aos sete dias do mez de Maio de mil oito/ centos e cinco, nésta Cidade de/ 

Pombal, em meu Cartorio faço publica/ a Sentença Supra do Juiz Municipal/ Doutor 

Jozé Olympio da Silveira Epa/ ra constar faço este termo; Eu Gon/ çalo Trigueiro da 

Costa escrivaõ aescrevi./ Visto em Correiçaõ/ Cidade do Pombal 6 de 9bro de 1889/ 

 

É possível observar que o verbo fazer encontra-se flexionado na primeira pessoa, e 

mais uma vez o escrivão introduz essa partícula para encerrar o documento, o leitor já sabe 

que o documento será encerrado e que não foi elaborado por um escrivão distinto, pois a 

presença da expressão e para constar fiz/faço este termo seguido de Eu Gonçalo Trigueiro da 

Costa (et al) reforça esse aspecto de dar certificação ao documento. 
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5.4.2 PDJF – E para constar passo 

 

Essa partícula está presente na Certidão e no Auto de Confrontação (Cf. 4.5 e 4.1). 

No caso da certidão a pluralidade dos assuntos é constante, mas o fechamento do documento é 

introduzido pela expressão E para constar passo, seguido pelo fecho e a assinatura do 

escrivão. 

 

(300) 

Certidaõ/ Certifico que nésta Cidade citei o Promotor/ Publico interino da Comarca, eo 

procurador/ do denunciado, expede mandado para no/ tificaçaõ de Joaquim Trigueiro 

Castello/ Branco. E para constar passo a prezen/ te edou fé Cidade do Pombal 8 de 

Feverei/ ro de 1878.[...] 

(369) 

Certidaõ/ Certifico que fui a Cadeia publica/ desta Cidade e intimei a Sentença/ do 

Illustrissimo senhor Doutor Juis/ de Direito interino da Comarca Dan/ tas Venancio 

Augusto de Ma/ galhães Neiva, ao pronunciado Jo/ aõ Martinho Correia de Oliveira/ e 

recomendei ao Carcereiro o réo/ na prizaõ em que Se acha E para/ constar passo a 

prezente e dou fé/ Cidade do Pombal 5 de Março de/ 1878.[...] 

(311) 

[...] Eu Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ aescrevi/ Joaõ Jorge Dantas d’Oliveira/ 

Joaqm Trigueir Castello Bracº/ Joaquim Luis Ferreira de Souza Saldanha/ Joaõ 

Martinho Corrª de Olivª/ Camillo Luis dos Santos Penha/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

Certidaõ/ Certifico que intimei nesta Cidade/ a Alvaro Ferreira de Souza para um/ 

mediatamente comparecer na audi/ encia. E para constar passo a prezente/ e dou fé 

Cidade do Pombal 9 de Fevereiro/ de 1878 [...] 

 

No corpus temos dezoito ocorrências dessa partícula sendo dezessete no gênero 

Certidão e apenas uma no Auto de Confrontação. Atualmente essa PDJF ainda se faz presente 

nos textos jurídicos. 

 

5.4.3 PDJF – Escrivão escrevi e suas variações 

 

Eu escrivão escrevi/ aescrevi
94

/ a escrevi é uma partícula que demonstra o cargo da 

pessoa que escreveu o documento. Na época como atualmente é possível ter um escrivão 

substituto (Ad hoc) por isso a relevância dessa partícula.  

                                                           
94

 Essa é a grafia original do texto não se trata de um erro de digitação, mas um conglomerado gráfico frequente 

em documentos históricos. Os conglomerados gráficos ocorrem de duas maneiras por hiposegmentação e por 
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(012) 

Data/Aos quatorze dias do mes de Outubro de mil oito cen/tos setenta e sete, nesta cidade de Pombal, 

em meu/cartorio me foraõ entregues por parte/ do Delegado de Policia Alferes Silvino Barrôzo de 

Carvalho./Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ aescrevi. 

(313) 

[...]Dada a palavra ao denunciadopara/ requerer o que fosse a bem da defeza, por/ este foi declarado 

que nada tinha are/ querer./ E como nada tinha mais de claráraõ mandou// mandou o Juis lavrar este 

auto que as/ signaõ de pois de lhe ser lido e a charem/ conforme, com o Juis e partes, do que tu/ do 

dou fé Eu Gonçalo Trigueiro da Cos/ ta escrivaõ aescrevi. 

(307) 

Clham/ Aos nove dias do mes de Fevereiro de mil oito cen/ tos Setenta e oito, nésta Cidade do 

Pombal, em/ meu Cartorio faço estes autos concluzos/ ao Juis Municipal Supplente em exercicio/ Joaõ 

Jorge Dantas de Oliveira; do que fis/ este termo; Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ a escrevi/ 

(008) 

Clham/ E logo no mesmo dia no ano e logar/Supra de clarado, faço estes o autor conclu/zo ao 

Delegado de Policia Alferes Silvino/ Barrozo de Carvalho. E para constar constar fis/ este termo Eu 

Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi/Julgo procedente o presente corpo de//delicto para 

produsa dos devidos/ effeitos Cidade de Pombal, [...] 

(010) 

Clham/ e logo no mesmo dia mes e anno e logar supra de clara/ do faço estes autos concluzos ao 

Delegado de Policia Al/feres Silvino Barrôzo de Carvalho Epara constar fis/ este termo Gonçalo 

Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi./ 

 

Essa PDJF está presente em grande parte das peças processuais constante no corpus, 

mas a variação da escrita ocorre da seguinte maneira. 

 

QUADRO 23: Representatividade da variação escrita na PDJF 

PARTÍCULA DISCURSIVA JURÍDICA DE FINALIZAÇÃO Escrivão escrevi (e suas variações) 

Escrivaõ aescrevi Escrivaõ escrevi Escrivaõ a escrevi 

34 127 01 

21% 78,4% 0,6% 

 

Observa-se no quadro acima que o escrivão possuía o domínio da norma culta e as 

variações que ocorreram, com no caso e Escrivaõ aescrevi, pode ter ocorrido por um deslize 

do escrivão, ou ainda ser uma marca de oralidade do mesmo. Essa hipótese pode ser 

confirmada, pois houve apenas uma ocorrência que segue a norma culta. 

 

                                                                                                                                                                                     
hipersegmentação. A hiposegmentação é a junção das palavras e/ou conectivos como se fosse uma só palavra; na 

hipersegmentação ocorre o inverso, a segmentação a mais das palavras (Cf. Bicalho, 2008). 
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5.4.4 PDJF – Dou fé 

 

O serviço notarial é um exercício jurídico que presta atendimento público e existe, no 

âmbito jurídico, a necessidade de que os documentos expedidos tenham a confiança tanto dos 

juristas como também da sociedade. Nesse sentido, surge a partícula dou fé, que dá ao 

documento a certificação de que o escrito é verdade. 

 

(054) 

[...] Publico da Comarca, e passei portaria/ para serem conduzidos os indiciados Joaõ/ Martinho 

Correia d’Oliveira e Casi/ miro Nunes da Costa e Souza E para/ constar passo a prezente certidaõ e 

dou// e dou fé Cidade do Pombal 22 de Outubro/ de 1877. O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa 

(067) 

[...]indiciados/ o procurador destes comigo esrivaõ/ de que tudo dou fé Eu Gonçalo Tri/ gueiro da 

Costa escrivaõ escrevi/ Barrôso/ Joaõ Gualberto Luis de Souto/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ 

Matinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza// Gonçalo Trigueir da Costa/[...] 

(089) 

[...]Valle do Catole do Ro/ cha assistir ao sorteio do Juri da quelle/ Termo E para constar passo a pre/ 

zente certidaõ e dou fé Cidade/ do Pombal 25 de Outubro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa/ [...] 

 

É recorrente a utilização dessa PDJF em diferentes peças processuais no corpus, 

conforme o quadro abaixo. Dentre as peças apresentadas no quadro, observa-se que as Custas 

e a Juntada não são documentos que denotam essa necessidade de justificar a autenticidade 

através dessa partícula, diferente do Auto de Perguntas, que é um texto que necessita de uma 

retextualização, por ter o conteúdo construído mediante a perguntas e respostas oralizadas. No 

caso desse auto, a utilização dessa PDJF é um dos fatores que certificam a veracidade das 

informações prestadas. 

 

QUADRO 24: Representatividade PDJF Dou Fé  

PARTÍCULAS DISCURCURSIVAS JURÍDICAS DE FINALIZAÇÃO  Dou Fé 

Certidão Auto de 

Perguntas 

Juntada Termo de 

juramento 

Auto de 

confrontação 

Procuração Custas 

50 50 01 01 03 01 01 

46,7% 46,7% 0,9% 0,9% 2,8% 0,9% 0,9% 
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Essa PDJF está presente até hoje em documentos jurídicos e a essa Tradição 

Discursiva foi acrescentada a expressão Por ser verdade dou fé, o que contribui para a 

afirmação de que essa PDJF seja uma espécie de certificação da idoneidade das informações 

prestadas e da responsabilidade de agente público. 

 

5.4.5 PDJF – Bem sciente 

 

Assim como a PDJF anterior, a partícula bem sciente
95

 possui uma característica de 

dar autenticidade ao documento. Para tanto ela é mencionada em três peças processuais, a 

Certidão, o Termo de Juramento e Auto de Perguntas. Não era tão recorrente como a anterior 

(Cf. 5.3.4), possivelmente era mais um recurso que poderia ser utilizado pelo escrivão para 

certificar o documento. Em termos quantitativos temos: 

 

QUADRO 25: Representatividade da PDJF Bem sciente 

PARTÍCULAS DISCURSIVAS JURÍDICAS DE FINALIZAÇÃO Bem sciente 

Certidão Termo de Juramento Auto de Perguntas 

16 01 03 

80% 5% 15% 

 

(017) 

Certidaõ/ Certifico que em virtude  do despacho re/tro do Delegado de Policia Alferes Silvi/no 

Barrôso de Carvalho notifiquei nes/ ta Cidade á Pedro Theodoro de Souza, Phila/ delpho Camargo do 

Sacramento e Francisco Antonio d’Oliveira por todo com/ teudo do mesmo despacha de que fica/ raõ 

bem sciente e bem assim posci/ portaria [...] 

(115) 

[...] E send/ do acceito pelo juramentado o dito juramento/ assim prometteu o fazer. E para constar/ fis 

este termo Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi/ Barrôso/ Cassiano José da Costa/ 

Certidaõ/ Certifico que em vertade de despacho retro/ passei portaria para comparecimento dos/ 

indiciados, e citei nésta Cidade ao Pro/ motor Publico interino da Comarca, ao Advoga/ do dos 

indiciados Joaõ Martinho Correia/ de Oliveira e Cassimiro Nunes da Costa/ e Souza, ao Curado do 

Escravo Raymundo/ Major Cassiano José da Costa, por todo/ contuedo do mesmo despacho do que/ 

ficaraõ bem sciente e dou fé Cida/ de do Pombal 31 de Outubro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa [...] 

(184) 

[...]E por nada mais saber nem lhe ser/ perguntado deu-se por findo o seu de/ poimento que de pois de 

lhe ser lido/ e achar conforme assignou a Seu/ rogo por naõ saber ler nem escrever/ Pedro Dantas de 

Oliveira Rocha, com/ o juis com o Promotor publico interi/ no da Comarca, com o denunciado e/ seu 

procurador comigo escrivaõ; do que/ tudo dou fé Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ escrevi/ 

VNeiva/ Pedro Dantas de Olivª Rocha/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ 

Joaõ Veriato Maria de Sousa/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ Certifico que intimei a testemunha/ Supra 

                                                           
95

 Esta é a grafia que consta no documento original. 
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declarada para que Cazo tenha/ de mudar-se de sua actual residencia/ dentro do prazo de um ano acon/ 

tar desta data o communique aeste/ Juizo de baixo das penas da ley; de que/ ficou bem sciente e dou 

fé Cidade do/ Pombal 20 de Novembro de 1877 O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa. 

 

Atualmente essa partícula não é tão recorrente em documentos jurídicos e não há 

registro (até o momento) de sua utilização em outros gêneros textuais. Não diríamos que 

tornou-se arcaica, mas em desuso. 

 

5.4.6 PDJF – E por nada mais saber nem lhe ser perguntado 

 

Em todo o corpus é possível verificar a presença dessa PDJF em autos de perguntas, 

confrontação e depoimentos, foram 32 ocorrências no total. É mencionada após serem feitas 

as perguntas e contestadas (quando necessário). Ela encerra o procedimento de 

questionamentos ao declarante que o assina juntamente com as autoridades presentes. 

 

(019) 

[...] para contestar a testemunha/ e requerir o que fosse a bem de sua defesa/ por estes foi declarado 

que nada tinha arre/querer nem a contestar a testemunha./ E por nada mais saber nem a lhe ser 

per/guntado deu-se por findo o seu de poi/mento que de pois a lhe ser lido e a char/ conforme 

assignou a seu rogo por naõ [...] 

(037) 

[...] Perguntado mas a requerimento do mês/ mo procurador que Joaõ Martinho es/ tava inteiramente 

desarmado?/ Respondeu que sim./ E por nada mais saber nem lhe ser/ perguntado deu-se pro findo 

o seu de/ poimento que de pois de lhe ser lido e/ achar conforme aSsignou a Sem rogo por/ naõ saber 

ler nem escrever Manoel Vic/ toriano Soares, com o Delegado, o accuzado,/ partes comigo escrivaõ; 

do que tudo dou/ fé Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ escrevi./ Barrôso/ Mnel Victoriano 

Soares/  Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Candido Borges da Fonca/ 

Amaro Fernandes de Carvalho/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ [...] 

 

Essa tradição discursiva permanece em documentos em que ocorram 

questionamentos das pessoas envolvidas com o caso. Esse procedimento é realizado apenas na 

fase da investigação policial, antes que seja instaurado o inquérito policial. 
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5.4.7 PDJF – O que cumpra 

 

Uma das PDJF mais representativa em documentos de mando talvez seja essa, pois 

como pode ser observada no quadro quantitativo, essa injunção aparece apenas em 

notificações. As notificações eram expedidas pelo escrivão a pedido a autoridade policial ou 

judicial para que fossem realizadas as intimações (293) e, no corpus, a notificação ao 

carcereiro (044) para que o acusado fosse conduzido para acompanhar a oitiva policial. 

 

(044) 

[...]Se achaõ recolhirdos a ordem e des posiçaõ/ deste Juizo, a fim d’assistir ao inquerito/ policial pelo 

crime de homicidio prati/ cado na pessoã de Antonio Bento d’/ Oliveira Correia de que saõ accuzados, 

o que/ cumpra O que cumpra Cidade do Pom/ bal 18 de Outubro de 1877 Eu Gonçalo/ Trigueiro da 

Costa escrivaõ escrevi./ Barrôso/ 

(293) 

O Cidadaõ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ 5º Veriador da Comarca Municipal no/ exercicio de Juis 

Municipal, no impedi/ mento do effectivo e Seus Substitutos em/ vertude da ley dr./ Mando a qualquer 

official de Justiça dés/ te Juizo a quem este for perguntado que/ indo por mim assignado, dirija ao 

lugar/ da residencia de Joaõ Mathias eo notifi/ que para comparecer em caza de minha/ residencia as 

des horas da manha do di/ 8 do corrente mes afim de se proceder a/ um auto de perguntas sobre o 

assassinato/ do infelis Antonio Bento de Oliveira Cor/ reia, como requer a Promotoria publica/ O que 

cumpra Cidade do Pombal, 7 de F/ vereiro de 1878 – Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi 

Dantas Oliveira// 

 

Como pode ser observado nos recortes discursivos acima, essa injunção é 

mencionada ao final do documento antes do fechamento, após a exposição dos procedimentos 

que devem ser realizados.  

 

QUADRO 26: Representatividade da PDJF O que cumpra 

PARTÍCULA DISCURSIVA JURÍDICA DE FINALIZAÇÃO O que cumpra 

Notificação ao Carcereiro Notificação 

22 04 

84,6% 15,4% 

 

Essa PDJF está presente em diversos documentos jurídicos da contemporaneidade, 

mas em todos os documentos em que há uma ordem/ injunção dentre os quais documentos 

temos as sentenças. É uma tradição discursiva que permanece nos dias atuais, contudo não 

temos, ainda, uma referência de quando esta surgiu e por que. 
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Convidamos, nesse momento, para refletirmos a respeito do que denominamos de 

gêneros textuais. Existem diversas definições para gênero textual, mas retomaremos o 

conceito de Marcuschi (2005, p. 22): 

 

Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para 

referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam características sócio-comunicativas [sic] definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica [...] (grifos do autor) 

 

O que nos remete essa afirmação de Marcuschi (2005) é que não podemos traçar um 

conceito fechado para a materialização do discurso. Podemos inferir que o que denominamos 

de gêneros são um conjunto de características semelhantes que vão compor os modelos 

discursivos que fazem parte da nossa vida diária. 

Nesse diapasão gostaríamos de propor uma discussão a respeito do conceito de 

gênero textual sob o olhar das tradições discursivas. Discorremos nesse trabalho a respeito do 

que pode ou não ser considerado como tradições discursivas, como surgiu o conceito, dentre 

outros aspectos abordados no tópico 4.2, deste trabalho. Assim nos questionamos do que é 

gênero textual, pois se adotamos a postura de Marcuschi como “conjunto de características 

semelhantes”, estaremos, com isso, afirmando que trabalhamos com conjuntos de tradições 

discursivas que irão compor os gêneros. 

Para esclarecer melhor esse ponto de vista, analisaremos um dos textos que 

compõem o corpus, deste trabalho. Vejamos o seguinte auto de perguntas:  

 

 (019) 

1ª Testemunha/ Pedro Theodoro de Souza com quarenta e 

sete/ anos de idade, agricultor, cazado, natural/ desta 

Freguesia morador na Vassoura dos/ de Termo, aos custumes 

desde nada teste/ membro jurada aos Santos Evangelhos/ em 

um livro d’elles em que nós sua/ maõ direita e prometeu dizer  

a verda/ de de que soubesse e lhe fosse pergunta/ de Esendo 

inquérito sobre o tacto  cons/ tante  do Corpo de delicto 

precedido no Ca/ daver de Antonio Bento d’Oliveira Cor/reia 

que lhe foi lido e declarado?/ Respondeu que estando em sua 

caza, pelas/ sete horas da noite do dia treze do corren/te mes 

apareceu Francisco de Tal. Conhe/cido por Francisco Buxo 

dizendo que ha/via  morrido Antonio Bento d’Oliveira/ 

Correia julgando ser assassinato por quem/ de passagem para 

caza do respondente/ junto em uma roça doo referido Anto/ 

nio Bento d’oliveira Correia ouviu gri/tarem e lhe apareceu 

vozes de Sebastiaõ Ma/ria d’Oliveira Correia e que de facto 

 O texto inicia 

com o que se 

denomina de 

qualificação do 

informante/ 

interrogado. 

Partícula 

Discursiva 

Jurídica de 

Iniciação 

O escrivão 

demonstra 

que a 

pergunta foi 

realizada de 

maneira 

indireta. 
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era/ chamado por um seu escravo, pedindo/ uma rede, que 

havia incontrado no ca/ minho da dita roça o cadaver de seu 

pai/ Antonio Bento d’Oliveira Correia./ Perguntado se sabe se 

Antonio Bento/ d’Oliveira Correia tinha alguma intri/ga que 

d’ella lhe viesse mal algum?/ Respondeu que a única intriga 

que ti//tinha era com Joaõ Martinho Correia d’/Oliveira e essa 

intriga já era velha decla/rou ainda que sendo chamado pelas 

cinco/ horas da manha do dia quatorze por Sebas/ tiaõ para 

aju/dar a conduzir o cadaver de seu pai pa/ra esta cidade 

chegando em caza de Sebastiaõ/ encontrou Antonio Bento 

d’Oliveira Cor/reia esfaquiado./Dada a palavra aos reos Joaõ 

Martinho Correia d’Oliveira e Cassimiro Nunes da Cos/ ta e 

Souza para contestar a testemunha/ e requerir o que fosse a 

bem de sua defesa/ por estes foi declarado que nada tinha 

arre/querer nem a contestar a testemunha./ E por nada mais 

saber nem a lhe ser per/guntado deu-se por findo o seu de 

poi/mento que de pois a lhe ser lido e a char/ conforme 

assignou a seu rogo por naõ/ saber ler nem seu escravo 

Manoel Victoriano/ Soares com o Delegado comigo escrivaõ; 

de que/ tudo dou fé Eu Gonçalo Trigueiro da Cos/ta escrivaõ 

escrivi. / Barrôso/ Manoel Victorino Soares/ Joaõ Martinho 

Correia de Olivra/ Cassimiro Nunes da Costa Souza/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ 

 

O exemplo acima demonstra como é ‘composto’ o gênero interrogatório. Como 

podemos perceber existe uma repetição na estrutura do texto, como se fosse uma forma de 

certa forma fixa, que embora em alguns casos o escrivão acrescente ou subtraia alguma etapa, 

mas, em geral, essas alterações são mínimas. 

Diante disso reafirmamos o nosso posicionamento de que o que temos são Tradições 

Discursivas organizadas de maneira que teremos um texto coeso e coerente, o que atualmente, 

denominamos de gêneros textuais. 

Essa recorrência de ‘características semelhantes’ não está presente apenas no gênero 

jurídico, embora seja mais visível por ser um texto que possui um modelo mais rígido e seguir 

tradições que são repassadas através do tempo pelos escrivães e juristas. 

Gostaríamos de inquietar os pesquisadores que trabalham com ‘gêneros textuais’ a 

considerarem a possibilidade de trabalhar os textos sob a visão das tradições discursivas, 

tendo em vista que seria uma maneira de demonstrar a flexibilidade que existe na elaboração 

de textos. Essa flexibilidade está associada às necessidades do autor e a adequação do 

conteúdo ao momento histórico em que está sendo elaborado o texto. Pesquisas nesse 

contexto será a próxima etapa de nossa jornada acadêmica. 

Estamos caminhando para o fim desse trabalho, não que ele se encerre aqui, mas 

precisamos concluir esta etapa dos trabalhos. Como foi demonstrado até o momento, as 

Partícula 

Discursiva 

Jurídica de 

Passagem 

Partícula 

Discursiva 

Jurídica de 

Passagem 

Partícula 

Discursiva 

Jurídica de 

Finalização 

Fecho ou 

finalização 

do 

documento 



125 
 

partículas discursivas jurídicas representam o direcionamento do autor para as partes que 

compõem o propósito do texto. 

Essas partículas possuem ‘força de verdade’, isso significa que traduzem ao leitor a 

veracidade do que foi retextualizado ou transcrito. Elas se repetem porque são tradições 

discursivas jurídicas e são partes fundamentais da linguística de texto. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

La lengua, como estrutura de las posibilidades de articulación del significado, 

funciona aquí como plano de la expresión, y el texto, como estrutura de las 

posibilidades de articulación del sentido, lo hace como plano del contenido en una 

relación de ‘segundo grado’. 

(EUGENIO COSERIU, 2007, p. 51) 

 

Os processos criminais não são um conglomerado de peças jurídicas dispostas 

aleatoriamente. Quando nos debruçamos sobre os textos jurídicos observamos uma linguagem 

técnica tão marcante, que os aspectos textuais nem sempre são alvo de pesquisas acadêmicas. 

Os leitores desse tipo de gênero textual, muitas vezes, estão em busca de respostas para as 

duas demandas jurídicas e seus escrivães possuem a ‘missão’ de escrever ou retextualizar o 

mais fiel possível o que lhe for solicitado. 

A demanda dos ritos processuais é tão intensa que muitas vezes não há tempo para 

uma releitura dos textos, nem tampouco parar para refletir o motivo pelo qual reproduz certos 

aspectos tão marcados na linguagem jurídica. Ao ler com mais atenção, qualquer peça 

processual, é possível verificar que certas expressões se repetem, senão dentro do mesmo 

texto, mas ao compararmos com outros da mesma natureza veremos que estas se fazem 

presentes. 

Uma linguagem tradicional, essa é a resposta que ouvimos na esfera jurídica ou uma 

linguagem muito técnica na academia, mas como surgiu essa ‘tradição’ e essa ‘técnica’? Com 

um breve recorte temporal foi possível verificar que essa linguagem, que se reflete nos textos 

e na composição dos seus gêneros (peças) jurídicos, remontam, por exemplo, a um momento 

da consolidação dos estados que hoje conhecemos como Espanha e Portugal. Que, ao 

transcrever um texto, o escrivão possui fé pública, sua palavra tem força de verdade e, 

portanto, cabe a ele ser o mais fiel possível o que ouve, vê e lê. 

A escolha do objeto deste trabalho surgiu após a leitura do corpus, conforme já 

mencionado, inicialmente buscávamos explicar a utilização de expressões latinas como 

recurso discursivo em peças jurídicas processuais. Percebemos que essa premissa não se 

sustentava porque não foi encontrada nenhuma expressão no corpus em análise, contudo 

percebemos que em todas as peças/ gêneros jurídicos determinadas expressões se repetiam e 

direcionam o seu leitor o introduzir um assunto, mudar o direcionamento da oitiva e o 

fechamento da peça/ gênero jurídico.  
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No desenvolvimento deste trabalho foram apresentadas diversas observações que 

serão aqui (re) apresentadas como finais, é imprescindível que se faça um balanço do que 

abordamos até o momento. Iniciaremos com algumas colocações a respeito do corpus que foi 

o ponto de partida para a elaboração deste trabalho. Um processo penal é composto por 

diversas peças processuais. Nesse trabalho denominamos de gênero o processo na sua 

totalidade e de subgêneros as peças processuais/ gêneros jurídicos que o compõem. Cada peça 

processual possui uma característica diferente, nosso maior desafio foi à caracterização de 

cada uma. Essa caracterização era imprescindível para a proposta de análise que viria a seguir, 

como esta caracterização não estava disponível nos manuais de português jurídico e manuais 

de prática jurídica, abraçamos o desafio de caracterizar cada peça, apresentando os aspectos 

textuais e linguísticos. 

A escolha do processo de homicídio do senhor Antonio Bento de Oliveira Correia foi 

realizada de forma aleatória, buscávamos um processo penal, cujo objeto de demanda fosse 

um homicídio e que fosse do final do século XIX, da cidade de Pombal – PB. Após a seleção 

do corpus foram feitas fotos do documento, depois uma ‘melhoramento’ das imagens através 

do Photoshop e em um terceiro momento realizamos a transcrição do manuscrito. 

Para compreender melhor os aspectos extralinguísticos presentes nos textos jurídicos, 

recorremos aos aspectos históricos em busca de algum indício que nos desse amparo para as 

observações que faríamos. Percebemos que alguns aspectos que até hoje são reproduzidos 

pelos escrivães, retomam a religiosidade presente devido ao envolvimento da igreja com as 

questões politicas e jurídicas do Brasil colonial e imperial, assim como um retorno ainda um 

pouco mais no tempo e percebemos que antes mesmo das ordenações portuguesas, mais 

precisamente nas Flores de las Leys quando era proibido mencionar qualquer coisa a respeito 

do delito cometido à testemunha para que não viesse a influenciar o depoimento da mesma. 

Esse tradição atravessou os séculos e se faz presente no corpus e também na 

contemporaneidade. 

A linguística do texto, fundamentação basilar desse trabalho, revisitou as bases 

teóricas de Eugenio Coseriu que propõe a análise da linguistica do texto a partir dos estudos 

das estruturas transoracionais, ir além das estruturas tradicionais de análise do texto nos 

permite analisar também a estrutura idiomática e seus aspectos extralinguísticos de produção. 

As Tradições Discursivas que surge posteriormente aos estudos coserianos do texto dialogam 

com a proposta de Coseriu, pois em sua proposta de estudo a respeito da língua já percebemos 
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o anúncio desse modelo teórico aplicado nos dias atuais e cujos principais representantes é a 

escola romanística da Alemanha.  

No que se refere a sistematização dos resultados, é relevante mencionar que embora 

tenhamos quantificado as ocorrências das partículas discursivas jurídicas, o foco desse estudo 

é de natureza qualiquantitativa. Os dados foram quantificados para demonstrar a recorrência 

na composição dos subgêneros que compõem o processo analisado, mas a nossa intenção foi 

demonstrar a relevância dessas partículas discursivas jurídicas na coerência textual das peças 

processuais. 

Eugenio Coseriu menciona a utilização na língua alemã das partículas discursivas 

como sendo expressões que denotam um valor de verdade para o enunciado. Aplicamos e 

ampliamos esse conceito de Coseriu e apresentamos três modalidades de partículas 

discursivas jurídicas: partículas discursivas jurídicas de iniciação, partículas discursivas 

jurídicas de passagem e partículas discursivas de finalização. 

As partículas discursivas jurídicas de iniciação introduzem uma peça processual ou 

mesmo apresenta uma mudança de assunto dentro da mesma peça. Observamos que três 

partículas foram representativas dentro dessa proposta e totalizaram noventa e cinco 

ocorrências. São partículas que demonstram um aspecto da oralidade do escrivão, pois se 

apresentam na primeira pessoa do singular, isso não se dá de forma aleatória, o escrivaõ 

possui fé pública e o que ele escreve ou retextualiza possui valor de verdade dentro do âmbito 

jurídico. 

A retextualização das oitivas se mostra presente nas partículas discursivas de 

passagem. Elas estão presentes no desenvolvimento do texto e indicam as pessoas que ‘falam’ 

no momento dos interrogatórios ou coisas afins dentro do processo. No corpus em análise, 

propomos oito PDJPs que direcionam o leitor para aspectos precisos dentro do processo, 

totalizam 512 ocorrências, sendo a maior representação dentro de nossa proposta de análise. 

Não seria diferente, pois elas são mais recorrentes nos autos de perguntas (interrogatórios, 

dentre outras denominações para as oitivas dentro do rito processual) devido à característica 

desse gênero além da importância jurídica das informações prestadas nessas peças 

processuais. 

Finalizar um texto não é um ato tão simples, como bem sabemos, mas quando nos 

repostamos as peças processuais, isso pode ser ainda mais complexo do que parece. 

Apresentar esse aspecto de veracidade para finalização de um texto jurídico não é algo tão 
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simples, no corpus todos os textos apresentam um fecho/ finalização, mas nem todas as 

expressões podem ser consideradas como partículas discursivas jurídicas de finalização. O 

consideramos como PDJF são as expressões que direcionam o leitor para a finalização do 

documento e estas foram representadas em sete subdivisões. Elas representam um total de 432 

ocorrências dentro do processo.  

A condição essencial para que uma expressão dentro de um texto jurídico possa ser 

considerada uma partícula discursiva jurídica é que esta tenha a função de dar um 

direcionamento ao leitor dos aspectos textuais relevantes ao âmbito jurídico e ainda possuir 

um caráter de fé pública, ou seja, apresentar ao leitor que essas partículas representam a 

verdade do que foi dito ou ainda abordado em peças processuais. 

Essas partículas são consideradas como tradições discursivas porque elas abarcam as 

três condições essenciais elencadas por Kabatek: primeiro são repetições linguísticas e não 

uma manifestação estilística ou artística; segundo, elas não são repetições da oralidade ou 

marcadores conversacionais que foram retextualizadas, elas são a cristalização do pensamento 

jurídico ao longo do tempo; e, finalmente, essas partículas evocam momentos históricos na 

consolidação de uma linguagem processual genuinamente brasileira. 

A hermenêutica do texto de base coseriana presente neste trabalho não põe em xeque 

trabalhos anteriores sobre o assunto, ao contrário, esperamos ter contribuído para que a 

linguagem jurídica se faça presente nos debates da Linguística do Texto. Inevitavelmente 

algumas lacunas ainda serão preenchidas por pesquisas futuras, os estudos das partículas 

discursivas jurídicas se constituem como colaborador na ampliação dos estudos linguísticos. 

Esperamos que essas partículas que denotam a fé pública não repousem apenas nas páginas 

deste trabalho, mas que instiguem outras pesquisas dentro do âmbito da Linguística do texto. 

Revisitar a teoria de Eugenio Coseriu possibilita um diálogo mais abrangente a 

respeito não só da filosofia da linguagem, com outras vertentes da ciência da linguagem. 

Demonstra também que os estudos acerca da sua teoria não se encerram com a sua morte, mas 

está em pleno desenvolvimento com outros pesquisadores, seus discípulos, se assim pudermos 

denomina-los. 

Assim encerramos este trabalho com a citação de Eugenio Coseriu (2007), na 

epígrafe desta pequisa, concluímos na expectativa de ter contribuído e ter a humildade para 

reconhecer que “En la ciencia lo importante no es la reputación personal, sino la verdade; y 

si otros, con mayor o menor independência de su predecesor , llegan a la misma idea, incluso 
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habría que saludar este hecho como uma espécie de corroboración de lo que había sido 

pensado com anterioridad
96

”. 

  

                                                           
96

 Na ciência, o importante não é a reputação pessoal, mas a verdade, e se outros, de maneira independente ou 

não do seu antecessor, chegam à mesma ideia, deve ser cumprimentado como uma corroboração para o que 

havia sido pensado. Tradução nossa. 
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(001) Ill
mo

 Sr Delegado de Oficio do termo/de Pombal/A. Vinhaõ de conclusos – Pombal 14 

de outu/bro de 1877./- Barróso –/Constando a esta Promotoria que na/Barra do Peransa fora 

assas-/sinado Antonio Bento de Oliveira/Correia, hontem pelas 7 horas da noite,/vem requerer 

a VSª.. que faça en-/contenente  parecer todas as delegacias/necessarias afim de conhecer-se 

E/o autor de taõ barbaro assassinato;/para aque remeto a VSª. a declara-/çaõ feita perante a Sr. 

D
or

.. Juiz de Direi/to pelo filho do finado – onde VSª.. me-/lhor se regulará sobre as pessoas 

inicia-/das no facto criminoso./Cidade de Pombal as duas da manhã do dia 14 de /1877/O 

Promotor Publico/Candido Borges da Fon
ca

//(002) Termo de declaração/Ano do Nascimento 

de NoSso Senhor/Jezus Cristode mil oitocentos e seten-/ta e sete, a uma horada memnhã/do 

dia quatorze do mez de outu-/bro nesta cidade de Pombal sendo/chamado pelo Doctor Juis de 

Di-/reito da Comarca Antonio Maria/Sorei de Aragaõ achi prezentes/Sebastiaõ Maria de 

Almeida Cor/reia, o primeiro declarante do /Juis Municipal Alferes Antonio/Vieira de Torres 

Bandeira e o offi-/cial de Justiça Manoel Victori-/no Sofanas, declarou o mesmo/Sebastiaõ 

Maria de Almeida Cor-/reia que chegando (risco) uma va-/santi que tem na Barra do/rio das 

Peranhas teve noticia/por um escravo de seu pai Na-/tonio Bento de Almeida 

Correia,/chamado Raimundo, e que se/ignorava onde estivesse o reucino/Antonio Bento, pelo 

que de-/clarante o dito escravo, seu irmaõ/Jozé Antonio de Barros cu-/nhados  Joaquim Lopes 

Caminha/e Jozé Correia Duarte Filho e/mais outro escravo de moseor/Barbalheiro foraõ 

processados ao enun-/ciado Antonio Bento e logo/que atraveSsaraõ o rio das Pera-//das 

Piranhas em uma varzia/no caminho do Arial encontra-/raõ já morto o pai do declaran-/te 

aSsaSsinado com variaz as/facadas uma das quais na /garganta o que quando per-/ceberaõ já a 

noite era escura/pelo que madaraõ conduzir o/corpo para a caza e elle  declaran-/te veio a esta 

Cidade /articipar /os factos as authoridades Policiais/e como naõ encontraraõ um/o Delegado 

de Policia e inicial/ao Juis Municipal de Pombal/para fazer a sua Declara-/çaõ apresentava 

previamente/éste juizo, que na urgência/declararaõ ao juiz que a elle/declarante de Nossa que 

esta-/va encarcerado, facto que/ naõ podia se apresentar,/ mandou o Doutor Juiz de di-/reito 

que pos assim escrivaõ/ de (...) no impedimento/ do escrivaõ do jury fazer/ lavrado o prezente 

termo de/ Declaraçaõ que aSsegurou/ comigo escrivaõ o Declarante/ o presencia despachante 

o/ Juis Municipal ex official de/Justiça, o mesmo declaran-/te disse a chando que/sendo o 

doutor Promotor Pu// Promotor Publico Sr Carnaca/ Candido Borges os Policiais que/atribuía 

a autoria do facto/criminozo a Seu (...) Su-/brinho o seu pai Joaõ Mar-/tinho Correia de 

Almeida por/que era a unica peSsoa que/ com elle tinha entriga e que/atribuia tambem a auto-

/ria do crime ao cabra Fran-/cisco Olimpio que acompa-/nhara ao local Joaõ Mar-/tinho em 

uma vazante com-/tigua aDelle; Declarante que/era ocupada em comunhaõ/por todas ellas; 
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Declarou mais/que um primo do autor de-/nome Cassimiro Nunes De/Souza Dessá dis 

conhecia/remeto de facto. Eu escrivaõ/lavrei o prezente termo que/foi aSignado pelo (...) 

Juis,/Promotor, Supplente do Juis/Municipal. Oficial de Jus-/tiça o Declarante. Eu/ José 

Urquisa Miguel a/escrevi            (rubrica)/ Sebastiaõ Maria D’Oliveira Correia/ Candido 

Borges da Fonse
ca

/Antonio Vieira de Torres Band
ra

/Mano Vitoriano Soares.// (003) Juntada/ 

Aos quatorze dias do mes Outubro/de mil oito centos e setenta e sete nes-/ta Cidade do 

Pombal em mesmo Cart-/torio faço juntada a este au-/tor a portaria que adianta De/ Vs
a
 E para 

Constar ter este ter-/mo Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ arquivi//(004) Tendo sido 

assassinado o Cidadaõ Antonio//Bento d’Oliveira e achando os o Ca-/daver na casa nº 15 da 

rua do Bom Sucesso/ nesta cidade, o escrivaõ notifique os Cida-/dãos Manuel Coelho 

Bandeira de Mello, e/ Luis Antonio de Souza, aos quais nomeio pe-/ritos para hoje, pelas 4 

horas da manhã/ no lugar indicado procigam o corpo de/ delito, notificadas duas testemunhas 

para/assistir a mesma diligencia Cidade do/ Pombal, 14 de Outubro de 1877/ Silvino Barroso 

de Carvalho/ (005) Data/ Aos quatorze dias do mes de Outubro/ de mil oito centos e setenta e 

sete nes-/ta Cidade de pombal em meu /Cartorio em foraõ entregues estes antes por parte do 

Delega-/ do de Policia Alferes Silvino Bar-/rôso e Carvalho E para constar/fis este termo Eu 

Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ es-/crivi/(005) Certidaõ/ Certifico que emVirtude da por-

/taria supra notifiquem nesta/ Cidade aos Cidadaõs Manoel/ Coelho Bandeira de Melo e Luis/ 

Antonio de Souza, por todo con// contendo da mesma portaria que Nos/ foi lida de que ficaraõ 

bem seinte/ e bem assim notifiquei para ser virem/ de testemunha do auto que setem 

de/proceder no caderno de Antonio Bra-/ to de Oliveira Correia ao Doutor Juis/ Municipal 

Venancio Augusto de/ Magalhães Neiva e Joaõ Ignacio Cardozo Darnõ citei ao Doutor Pro-/ 

motor Publico da Comarca Candi/do Borges da Fonceca de que todos/ ficaraõ bem siente e 

dou fé Cida/ de de Pombal 14 de Outubro de 1877/O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa// 

(006) Juntada/ Aos quatorze dias do mes de Outubro de mil/ oito centos setenta e sete, nesta 

Cidade/ de Pombal em meu Cartorio faço jun/tada  aestes autos o auto de corpo de de/lito que 

adiante deste E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ escrevi// 

(007) Auto de Corpo de delito/ Aos quatoze dias do mes de Outubro, do anno/ do Nascimento 

de nosso Senhor Jezus Chris/to de mil oito centos setenta e sete, nesta Cidade do/ Pombal, 

caza numero quinze da rua/ do Bom Sucesso prezente o Delegado de/ Policia Alferes Silvinho 

Barrôzo de Carvalho,/ comigo escrivaõ de seu cargo a baixo nome/ado, O Doutor Promotor 

Publico da Comar/ca Candido Borges da Fonceca, os peritos/ nomeados e notificados, Manoel 

Coêlho Bandeira de Melo e Luis Antonio de/ Souza em falta de profecionais mora/dores o 

primeiro na Capital désta Provin/cia e actulamente commessionado pelo/ Governo, nésta 
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Cidade, O segundo negoci/ante estabelecido nesta Cidade, e as teste/munhas João Ignacio 

Cardôzo Doraõ eo Dou/tor Venancio Augusto de Magalhães/ Neiva ambos moradores nesta 

cidade O/Delegado deferio aos mesmos peritos pura/mente aos Santos Evangelhos de bem/e 

facilmente desimpenharem a sua/missaõ de clarando com verdade o que/ descubriram  e 

encontraram eo que em/ sua concimcia intenderam, e encarregan/lhes que procedessem aos 

quesitos Se/guintes: 1º se houve confflicto a mor/te; 2º qual a Sua cauza emmedeata /3º qual o 

meio empregado que a produzio;/ 4º se era mortal o mal cauzado;/ 5º Se naõ//sendo mortal o 

mal cauzado, dele resultou/ a morte por falta de cuidado do ofendido; 6º/e fibralmente qual o 

valor do dano cauza/do  Em consequencia passaraõ os peritos afa/zer os enformes e 

investigações ordennados  e as/ que julgaraõ necessarias; concluindo as quais/ declararaõ que 

examinando de tidamente o ca/daver de Antonio Bento de Oliveira Correia/ nelle encontraraõ 

muito ferimentos e contu/zões sendo sim ferimento produzido por/ faca sobre o incontro de 

braço direito e/deveras contuzões saber o encontro do mês/mo braço, doze ferimentos 

produsidos por/facca no pescosso atravessando de um para/ outro lado tendo cada um dos 

ditos ferimem/tos mais de uma pollegada de lagura na/entrada, uma solução de contenui/dade 

sobre a cabessa no lado esquerdo, pa/recendo ferimentos produzidos por faca sobre/a 

clavicula esquerda, uma grande contuzaõ/ que parece ter sido produzida por cacete/ sobre o 

olho esquerdo, muitas contuzões/nos braços e nas maos que parecem ter/ sido produzidas por 

cacête, na occaziaõ/ em que o agredido procurou defender-se; E por tanto respondem: ao 1º 

que houve/com effeito amorte; ao 2º que a Sua cauza/ immediata foi derramamento de 

Sangue,/ no 3º que o meio empregado que a pro/duzio foi facadas e cacêtadas; ao 4º que//que 

o mal cauzado foi mortal tanto que/produzio immediatamente sua realidade;/ ao 5º que fica 

prejudicado com a respos/ta do antecedente; ao 6º finalmente que/ o danno cauzado 

inestimavel; e saõ estas/ as declarações que em sua consciencia e de/baixo do juramento 

prstado teem a fazer/ E por que nada mais houvesse o exami/nar deu-se pro concluido o 

exame orden/nado e de tudo se lavran o prezente auto/ que vai por mim escrito e rubricado/ 

pelo Delegado e assignado pelo mesmo/ e pelo Doutor Promotor Publico, peritos/ 

testemunhas e comigo Gonça/lo Trigueiro da Costa; de que dou/fé/ Silvino Barrôso de 

Carvalho/ Luis Antonio de Souza/ M
oel

 Bandeira de Melo/ Venancio Augusto de Magalhães 

Neiva/ Joaõ Ignacio Cardozo Doraõ/ Candido Borges da Fon
ca

/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

(008) Clh
am

/ E logo no mesmo dia no ano e logar/Supra de clarado, faço estes o autor 

conclu/zo ao Delegado de Policia Alferes Silvino/ Barrozo de Carvalho. E para constar 

constar fis/ este termo Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi/Julgo procedente o 

presente corpo de//delicto para produsa dos devidos/ effeitos Cidade de Pombal, 14 de/ 
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Outubro de 1877./ Silvino Barrôso de Carvalho/ (009) Publicação/ Aos quatorze dias do mes 

de Outubro de mil oito centos/ Setenta e sete, nésta Cidade de Pombal em meu Car/torio faço 

publica a Sentença de delegado de Policia/ Alferes Silvinho Barrôzo de Carvalho. E para 

cons/tar fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro da Cos/ta escrivaõ escrevi./ (010) Clh
am

/ e logo 

no mesmo dia mes e anno e logar supra de clara/ do faço estes autos concluzos ao Delegado 

de Policia Al/feres Silvino Barrôzo de Carvalho Epara constar fis/ este termo Gonçalo 

Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi./ (011) O Escrivaõ transportemsi para a Cadêa/ publica 

d’este Cidade a fim de proceder/se o auto de perguntas a Joaõ Martinho/ Corrêa d’Oliveira e 

Cassimiro Nunes da Cos/ta e Sousa, indiciados no assassinato do/ infeliz Antonio Bento 

d’Oliveira Corrêa./Cidade de Pombal, 14 de julho/ de 1877./ Barrôso/(012) Data/Aos quatorze 

dias do mes de Outubro de mil oito cen/tos setenta e sete, nesta cidade de Pombal, em 

meu/cartorio me foraõ entregues por parte/ do Delegado de Policia Alferes Silvino Barrôzo de 

Carvalho./Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ aescrevi.//(013)Auto de perguntas a 

Casimiro Nunes da/ Costa e Souza/ As quatorze dias do mes de Outubro de mil/ oito centos 

setenta e sete em uma das selas da/Cadeia publica desta Cidade, onde foi ouvi/do o Delegado 

de Policia Alferes Silvino Bar/rozo de Carvalho, comigo escrivaõ de Seu/ Cargo abaixo 

nomeado ahi prezente Casi/miro Nunes da Costa e Souza livre di ter/ror sem coaçaõ alguma 

pelo dito Delega/do foraõ feitas perguntas seguintes:/ perguntado qual seu nome, filiação 

idade/ naturalidade, rezidencia estado e pro/fissaõ?/ Respondeu chamar-se Casimiro Nunes/ 

Costa de Souza, filho legitimo Zerferi/no Nunes da Costa e Souza e Marga/rida da Costa e 

Souza, já falecida, natu/ral desta Freguezia morador no lugar/ denominado Barra deste 

Pereira, Soltei/ ro e jornaleiro, com vinte annos de idade./ Perguntado Se conhece Antonio 

Bento/ de Oliveira Correia e Setem com elle ami/ zade? Respondeu que o conheceu muito, e 

que/ com elle entreteve muita amizade/ não entretando mais por haver elle/ sido assassinado 

hontem a tarde,/ Perguntado Se Sabe quem assassinou a/ Antonio Bento de Oliveira Correia, 

qual/ o meio empregado para o assassinato, e/ quais as circunstancias que o a Compa/ o a 

Companharaõ?/ Respondeu que naõ Sabe quem assassi/ nou Antonio Bento de Oliveira 

Correia,/ nem o meio empregado para o assassi/ nato nem sendo as circunstancias, Sen/ do 

que a pezar de morar a uma peque/na distancia do logar do delicto, e de ser/ sobrinho legitimo 

do assassinado a penas/ hoje teve noticia do primo por ter visto/ a tropa que hia prender o 

assassino/ ou assassinos, em cuja occaziaõ o respon/ dente armou-se de uma pistola e sahiu/ 

ao encontro délla, mas tendo reconheci/ do que iraõ tropa legal nenhuma o po/ziçaõ fes e 

entregou a arma que trazia. Perguntado se em companhia délle res/ pondente vieraõ ou tras 

pessoas em op/ poziçaõ a tropa?/ Respondeu que vieraõ em sua com/ panhia seus primos Jozé 
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Pedro da Cos/ ta e Souza e Manuel Pedro Maria/de Souza armados o primeiro com/ uma 

pistola e um facaõ, o segundo/ com um clavinote os quaes vindo no/ mesmo pensamento do 

respondente,/ tambem nenhuma opposiçaõ fizeraõ/ e entregaraõ as armas./ Perguntando onde 

esteve durante a tar/ de de hontem?/ Respondeu que esteve aqui na feira e que/ retirando-se 

pouco depois do meio dia/ foi para uma sua vazante no logar/ denominado jenipapeiro a 

pequena// distancia da caza do assassinado e no/ mesmo logar em que este tambem pas/ saria 

uma vazante tendo o responden/ te passado ali até que/ a noitinha seguino para a caza de sua/ 

residencia, Sendo que durante o tempo/ que o respondente entrou em sua vazan/ te foi (...) 

visto por Philadelphano/ ria  do assassinado e mulher de Sebasti/ aõ Maria d’Oliveira 

Correia./ Perguntado se durante a tarde naõ ou/ viu gritar de quem implorava socorro?/ 

Respondeu naõ./ Perguntado si o respondente tem de cus/ tume subir as cercas da sua 

Vazante/ se ater nessa tarde e para que tem?/ Respondeu que naõ tem por costume/ subir nas 

cercas de Sua vazante e que/ muito menos o fes na tarde em que se/ deu o assassinato sendo 

que sempre tran/ zita pela porteira./ Perguntado se conhecia a Joaõ Mar/ tinho d’Oliveira 

Correia se tem com/ elle amizade e se sabe onde elle esteve/ durante a tarde  de hontem./ 

Respondeu que conhece Joaõ Mar/ tinho d’Oliveira Correia que tem com/ elle amizade, e que 

hontem a tarde/ quando o respondente a sua/ vazante lá encontro Francisco da (abreviatura) 

filho de Izabel o qual é compa/ nheiro de fato Martinho e perguntou/ do respondente por este 

ultimo, desse// desse Mu Francisco, que Joaõ Martinho/ havia hido dar agôa a uns assassinos/ 

e que naõ tardaria e que con effeicto,/ algum tempo de pois chegou Joaõ/ Martinho e 

principiou a dar determi/ nações para o serviço em que estava em/ pregado o seu companheiro 

Francisco,/  que era uma muda de arrós./ Perguntado se Joaõ Martinho era in/ trigado com o 

assassinado ou Se entre/ ambos havia motivo para isso?/ Respondeu que á alguns annos houve 

uma/ intriga entre a família de Antonio/ Bento d’Oliveira Correia, e que sabe terem/ 

arrefecido os animais, de parte a parte; mas/ que nunca se frequen taraõ, e continuaraõ/ 

sempre intrigados Antonio Bento e Joaõ/ Martinho./ Perguntado se sabe de alguma intriga de/ 

Antonio Bento, com outrem que naõ/ Joaõ Martinho./ Respondeu que naõ sabe./ Perguntado 

se Joaõ Martinho quando/ chegou a vazante, vinha armado e/ se apresentava vestigios de lucta 

ja/ no phisico, já no moral./ Respondeu que Joaõ Martinho trazia/ consigo a penas um pedaço 

de fa/ caõ de que uzava para cortar capim/ e que nem no phisico nem no mo/ ral aprezentava 

vestigios de lucta, e/ que tendo estado, como ja desse na// na vazante durante a tarde, a noiti 

se/ guiro para caza em companhia do res/pondente./ Perguntado se sabe onde e como foi in/ 

contrado o cadaver de Antonio Bento?/ Respondeu que hoje pela manha sou/ be por lhe dizer 

Sebastiaõ Maria d’Oli/ vera Correia que seu pai Antonio Bem/ to estava na(?)e (...) e depois 
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che/ gando a caza onde residia o assassinado/ ali soube que este hontem a tarde tendo/ hido 

dar agôa a uns assassinos, naõ vol/ tara e sendo procurado fora encontrado/ cadaver na estrada 

em vai da caza on/ de residia ao posso onde hia dar a Ca/ber aos assassinos./ Perguntado se 

sabe a quem se attribui/ o assassinato de Antonio Bento./ Respondeu que é attribuido á Joaõ 

Mar/ tinho Correia d’Oliveira digo á Joaõ Mar/tinho de Oliveira Correia em consequencia/ da 

entrega de que ja tratou./ E como nada mais respondeu nem lhe/ teria perguntado mandari o 

Juis lavrar/ este auto que vai assignado pelo respon/dente depois de lhe ser lido se achar 

com/forme, rubricado pelo Juis e assinado pelo/ mesmo: de que dou fé. Eu Gonçalo/ Trigueiro 

da Costa escrivaõ que o escrevi./ Silvino Barrôso de Carvalho/ Cassimiro Nunes da Costa é 

Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa.// Auto de perguntas á Joaõ Martins Correia/ d’Oliveira/ 

No mesmo dia mes anno e logar retros men/ cionadas prezente a mesma autoridade co/ migo 

escrivaõ ahi foi vindo Joaõ Mar/ tinho Correia d’ Oliveira livre de ferros sem/ coaçaõ alguma 

lhe foraõ feitas as pergun/ tas seguintes./ Perguntado qual o seu nome idade estado/ filiação 

naturalidade profissaõ e residen/ cia?/ Respondeu chamar-se Joaõ Martinho Cor/ reia 

d’Oliveira com trinta e nove anos/ de idade cazado filho legitimo de Pedro Da/ mascêno 

Correia e Alma Joaquina do/ Sacramento a quelle já fallecido, natural/ da Freguesia e morador 

no logar de no/minado Barra deste Termo, criador./ Perguntado se conhece Antonio Bento de/ 

Oliveira Correia, e setem com elle ami/ zade?/ Respondeu que o conheceu, mas que naõ ti/ 

nha com elle amizade, em consequencia/ de uma questaõ havida entre elle corespon/ dente, a 

quatro ou cinco anos o que deu lo/ gar a lutarem e ferirem-se mutuamente,/ tendo sindo ambos 

processados por semelhante/ facto, sendo que o respondente principiou a/ promover o 

processo contra Antonio Bento,/ e abandonou-o no Seu curso e Antonio/ Bento promoveu em 

todos os seus termos/ o processo contra o respondente, fazendo-se// a final uma conciliação, a 

pedido de amigos/ que deu em rezultado serem ambos absolvi/dos tendo ambos pedido perdaõ 

mutua/ mente e perduaraõ-se, mas naõ fizeraõ/ amizade apezar do que o respondente bene/ 

ficiava gados e animais de Antonio Bento,/ e este beneficiava gados e nimais do 

respon/dente./ Perguntado Se alem d’esta questaõ naõ teve/ outra com Antonio Bento?/ 

Respondeu que naõ/ Perguntado se sabe ter sido assassinado An/ tonio Bento d’Oliveira 

Correia, por quem,/ em que logar e quais as circunstancias do/ assassinato?/ Respondeu que 

estando hoje pela  madruga/da a dormir em caza de sua residencia foi/ esta cercada por uma 

tropa do destacamento/ desta cidade e Sopondo o respondente que iraõ/ ladrões que o hiaõ 

roubar exitou em abrir/ a porta; mas afinal conhecendo a vós do offi/cial  de Justiça resolveu-

se franquear a/ caza em cuja occaziaõ recebeu Vós depi/zaõ indagando qual o motivo desta 

souber/ ter sido occazionada por lhe atribuírem/ a authoria do assassinato de Antonio Bem/to 
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no que nenhum a parte teve o responden/te e se a tivesse por certo naõ ficaria em/ caza 

tranquilamente e trataria de evadir-se,/ que naõ, que naõ sabe quais as circunstancias/ do 

assassinato, que a penas ouviu dizer de/pois de prezo, ao passar pela caza onde resi/ dia 

Antonio Bento, que este hontem a// a noite fora incontrado morto no caminho/ que da caza 

d’elle vai ter a uma roça, cuja/ historia ouviu o respondente de um filho/ do assassinado de 

nome Jozé Antonio/ Correia que o respondente naõ sabe qual/  o autor do assassinato./ 

Perguntado em que parte esteve o respon/ dente durante o dia e noite de hontem? Respondeu 

que hontem pela manhã este/ ve em sua vazante no logar denominado/ Jenipapeiro deste 

Termo, em cuja occa/ ziaõ esteve a conviver com Sebastiaõ/ Maria de Oliveira Correia, filho 

do ssas/sinado; que aomeio dia foi para caza/ de sua rezidencia  onde deu rama aos/ seus 

gados, e tendo de terminado que Fran/cisco Olympio seu agregado fosse fazer/ uma muda de 

arros na vazante seguio/ de pois de haver descançado um pouco,/ para um seu roçado a fim de 

dar agoa/ a quatro animais que lá possui, eao/ por do Sol chegou a vazante onde incon/ trou 

Francisco Olympio cumprindo o/ que lhe havia de terminado e ao Sol posto/ mandou o 

respondente que Olym/pio agoasse o capim, feito o que voltou/ o respondente para a caza de 

sua reziden/cia em Companhia de Cassimiro Nunes/ da Costa e Souza, a quem havia 

encontra/do na vazante./ Perguntado se para dar agoã a quatro/ animais precisava de consumir 

uma tarde inteira.// Respondeu que sim, porque tem grandes/ distancias a percorrer./ 

Perguntado quais as distancias percorreram?/ Respondeu que da caza a sua residencia a/ roça 

onde se acharaõ os animais desta um/ quarto de legoã que da roça ao rio desta/ duzentas 

braças, que da roça a vazante/ é quazé meia legoã, e que sendo o respon/dente duente das 

pernas naõ podia gas/ tar menos tempo de que gastou./ Perguntado se custuma a perder todas/ 

as tardes em dar agôa antes quatro ani/mais ou Se só gastou tanto tempo hon/tem?/ 

Perguntado ha quantos dias naõ via Na/tonio Bento de Oliveira Correia?/ Respondeu que 

todos os dias o via e que/ ainda hontem pela manha o vio na/ vazante espantando passaros./ 

Perguntado Se Antonio Bento tinha in/trigas ou Se havia motivo para alguem/ assassinalo./ 

Respondeu que naõ sabe./ Perguntado onde esta Francisco Olympio,/ agregado do 

respondente?/ Respondeu que Francisco Olympio depois/ de haver ceado hontem pelas sete 

ho/ ras da noite em caza do respondente,/ retirou-se de clarando  que hia a caza/ de Francisco 

a Tal conhecido por// por Francisco buxo enaõ mais  voltou/ naõ sabendo o respondente onde 

elle se/ acha./ Perguntado se Francisco Olympio quando/ sahio de caza hia armado e com que 

arma?/ Respondeu que naõ sabe se elle teria condu/zido uma espingarda do respondente; 

mais/ sabe que naõ conduzio facca, pois que/ á naõ possuía./ Perguntado se o respondente 

quando foi dar/ agôa aos animais conduzio consigo alguma/ arma?/ Respondeu que só 
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conduzio consigo uma/ pequena faca de ponta com a qual percor/reu o intinerario des drepto, 

e com ella che/ gou a vazante cuja faca foi aprehindi/da pelos soldados na occaziaõ em que 

effec/tuaraõ a prizaõ do respondente./ Perguntado Se hontem a tarde naõ soube/ que nas 

imediações de sua vazante alguem/ gritara por socorro./ Respondeu naõ saber./ Perguntado Se 

custumava andar com a faca/ de ponta aprehindida pelos soldados, e no/ cazo afirmativo por 

que a concervava taõ enferrujada e maltratada?/  Respondeu que custumava a dar com ella/ e 

que Só fazia para defender-se e é/ a razaõ por que della  naõ tratava./ E como nada mais 

respondeu nem/ lhe ser perguntado, mandou o juiz la/ vrar este auto, que vai assignado pelo 

res/ pondente depois de lhe ser lido e achar con// conforme rubricado pelo juis e assignado/ 

pelo mesmo: do que tudo dou fé. Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ que escrivi./ 

Silvino Barrôso de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olirª/ Gonçalo Trigueiro da Costa./ 

(014) Cll
am

/ E logo no mesmo dia mes anno e logo re/ tro de clarado, faço estes autos 

concluzos/ ao Delegado de Policia Alferes Silvino/ Barrôzo de Carvalho E para constar fis/ 

este termo Eu Gonçalo Trigueiro da Cos/ ta escrivaõ escrivi./ (015) O Escrivaõ notifique as 

testemunhas Pedro/ Theodoro de Sousa, Philadelpha Generosa do/ Sacramento e Francisco 

Antonio d’Oliveira,/ que se achaõ n’esta cidade, para hoje, pelas/ dez horas da manhã, na 

Casa da Camara/ Municipal, deporem sobre o assassinato do/ infeliz Antonio Bento 

d’Oliveira Corrêa./ Cidade de Pombal, 15 de outubro de 1877/ Barrôso/ (016) Data/ Aos 

quinze dias do mes de Outubro/ de mil oito centos Setenta e Sete/ nesta Cidade de Pombal, 

em meu/ Cartorio me foraõ entregues estes/ autos por parte do Delegado de Poli/ cia Alferes 

Silvino Barrôso de Car/ valho. E para constar fis teste termo// Eu Gonçalo Trigueiro da Costa 

Escri/ vaõ escrivi./ (017) Certidaõ/ Certifico que em virtude  do despacho re/tro do Delegado 

de Policia Alferes Silvi/no Barrôso de Carvalho notifiquei nes/ ta Cidade á Pedro Theodoro de 

Souza, Phila/ delpho Camargo do Sacramento e Francisco Antonio d’Oliveira por todo com/ 

teudo do mesmo despacha de que fica/ raõ bem sciente e bem assim posci/ portaria para ser 

conduzido os indiciados/ Joaõ Martinho Correia d’Oliveira e Cassimi/ro Nunes da Costa e 

Souza. E para constar pas/so a prezente certidaõ e dou fé Cidade/ de Pombal 15 de Outubro de 

1877/ O Escrivaõ/ onçalo Trigueiro da Costa/ (018) Assentada/ Aos quinze dias do mes 

outubro do/ anno de Nascimento do Nosso Senhor/ Jezus Christo de mil oito centos setenta e 

se/te  nesta cidade de Pombal, na Caza da/ Camara Municipal ahi prezente o Delega/ do de 

Policia Alferes Silvino Barrozo de Car/ valho comigo escrivaõ de seu cargo a baixo no/ 

meado, ahi prezente os indiciados Joaõ Mar/ tinho Correia d’Oliveira e Cassimiro Nunes/ da 

Costa e Souza pelo dito Delegado foraõ emqueri/ dos as testemunhas que a diante sevi do que 

fis/ este termo Eu Gonçalo Trigueiro da Cos/ ta escrivaõ escrivi.// (019) 1ª Testemunha/ Pedro 
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Theodoro de Souza com quarenta e sete/ anos de idade, agricultor, cazado, natural/ desta 

Freguesia morador na Vassoura dos/ de Termo, aos custumes desde nada teste/ membro 

jurada aos Santos Evangelhos/ em um livro d’elles em que nós sua/ maõ direita e prometeu 

dizer  a verda/ de de que soubesse e lhe fosse pergunta/ de Esendo inquérito sobre o tacto  

cons/ tante  do Corpo de delicto precedido no Ca/ daver de Antonio Bento d’Oliveira Cor/reia 

que lhe foi lido e declarado?/ Respondeu que estando em sua caza, pelas/ sete horas da noite 

do dia treze do corren/te mes apareceu Francisco de Tal. Conhe/cido por Francisco Buxo 

dizendo que ha/via  morrido Antonio Bento d’Oliveira/ Correia julgando ser assassinato por 

quem/ de passagem para caza do respondente/ junto em uma roça doo referido Anto/ nio 

Bento d’oliveira Correia ouviu gri/tarem e lhe apareceu vozes de Sebastiaõ Ma/ria d’Oliveira 

Correia e que de facto era/ chamado por um seu escravo, pedindo/ uma rede, que havia 

incontrado no ca/ minho da dita roça o cadaver de seu pai/ Antonio Bento d’Oliveira Correia./ 

Perguntado se sabe se Antonio Bento/ d’Oliveira Correia tinha alguma intri/ga que d’ella lhe 

viesse mal algum?/ Respondeu que a única intriga que ti//tinha era com Joaõ Martinho 

Correia d’/Oliveira e essa intriga já era velha decla/rou ainda que sendo chamado pelas cinco/ 

horas da manha do dia quatorze por Sebas/ tiaõ para aju/dar a conduzir o cadaver de seu pai 

pa/ra esta cidade chegando em caza de Sebastiaõ/ encontrou Antonio Bento d’Oliveira 

Cor/reia esfaquiado./Dada a palavra aos reos Joaõ Martinho Correia d’Oliveira e Cassimiro 

Nunes da Cos/ ta e Souza para contestar a testemunha/ e requerir o que fosse a bem de sua 

defesa/ por estes foi declarado que nada tinha arre/querer nem a contestar a testemunha./ E 

por nada mais saber nem a lhe ser per/guntado deu-se por findo o seu de poi/mento que de 

pois a lhe ser lido e a char/ conforme assignou a seu rogo por naõ/ saber ler nem seu escravo 

Manoel Victoriano/ Soares com o Delegado comigo escrivaõ; de que/ tudo dou fé Eu Gonçalo 

Trigueiro da Cos/ta escrivaõ escrivi. / Barrôso/ Manoel Victorino Soares/ Joaõ Martinho 

Correia de Oliv
ra

/ Cassimiro Nunes da Costa Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (020) 1ª 

Testemunha informante/  Philadelpha Generoza do Sacramento,/ com vinte e dous annos de 

idade vem/ no serviço do mestiço de sua caza, Ca/ zado, natural désta Freguesia (marca de 

tinta) morado//moradôra no Bello Monte d’este Termo,/ aos custumes desse ser nora do 

ofendido/ Antonio Bento d’Oliveira Correia, pelo/ que o Delegado deixou de deferir-lhe o 

ju/ramento e passou a tomar sua infor/maçaõ pela maneira seguinte: Decla/ rou que no dia 

treze do corrente mes, pelas/ oito horas da noite pouco mais ou me/nos estando em sua caça 

soube por/ ouvir o Seu cunhado Jozé Antonio de/ Barros, que este encontrara o cadaver/ de 

seu Sogro Antonio Bento d’Oliveira/ Correia, tendo a testemunha ouvido o/ avizo quando foi 

encontrado o cadaver,/ pois estava a pequena distancia, e ouviu/ quando Jozé Antonio de 



144 
 

Barros que o da/ va procurando declarou ao Escravo Bal/ bino pela seguinte forma: Balbino/ 

está aqui, já está morto. Declarou a/ testemunha que seu sogro apenas tinha/ inimizade com 

Joaõ Martinho Cor/ reia d’Oliveira em consequencia de/ uma questaõ havida entre ambos/ a 

oito ou nove annos. Declarou que/ de quatro para cinco horas da tarde/ do dia treze do 

corrente mes estando/ em Sua vazante a pequena distancia/ do logar em que foi perpetrado o 

crime,/ ouvio alguns gritos de alguem que pe/ dia socorro e na mesma occaziaõ no/ tou que 

Cassimiro Nunes da Costa e Sou/za que Se achava em uma vazante em/ logar mas proximo 

dondo partiaõ os gri// os gritos, subio a cerca como que para ob/servar o que se passava  

demorou-se pouco/ tempo e desceu para dentro da Vazante, su/bindo segundo ver a Serca, no 

mesmo/ logar, como que observou de novo o que/ se passava e desceu para fora da vazan/te e 

dando alguns passos na diressaõ/ do logar d’onde partiaõ os gritos voltou/ e passando por 

cima da serca, sem mais/ nada observar entrou para a vazante./ Declarou a testemunha que 

naõ sabe/ se do logar em que sobio Cassimiro, po/dia-se observar o que se passava no logar/ 

em que se deu o crime. Declarou que duran/te os gritos, e mesmo de pois Francisco/ Olympio 

estava na vazante de Joaõ/ Martinho fazendo muda de arrós. De/ clarou a testemunha que 

pouco tempo/ de pois dos gritos que ouvio de alguem/ que pedia vio na vazante Joaõ/ 

Martinho, o qul antes ali naõ estava/ Declarou a testemunha há que soube por/ lhe dizerem 

que Joaõ Martinho quando/ chegou a vazante vinha de uma sua/ roça pela mesma entrada 

onde foi in/contrado o cadaver. Declarou que Jozefa/ escrava do assassinado desse o 

testemunho/ que Joaõ Alves de Farias lhe dissera que/ quando Joaõ Martinho chegou a 

vazan/te mandou por o Sobrinho de nome Rai/mundo pedir-lhe uma pitada de tor/rado, que 

Joaõ Alves testemunhou naõ/ ter Joaõ Martinho passado junto a Si// pois achando-se elle 

colocado no logar por/ onde custumava entrar Joaõ Martinho,/ havia este  se afastado do 

custume  entra/do na estremidade que mas próxima fica/ do logar do delicto./ Dada a palavra 

aos indiciados Joaõ Mar/ tinho d’Oliveira Correia e Cassimiro Nu/nes da Costa e Souza para 

contestar  a/testemunha, pelo indiciado Joaõ Mar/tinho Correia de Oliveira, foi declarado/ que 

o caminho de sua roça para a vazan/te é outro qual naõ aquelle em que foi/ incontrado o 

cadaver  de Antonio Bem/to pelo indiciado Casimiro foi declarado/ que se na tarde do dia 

treza do corrente/ subio a serca da sua vazante naõ se/ recorda./ E por nada mais saber, nem 

lhe ser per/guntada deu-se por finda asua informaçaõ que de pois de lhe ser lida e a/char 

conforme assignou com o Dele/gado comigo escrivaõ; de que tudo dou fé/ Eu Gonçalo 

Trigueiro da Costa escri/vaõ escrivi./ Barrôso/ Philadelpha Generoza do Sacamento/ Joaõ 

Martinho Corrª de Oliv
ra

/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

(021) 2ª Testemunha/ Francisco Antonio de Oliveira, com trinta// trinta e dous annos de idade, 
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agricultor, caza/do, natural desta Freguesia morador na Bar/ra deste Termo. aos custumes 

desse nada/ testem um ha jurada aos Santos Evan/ gelhos em um livro d’elles em que por/ sua 

maõ direita e prometteu dizer/ a verdade de que soubesse e lhe  fosse/ perguntado. Esendo 

inquerida sobre/ o facto constante do corpo de delicto/ de folhas que lhe foi lido e de clarado./ 

Respondeu que sabe ter sido assassinado/ na tarde de treze do corrente mes, na es/ trada que 

vai da caza de residencia para sua/ roça o infelis Antonio Bento d’Olivei/ra Correia, cujo 

cadaver foi encontra/ de todo esfaquiado e a perguntando com/ tuzões em diversos logares 

sabe que a/ familia do finado atribuiu a autoria do/ crime a Joaõ Martinho Borreia d’Oli/veira, 

em consequencia de uma intriga/ que a oito annos pouco mais ou me/nos existia entre ambos 

e cuja intri/ga sendo originada pelo corte de um joa/zeiro, deu logar a uma lucta corporal em/ 

ter os intrigados, donde rezultou ferimen/ to na pessoa de Joaõ Martinho pelo que/ 

processaraõ-se mutuamente, desse a tes/temunha que pelas oito horas da noite,/ pouco mais ou 

menos de treze do cor/rente mes indo désta Cidade para caza/ de sua rezidencia de pois que ali 

chegou,/ foi a caza de Pedro Theodoro de Souza e/ no caminho ouvio uns gritos que co// 

conheceu serem de Sebastiaõ Maria de/Oliveira Correia, chamado pelo escravo Rai/ mundo, e 

dizendo que chegasse que ali esta/ va na morte seu pai, naõ tendo a teste/munha seguindo 

immediatamente para/ o logar d’onde partiraõ os gritos, por que/ hia apressadamente convidar 

uma partei/ra para assistir com sua mulher que/ estava sofrendo dores para dar a lus. 

De/clarou  testemunha em que na noite de/ treze Francisco Olympio naõ foi a sua/ caza, assim 

como naõ hia a uito/ tempo./ Perguntado se sabe onde esteve na tarde/ de treze, Joaõ 

Martinho?/ Respondeu que não sabe, tendo somente/ noticia que a tardezinha foi elle visto/ 

dentro da vazante d’elle Joaõ Martinho./ Perguntado se sabe que Joaõ Martinho/ protestava 

vingar-se de Antonio Ben/to?/ Respondeu que nunca ouvio dizer./ Perguntado se Antonio 

Bent, tinha ou/tras intrigas alem da de Joaõ Martinho?/ Respondeu que no anno a trazado teve 

elle/ uma questaõ com Athanazio Nunes de/ Souza, por cauza da broca de um roçado;/ mas 

que conciliaraõ-se dando Athanazio/ uma outra posse á Antonio Bento,/ e ficando em 

neutralidade o terreno do/ frutado./ Perguntado se Cassimiro Nunes da Cos/ta e Souza era 

intrigado, com Antonio//Antonio Bento?/ Respondeu que naõ lhe consta./ Dada a pallavra aos 

indiciados Joaõ Mar/tinho d’Oliveira Correia digo Joaõ Mar/tinho Correia d’Oliveira e 

Cassimiro/ Nunes da Costa e Souza por eles foi/ dito que nada constava./ E por nada mais 

saber nem lhe ser/ perguntado deu-se por findo o seu/ depoimento, que de pois de lhe ser li/ 

do e por a char conforme assignou a seu ro/ go por naõ saber ler nem escrever Noé/ Luis de 

Souto com o Delegado, partes co/migo escrivaõ; do que tudo dou fé. Eu/ Gonçalo Trigueiro 

da Costa escrivaõ es/ crevi./ Barrôso/ Noé Luis de Souto/ Joaõ Martinho Correª de Olivª/ 
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Cassimiro Nunes da Costa Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (022) Juntada/ Aos quinze 

dias do mes  de outubro de mil/ oito centos e setenta sete nest Cida/ de de Pombal, em meu 

Cartorio faço/ juntada aestes autos a portaria que a/ diante Sevê Epara Constar fis es/te termo 

Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi.// (023) O Carcereiro da Cadeia publica 

desta Cidade/ entreguem ao official de Justiça Manoel Victori/ no  Soares, os presos Joaõ 

Martinho Correia/ de Oliveira e Cassimiro Nunes da Costa e Sou/za, afim de assistirem ao 

inquérito policial/ pelo crime de homicidio praticado na pessõa de Antonio Bento d’Oliveira/ 

Correia, em que estaõ indiciados. O que/ Cumpra. Cidade do Pombal 15 de Ou/tubro de 1877 

Eu Gonçalo Trigueiro da Cos/ ta escrivaõ escrevi./ ABarrôso/(024) Recibi os prezos constante 

da portaria Su/pra ficaõ riculhidos a mesma cadeia/ Cidade de Pombal 15 de Outubro de 

1877./O Carcereiro intirino/ Vicente Coêlho Pereira/ (025) Clham/ Aos quinze dias do mes de 

Outubro de mil oi/ to centos setenta e sete, nésta Cidade do/ Pombal, em meu Cartorio faço 

estes au/tos  Conclusos ao Delegado de Policia/ Alferes Silvino Barrôso de Carvalho/ E para 

constar fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi./ (026) P.M. para 

notificaçaõ das testemunhas/ Joaõ Alves e Farias, Francisco Olympio,/ Miguel Affonso de 

Carvalho, Joaõ José d’/Alm
da

, e Isabel de Tal, moradora no// “Retiro” a fim de que 

compareçaõ na/ casa da Camara Municipal pelas 10/ horas da manha de 18 do corrente em/ 

citado o Doutor Promotor Publico, e pesso/ portaria para o  comparecimento dos indi/ciados – 

Cidade do Pombal, 16 de Outubro/ de 1877./ - Barrôso/ (027) Data/ Aos dezecete dias do mes 

do Outubro de mil oito cen/ tos setenta e sete nesta Cidade do Pombal no meu/ Cartorio foraõ 

entregues estes autor por parte/ do Delegado de Policia Alferes Silvino Barrozo/ de Carvalho 

E para constar fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi./ (028) 

Certidaõ/ Certifico que em virtude do despacho retro e supra/ nesta Cidade citei o Doutor 

Promotor Publico da/ Comarca; expedi mandado para notificação/ das testemunhas e passei 

portaria para com/ parecimento dos indiciados E para constar pas/ so a prezente e dou fé 

Cidade do Pombal 18 de/ Outubro de 1877 O Escrivaõ./ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (029) 

Juntada/ Aos dezoito dias do mes de Outubro de mil/ oito centos setenta e sete nesta Cidade 

de Pom/bal  em meu Cartorio faço juntada aestes autos/  o mandado em adiante Sevê E para 

cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ escrevi. // (030) De Alferes 

Silvino Barrôso de Carvalho De/ legado de Policia do termo de Pombal, em/ verdadi dou fé 

da Lei Or./ Mando a qual quer Official de Justiça deste/ Juizo, a quem este foi aprezentado 

indo por/ mim assignado, que dirija-se os logares das/ rezidencias de Joaõ Alves de Farias e 

Francisco/ Olympio moradores na Forquilha, Miguel/ Affonso de Carvalho e Joaõ José 

d’Almeida/ moradores na Barra, Isabel de Tal moradôra/ no Retiro, todos deste Termo e os 
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notifique/ para comparecer neste Juizo no dia dezoito/ do corrente mes  as des horas da manha 

na/ Caza da Comarca Municipal, a fim de de/porem sobre o facto de assassinato de Anto/nio 

Bento d’Oliveira Correia O que cum/pra Cidade do Pombal 17 de Outubro de 1877 Eu 

Gonçalo Trigueiro as Costa/ escrivaõ escrevi./ Barrôso/ (031) Certifico quem em vertude do 

manda/do retro fui de cidade ao lugares da/ rezidencias cahaj matefe é cu as testemu/ nhas 

Joaõ Alves de Farias; Francisco/ Olympio; Miguel Afoncio de Carvalho; é/ Joaõ Jozé de 

Almeida; e deixando  denolefe/can e Izabel por naõ ter encomtrado/ o referido e verdade de 

que dou fé cidade/ de Pombal  17 de Outubro de 1877/ O Off
al
 de Justiça M

el
 Victoriano S

es
// 

(032) Certidaõ/ Certifico que na audiencia de hoje, em da/ na o Delegado de Policia Alferes 

Silvino/ Barroso de Carvalho, compareceu o Ci/ dadaõ Amaro Fernandes de Carvalho,/ e 

requereu verbalmente ao mesmo De/ legado que Se achando constituido procu/rador dos 

indiciados Joaõ Martinho Cor/reia d’Oliveira e Cassimiro Nunes da/ Costa e Souza, requeria 

que se junta-se/ aos autos a procuração que aprezentou./ E sendo de ferido pelo mesmo 

Delegado/ fes intriga a mim escrivaõ ára dito/ fim E para constar passo a prezente cer/ tidaõ e 

dou fé Cidade de Pombal 18/ de Outubro de 1877./ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

(033) Juntada/ Aos dezoito dias do mes de Outubro de mil/ oito centos setenta e sete, nésta 

Cidade do Pombal, em meu Cartorio digo na/ Caza da Camara Municipal em audi/encia do 

Delegado e Policia faço/ juntada aestes autos a procuraçaõ/ que a diante Sevê E para constar/ 

fis este termo Eu Gonçalo Triguei/ro da Costa escrivaõ escrevi.// (034) Primeiro traslado = 

Procuraçaõ bastante que/ fazem Joaõ Martinho Correia d’Oliveira e Ca/ssimiro Nunes da 

Costa e Souza, como abaixo declaro = Saibaõ quantos este publico ins/trumento de 

procuraçaõ bastante e esses que sen/to no Anno do Nascimento de NoSso Senhor Je/ Sus 

Christo de mil oito centos e setenta e sete/ nos deze ceis dias do mes de Outubro do dito na/ 

no no salaõ da cadeia publica desta cidade,/ serve de abaixo dos prezos Joaõ Martinho/ 

Correia de Oliveira e Cassimiro Nunes da Costa/ e Souza, fui  (...), e sendo ali prezentes os-/ 

mesmos Joaõ Martinho Correia de Oliveira e/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza, (...)/ de mil 

e das testemunhas adiante evocadas/ e abaixo aSsignadas reconhecidas pelos proprios/ de que 

tal
s
 e Doufé , e perante as mesmas testemunhas deSsésaõ que autenticam seus/ bastantes 

procuradores nestes (...3 vocábulos)/ entre qual quer parte deste Imperio aos se/ nhores 

Jascinto Amoroso Fernandes de Carvalho/ Capitaõ Gonçalo José da Costa Pasanto e Jozé Pe/ 

dro da Costa e Souza, nas quaes no (...)/ ver a cada um de perci ou torgaõ todos os poderes/ 

geraes e especiais com Direito concedidos e espe/ cialmente para inquerir e contestar as 

tes/temunhas no processo crime que no Juizo/ Municipal deste Termo, de está instaurado/ 

contra os outorgantes, pela morte prati/ cada na peSsoa do infelis Antonio Bento de/ Oliveira 
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Correia podendo ditos seus procura/dores aSsignan e requeren tudo que for ne/ ceSsario e 

deSsas  (...) ao objecto propon-// do prezente instrumento, bem como inquerir/ re inquerir 

contestar testemunhas e res/ponder em todo o curso do processo in/teirar-se, digo do processo 

que se está/ instaurado contra os mesmos outorgan/ tes a te furol sentença  procedendo ficiare/ 

mente substabelecendo em poderes des/ ta es(...) quem leem lhes (...) ficando/ sempre os seu 

inteiro vigor. Em/ fé e testemunho de evidara aSsino a decla/raõ e outorgaraõ, e sendo-lhes 

este lido as/signaraõ presente as testemunhas Antonio/ Arcando de Alencar e Leandro 

Francisco/ de Alencar. Eu Jozé Henrique Virgu/ lino primeiro Tabeliaõ a escrevi e/ aSsignei o 

em publico o (...) Ta/ beliaõ José Henrique Virgulino = Joaõ/ Martinho Correia de Oliveira e 

Cassimiro/ Nunes da Costa e Souza = Antonio Francis/ co de Alencar = Leandro Francisco de 

Alen/ car = E mais he naõ continha eo desta/ procuraçaõ, e vai na bastante se (...) de/ vida 

faça, nesta cidade do Pombal 16 de/ Outubro de 1877. Eu Jozé Henrique Virgulino a mais/ ver 

e aSsigno em publico e rogo de meu rogo e Raõ assignar/ Eu dou fé de VaSª / #Rubrica# /Jozé 

Henrique Virgulino/ N:S/ Pagou Duzentos reis de SeMo de vinha pornaõ haver/ estampilho. 

Cidade do Pombal 16 de Outubro de 1877/ # Rubrica# / #Rubrica#//(035) Assentada/  Aos 

dezoito dias do mes de Outubro do anno/ de Nascimento de Nosso Senhor Jezus Chris/ to de 

mil oito centos Setenta e Sete, nesta/ Cidade do Pombal, na Caza da Camara Muni/cipal ahi 

prezente o Delegado de Policia/ Alferes Silvino Barrozo de Carvalho,/ Comigo escrivaõ de 

Seu cargo abaixo no/ meado, compareceu o Doutor Promotor Pu/blico da Comarca Candido 

Borges da Fon/sêca, prezenti os indiciados Joaõ Mar/ tinho Correia d’Oliveira e Cassimiro/ 

Nunes da Costa e Souza eo procurador/ destes Amaro Fernandes de Carvalho pe/lo dito 

Delegado foraõ inqueridos estes/ testemunhas que adiante Se Vê E para/ Constar fis este 

termo Eu Gonça/lo Trigueiro as Costa escrivaõ escre/vi./ (036) 3ª Testemunha/ Joaõ Jozé 

d’Almeida com trinta e seis/ annos de idade, criador, Solteiro, natural/ desta Freguezia, 

morador na Barra des/ te Termo aos Costumes desse nada testemu/nha  jurada aos Santos 

Evangelhos mesmo/ livre deles em que pos sua maõ direita e pro/ metteu dizer a verdade de 

que sou besse e lhe/ fosse perguntado, sobre os factos constam/tes do corpo de delicto de 

folhas que lhe foi/ lido e declarado?/ Respondeu que na noite do dia Sabbado/ treze do 

corrente mes, apareceu em Sua// em Sua Caza, Seu Sobrinho Sebastiaõ Maria/ d’Oliveira 

Correia, e pedindo lhe um ca/ vallo para vir a esta Cidade, noticiou lhe/ que seu pai tinha sido 

assassinado, na/ Barra de Baixo na Varzia do Cimiterio, e que elle testemunha perguntando-

lhe/ quem havia sido o autor ou antes a quem/ atribuia tal assassinato, por elle foi/ respondido 

que em vista de Ser seu pai/ homem sobre modo pacifico e naõ tendo/ com fussaõ alguma 

intriga a excefiçaõ/ de uma lucta que a annos havia tido/ com o accuzado  Joaõ Martinho 
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Correia/ d’Oliveira dizia elle que era de sopor/ ou antes era muito natural que os mês/ mo 

accuzado procurasse tomar uma/ des fôrra de que havia em tempos idos/ recebido do infelis 

Antonio Bento/ d’Oliveira Correia. Disse mais ser verdade/ que de oito para nove annos o 

accuzado pre/ zente teve com o fallecido uma briga naõ/ sabendo elle qual assignam as/ sim 

como tambem naõ sabia Se ella/ teria sido ou naõ grande, porem o que sa/be é que depois do 

facto o accuzado prezen/te mantinha realções com os filhos do in/ felis naõ sabendo porem Se 

os mesmos eraõ/ intretidos com o finado. Disse mais que/ além de Seu Sobrinho Sebastiaõ 

nenhuma/ pessôa mas havia tratado de facto./ Disse mais que em relaçaõ ao accuzado/ 

Cassimiro de nada sabe nem ouvio di/ zer. Dada a palavra ao Advogado dos mc// dos 

accuzados para contestar a testemunha/ por este foi de clarado que nada tinha/ a contestar./ E 

por nada mais saber nem lhe ser per/ guntado deu-se por findo o seu de poi/ mento que de pois 

de lhe ser lido e achar/ conforme, assignou com  o Delegado, com/ as portes, comigo escrivaõ 

do que tudo dou/ fé. Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escri/vaõ escrevi./ A testemunha em 

tempo de clara que quando/ Vir que existia relações de amizade quem/ dizer que essas 

amizades era mantidas pelo/ infelis com a familia do accuzado, que em/ relaçaõ aos filhos do 

infelis estes apenas/ comprometavaõ-se ao accuzado Joaõ Mar/ tinho Correia d’Oliveira./ E 

por nada mais saber nem lhe ser per/guntado deu-se por findo o Seu de poi/ mento que de pois 

de lhe ser lido e a/ char conforme assignou o Delega/do, accuzado por ter comigo escrivaõ; do 

que tudo dou fé Eu Gonçalo Triguei/ro da Costa escrivaõ escrevi./ Barrôso/ Joaõ Jose de 

Alm.
da

/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza/  Candido Borges 

do Nasm
to

/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Gonçalo Trigueiro da Costa e Souza// (037) 2ª 

Testemunha Informante/ Joaõ Alves de Farias, com quarenta annos/ de idade, agricultor, 

solteiro, natural desta/ Freguesia, morador da Furquilh, aos/ costumes desse Ser primo 

legitimo dos/ accuzados Joaõ Martinho Correia d’Oliveira e Sobrinho do infelis Antonio 

Bem/to d’Oliveira Correia, pelo que o Juis/ deixam de deferir-lhe  o juramento e pas/ sam a 

tomar sua informaçaõ pela ma/ neira seguinte: digo e tambem declarou/ ser primo legitimo do 

accuzado Cassimi/ ro Nunes da Costa e Souza: Declarou/ que soube na madrugada de 

Domingo/ por ter dito a tropa que desta cidade por/ tira para prender os accuzados, que ti/ nha 

sido assassinado o infelis Anto/ nio Bento d’Oliveira Correia. Disse/ que mas que estando em 

Sua Vazante digo/ estando na vazante de Jozé Pedro da Costa/ e Souza a inxotar passarinhos 

em compa/ nhia de dous meninos, Vio tempo de pois/ chegou Cassimiro accuzado presente o 

qual/ pedindo umas correias occupou-se em/ fazer uma arapuca, notando porem/ que  o 

prescitado accuzado trepara-se/ duas vezes na Serca dizendo-lhe que/ este fazia para apanhar 

as correias/ estes por que lhe havia dito elle/ testemunha que as Correias estavaõ/ da parte de 
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fora; declara que as Cor/ reias estavaõ da parte de fora pôr/ por que na occaziaõ em que elle 

atira/va  as pedras as Correias fugiraõ e cahi/ raõ do outro lado; Disse mais que já/ o Sol forte 

apparecera tambem o ac/ cuzado Joaõ Martinho, o qual mandara/ lhe pedir uma pitada por em 

mesmo,/ o que lhe foi feito. Disse mais que Joaõ Mar/ tinho vinha da roça e que vinha em 

Seu/ estado natural. Disse mais que alem da tropa nem quem mais lhe tinha dito/ (...) de 

Sebastiaõ  Maria d’Oliveira/ Correia que lhe contou o facto. Dissemos/ que quando veio o 

accuzado Joaõ Martinho/ Já elle estava dentro da Vazant, que depois/ ter vindo elle da roça e 

passado pela por/ teira, pois era o unico logar por onde po/ dia elle passar. Disse mais que em 

rela/ çaõ amizade naõ sabia do infelis man/ tinha como accuzado Joaõ Martinho./ Disse mais 

que ouvio dizer que o fallecido/ queixara-se da estada do accuzado Joaõ/ Martinho na Vazante 

e que é verdade que/ o accuzado dito hia sempre a vazan/ te hia sempre a Vazante em/ 

Companhia de Francisco Olympio mais que/ naõ hiaõ incangaçado. Disse finalmen/ te que 

quando o accuzado citado foi a vazan/ te hia inteiramente limpo, este é naõ/ levava faca, 

facaõ, cacete, ou outra/ qualquer arma ofensiva e que leva/ va apenas nas maõs o Seu 

Chapéo,/ Disse mas que é verdade que algumas/ veze aparecia com uma faca de ponta/ Dada a 

palavra ao procurados dos//  dos accuzados para contestar á testemunha/ Perguntado a 

requerimento do procura/ dor dos accuzados Se quando vio Joaõ/ Martinho accuzado 

prezente, Se vinha/ em direaçaõ da porteira?/ Respondeu que quando deparou com/ elle já 

estava assentado e que portan/ to naõ sabe dizer qual a derrota em/ que vinha./ Perguntado 

mas a requerimento do mês/ mo procurador que Joaõ Martinho es/ tava inteiramente 

desarmado?/ Respondeu que sim./ E por nada mais saber nem lhe ser/ perguntado deu-se pro 

findo o seu de/ poimento que de pois de lhe ser lido e/ achar conforme aSsignou a Sem rogo 

por/ naõ saber ler nem escrever Manoel Vic/ toriano Soares, com o Delegado, o accuzado,/ 

partes comigo escrivaõ; do que tudo dou/ fé Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ 

escrevi./ Barrôso/ Mnel Victoriano Soares/  Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Joaõ 

Martinho Corrª de Olivª/ Candido Borges da Fon
ca

/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ (038) 4ª Testemunha// Francisco Olympio de Maria, com// Com vinte e 

um annos de idade agricul/ tor, cazado, natural do Termo do Coite/ desta Provincia, morador 

na Furquilha/ disto Termo; aos custumes desse nada/ testemunha jurado sobre os Santos 

Evange/lhos em um livro d’elles em que pos Sua/ maõ direita e prometeu dizer a verda/ de do 

que soubesse e lhe fosse pergun/ tado E sendo inquerido sobre o facto cons/ tante da petiçaõ 

de denuncia que lhe/ foi lido digo constante do auto de corpo/ de delicto que lhe foi lido e 

declarado/ Respondeu que na tarde do dia Sabado/ treze do corrente mes, tendo-lhe o accuza/ 

do prezente Joaõ Martinho mandado/lhe que fosse a vazante mudar o arrós/ a isto obedecem 
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enquanto Joaõ Marti/ nho dirigia se deara a roça afim de le/ vantar uma vista que estava 

cahida,/ e ellé testemunha conservou-se na va/ zante até que chegou já o por do Sol o accuza/ 

do Joaõ Martinho  Disse mais que/ contava-se o accuzado Cassimiro que oc/ cupava-se em 

fazer uma arapuca,/ o qual pedindo a Joaõ Alves, uma Cor/ reia para amarrar a dita arapuca/ 

por esse foi dito que a correia que tinha/ estava do outro lado da serca e que/ Cassimiro 

pulando-a apanhou a dita/ Correia e dirigindo-se para de baixo/ de uma ingazeira ahi 

continuou o Seu/ trabalho. Disse mais que estando elle tes// testemunha mudando o arrós 

pelas cinco/ horas pouco mais ou menos ouvio nã/ zuada e que perguntando a Cassimiro a 

razaõ/ da quelle barulho, este respondeu-lhe que naõ/ sabia, mas que attribuio ser feito por 

pes/ soas que viesse da feira, Disse mais que/ o cercado para onde o accuzado dirigira-se/ afim 

de inxotar os bodes nada tinha, a/ penas alguns trangaços e folhas de juazei/ ro e que naõ era 

custume nem elle/ testemunha, nem o accuzado Joaõ Mar/ tinho  irem constatemente ao dito 

em/ cado, e que nesse sabbado é verdade tu/ o accuzado Joaõ Martinho ido lá; Disse/ mos que 

naõ obstante nada haver no/ cercado além do que já desse toda via/ Joaõ Martinho rezervava-o 

para refri/ gerio dos bixos magros. Disse mas que/ os animais do accuzado estava em uma 

roça/ na bera do rio. Disse mais que Joaõ Martinho/ apparecera na Vazante depois de ter-se 

da/ de o barulho que ouvira e que apenas tra/ zia consigo alem de Suas vistas uma fa/ ca 

defronte, e que elle vinha de lado doe Areial/ Disse que em relaçaõ a morte do infelis/ 

Antonio Bento sabe apenas, que elle fo/ ra assassinado, por isso que sahyndo anoi/ te do dia 

sabbado da Caza do accuzado/ Joaõ Martinho fôra para as Vazantes/ Nadiar com alguns 

Companheiros, e/ por lá esteve até amanhecer o dia/ tempo em que lhe fóra dito por Joaõ de 

tal que tinha sido na noite antice// antecedente assassinado Antonio Bem/ to d’Oliveira 

Correia e que dirigindo-se/ a caza de sua mai lá obsservaraõ-se que/ elle testemunha tinha de 

ser prezo, per/ guntando elle a razaõ por que tambem/ lhe disseraõ, que attribuia a elle 

testemu/ nha a co participação do tal assassina/ to, e que elle testemunha recriando-se/ um 

pouco de tal pregaõ dirigiu-se pa/ ra o bamburral onde mora um Seu/ irmaõ e lá esteve até 

segunda feira/ hora de almôrço; Disse mais que mesmo/ João de tal lhe dissera lhe dissera que 

só se attribuia/ a morte ao acusado Joaõ Martinho./ Disse mais que na Carahyba onde elle/ 

estava na noite do dia sabbado tinha/ em sua companhia Liandro e Maximi/ ano filhos da 

senhora Jozefina de Tal,/ Joaõ Alexandre filho de Maria Louren/ ça Joaõ de Tal de quem já 

tem tratado,/ Joaquim filho de Sá Pereira e outros/ Disse mais que voltando de baixo pedio/ ao 

accuzado prezente que o deixasse ficar/ em caza e com effeito esta Sucedeu e tem/ elle estado, 

até o dia em que se deu o facto/ e portanto sabia que entre o accuzado/ Joaõ Martinho eo 

infelis naõ havia/ amizade e que até ouvio dizer que/ o accuzado era intrigado com o infelis/ e 



152 
 

que naõ obstante elle testemunha ter/ acompanhado o accuzado Joaõ Mar/ tinho, a Sua 

Vazante toda via quando/ So cedia o mesmo Joaõ Martinho// a vistar-se com o infelis lle 

testemu/ nha nada notava e que é verdade ter/ elle dito a seu irmaõ quando se trata/ va de 

assassinato que diziaõ ter dido/ elle testemunha por em morava com/ o accuzado Joaõ 

Martinho, assim como/ diziaõ tambem que era Joaõ Mar/ tinho em razaõ de ser o mesmo 

muito/ intrigado com o infelis./ Dada a palavra ao procurador dos accu/ zados, para contestar 

a testemunha./ por este foi perguntado o que o accu/ zado  Joaõ Martinho tinha lhe dito/ on 

mandado fazer quando sahira de ca/ za, e foi respondido por ella testemu/ nha que o accuzado 

prezente manda/ra para a Vazante mudar o arrós, em/ quanto que elle accuzado derigara-se/ 

para o cercado da bera de Rio afim/ de ver uma besta que lá estava cahin/ do dizendo-lhe elle 

que de pois volta/ ria para roça de Areial afim de ver/ se tinha bodes para butal-os para fora/ e 

que isso se fazia de quando em ves/ Perguntado pelo mesmo procurador a/ razaõ por que elle 

testemunha tinha/ dito a Seu irmaõ que attribuia ter Si/ do o autor de assassinato feito na pes/ 

soã de Antonio Bento o accuzado Joaõ Martinho?/ Respondeu que além das expostas ti/ nha 

isto dito pela viagem que elle/ ter ao logar em que Se deu o assassi// o assassinato e isto na 

mesma tarde em/ que se deu o facto./ Perguntado se naõ existia um outro/ caminho a lem 

daquele que veio/ o accuzado./ Respondeu que naõ havia muitos, porem/ a quelle era o mais 

uzado, e que era este o caminho tomado pelo accuzado e por/ isso mesmo dis que pela direçaõ 

com/ que veio o accuzado havia de ter visto/ o cadaver pois quem vem por esse ca/ minho naõ 

pode deixar de passar no/ logar em que Se der te dado o facto/ E por nada mais saber nem lhe 

ser/ perguntado, deu-se por findo o seu de/ poimento que de pois de lhe ser lido/ e achar 

conforme assignou o seu ro/ go por naõ saber ler nem escrever/ e haver pedido Antonio 

Rodrigues de/ Souza, com o Delegado comigo escri/ vaõ accuzados e porter, do que tudo/ dou 

fé Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi assigno./ Barrôso/ Antonio Bais de Souza/ 

Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Candido Borges da Fon
ca

/ 

Amaro Fernandes de carvalho/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (039) Clh
am

/  E logo no mesmo 

dia (...) anno e logar retro// declarado faço estes autos concluzos ao Dele/ gado de Policia 

Alferes Silvino Barrôzo de/ Carvalho E para constar fiz este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa escrivaõ escrevi/ (040) Naõ tendo sido possivel tomar o depoimen/ to da testemunha 

Miguel Affonso de Carva/lho, o escrivaõ o notifique para a manhã,/ citados o Doutor 

Promotor Publico e o advoga do dos indiciados e paSsi portaria para o/ acompanhamento 

d’estes – Cidade do Pombal./ 18 de Outubro de 1877 - - Barrôso/ (041) Data/ Aos dezoito dias 

do mes de Outubro de mil oito centos/ Setenta e Sete nésta Cidade do Pombal em meu car/ 

torio me foraõ entregues estes autos por parte do Delega/ do de Policia Alferes Silvino 
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Barrozo de Carvalho E pa/ ra constar fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ 

escrevi./ (042) Certidaõ/ Certifico que cumpri o despacho Supra de que/ ficaraõ bem siente e 

dou fé. Cidade do Pom/ bal 18 de Outubro de 1877. O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

(043) Juntada/ Aos dezoito dias do mes de Outubro de mil oito cen/ tos Setenta e Sete, nésta 

Cidade do Pombal/ em meu cartorio faço juntada destes autos a por/ taria que adiante Seve. E 

para constar fis/ este termo Eu Gonçalo Trgueiro da/ Costa escrivaõ escrevi.// (044) O 

carcereiro da Cadeia publica desta Ci/ dade ou quem suas vezes fizer, sendo-Na/ esta 

aprezentada indo por mim assignada,/ entregue ao official da Justiça Florenço/ Placido 

Pereira, os prezos Joaõ Martinho Cor/ reia d’Oliveira, que ahi digo d’Oliveira e/ Cassimiro 

Nunes da Costa e Souza, que ahi/ Se achaõ recolhirdos a ordem e des posiçaõ/ deste Juizo, a 

fim d’assistir ao inquerito/ policial pelo crime de homicidio prati/ cado na pessoã de Antonio 

Bento d’/ Oliveira Correia de que saõ accuzados, o que/ cumpra O que cumpra Cidade do 

Pom/ bal 18 de Outubro de 1877 Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi./ Barrôso/ 

(045) Recibi os prezos constante da portaria/ Supra e ficaraõ riculhidos amesma cadeia/ 

Cidade de Pombal 18 de Outubro de 187,7,/ O Carcereiro intirino/ Vicente Coêlho Severo/ 

(046) Assentada/ Aos dezoito dias do mes de Outubro de mil/ oito centos Setenta e Sete, nésta 

Cidade de Pombal, na Caza da Comarca Munici/ pal, ahi prezente o Delegado de Policia/ 

Alferes Silvino Barrôzo de Carvalho/ comigo escrivaõ de seu cargo abaixo no// nomeado, 

prezentes o Promotor Publico/ da Comarca Doutor Candido Borges/ da Fonsêca os indiciados 

Joaõ Martinho/ Correia d’Oliveira e Cassimiro Nunes da/ Costa e Souza, e o Procurador 

destes Ama/ ro Fernandes de Carvalho ; pelo dito De/ foraõ inquiridos as testemunhas/ que 

adiante Se Vê E para constar fis/ este termo Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi./ 

(047) 5ª Testemunha Informante/ Miguel Affonso de Carvalho, com vinte/ e cinco annos de 

idade, agricultor, Solteiro/ natural desta Freguesia, morador/ na Barra deste Termo; aos 

costumes/ declarou ser primo ligitimo dos accuza/ dos e Sobrinho ligitimo do infelis An/ tonio 

Bento de Oliveira, pelo que/ o Delegado deixou de deferir-lhe o Jura/ mento e passou a tomar 

a Sua infor/ maçaõ pela maneira seguinte: Decla/ rou que estando na Barra em Caza de uma/ 

Sua irmã no dia quatorze a conteceu que/ voltasse pela manhã do mesmo dia/ uma escrava de 

sua irmã, que tinha/ hido ao Rio, foi entaõ que elle decla/ rante soube que seu tio Antonio/ 

Bento d’Oliveira Correia havia na/ tarde do dia treze fallecido e que fican/do elle o declarante 

assim como Sua ir/ mã bastante agoniados, resolveu tomar/ milhares informações do ocorrido, 

pe// pelo que dirigiu-se a caza de seu infelis/ Tio, mas que tinhaõ conduzido o cor/ po para a 

Cidade,  no entretanto pro/ curando memciozarmente saber do fac/ to, desde-lhe uma nora do 

infelis que/ seu sogro havia morrido assassinado/ por que com tamanha barbaridade e/ não 
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respeitando a Sua avançada ida/ de deraõ-lhe bastantes facadas, e que/ neste momento em que 

elle conversava/ au pedia informações a nora de Seu/ Tio sobre o facto foi convidado por sua/ 

prima Maria Candida, para que com/ ella dirigisse ao logar em que haviaõ/ taõ satanicamente 

derramado o sangue/ de Seu pai e coneffeito dirigindo-se com/ ella para o dito logar, a inda 

encontrou/ os horrores do dia antecedente, vio gran/ de pursaõ de sangue que fazia pedir jus/ 

ta poniçaõ para para a quelles que o derra/ maraõ. Depois de ter prezenciado taõ/ triste 

espetaculo foi dar agôa aos/ Seus animaes e que em prezença do/ que a cabava de ver naõ teve 

a idêia de/ procurar tomar as pegadas dos assassi/ nos de Seu tio. Entaõ dirigindo-se de no/ vo 

a caza de sua irmã donde Veira Cá/ esteve a te que na terça feira pular oito ho/ ras do dia foi 

chamado por Seu primo/ Sebastiaõ que pedia fizesse-lhe o obzequio/ de apparecer até Sua 

caza; e assim obede// obedecendo ao chamado de seu primo porá/ lá dirigiu-se de pois do 

almôço, mas/ que naõ o incontrando, desse-lhe seu/ primo Jozé Antonio que tinha-lhe uma 

couza que mostrar e com effeicto/ de novo derigiu-se ao logar do crime/ mostrou-lheseu 

primo um rastro que/ elle declarante naõ pôde conhecer em/ razaõ de se achar um pouco 

apagado/ mais que dissendo um pouco para a Va/zante vio outro rastro sobre areia que/ 

reconheceu ser do accuzado Joaõ Marti/ nho, havendo alem déste rastro outros/ que elle naõ 

conheceu, notando porém/ que naõ era verdadeiramente no logar/ em que sedera o facto, 

concerteza era par/ te da que elle em que cahiu seu tio, Desde/ mais que a ninguem ouvio 

attribui/ a morte de seu tio, aos accuzados pre/ zentes nem a outra qualquer pessôa/ Desse 

mais que hontem por occaziaõ/ em que se encontrara nésta Cidade/ com Sebastiaõ este pedira-

lhe que fosse/ a caza de Seu irmaõ Jozé Antonio/ haver uma faca que o accuzado Cassimi/ ro 

havia pedido para tirar o couro/ de uma vaca e que chegando a caza/ de Jozé Antonio fes-lhe 

Seintardeceu/ vem despôs e teve a resposta que/ Cassimiro havia dito que os Soldados/ lhe 

havia tomado a faca, sendo que/ a bainha foi achada na caza de Joaõ/ Martinho. Disse mais 

ser verdade//verdade que a annos o infelis teve com/ o ccuzado prezente Joaõ Martinho/ uma 

lucta donde resultou ficarem elles/ intrigados, naõ sabendo poreém que essa/ intriga a inda 

permanecia, o que sabe/ é que os filhos do infelis relacionava-se/ mais ou menos com o 

accuzado Joaõ/ Martinho./ Dada a pallavra ao Doutor Promotor Pu/ blico para requerer o que 

fosse a bem/ da justiça, por este foi declarado que/ nada tinha arrequerer./ Dada a pallavra aos 

accuzados para com/ lutas a testemunha por isto foi reque/ rido que perguntado fosse a 

testemunha/ Digo dada a pallavra aos cuzados para re/ perguntar á testemunha por seu pro/ 

curador, procuraraõ saber a razaõ por/ que dizia-se que a morte tinha sido/ dada a tarde e naõ 

a noite, ao que/ respondeu  elle declarante que a razaõ/ por que assim diziaõ tinha sido por/ ter 

dito a mulher se deu primo Sebas/ tiaõ que fôra a tarde juntamente que/ ouvira os gritos que 
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pedia socôrro/ e por tanto partindo deste principio/ é que com muita razaõ Se dizia ter/ se 

dado a morte a tarde e naõ a noite/ Tambem foi pelo mesmo procurador/ perguntado se o 

rastro qual elle declaran/ te tinha prezenciado e conhecido/ Ser do accuzado Joaõ Matinho Se 

era/ en direçaõ ao logar em que se tinha// Se tinha dado au feito o assassinato./ Respondeu que 

assim era, mais que fa/ zia notar que partindo-se do lugar/ em que devia estar deitado o 

cadaver/ para o lado da Vazante, do accuzado Jo/ aõ Martinho, dava-se em pouco a/ diante 

duas veredas, sendo que uma/ hia para caza de seu infelis Tio e/ outra para a vazante do 

accuzado/ observando nesta occaziaõ elle de/ clarante que em qual quer das prescrita/ das 

veredas em contravaõ-se rastro, sem/ do que apenas pode destinguir na bua/ da vazante e em 

mesma direçaõ de a/ contessido o rastro do accuzado Joaõ/ Martinho./ E por nada mais sabir 

nem lhe ser/ perguntado deu-se por findo o Seu/ de poimento que de pois de lhe ser/ lido e 

achar conforme assignou/ com o Delegado, com os accuzados e por/ ter comigo escrivaõ. do 

que tudo dou/ fé Eu Gonçalo trigueiro da Costa es/ crivaõ escrevi./ - Barrôso - / Miguel 

Affonso de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e Ssa/ 

Candido Borges da Fon
ca

/ Gonçalo Trigueir da Costa// (048) Juntada/ Aos dezoito dias do 

mes de Outubro de/ mil oito centos Setenta e sete nesta cidade/ do Pombal em meu Cartorio 

faço junta/ da estes autos a portaria que adian/ te Sevê E para constar fis este/ termo Eu 

Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi.//(049) O Carcereiro da Cadeia publica desta Ci/ 

dade entregue ao official de Justiça que/ esta lhe apresentar os indiciados Joaõ/ Martinho 

Correia d’Oliveira e Cassimi/ ro Nunes da Costa e Souza, afim d’assis/ tir ao inquerito de 

testemunhas e verem se/ processar pelo crime de homicidio de que/ saõ accuzados O que 

cumpra Cidade/ de Pombal 19 de Outubro de 1877. Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ 

escrevi./ Barrôso/ (050) Recebi os prezos constante da portaria/ Supra i ficão riculhidos á 

mesma Cadei/ a Cidade de Pombal 19 de Outubro de 1877./ (051) O Carcereiro entirino/ 

Vicente Coêlho Severo/ Clh
am

/ Aos Vinte dias do mes  de Outubro de mil/ oito centos Setenta 

e Sete nésta Cidade/ de Pombal em meu Cartorio faço estes/ autos conclusos ao delegado de 

Policia Al/ feres Silvino Barrozo de Carvalho E pa/ ra constar fis este termo Eu Gonçalo/ 

Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi./ (052) O Escrivaõ notifique as testemunhas Ro/ gello 

Maximiniano Virgulino Urtiga, Joaõ/ Lasaro, Joaõ Moreira dos Santos e Joaõ/ Anastacio 

Tavares d’Oliveira para hoje,/ pelas duas horas do dia na comarca// Municipal, deporem sobre 

o assassina/ to de Antonio Bento d’Oliveira Correia,/ intime ao Doutor Promotor Publica da/ 

Comarca e passo portaria para serem/ conduzidos os indivíduos, indiciados/ Joaõ Martinho 

Correia d’Oliveira e Cas/ simiro Nunes da Costa e Sousa. Cida/ de de Pombal, 22 de Outubro 

de 1877./ Barrôso/ (053) Data/ Aos Vinte dias do mes  de Outubro/ de mil oito centos Setenta 
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e Sete, nes/ ta Cidade de Pombal em meu Carto/ rio me foraõ entregues estes autos por/ parte 

do Delegado Policia Alferes/ Silvino Barrozo de Carvalho E pa/ ra constar fis este termo Eu 

Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi./ (054) Certidaõ/ Certifico que em vertude do 

despacho retro/ e supra notifiquei nesta Cidade ao Al/ feres Rogello Maximiniano Virgolino/ 

Urtiga, Joaõ Lazaro de Maria, aos/ Soldados Joaõ Moreira dos Santos, e Joaõ/ Anastacio 

Tavares d’Oliveira, e bem assim/ intimei tambem o Doutor Promotor/ Publico da Comarca, e 

passei portaria/ para serem conduzidos os indiciados Joaõ/ Martinho Correia d’Oliveira e 

Casi/ miro Nunes da Costa e Souza E para/ constar passo a prezente certidaõ e dou// e dou fé 

Cidade do Pombal 22 de Outubro/ de 1877. O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (055) 

Assentada/ Aos vinte e dous dias do mes de Outubro do ano do Nascimento de Nosso Senhor/ 

Jezus Christo de mil oito centos seten/ ta e Sete, nesta Cidade do Pombal, na/ caza da 

Comarca Municipal, prezen/ te o Delegado de Policia Alferes Silvi/ no Barrozo de Carvalho, 

comigo escri/ vaõ de Seu Cargo abaixo nomeado, pre/ zente o Doutor Promotor Publico da/ 

Comarca Candido Borges da Fonsêca,/ os indiciados Joaõ Martinho Correia/ d’Oliveira e 

Cassimiro Nunes da Cos/ ta e Souza, eo procurador destes Ama/ ro Fernandes de Carvalho; 

pelo dito De/ legado foraõ inqueridas as testemunhas/ que adiante Sevê E para constar/ fis este 

termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escrevi./ (056) 5ª Testemunha/ Rogello 

Maximiniano Virgolino Urtiga/ com quarenta e sete annos de idade, cri/ ador, cazado, natural 

desta Freguesia/ no Sitio Bonito deste Termo, nos Cos/ tumes desse nada testemunha jura/ da 

aos Santos Evangelhos em um livro// livro destes em que sever maõ direita/ e prometeu dizer 

a verdade do que soubesse/ e lhe fosse perguntado e sendo inquerida/ sobre os factos 

constantes do Corpo de delito/ de folhas que lhe foi lido e declarado?/ Respondeu que no dia 

quatroze do cor/ rente mes, chegando a esta Cidade Sou/ be de varias pessoas que no dia 

antecedente/ haviaõ assassinado o infeliz Antonio/ Bento d’Oliveira Correia e que se attri/ 

buia a morte ao accuzado prezente Jo/ aõ Martinho Correia d’Oliveira e tendo/ noticia que o 

cadaver do infelis acha/ va-se em caza do Alferes Antonio Vi/ eira de Torres Bandeira, para lá 

diri/ giu-se a fim de taõ bem presenciar o mês/mo cadaver, e com effeito teve occaziaõ/ d’ 

analizar que era o facto os ferimentos/ constantes do Corpo de delicto; Desse/ mais que alem 

de muitas pessoãs/ terem lhe dito que o autor do assassi/ nato fora o prescitado accuzado, re/ 

corda-se que aprimeira de quem ou/vio fôra Ludgerio ferreiro morador/ nésta Cidade. Disse 

mas que cinco ou/ seis dias de pois, de facto delictuozo a com/ vite do Alferes Antonio Vieira 

e de Se/ bastiaõ Maria d’Oliveira Correia foraõ/ elle testemunha e outras pessoãs ao logar/ do 

delicto fazer um exame afim de/ ver se descubriaõ algumas provas/ que confirmassem a 

Supusiçaõ que/ Setinha incutido em Seus espíritos// de feito além do sangue notaraõ elle teste/ 
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munha e as mais pessoas que lá estavaõ/ um cacête ponta te agudo, que só ponha/ ter sido um 

dos instrumentos do crime/ tendo porem o mesmo Cacête, que parecia/ ter uma das pontas 

tostadas, so pondo-lhe/ testemunha que esta ponta tinha sir/ vido para a tissar o fougo. Disse 

mais que o citado Cacete tinha de cinco a Sete/ palmos, parecendo-lhe mais uma/ vara, do que 

mesmo um Cacête naõ/ obstante porem procurou fazer um/ exame memciozo nadita Vara e 

com/ effeito naõ vio nella uma só mancha/ de sangue, notando contuto um logar/ que mal 

mudava a côr da cerca de paõ/ Sopondo ser o logar em que tinhaõ segu/ rado. Disse mais que 

a dita vara tinha/ uma pollegada de metro. Disse mais que/ a prescitada vara naõ lhe parecia 

ter sido/ cortada aos poucos dias mas assim digo/  lhe paricia ter sido cortada a poucos/ dias 

cujo corte fora feito com faca, on/ de notava-se Varios golpes os quais naõ/ podraõ terem sido 

feito por outro ins/ trumento. Disse mais que alem das deli/ gencias mencionadas procurou taõ 

bem/ Vez se ali existia rastro que podessem/ trazer luzes para o facto, mais que/ naõ os 

incontrou, éxcepto porem um/ já meio apagado perto da cerca da/ Vazante do accuzado Joaõ 

Martinho/ dizendo lhe algumas pessoãs que// que lhe era do dito accuzado. Disse mais/ que 

esse rastro naõ era seu caminho porem/ de Se acostumava andar e sim inderessaõ/ a cerca do 

mesma vazante aonde tinha su/ bido a cerca para intrar para a Vazante/ segundo lhe disse 

Alvaro Maximiano Vir/ golinho Urtiga, Juvenal Dacio de Sou/ za e Raymundo irmaõ de Luiz 

Antonio/ de Souza, que na mesma occaziaõ em/ traraõ na Vazante do Senhor Joaõ Mar/ tinho 

e souberaõ por lhe dizer duas pes/ soas que ali Se achavaõ que no dia/ do assassinato a 

tardinha o Senhor Joaõ/ Martinho tinha subido a cerca para/ dentro afatigado pedia uma cuia/ 

d’agua para beber naõ a bebendo/ immediatamente por estar fatigado/ e que declarou o 

mesmo Joaõ Martinho/ na occaziaõ em que de pois pe/ quena de mora foi exigida a cuia, em/ 

seguida pedio uma pitada de torrado./ Perguntado Se o rastro que observou/ Vinha do logar 

em que foi perpetra/ do o crime?/ Respondeu que vinha da mesma di/ reçaõ do logar donde Se 

havia perpe/trado o crime e paricia  de alguem que/ de proposito havia caminhado por ali/ 

para evita que fossem visto o seu ras/ tro pois que naõ era logar de tran/ sito, grande parte de 

terreno duro,/ com algumas moitas de velam em/ terrando, tendo sido apenas descoberto// o 

rastro em uma pequena parte de ter/ ra fina./ Perguntado se Antonio Correia d’Oliveira/ tinha 

muitas intrigas?/ Respondeu que naõ lhe consta, como/ dando-lhe apenas que entre elle e o 

indi/ ciado Joaõ Martinho havia uma entre/ ga a muitos annos, por cauza de um can/ to do 

ramo do juazeiro, notando-se que o ca/ daver foi incontrado junto ao mesmo/ Joazeiro que deu 

origem a questaõ, segun/ do a testemunha tem ouvido dizer por muitas pes/ soãs que por 

diversas Vezes Joaõ Marti/ nho jurara vingar-se de antonio Ben/ to, para quem dizia naõ 

poder olhar/ com bons olhos; mais a testemunha nun/ ca ouvio este de Joaõ Martinho com 
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quem/ teve occaziaõ de fallar antes do delicto/ Perguntado se conhece bem a Joaõ Marti/ nho, 

se é homem rancorôzo e habitu/ ado a crime?/ respondeu que conhece bem á Joaõ/ Martinho 

que naõ é homem habitua/ do a crimes; mas que por sue conver/ saçaõ conhece ser 

rancourozo e guar/ dar odiozidade, tanto assim que de/ pois da questaõ nunca mais relacio/ 

nasse com seu antagonista e mesmo/ Consta a testemunha que nunca mais/ Se encontraraõ, 

sabendo a testemunha/ que por gosto de Antonio Bento a intri/ ga já de muito havia 

desaparecido// o que poe algumas vezes revelou a testemu/ nha, a quem dizia Só assim pode/ 

ria gozar de alguem descanço./ Perguntado Se sabe ter Joaõ Marti/ nho alguem ver tentado 

contra aexis/tencia de Antonio Bento?/ Respondeu que naõ sabe./ Perguntado se sabe terem os 

irmaõs/ de Joaõ Martinho atacado atropa/ que foi prender a este de ordem do Dele/ gado?/ 

Respondeu que sabe terem Jozé Pedro/ as Costa de Souza, Manoel digo Cassimiro/  Nunes da 

Costa e Souza, e outras pessoãs/ cujos nomes Se naõ recorda, na occa/ ziaõ da prizaõ de Joaõ 

Martinho,/ tendo a testemunha ouvido dizer, que/ ao chegarem a Caza, Cassimiro dissera/ aos 

Seus Companheiros que Sebastiaõ/ Maria d’Oliveira Correia alli Sai/ chava./ Perguntado se 

além de Joaõ Martinho/ ouvio a testemunha attribuir a ou/ trem o assassinato de Antonio 

Bento./  Respondeu que a mais um quan./ Perguntado se na tarde em que Se bem o as/ 

sassinato, alguem foi visto no teatro/ do crime./ Respondeu que naõ sabe se alguem foi/ visto 

noteatro do crime na tarde/ do assassinato, sabendo que nessa/ tarde, ouvira-se dous gritos de 

alguem// de alguem que pedia socorro, e que nes/ as occazionado Cassimiro Nunes da Costa/ 

e Souza subira por duas ou tres vezes/ a cerca, e virando-se para o logar dondi/ partira os 

gritos, como que observava/ alguma couza. Declarou mais que do/ Rogar onde sabio 

Cassimiro talves/ Se podesse vêr a Sina do homicidio pois/ que os matos intermediarios naõ 

eraõ/ espessos./ Perguntado Se Cassimiro é intimo/ amigo de Joaõ Martinho  e Se nutria/ 

amizade com Antonio Bento?/ Respondeu que Cassimiro é amigo inti/ mo de Joaõ Martinho  

e que naõ lhe/ consta. inimizade entre aquelle/ e Antonio Bento./ Perguntado Se sabe mais 

algumas/ circunstancias que possa esclarecer a/ Justiça?/ Respondeu que sabe ter Cassimiro,/ 

a um mes pouco mais ou menos/ pedido uma faca de ponta em/ prestada a Jozé Antonio de 

Barros, o/ que a testemunha ouvio déste dicto/ e naõ tendo apparecido mais esta/ faca e 

encontrando-se em caza de/ Joaõ Martinho a baia délla pelo/ que  attribuisse ter sido aquelle 

faca/ o instrumento perfurante com que/ foi ferido o infelis Antonio Bento./ Dada a pallavra 

ao Doutor Promotor Pu/ blico para requerer o que fosse a bem// a bem da Justiça por este foi 

declarado/ que nada tem arrequerer./ Dada a pallavra aos indiciados, para/ requererem o que 

fosse a bem de sua de/ feza, pelo Advogado destes foi requerido/ que se perguntasse a 

testemunha qual/ a distancia do logar em que foi incon/ trado o cadaver de antonio Bento, ao/ 
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logar em que foi observavel o rastro que/ lhe disseraõ ser de Joaõ Martinho?/ O que foi 

ouvido pelo Juis e perguntado a/ testemunha por esta foi respondido/ que cem braços pouco 

mais ou me/ nos./ Requereu mais que se perguntasse/ a testemunha, quem foi que desde que/ 

Cassimiro ao chegar a caza de Joaõ Mar/ tinho a vizara a seus companheiros/ que Sebastiaõ 

Correia estava na re/ ferida caza?/ O que ouvido pelo juis deferido e per/ guntado a 

testemunha por esta foi/ respondido que naõ se recorda./ Requereu mais que perguntado fosse/ 

a testemunha se se ricorda e um disse/ que Cassimiro na tarde em que sedeu/ o assassinato 

soubira a cerca da Vazan/ te, na ocaziaõ em que fôraõ ouvidos uns/ gritos de socorro. O que 

ouvido pelo/ Juis de ferido e perguntado a testemu/ nha por esta foi espondido que naõ/ se 

recorda que lhe disse; mais recor/ da-se que esta pessoã de clarou-lhe ter// ter ouvido de de 

Philadelpha Generoza do sacra/ mento./ E por nada mais saber nem lhe ser per/ guntado deu-

se por findo esse de poimen/ to que de pois de lhe ser lido e achar com/ forme assignou com o 

Delegado, com/ o Doutor Promotor Publico, com os indi/ ciados e o seu procurador comigo 

escri/ vaõ de que tudo dou fé Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escrevi./ Barrôso/ 

Rogello Alx
mo

. Virgº. Urtiga/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª. De Olivª/ 

Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Candido Borges da Fon
ca

/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

(057) Clh
am

/ E logo no mesmo diz mes anno e logar/ Supra de clarado faço estes autos conclu/ 

zos ao Delegado de Policia Alferes Sil/ vino Barrozo de Carvalho. E para cons/ tar fis este 

termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escrevi./ (058) Naõ tendo sido poSsivel 

tomar o depoimento/ das testemunhas João Lasaro, Joaõ Maria/ dos Santos e Joaõ Anastacio 

Tavares d’Olivei/ ra, o escrivaõ as notifique para o dia/ 24 pelas 10 horas da manhã, citado o/ 

Doutor Promotor Publico, eo Advogado aos// indiciados e passo portaria para o Com/ 

parecimento desta – Cidade de Pombal, 22 de Outubro de 1877/ - Barrôso -/ (059) Data/ Aos 

vinte e dous dias do mes de Outubro de mil/ oito centos Setenta e Sete nésta Cidade do/ 

Pombal em meu cartorio me foraõ entregues es/ tes autos por parte do Delegado de policia Al/ 

feres Silvino Barrozo de Carvalho. E para/ Constar fis este termo Eu Gonçalo Triguei/ ro da 

Costa esscrivaõ escrevi./ (060) Certidaõ/ Certifico que cumpri o despacho retro e/ Supra do 

que ficaraõ bem Sciente e/ dou fé Cidade de Pombal 22 de/ Outubro de 1877./ O Escrivaõ/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ Aos vinte e dous dias do mes de Outu/ bro de mil oito centos 

Setente e Sete ./ nesta Cidade de Pombal, em meu/ Cartorio faço juntada a estes autos/ a 

portaria que a diante Sevê  E para/ constar fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa 

escri/ vaõ escrevi.// (061) O Carcereiro da Cadeia publica désta Cida/ de ou quem Suas vezes 

fizer, entregue/ ao official de Justiça que esta lhe apre/ zentar aos indiciados Joaõ Martinho 

Cor/ reia d’Oliveira e Cassimiro Nunes da/ Costa e Souza a fim d’assistirem ao in/ querito de 
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testemunha pelo crime de/ homicidio de que saõ accuzados O que/ cumpra Cidade de Pombal 

22 de Outu/ bro de 1877. Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi/ Barrôso/ (062) 

Ricibi os prezos Constante da portaria/ Supra ificaõ riculhidos a mesma Cadeia/ Cidade de 

Pombal 22 de Outubro de 1877./ O Carcereiro intirino/ Vicente Coêlho Severo/ (063) Clham/ 

E logo no mesmo dia mes anno e logar Su/ pra declarado, faço estes autos conclusos/ ao 

Delegado de Poli
97

/ (064) Certidaõ/ Certifico que tendo deixado o exercicio, do cargo/ de 

Promotor Publico desta Comarca o Doutor Can/dido Borges da Fonsêca, por haver sido 

removido para/ a Comarca de Ingá, ratifiquem a intimaçaõ ordena/ da no despacho retro ao 

Promotor Publico interino da/ Comarca, Joaõ Veriato Maria di Souza, uttimamente no/ meado 

e dou fé Cidade de Pombal 24 de Outubro de 18/ 77. O escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa// (065) Assentada/ Aos Vinte e quatro dias do mes  de Outubro do anno do Nascimento 

do Nosso Senhor Jezus Christo a mil oito centos Setenta e Sete/ nésta Cidade do Pombal, na 

caza da Ca/ mara Municipal ahi prezente o Delega/ do de Policia Alferes Silvino Barrôzo de/ 

Carvalho comigo escrivaõ de Seu cargo a/ baixo nomeado, prezentes os indiciados, Joaõ 

Martinho Correia d’Oliveira eCa/ ssimiro Nunes da Costa e Souza e o pro/ curador destes 

Amaro Fernandes de Car/ valho e revelia do Promotor Publico/ interino da Comarca Joaõ 

Veriato/ Maria de Souza, pelo dito Delegado/ foraõ inqueridas as testemunhas que/ adiante 

Sevê E para constar fis/ este termo Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa Escrivaõ escrevi./(066)  6ª 

Testemunha/ Joaõ Lasaro de Maria, com cincoenta/ annos de idade, agricultor, cazado, na/ 

tural desta Freguesia morador em/ Varzia dos Bais deste Termo; aos cos/ tumes desse nada 

testemunha jura/ da aos Santos Evangelhos em um li/ vro delles em que pós Sua maõ de/ reita 

e prometteu dizer a verdade/ de que soubesse e lhe fosse pergunta/ do. Esendo inquerida sobre 

o facto/ Constante do corpo de delicto que// que lhe foi lido e declarado./ Respondeu que sabe 

por ouvir dizer que/ na tarde de treze do corrente mes, no logar/ de nominado Barra deste 

Termo, fora as/ sassinado a gfacadas e cacetadas o infelis/ Antonio Bento d’Oliveira Correia, 

cujo/ assassinato é attribuido á Joaõ Martinho/ Correia d’Oliveira, por que esti tendo tido/ 

uma questaõ com a quelle, ha muitos an/ nos, jurava vingar-se, o que deu logar q/ que, logo de 

pois do assassinato fosse elle/ prezo para averiguaçãos./ Perguntado se tendo sido a questaõ a 

mui/ tos annos, naõ Se conciliaraõ os conten/ dores?/ Respondeu que poderiaa Antonio 

Correia/ ter tido algumas duvidas com outras/ pessoãs, mais que intriga da natu/ reza da de 

Joaõ Martinho, naõ tinha/ com pessoã alguma./ Perguntado Se alem da intriga de/ Joaõ 

Martinho naõ há outros moti/ vos para attribuir aeste a autoria/ do assassinato de Antonio 

                                                           
97

 Este trecho encontra-se circulado no original. Posivelmente trata-se de um texto que não deveria ter sido 

escrito naquele local. 



161 
 

Bento?/ Respondeu que alem da intriga de Joaõ/ Martinho com Antonio Bento, há ou/ tros 

motivos para attribuir á aquelle/ o assassinato déste pois consta a tes/ temunha que foraõ 

incontrados e re/conhecidos rastros de Joaõ Martinho,// do logar do delicto por onde este/ 

ultimo entrou na Vazante na tarde do/ assassinato; a crescendo a circunstancia/ de ter-se 

encontrado em caza de Joaõ/ Martinho, na madrugada do dia em/ mediato ao assassinato,, 

abainha de uma/ faca, naõ tendo sido possivel encon/ trar-se esta, pelo que attribui-se a ter/ 

sido ella um dos instrumentos do crime,/ em consequencia de que fizeraõ occul/ tas/ 

Perguntado se Joaõ Martinho é ho/ mem rancorôzo a ponto de assassinar/ a um homem por 

vingança de uma/ questaõ antiga?/ Respondeu que Joaõ Martinho mês/ mo incarregansse de 

tornar publico/ o Seu rancôr de clarando por de ver/ sas vezes que Se naõ morresse pri/ meiro 

do que Antonio Bento vingar/ se-hia déste, pois quem tinha Ver/ ganha assim o divia fazer, 

tendo/ a testemunha ouvido isto de Auto/ ria do Tal conhecido por Antonio/ Preiá, orador 

nésta Cidade, e do/ Simplicio morador na Colandraca/ e de Francisca Fernandes d’Almeida/ 

moradôra nas almas déste Termo./ Perguntado se sabe de mais algumas cir/ cunstancias que 

possa esclarecer a jus/ tiça, que sabe por ouvir dizer sem se/ recordar a quem que na tarde do 

as/ sassinato, na occaziaõ em que o infe// io infelis assassinado gritava por Socôrro/ Cassimiro 

Nunes da Costa e Souza, que Se/ a chava em uma vazante proxima ao lo/ gar de delicto subira 

acerca como que/ para observar o que entaõ se passava./ Perguntado Se do logar em que sabia 

Cas/ simiro poder-se hia presenciar o assas/ sinato?/ Respondeu que naõ sabe, sabendo a pe/ 

nas que se ouviaõ os gritos, por que a/ mulher de que a cima tratou os ouvio de/ maior 

distancia./ Perguntado Se Cassimiro era intrigado/ com Antonio Bento, ou se algum outro/ 

motivo teria arastado, a tornar-se cumpli/ ce o assassinato deste./ Respondeu que acerca de 

Cassimiro, com/ relaçaõ ao assassinato, Só sabe o que já/ de pós./ Perguntado se Cassimiro é 

amigo intimo/ de Joaõ Martinho, e Se na tarde do assa/ ssinato a quelle veio aesta Cidade e 

com/ que fim?/ Respondeu que naõ sabe./ Perguntado Se Sabe, onde esteve e em que/ Se 

ocupou na tarde de assassinato Joaõ/ Martinho Correia d’Oliveira?/ Respondeu que naõ sabe./ 

Perguntado á quem pertencia a faca des/ aparecida cuja bainha incontrou-se/ em caza de Joaõ 

Martinho?/ Respondeu que a faca pertencia á / Jozé Antonio de Barros, e que// e que fóra 

pedida emprestada aeste/ por Cassimiro para tirar o como de uma/ rés, a qual naõ entregou 

mais, e naõ/ sabe a testemunha se a teria fornecido/ á Joaõ Martinho./ Dada a pallavra aos 

indiciados pa/ ra contestar a testemunha e requerer/ o que fosse a bem de Sua defesa./ Pelo 

Advogado destes foi requerido que/ Se perguntasse atestemunha qual a dis/tancia entre o 

cadaver e os rastros in/ contrados que se ver serem de Joaõ/ Martinho, assim como m que dia/ 

foraõ esses rastros examinados./ O que ouvido pelo juis, deferido per/ guntado a testemunha, 
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por esta foi/ respondido, que tinha rastros junto/ ao cadaver e outros mais adiante em/ umas 

areias, cuja distancia naõ sa/ be a testemunha, e que os rastros/ foraõ examinados no dia 

dezeceis,/ Segundo lhe disse Miguel Affonso/ de Carvalho, o qual disse a testemunha/ que 

havia reconhecido serem elles/ de Joaõ Martinho./ Requereu mais que preguntado fosse/ a 

testemunha, se Joaõ Martinho po/ deria entrar em sua vazante sem/ ser pelo lado que fica na 

direçaõ do/ logar em que se deu o assassinato?/ O que ouvido pelo juis, deferido e per/ 

guntado a testemunha!/ Por esta foi respondido que naõ sa// be./ E por nada mais saber sem 

lhe ser per/ guntado deu-se por findo o Seu de po/imento que depois de lhe ser lido e/ e a char 

conforme assignou a Seu ro/ go por naõ Saber lêr nem escrever/ Joaõ Gualberto Luis de 

Souto, que de pois de lhe ser lido e a char confor/ me, com o juis, com os indiciados,/ o 

procurador destes comigo escrivaõ./ do que tudo dou fé. Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa 

escrivaõ escrevi/ Barrôso/ Joaõ Gualberto Luis de Souto/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ 

Martinho Corrª de Olivª/ Cassimio Nunes da Costa e Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

(067) 7ª Testemunha/ Joaõ Anastacio Tavares d’Oliveira, com/ vinte annos de idade, vive de 

ser Soldado/ de exercito, cazado, natural da Capital/ desta Provincia, presentemente desta/ 

cado nésta Cidade; aos costumes disse/ nada testemunha jurada aos Santos/ Evangelhos, em 

um livro delles em que/ pós Sua maõ direita e prometteu/ dizer acercade do que soubesse e 

lhe/ fosse perguntado. E sendo inquerida/ sobre o facto constante de Corpo de/ delicto que lhe 

foi lido e de clarado?/ Respondeu que sabe ter sido assassi// assassinado, a treze do corrente 

mes,/ do logar denominado Barra deste/ termo, O infelis Antonio Bento d’Oli/ veira Correia, 

que naõ sabe á quem se/ attribui o crime, e que no dia dezcons/ tendo hido rasteijar o 

criminôzo in/ controu diversos rastros, mais nenhum/ foi reconhecido./  Perguntando se sabe 

de algumas circuns/ tancias que possa dar esclarecimen/ to a Justiça?/ Respondeu que naõ 

sabe./ Dada a pallavra aos indiciados para/ requerer o que fosse a bem de sua/ defesa?/ Pelo 

advogado déste foi dito que na/ da tinha a contestar nem arre/ querer./ E por nada mais saber 

nem lhe ser perguntado deu-se por findo o/ Seu de poimento que de pois de lhe/ ser lido e a 

char conforme, assignou/ a seu rogo por naõ saber lêr nem/ escrever Joaõ Gualberto Luis de/ 

Souto, com o juis co m os indiciados/ o procurador destes comigo esrivaõ/ de que tudo dou fé 

Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escrevi/ Barrôso/ Joaõ Gualberto Luis de Souto/ 

Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Matinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e 

Souza// Gonçalo Trigueir da Costa/ (068) 8ª Testemunha/ Joaõ Moreira dos Santo, com vinte 

na/ nos de idade, soldado do exercito, solteiro/ natural da Capital désta Provincia/ 

presentemente destado nésta Cidade, aos/ costumes desse nada testemunha ju/ rada aos Santos 

Evangelhos em um/ livro delles em que pós sua maõ de/ reita e prometteu dizer averdade do/ 
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que soubesse e lhe fosse perguntado./ E sendo inquerido sobre o facto cons/ tante de corpo de 

de licto que lhe/ foi lido e declarado?/ Respondeu que sabe ter sido assassi/nado no logar 

denominado Barra/ deste termo o infelis Antonio Bem/ to d’Oliveira Correia, no dia treze/ do 

corrente mes, que attribuindo-se/ a autoria do assassinato a Joaõ Mar/ tinho e Cassimiro 

Nunes da Costa/ e Souza, foi a testemunha com uma/ alpecata daquelle, no dia dezesseis/ do 

corrente mes examinar se in/ contrava rastro, que se lhiamesse me assim/ digo que se lhe 

assemelhassem; que com/ effeicto incontrou muitos rastros; más somente no logar do delicto/ 

encontrou um, do pé esquerdo, que/ se assemelhava ao d’alpecata que com/ duzia, o que naõ 

se pôde Verfi/ car destiutammte por estar um// um tanto apagado e terreno pedaços/ de pós em 

cima./ Perguntado Senaõ há outros indici/ ados que comprovem terem sido os indi/ ciados 

prezentes os autores do assassi/ nato?/ Respondeu que naõ sabe./ Perguntado se tem se 

attribuindo a outrem, que naõ aos indiciados pre/ zentes, a autoria do assassinato de/ Antonio 

Bento?/ Respondeu que naõ sabe./ Perguntado se o indiciado Jo/ aõ Martinho, nutrindo intriga 

com/ Antonio Bento, protestava exercer vin/ gança contra este./ Respondeu que naõ sabe./ 

Dada a pallavra aosn indiciados Joaõ Mar/ tinho Correia d’Oliveira e Cassimiro Nu/ nes da 

Costa e Souza, para contestar a testemunha e requerer o que fosse a/ bem de sua defesa./ O 

que ouvido digo Pelo Advogado dos in/ diciados foi requerido que se pergun/ tasse a 

testemunha se o rastro que/ examinou era de todo pé ou se/ parte dele./ O que ouvido pelo 

juis, deferido e per/ guntado a testemunha./ Por esta foi respondido que do/ rastro só se de 

vulgava do meio do/ pé para o calcanhaõ e que naõ/ se pode de vulgar, a outra par// parte, por 

cauza de umas pedrinhas/ e em pedaços de páo./ E por nada mais saber nem lhe ser per/ 

guntado deu-se por findo o seu de po/ imento que de pois de lhe ser lido e/ a char conforme 

assignou aseu ro/ go por naõ saber ler nem escrever/ Joaõ Soares da Silva, com o Juis com/ os 

indiciados eo procurador destes comi/ go escrivaõ do que tudo dou fé. Eu/ Gonçalo Trigueiro 

da Costa escrivaõ escrevi./  - Barrôso/ Joaõ Soares da Sª/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ 

Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa// 

(070) Juntada/ Aos vinte e quatro dias do mes de Ou/ tubro de mil oito centos Setenta e Sete/ 

nésta Cidade de Pombal, em meu/ cartorio faço juntada aestes autos/ a portaria que adiante 

Sevê Epa/ ra constar fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa Escrivaõ/ escrevi.// (071) 

O Carcereiro da Cadeia publica desta Ci/ dade e entregue ao official de Justiça que/ esta lhe 

aprezentou os indiciados Joaõ Mar/ tinho Correia de Oliveira e Cassimiro Nu/ nes da Costa e 

Souza, a fim de assistir/ ao inquerito a testemunha e verem-se pro/ cessar, no inquerito que 

por este Juizo/ se está procedendo pelo assassinato do infelis Antonio Bento de Oliveira 

Correia/ O que cumpra Cidade de Pombal 24/ de utubro de 1877 Eu Gonçalo Tri/ gueiro da 
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Costa escrivaõ escrevi./ Barrôso/ (072) Recibi os prezos constante da portaria Su/ pra ificaõ 

riculhidos á, mesma Cadeia/ Cidade de Pombal 24 de Outubro de 187,7,/ O Carcereiro 

Intirino/ Vicente Coêlho Severo/ (073) Clh
am

/ Aos Vinte e quatro dias do mes de Outubro/ de 

mil oito centos Setenta e Sete nésta/ Cidade de Pombal, em meu cartorio/ faço a estes autos 

concluzos ao delegado/ de Policia Alferes Silvino Barrôso de/ Carvalho E para constar fis 

este/ termo Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõo escrevi/ (074)1º M. para notificaçaõ de 

Francisco/ Olympio de Maria, a fim de ser rein// querido a manhã pelas 10 horas do dia,/ 

citados o Promotor Publico interino eo/ advogado os indiciados, e paSso portaria/ para o 

comparecimento d’ésta Cidade/ de Pombal, 24 de Outubro de 1877/ - Barrôso/ (075) Data/ 

Aos vinte e quatro dias do mes de Outubro de mil/ oito centos Setenta e Sete, nesta Cidade de/ 

Pombal, em meu Cartorio me foraõ entregue/ estes autos por parte do Delegado de Policia/ 

alferes Silvino Barrôzo de Carvalho E pa/ ra constar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da 

Costa escrivaõ escrevi/ (076) Certidaõ/ Certifico que em vertude do despacho retro e su/ pra, 

citei nésta Cidade o Promotor Publico da/ Comarca e o Advogado dos indiciados e passu por/ 

taria para o comparecimento destes, e bem assim/ expedi mandado para notificaçaõ da tes/ 

temunha. E para constar passo a prezente e/ dou fé Cidade de Pombal 25 de Outubro de 1877/ 

O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (077) Juntada/ Aos vinte e cinco dias do mes de 

Outubro de/ mil oito centos Setenta e Sete, nesta Ci/ dade de Pombal, em meu cartorio faço 

jun/ tada a estes autos o mandado que adiante/ seve E para constar fis este termo Eu/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa escrivaõ es/crevi// (078) O Alferes Silvino Barrôso de Carvalho,/ 

Delegado de Policia do Termo de Pombal/ em vertude da ley dr./ Mando a qual quer official 

de Justiça/ deste juizo, á quem este fôr a pre/ zentado, indo por mim assignado,/ que derija-se 

ao logar Furquilha des/ te Termo, e a histo litigar á Francis/ co Olympio de Maria, para com/ 

parecer na caza da Comarca Muni/ cipal, as nove horas da manha, do dia/ 2/5 para ser de novo 

inquerido sobre o fac/ to de assassinato de Antonio Ben/ to de Oliveira Correia O que cumpra/ 

Cidade de Pombal 24 de Outubro/ de 1877 Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escri/vi/ 

- Barrôso/ (079) Certifico que em vertude do mandado/ retro fui vista cidade ao sitio 

Furquilha/ déste Termo a ahy notifiquei Francisco/ Olympio de Maria em sua propria paSso/ e 

por tanto o contteudo  do mesmo/ mandado do que lhe foi lido e fica/ ra bem siente o referido 

e verdade do/ que dou fé cidade de Pombal 25 de/ Otb
ro

 de 1877/ Offi
al
 de Justiça/ M

el
 

Vitorino Soares//(080) Assentada/ Aos vinte e cinco dias do mes/ de Outurbo, do anno do 

Nascimen/ to do Nosso Senhor Jezus Chris/ to de mil sete centos Setenta/ e sete, nésta Cidade 

de Pombal, na caza da Comarca Um/ nicipal ahi prezente o Delega/ do de Policia, comigo 

Escrivaõ/ de seu cargo a baixo no mea/ do digo O Delegado de Policia Al/ feres Silvino 
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Barrozo de Carva/ lho comigo Escrivaõ de Seu Car/ go a baixo nomeado, prezentes/ os 

indiciados Joaõ Martinho/ Correia d’Oliveira e Cassimiro/ Nunes da Costa e Souza eo pro/ 

curador destes Amaro Fernandes/ de Carvalho a revelia do Promotor/ Publico interino Joaõ 

Veriato Ma/ ria de Souza, pelo dito Delegado/ foraõ inqueridas as testemunhas/ que adiante 

Sevê E para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi./ (081) 9ª 

Testemunha/ Francisco Olympio de Mari, com// com vinte e um annos de idade, agricul/ tor, 

cazado, natural da Freguesia do Coite desta Provincia, morador na/ Furquilha deste Termo; 

aos costumes/ disse nada, testemunha jurada aos/ Santos Evangelhos em um livro d’elles/ em 

pós sua maõ direita e prometteu/ dizer a verdade d que soubesse e lhe fosse/ perguntado E 

sendo inquerida sobre/ os factos constantes da petiçaõ digo do/ corpo de delicto que lhe foi 

lido e declarado./ E respondeu que na tarde de treze do cor/ rente mes, estando em caza de 

Joaõ Mar/ tinho, recebeu d’éste ordem para ir fazer/ muda d’arrós na vazante, e que ao Sa/ hir 

de caza para cumprir a ordem/ recebida, tam bem lhe disse Joaõ Mar/ tinho digo tambem 

sahiu Joaõ Mar/ tinho, dizendo que hia para a roça da/ Furquilha dar agôa a uns animais e/ ver 

se estava cahida uma besta para/ a levantala e que de lá hiria a roça/ do Areial Ver se tinha 

bodes para/ inxotal-os, e que de lá hiria para vazan/ te do Janipapeiro; Disse a testemunha/ 

que estando na vazante de pois de al/ guem tempo ouvio em barulho para/ o lado da estrada 

que vai desta Cidade/ para á Barra, Supondo que eraõ gritos/ de pessoas que hiaõ da feira, naõ 

deu/ maior atençaõ; que pouco tempo de/ pois de ter ouvido os gritos, chegou/ a vazante o 

indiciado Joaõ Martinho,// que vindo da mesma direçaõ, soltou/ por um passadisso e 

sentousse a sombra/ de uma Ingazeira, pedio uma narigada/ de torrado a Joaõ Alves, e pediu 

tambem/ agôa para beber, sendo portador dos/ pedidos em menor filho de Manoel/ Pedro. 

Disse que tendo agôa sido forne/ cida em uma cuia com que atestemunha/ tinha de agoar 

plantações, teve a teste/ munha de exigir que lhe fosse Ma/ intregue, no que naõ foi satisfeito 

de/ pronfete, dizendo-lhe Joaõ Martinho, que o deixasse descançar mais replicou-lhe/ a 

testemunha estranhando que elle tendo/ chegado ja a algum tempo naõ houvesse/ ainda 

descançado, e Martinho ainda pedia/ a testemunha que se demorasse, no que foi/ atendido./ 

Perguntado se quando Joaõ Martinho che/ gou a vazante, mostrava em suas roupas/ nodõas de 

sangue, rasgões, ou outros ves/ tigios que indicassem ter estado em lucta/ e ter ferido 

alguem?/ Respondeu que naõ observou, por que/ naõ sabia ahindo do assassinato e que/ 

portanto naõ havia motivo para pro/ curar semelhantes vestigios mais que/ a mulher de Joaõ 

Martinho no Do/ mingo vinte e um do corrente/ mes aprezentou a testemunha uma/ camisa de 

algodaõzinho branca, dizem/ de que era aquella a camisa com que/ estava vestido Joaõ 

Martinho na// na tarde em que sedeu o assassinato, e/ tendo a testemunha observado bem a/ 
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mesma camiza naõ descobrio melhor no/ dôa de sangue nem outro qualquer/ vestigios, que 

revelassem a criminali/ dade de quem a vestira, notando-se que/ naõ estava lavada de fresca./ 

Perguntado se Joaõ Martinho tinha por costume ir dar agôa aos animais/ sem Sua roça na 

Furquilha, e de inxo/ tar bodés na roça do Areial, assim/ como se tem  forças para alevantar 

uma/ besta, que estivesse cahida./ Respondeu que Joaõ Martinho ti/ nha por custume ir dar 

agôa aos/ animais na roça da Furquilha nem/ tambem inxotar bodes na roça do Arei/ al, 

mandando sempre fazer pela teste/ munha a quelle serviço e nunca tendo/ mando fazer este, 

acrescendo que a ro/ ça do Areial apenas tem uns fra/ gaços de capim e de folhas cecas de/ 

Juazeiro. Declarou a testemunha que/ Joaõ Martinho só hia dar agoa aos/ na roça da Forquilha 

quan/do a testemunha naõ podia fazer;/ e que quando as forças de Joaõ Martinho/ sabe que 

elle as tem para alevantar/ uma besta cahida, pois que até um/ menino pode fazer./ Perguntado 

se sabe que Joaõ Marti/ nho jurava vingar-se de Antonio Ben/ to, por cauza de uma questaõ 

havida// havida entre ambos a muitos annos?/ Respondeu que naõ sabe./ Perguntado se no dia 

doze do corrente mes/ Joaõ Martinho convidou-o para ma/ tar um bode bravo no dia quatorze 

no/ dia treze?/ Respondeu que Joaõ Martinho no dia/ doze o convidou para matar um bode/ 

bravo a quatorze; mais que na noi/ te de treze declarou que sendo Domin/ go o dia quatroze 

era melhor que fossem/ descançar./ Perguntado se pelo modo por que foi fei/ to o convite para 

a morte do bode naõ/ conheceu que havia ahi uma lingua/ lem desfalsada, e que as espreções 

de Joaõ/ Martinho tinhaõ referencia como o as/ sassinato de Antonio Bento?/ Respondeu que 

naõ sabe./ Dada a pallavra aos indiciados para/ contestar a testemunha e requererem/ o que 

fosse a bem de Sua defesa./ Pelo Advogado destes foi requerido, que/ se perguntasse a 

testemunha se Joaõ/ Martinho tinha por custume tomar/ cautellas em não beber agôa ou ba/ 

nhar-se a pós algum exercicio?/ Respondeu pela afirmativa./ E por nada mais saber nem lhe// 

lhe ser perguntado deu-se por findo/ o Seu depoimento que de pois de lhe/ ser lido e achar 

conforme, assignou/ a Seu rogo por naõ saber lêr nem/ escrever, Miguel Affonso de Carvalho/ 

com o juis, com os indiciados eo pro/ curador destes comigo escrivaõ do/ que tudo dou fé. Eu 

Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escrevi./ - Barrôso - / Miguel Affonso de Carvalho/ 

Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e 

Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (082) Juntada/ Aos vinte e cinco dias do mes de Ou/ 

tubro de mil oito centos Setenta e sete/ nésta Cidade do Pombal, em meu/ cartorio faço 

juntada a estes autos/ a portaria que adiante Sevê E pa/ra constar fis este Termo Eu/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa escri/ vaõ escrevi// (083) O Carcereiro da Cadeia publicadesta/ Cidade 

entregue ao official de justiça/ que esta lhe a presenta indo por mim as/ signada os indiciados 

Joaõ Martinho/ Correia d’Oliveira e Cassimiro Nunes/ da Costa e Souza a fim de assistirem 
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ao/ inquerito de testemunhas no inqueri/ to policial que por este juizo Se esta/ procedendo, 

pelo assassinato do infe/ lis Antonio Bento d’Oliveira Cor reia. O que cumpra Cidade do 

Pombal/ 25 de Outubro de 1877. Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ Barrôso/ 

(085) Recibi os prezos constante da portaria Su/ pra i ficaõ riculhidos a mesma Cadeia/ 

Cidade de Pombal 25 de Outubro de 1877./ O carcereiro interino/ Vicente Coêlho Severo/ 

(086) Clh
am

/ Aos vinte e cinco dias do mes de Outu/ bro de mil oito centos Setenta e Sete/ 

nésta Cidade do Pombal, em um/ Cartorio faço estes autos concluzos/ ao Delegado de policia 

Alferes Silvino/ Barrôso de Carvalho E para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da 

Costa escrivaõ escre/ vi/ (087) P. M para notificaçaõ das testemu// nhas  Antº de Tal 

conhecido C. Antº Préa,/ moradia nésta cidade, Simplicio de Tal/ morador na “Colangraca” e 

Francisca Fer/ nandes d’Alm
da

, para comparecerem no dia/ 29 as 10 horas da manhã na casa 

da Comarca Mc
al
/ citados o Promotor Publico interino, o advogado os indi/ ciados e passe 

portaria para o comparecimento/ déstes – Pombal, 25 de Outubro de 1877 – Barrôso - / (088) 

Data/ Aos vinte e cinco dias do mes de Outubro de mil/ oito centos Setenta e sete nésta 

Cidade do Pom/ bal em meu Cartorio me foraõ entregues estes/ autos por parte do Delegado 

de Policia Alferes/ Silvino Barrôso de Carvalho E para constar fis este/ termo Eu Gonçalo 

Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ (089) Certidaõ/ Certifico que expedi o mandado 

constante/  do despacho Supra, e deixei ele intimar/ o Promotor Publico interino da Comar/ ca 

Joaõ Veriato Maria de Souza por/ ter hido para o Valle do Catole do Ro/ cha assistir ao 

sorteio do Juri da quelle/ Termo E para constar passo a pre/ zente certidaõ e dou fé Cidade/ do 

Pombal 25 de Outubro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (090) Juntada/ Aos 

vinte e seis dias do mes de Outubro de mil oito centos seten/ ta e sete, nesta cidade de Pombal 

em meu carto juntei a estes au/ tos a portaria que adiante Sevê, do que fis este termo Eu/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi// (091) Tendo de proceder a um auto de/ 

perguntas ao escravo Raymundo/ hoje pelas quatro horas da tarde na/ Casa da Camara 

Municipal sobre/ o assassinato de Antonio Bento d’Oli/ veira, o escrivaõ passe portaria para 

comparecimento dos indiciados,/ citados o advogado déstes e o Promotor/ Publico interino da 

Comarca – Cida/ de de Pombal, 26 de Outubro de 1877/ Silvino Barrôso de Carvalho/ (092) 

Data/ Aos vinte e seis dias do mes de Outubro de/ mil oito centos setenta e sete, nesta Ci/ 

dade do Pombal, em meu cartorio me fo/ raõ  entregues estes autos por parte do/ Delegado de 

Policia digo nos foi entregue a/ portaria supra, para ser junta a estes autos/ E para constar fis 

este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi/ (093) Certidaõ/ Certifico que 

em vertude da portaria su/ pra citei nésta cidade ao Promotor/ Publico interino da Comarca, 

Joaõ Ve/ riato Maria de Souza, e ao Cidadaõ/ Amaro Fernandes de Carvalho, Ad/ vogado dos 
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indiciados Joaõ Martinho// Martinho Correia d’Oliveira e Cassimiro/ Nunes da Costa e Souza, 

e passe porta/ ria para comparecimento destes./ E para constar passei a prezente e dou fé/ 

Cidade de Pombal 26 de Outubro de/ mil oito centos setenta e sete/ O Escrivaõ/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa// (094) Auto de perguntas ao escravo Raymundo/ Aos vinte e seis dias do 

mes de Outubro, do an/no do Nascimento de Nosso Senhor Jezus/ Christo de mil oito centos 

setenta e sete,/ nésta Cidade de Pombal, na Caza da Cama/ ra Municipal ahi prezente o 

Delegado/ de Policia Alferes Silvino Barrôso de Car/ valho, comigo escrivaõ de seu cargo 

abaixo/ nomeado, pelo dito Juis foraõ feitos ao/ Escravo Raymundo as perguntas se/ guintes./ 

Perguntado qual seu nome, idade, estado, filiação, naturalidade, profissaõ e residencia? 

Respondeu chamar-se Raymundo, com/ dezoito annos de idade, solteiro, filho/ natural de 

Jozefa escravo do finado An/ tonio Bento de Oliveira Correia, na/ tural deste Termo, Escravo 

de Mano/ el Correia da Costa reside no logar de/ nominado Barra déste Termo./ Perguntado 

onde se achava na tarde de ter/ ze do Corrente mes, quando se deu o assassin/ nato de Antonio 

Bento de Oliveira Cor/ reia, no logar denominado Barra deste/ termo? Respondeu que no 

meio dia de treze do/ corrente mes esteve em caza do Senhor/ Antonio Bento d’Oliveira 

Correia, no/ logar de nomenado Barra déste Ter/ mo, e que néssa mesma tarde, a mesma/ 

hora, de meio dia dali sahio para o San/ gradôro em companhia de seu Senhor Ma// Manoel 

Correia da Costa a fim de deitar/ uns animais no cercado e dar ramas/ aos gados em cujo 

serviço se occuparaõ/ a tarde inteira, estando sempre a vista/ do Senhor Manoel Pedro de 

Maria e Souza/ sendo que da Barra do Lôgradôro medeia/ a distancia de uma legôa, e ao põr/ 

do sol voltaraõ ambos para a caza/ do senhor Antonio Bento, onde che/ garaõ e naõ 

incontraraõ, naõ tendo/ encontrado pessõa alguma, quer na/ hida, quer na volta. Chegados que 

foraõ/ a caza do Senhor Antonio Bento trata/ raõ de jantar, para de pois irem avazante/ tractar 

das plantações; quando estavaõ jan/ tando chegou o senhor Jozé Antonio/ de Barros, que ficou 

despindo-se, ou me/ dando a roupa, sahindo o interrogado mais/ seu senhor, chegaraõ a 

vazante e com pou/ co espaço de tempo, ouvio o interroga/ do uns gritos dos senhor Jozé 

Antonio/ de Barros, que dizia. acudaõ que aqui/ está meu pai morto, a cujos gritos acu/ dindo 

o interrogado e seu senhor, encon/ traraõ o cadaver do Senhor Antonio Ben/ to, em uma 

vereda que sai do rio, pa/ ra roça que elle possuía no Areial/ Perguntado se sabe que 

assassinou/ o Senhor Antonio Bento de Oliveira/ Correia./ Respondeu que naõ sabe; mais que 

se attribui ao Senhor Joaõ Martinho// Correia de Oliveira, por cauza de uma/ intriga Velha 

havida entre ambos/ Dada a pallavra aos indiciados para/ requerer o que entender a bem de 

Sua/ defesa./ Pede o Advogado destes foi requerido que/ se perguntasse ao interrogado por 

que ra/ zaõ, tendo o senhor Antonio Bento por/ custume vir para caza tarde, sem que/ o 
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fossem procurar, na noite de treze/ o foraõ fazer./ o que ouvido pelo juis deferido e per/ 

guntado, pelo interrogado foi res/ pondido, que o custume do Senhor An/ tonio Bento era 

demorara-se na va/ zantes dele e os filhos, e uma ver que/ nelas naõ estava, cauzou cuidado/ a 

sua auzencia; pelo que o mandaraõ procurar/ E por nada mais haver respondido/ nem lhe ser 

perguntado, mandou/ o uis lavrou este auto que assignou/ e rubricou, assignando arogo do in/ 

terrogado por este naõ saber ler nem/ escrever Major Cassiano José da Cos/ ta e antonio 

Trigueiro da Costa, tes/ temunhas presenciais, com os in/ diciados e o procurador destes 

comigo/ escrivaõ; do que tudo dou fé Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ es/ crevi/ 

Silvino Barrôso de Carvalho/ Cassiano Jozé da Costa/ Antonio Trigueiro da Costa/ Amaro 

Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ (095) Juntada/ Aos vinte e seis dias do mes de Outubro/ de mil 

oito centos Setenta e Sete nesta/ Cidade do Pombal, em meu cartorio/ faço juntada a estes 

autos a portaria que/ a diante Sevê, E para constar fis es/ te termo Eu Gonçalo Trigueiro da/ 

Costa escrivaõ escrevi// (096) O Carcereiro da cadeia publica desta Cida/ de entreguem ao 

official de justiça que esta/ lhe aprezentar, os indiciados Joaõ Mar/ tinho Correia de Oliveira e 

Cassimiro/  Nunes da Costa e Souza afim de assisti/ rem ao inquerito de testemunhas e verem/ 

se procurar pelo crime de homicidio/ de que saõ accuzados O que cumpra/ Cidade do Pombal 

26 de Outubro de 1877/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ es/ crevi/ - o Barrôso -/ (097) 

Recibi os prezos constante  da portaria Supra/ ificaõ riculhidos a mesma cadeia Ci/ dade de 

Pombal 26 de Outubro de 1877./ O Carcereiro interino/ Vicente Coêlho Severo// (098) 

Juntada/ Aos vinte e nove dias do mes de Outubro de mil oito centos Setenta e Sete nesta/ 

Cidade do Pombal, em meu cartorio fa/ ço juntada a estes autos o mandado/ que adiante Se vê 

E para constar fis/ este termo Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi// (099) O 

Alferes Silvino Barrôso de Carvalho De/ legado de Policia do Termo do Pombal,/ em vertude 

da ley or/ Mando a qualquer official de justiça des/ te Juizo, a quem este for aprezentado indo/ 

por mim assignado, derija-se aos lo/ gares das residencias de Antonio de Tal co/ nhecido por 

Antonio Preá, morador/ nésta Cidade, Simplicio de Tal morador/ na Calandraca e Francisco 

Fernandes de/ Almeida, moradôra nas Almas tudo des/ te Termo; e os notifiquei para 

comparece/ rem ba Caza da Camara Municipal,/ as nove horas da manha do dia vinte e nove/ 

do corrente mes, a fim de de porem o que/ souberem a cerca do assassinato de An/ tonio 

Bento de Oliveira Correia O que/ cumpra Cidade de Pombal 25 de Outubro/ de 1877 Eu 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ escrevi/ Barrôso/ (0100) Certifico que naõ notifiquei 

nesta Cida/ de A Antonio de Tal conhecido por An/ tonio Préa por naõ haver em contrado/ na 

Culandraca à Simplicio de Tal por/ haver semudado para logar naõ sabido/ e nas Almas à 
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Francisca Fernandes de/ Almeida deixei de hir por me a char doen/ te de um pé em estado 

denaõ poder andar/ O referido é verdade do que dou fé Cidade/ do Pombal 29 de Outubro de 

1877/ O Off
al
 de justiça/ Florencio Placido Pereira// (0101) Clh

am
/ Aos vinte e nove dias do 

mes de Outubro de/ mil oito centos Setenta e Sete; nésta Cida/ de de Pombal em meu cartorio 

faço estes/ autos com alegas o Delegado de Policia Alferes/ Silvino Barrozo de Carvalho E 

para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo Triguei/ ro da Costa escrivaõ escrevi/ (0102) O 

escrivaõ notifique a testemunha Fran/ cisco Antonio d’Oliveira; para ser reim/ querida hoje as 

10 horas da manhã/ na Casa da Comarca Municipal Ci/ tados o Promotor Publico interino da 

Comar/ ca, o advogado dos indiciados e passo/ portaria para o comparecimento d’éstes/ 

Cidade do Pombal 29 de Outubro de 1877/ - Barrôso -/ (103) Data/ Aos vinte e nove dias do 

mes de Outubro/ de mil oito centos Setenta e Sete, nesta/ Cidade do Pombal em meu cartorio 

fo/ raõ-me entregue estes autos por par/ te do Delegado de Policia Alferes Sil/ vino Barrozo 

de Carvalho E para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ 

(104) Certidaõ/ Certifico que em vertude do despacho// do despacho retro notifique, nesta Ci/ 

dade a testemunha Francisco Anto/ nio de Oliveira, e bem assim Citei/ nésta Cidade o 

Promotor Publico in/ terino da Comarca, Joaõ Maria de Souza, eo advogado dos indici/ ados e 

passei portaria para o com/ parecimento destes destes E para cons/ tar passo a prezente 

certidaõ e dou/ fé Cidade do Pombal 29 de Outubro de 1877/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

(105) Assentada/ Aos vinte e nove dias do mes de Outubro de/ mil oito centos Setenta e Sete, 

nesta Cida/ de do Pombal na Caza da Comarca Municipal ahi prezente o delegado de Policia/ 

Alferes Silvino Barrozo de Carvalho, comi/ go escrivaõ de seu cargo a baixo nomiado/ 

prezentes os indiciados Joaõ Martinho/ Correia de Oliveira e Cassimiro Nunes da/ Costa e 

Souza, o procurador destes Amaro/ Fernandes de Carvalho, o indiciado Raymundo escravo, o 

Promotor Publico in/ terino da Comarca Joaõ Veriato Ma/ ria de Souza pelo dito Delegado 

foi/ inquerido a testemunha que a diante/ Sevê E para Constar fis este termo// termo Eu 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ escrevi/ (106) 10ª Testemunha/ Francisco Antonio de 

Oliveira, com trin/ ta annos de idade, jornaleiro, caza/ do, natural desta Freguesia, morador 

na/ Barra déste Termo, aos custumes disse/ nada testemunha jurada aos Santos/ Evangelhos 

em um livro delles em/ que pós sua maõ direita e prometteu/ dizer a verdade do que soubesse 

e lhe/ fosse perguntado E sendo reque/ rida sobre o facto constante do assassi/ nato do infelis 

Antonio Bento de/ Oliveira Correia?/ Respondeu que a vinte e cinco do corren/ te mes tendo 

ido a caza de Vicenti Al/ ves d’Almeida, este lhe dissera que appa/ reciaõ indicios de que os 

assassinos de An/ tonio Correia tinhaõ sido seus escravos,/ ao que replicou-lhe a testemunha 

di/ zendo que o Balbino naõ, pois que/ ao tempo de assassinato estava nésta Ci/ dade, ao que 
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do assassinato estava nésta Ci/ dade a o que lhe disse Vicente que naõ/ Se referia ao Balbino e 

Sim ao Raymun/ do, pois que este fora visto na tarde do/ assassinato atravessando pelo 

corredor que/ fica entre o cercado de Gonçalo Affonso/ e o Porteiro Antunes de Souza, em 

cuja/ passagem incontrando-se com a es/ crava Marta, perguntara pela mae/ delle Raymundo 

pediria que Se aví// se avissem naõ lhe dissesse que elle aquella/ hora por alli passara, e que 

elle Raymundo/ tinha hido a um negocinho em caza de Ray/ mundo Gomes da Silva, e só 

naquela hora/ hia dar a rama ao gado no Lôgradôro. Disse/ a testemunha que o mesmo 

Vicente Alves/ lhe dissera que nessa passagem do escravo/ Raymundo elle hia acompanhado 

de/ perto pelo seu Senhor Manoel Correia/ da Costa depois de haver Vicente Alves/ contado 

esse ocorrido a testemunha pe/ dio a esta que se encarregasse de colher do/ dito Escravo a 

confissão da autoria do as/ sassinato e da complicidade cujo em cargo/ sendo acceito pela 

testemunha esta procurou desimpenha-lo eo fes na manha/ de vinte e seis tambem do corrente 

mes/ para o que a proveitou aoccaziaõ em que/ estava agoando a Sua Vazante , e chegou/ o 

escravo Raymundo para agoar a  vazan/ te do finado Antonio Correia, tendo a/ testemunha o 

chamado de pois do serviço feito, no que foi atendido pelo escravo/ Raymundo e a o chegar 

ao logar em/ que Se achava a testemunha esta per/ guntou-lhe o que elle andava fazendo/ na 

tarde do assassinato de Antonio/ Bento, respondendo-lhe o escravo que/ tinha hido dar rama 

ao gado, no Logra/ dôro em companhia de seu Senhor/ Manoel, entaõ perguntou-lhe a teste/ 

munha se alguem havia in/ contrado nessa tarde, respondeu-lhe// respondeu-lhe o Escravo que 

apenas/ Pedro Gato no Lôgradôro entaõ disse/ lhe a testemunha que elle havia sido/ vinte mais 

perto da Barra por uma/ outra pessoã, o que foi interrogado digo/ foi constatado pelo escravo, 

de pois de al/ guma pauza a testemunha disse ao escra/ vo que este estava sendo accuzado de 

ter/ assassinado o Senhor Antonio Bento; e/ que este fosse exacto, elle lhe o confes/ sasse pois 

que tiraria desta terra/ e butaria em logar onde naõ mais fosse/ descuberto, e garantindo-lhe a 

teste/ munha que o butaria em lugar onde/ elle naõ fosse descuberto pelo Escravo/ foi dito que 

comeffeito havia sido elle/ o autor do assassinato e que naõ Seus/ (...) Sua mai Jozefa, escrava 

do/ Senhor Antonio Bento e Seu Senhor/ Manoel, a este tempo foi interrom/ pido a confissão 

por haver o Senhor/ Jozé Antonio de Barros o chamado./ Perguntado se o escravo Raymundo 

naõ/ declarou qual o motivo e quais as circuns/ tancias do assassinato?/ Respondeu que naõ 

foi per/ guntado pela a testemunha./ Perguntado se o Senhor Antonio Ben/ to custumava 

maltratar o filho Ma// Manoel, o escravo Raymundo, e a escra/ va Jozefa e Se havia motivo 

para estes/ o assassinarem./  Respondeu que naõ lhe consta e que/ quanto ao motivo, soube a 

testemunha por/ lhe dizerem Manoel Pedro e Vicente Al/ ves que a escrava Jozefa por muitas/ 

vezes mostrara dezejos de matar o/ Senhor Antonio Bento, e que o filho/ Raymundo Se lhe 
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offerecia para exe/ cutor sendo que motivara a isto o fac/ to de nutrir Antonio Bento relações/ 

illicitas com a escrava Jovina, filha/ da escrava Jozefa, irmã do escravo/ Raymundo./ Dada a 

pallavra ao Promotor in/ terino da Comarca para requerer o que/ fosse a bem da Justiça./ Por 

este foi requerido que se perguntasse/ a testemunha qual a recompensa que/ lhe offereceraõ 

para elle conseguir do/ Escravo Raymundo a confissaõ de sua/ criminalidade./ O que ouvido 

pelo juis deferido e per/ guntado a testemunha por esta foi/ respondido que nenhuma 

recompen/ sa  lhe offereceraõ e que os Seus exfor/ ços foraõ gratuitos e a penas para/ fazer o 

favor ao Senhor Vicente Al/ ves./ Dada a pallavra aos indiciados para/ contestar a testemunha 

e requerer o que/ fosse a bem de Sua defeza, por estes/ estes e por Seu Aadvogado foi 

declarado/ que nada tinha arrequerer nem a com/ testar. Em seguida, estando prezente o/ 

Escravo Raymundo, o Juis nomeou seu/ curador ao Cidadaõ Capitaõ Jozé/ da Costa Pacote as 

quela pois de Jura/ mentado aos Santos Evangelhos em/ carregou de constestar a testemunha 

e/ requerer o que fosse a bem de Seu Cu/ ratellado./ Dada a pallavra ao Escravo e a Seu Cu/ 

rador./ Pelo Escravo Raymundo foi contesta/ do o de poimento da testemunha, nos/ pontos em 

que esta dis ter sido elle/ encontrado pela escrava Marta na/ tarde do assassinato e em todos os 

pon/ tos em que disse ter o escravo estado nas/ vazantes da testemunha e na contigua/ do 

Senhor Antonio Bento, no dia vin/ te e seis do cadente mes. Contestou que/ nesse dia tivesse 

conversado co a tes/ temunha e ainda mais que lhe tivesse/ contado a estoria referida pela 

teste/ munha oq eu só attribuia a peita./ Pelo Curador foi de clarado que nada ti/ nha 

arrequerer e que sustentava acon/ testaçaõ feita por Seu Curatellado/ E por nada mais saber 

nem lhe ser/ perguntado deu-se por findo o Seu/ de poimento que de pois de lhe Ser/ lido ea 

char con forme assignou/ a seu rogo por naõ saber lêr nem// escrever Antonio Agripino de 

Sou/ za Nazaretti com o Juis, com o Pro/ motor Publico interino da Comarca/ com os 

indiciados Joaõ Martinho/ Correia de Oliveira e Cassimiro Nunes da Costa e Souza, o 

Advogado/ destes, assignando pelo escravo/ Raymundo o Seu curado comigo es/ crivaõ do 

que tudo dou fé Eu Gon/ çalo Trigueiro as Costa escrivaõ/ escrevi/ - Barrôso -/ Antonio 

Agripino de Szª Nazareti/ Amaro Fernandes de Carvalho Joaõ Martinho Corª de Olivª/ 

Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Gonçalo Jozé da Costa Pacote/ João Veriato Maria de 

Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (107) Juntada/ Aos Vinte e nove dias do mes de 

Outubro/ de mil oito centos Setenta e Sete, nésta/ Cidade de Pombal, em meu cartorio/ faço 

juntada a estes autos a porta/ ria que adiante Se vê E para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo 

Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escrevi// (108) O Carcereiro da cadeia publica desta/ Cidade, 

entregue ao official de Justiça/ que esta lhe aprezentam os indiciados/ Joaõ Martinho Correia 

de Oliveira e Cas/ simiro Nunes da Costa e Souza, que ahi/ se achaõ recolhidos a ordem e 
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desposições des/ te Juizo, e bem assim entregue ao mesmo/ official o Escravo Raymundo, 

afim de assis/ tirem ao inquerito de testemunhas e ver/ rem-se/ processar pelo crime de homi/ 

cidio de que saõ accuzados O que cum/ pra Cidade de Pombal 29 de Outubro/ de 1877 Eu 

Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi/ Barrôso/ (109) Recibi os prezos constante da 

portaria/ Supra ificaõ riculhidos á mesma Cadeia/ Cidade de Pombal 29 de Outurbo de 1877/ 

O Carcereiro intirino/ Vicente Coêlho Severo/ (1110)Clh
am

/ Aos vinte e nove dias do mes de 

Outurbo/ de mil oito centos Setenta e Sete nésta/ Cidade do Pombal, em meu Cartorio/ faço 

estes autos concluzos ao delegado/ de Policia Alferes Silvino Barrôzo/ de Carvalho. E para 

constar fis este/ termo Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi// (111) Juntada/ Aos 

trinta e um dias do mes de Outubro/ de mil oito centos Setenta e Sete nesta/ Cidade de Pombal 

em meu Cartorio/ faço juntada a estes autos a portaria/ que a diante SeVe E para constar fis/ 

este termo Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ escrevi// (112) Tendo de proceder a um 

auto a per/ guntas a Manoel Corrêa da Costa, e as/ escravas Josefã e Marta, hoje pelas 10/ 

horas da manhã na casa da Camara/ Municipal, sobre o assassinato de An/ tonio Bento 

d’Oliveira Corrêa, o escrivaõ/ passe portaria para comparecimento/ dos indiciados citados o 

advogado dés/ tes, o Promotor Publico da Comarca, eo/ Cidadaõ Cassimiro José da Costa, a/ 

quem nomeio curador do escravo/ Raymundo – Cidade do Pombal/ 31 de Outubro de 1877/ 

Silvino Barrôso de Carvalho/ (113) Data/ Aos trinta e um dias do mes de Outubro de mil/ oito 

centos Setenta e Sete, nésta Cidade do Pom/ bal em meu cartorio me foi entregue a portaria/ 

Supra E para constar fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ (114) 

Certidaõ/ Certifico que nesta Cidade citei o Cidadaõ/ Cassiano Jozé da Costa por todo 

contendo/ da mesma portaria do que ficou bem sci/ ente e dou fé Ciade do pombal 31 de Ou/ 

tubro de 1877  O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (115) Termo de juramento do 

Curador Major/ Cassiano Jozé da Costa/ Aos trinta e um dias do mes de Outubro de// de anno 

do Nascimento de Nosso Senhor Jezus/ Christo de mil oito centos Setenta e Sete, nésta/ 

Cidade de Pombal, na Caza da Camara Muni/ cipal ahi prezente o Delegado de Policia/ 

Alferes Silvino Barrôzo de Carvalho, co/ migo o escrivaõ de Seu cargo abaixo no/ meado, ahi 

compareceu o Major Cassi/ ano Jozé da Costa a quem o Juis de ferio/ lhe o juramento aos 

Santos Evangelhos , em/ um livro delles em que pós sua maço direita,/ e emcarregou-lhe que 

defender, com bôa e/ San consciencia o Escravo Raymundo  E send/ do acceito pelo 

juramentado o dito juramento/ assim prometteu o fazer. E para constar/ fis este termo Eu 

Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi/ Barrôso/ Cassiano José da Costa/ Certidaõ/ 

Certifico que em vertade de despacho retro/ passei portaria para comparecimento dos/ 

indiciados, e citei nésta Cidade ao Pro/ motor Publico interino da Comarca, ao Advoga/ do 
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dos indiciados Joaõ Martinho Correia/ de Oliveira e Cassimiro Nunes da Costa/ e Souza, ao 

Curado do Escravo Raymundo/ Major Cassiano José da Costa, por todo/ contuedo do mesmo 

despacho do que/ ficaraõ bem sciente e dou fé Cida/ de do Pombal 31 de Outubro de 1877/ O 

Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (116) Auto de perguntas á Manoel Correia/ da Costa?/ 

Aos trinta e um dias do mes de Outubro/ do anno do Nascimento de nosso Senhor/ Jezus 

Christo de mil oito centos Seten/ ta e Sete, nésta Cidade de Pombal, na/ caza da Camara 

Municipal ahi pre/ zente o Delegado de Policia alferes Sil/ vino Barrôso de Carvalho, comigo/ 

Escrivaõ de Seu a baixo nomeado,/ ahi compareceu Manoel Correia/ da Costa, pelo dito 

Delegado lhe foi/ feita as perguntas seguintes =/ Perguntado qual seu nome, idade, es/ tado/ 

filiaçaõ, naturalidade, profissaõ/ e rezidencia?/ Respondeu chamar-se Manoel Correia/ da 

Costa, com quatorze annos de idade,/ solteiro filho legitimo de Antonio Bem/ to de Oliveira 

Correia Antonia/ Maria Conceiçaõ, já fallecidos,/ natural desta Freguesia, criador, mora/ dor 

na Barra deste Termo./ Perguntado onde esteve na tarde de ter/ ze do ispirante mes?/ 

Respondeu  que pouco de pois de meio/ dia sahio de caza de seu pai em com/ panhia do 

Escravo Raymundo,/ para o logar de nominado Logradôro/ a uma legôa de distancia a fim de/ 

dar rama ao gado, de Seu pai, do/ interrogado e de Seus irmaõs, Conduzin// Conduzindo nésta 

occazaiaõ em ou/ mais cavallos para um cercado no mês/ mo logar Logradôro, e ao sahirem 

de/ Caza em uma pequena distancia/ observaõ- se de Caminho duas pol/ tras, o que obrigou o 

interrogado  ao Seu/ escravo Raymundo a desviarem-se tam/ bem do Caminho para procural-

as/ em cuja occaziaõ o interrogado vio a escra/ va Marta, que estava tirando um pouco/ de 

madacarú que incontradas as pol/ tras pelo escravo Raymundo continua/ raõ ao Seu destino, e 

lá chegando pas/ saraõ toda a tarde voltando para caza/ ao pór do sol./ Perguntado se durante a 

tarde o inter/ rogado, ou seu escravo vieraõ ao logar/ de nominado Barra, e a que fim?/ 

Respondeu que nem elle interrogado, nem/ o seu escravo Raymundo voltaraõ a Bar/ ra na 

tarde de treze do espirante mes,/ Se naõ quando, ao Sol posto havia ter/ minado de dar rama 

ao gado/ Perguntado se quando chagaraõ em caza/ na noitinha de treze já sabiaõ do as/ 

sassinato do Senhor Antonio Bento?/ Respondeu que a inda naõ, e que/ ali tendo chegado fôra 

jantar, de/ pois do que seguiraõ para a Vazan/ te e Só tiveraõ noticia do assassi/ nato de pois 

de incontrado o cada/ ver/ Perguntado se Sabe quem assassinou// Seu pai/ Respondeu que naõ 

sabe; mas que/ se attribuiu a Joaõ Martinho Correia/ de Oliveira, por ser a unica pessõa/ com 

quem elle era intrigado a oito an/ nos./ Perguntado se era maltratado por/ seu pai?/ Respondeu 

que naõ, e que pelo com/ trario sempre foi muito bem trata/ do por seu pai e estreita amizade/ 

os legava./ Perguntado se seu pai custumava/ maltratar Seus escravos e ao escra/ vo 

Raymundo, e se falava em vende/ los?/ Respondeu que nem um couza nem/ outra./ dada a 



175 
 

pallavra ao Promotor Publico in/ terino da Comarca, para requerer o que/ fosse a bem da 

justiça. Por este foi de/ clarado que estava satisfeito./ Dada a pallavra aos indiciados para/ 

requererem o que intenderem a bem de/ Seu direito./ Pelo Advogado destes foi requerido que/ 

se perguntasse quem foi que agu/ ou na sexta feira, vinte e seis do Ca/ dente mes a vazante 

que pertencera/ ao finado Antonio Bento e que fi/ ca junto da de Francisco Antonio de 

Oliveira conhecido por Francisco/ Bispo// O que ouvido pelo Juis, deferido e perguntado, pelo 

interrogado foi respon/ dido, que suponhe naõ ter sido/ a gôada a vazante nesse dia, pois/ já a 

muitos naõ era agoada regu/ larmente em consequencia de já está/ quaze acabada./ Dada a 

pallavra ao curador do escravo/ por este foi dito que nada tinha/ a requerer/ E por nada mais 

haver respondido, nem lhe ser perguntado, mandou o Juis lavrar/ este auto, que assignou e 

rublicou, com/ o interrogado, com o Promotor Publico/ da Comarca, com os indiciados eo 

Advo/ gado destes, com o curador do escravo Rai/ mundo assignando arogo deste Joaõ 

Gualberto Luis de Souto, comigo esri/ vaõ; do que tudo dou fé Eu Gonçalo/ Trigueiro da 

Costa escrivaõ escrevi/ Silvino Barrôso de Carvalho/ Manoel Correia da Costa/ Amaro 

Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ 

Joaõ Gualberto Luis de Souto/ Cassiano José da Costa/ Joaõ Veriato Mª de Sousa/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa// (117) Auto de perguntas a escrava Jozefa/ Aos trinta e um dias do mes  

de Outubro/ do anno do Nascimento do Nosso Senhor Je/ zus Christo de mil oito centos 

Setenta/ e Setenesta Cidade do Pombal, na ca/ za da Camara Municipal ahi prezen/ te o 

Delegado de Policia, Alferes Silvino/ Barrozo de Carvalho, comigo escrivaõ/ de seu cargo a 

baixo nomeado, pelo/ dito Juis foraõ feitas a escrava Jozefa/ as perguntas seguintes:/ 

Perguntado qual o nome, idade, es/ tado, feliaçaõ, naturalidade profissaõ e re/ zidencia?/ 

Respondeu chamar-se Jozefa, com qua/ renta e cinvo annos de idade, solteira/ filha natural de 

Maria escrava que foi/ do finado Damaceno Correia,/ natural desta Freguesia, escrava dos 

Her/ deiros do finado Antonio Bento d’Olivei/ ra Correia, rezide no logar de nome/ nado 

Barra deste Termo/ Perguntado por que motivo concor/ dou com o assassinato de Seu Senhor 

Na/ tonio Bento d’Oliveira Correia?/ Respondeu que naõ concordou, que/ nenhum motivo 

tinha para estar./ Perguntado Se Sabe em que se ocupa/ raõ na tarde de treze do espirante mes/ 

seu filho Raymundo e Seu Senhor/ messo Manoel/ Respondeu que Sabe terem elles ido// ido 

levar uns animais para o Logra/ dôro, aonde hiaõ dar rama ao gado/ tendo sahido de caza 

aomeio dia pouco/ mais ou menos, e só tendo voltado a/ noitinha. Chegaraõ em caza, Ceiaraõ/ 

e foraõ para a vazante cumprir/ ordens que haviaõ ricibido para/ agôa-lo e tendo chegado a 

vazante de/ Sebastiaõ Perguntaraõ pelo Senhor/ Antonio Bento e verificando que/ ali Se naõ 

achava, rezolveraõ procu/ ra-lo e o incontraraõ morto/ Perguntado se sabe quem matou o Se/ 
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nhor Antonio Bento?/ espondeu que naõ sabe mais que/ se attribui ao Senhor Joaõ Martinho/ 

Correia de Oliveira unico inimigo da/ quelle/ Perguntado se conhece Francisco Na/ tonio de 

Oliveira?/ Respondeu que o conhece e que naõ/ o tinha em má-conta; mais que de/ pois de seu 

Segundo de poimento/ o tem em conta de um caluniador/ e capas de Cometter os mais horro/ 

rôzos crimes./ Perguntada se era maltratada por seu/ Senhor, ou se algum motivo havia/ para 

odial-o./ Respondeu que sempre foi tra/ tada pelo Seu Senhor Antonio Bento,/ que nenhum 

motivo tinha para/ odial-o e que pelo contrario tinha// tinha motivo para estimal-o e de feito/ 

estimava-o pois foi a quem a criou/ e era opai que tinha/ Perguntado se Seu Senhor Antonio/ 

Bento custumava maltratar Seus/ Senhores moços/ Respondeu que naõ, e que consagra/ vaõ-

se um testamente muita amizade./ Dada a pallavra ao Promotor Publico in/ terino da Comarca 

para requerer o que/ fosse abem da justiça./ Por este foi requerido que se perguntasse/ a 

interrogada Se Sabe donde vinha Fran/ cisco Antonio de Oliveira na manha/ de vinte e sete do 

cadente mes, tra/ zendo um sacco contendo algumas coaza/ que Se naõ verificou o que era./ O 

que ouvido pelo Juis deferido e pergun/ tado a interrogada, por esta foi respon/ dido, que 

indagando de Francisco An/ tonio de Oliveira donde elle vinha na/ manha de vinte e sete do 

espirante,/ por elle foi dito que vinha da caza,/ de Anninha tecedeira, mas que seu/ Senhor 

moço Sebastiaõ lhe dissera/ que na mesma manha o encontra/ ra e perguntando-lhe donde 

vinha, elle/ lhi respondera que da caza de Bar/ tholomeu Correia Do arte e nesta/ occaziaõ a 

interrogada o Vio o próprio/ Francisco Antonio de Oliveira dizer/ que naõ Viera nem de uma 

par/ te nem de Outra e Sim da caza do// do Senhor Jozé Pedro da Costa e Souza,/ onde fora 

pedir uma tigella de fa/ rinha imprestada a Porfito An/ tonio de Souza, no que foi servido/ e a 

trazia na occaziaõ em que fora in/ contrado, sendo que naõ declarou isto/ a Sebastiaõ por que 

este nunca lhe/ custumava responder direito as suas/ perguntas e que naõ desse a interroga/ da, 

por que naõ queria que esta sou/ besse de seus negocios/ Dada a pallavra aos indiciados para/ 

requerer oq eu fosse a bem de Seu de/ reito./ Pelo advogado destes foi requerido que/ Se 

perguntasse a interrogada, qual/ a razaõ por que naõ tendo motivo pa/ ra recriar da acçaõ da 

justiça, com/ relaçaõ ao assassinato do Senhor Anto/ nio Bento, foi declarar a Francisco/ 

Antonio de Oliveira que lhe daria al/ gum dinheiro Se oltivesse, para lhe re/ tirar-se desta 

terra, eobrigar-se-hia/ mandar lhe de pois a tomalia./ O que ouvido pelo Juis, deferido e per/ 

guntado a interrogada./ Por esta foi respondido que tendo tido/ notiça de um Francisco 

d’Oliveira pergun/ tava-se, mediante uma pega, a Calun/ niar, o escravo Raymundo filho da/ 

interrogada, esta a conselho de Sua/ Senhora moça Amara rezolveu-se/ ahi a ti aonde Se 

achava aquelle// com quem conversou a cerca do que/ se dizia, e pediu-lhe que cazo ouvesse/ 

de Caluniar ao Seu filho Se retirasse/ da qui, para o que se tivesse dinheiro/ lhe daria algum; 
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mais que naõ lhe/ fallou em familia./ Dada a pallavra ao curador do escra/ vo Raymundo, por 

este foi dito que/ nada tinha arrequerer./  E por nada mais haver respondido nem/ lhe ser 

perguntado, mandou o Juis lavrar/ este acto que assignou e rubricou as/ signado arogo da 

interrogada por esta/ naõ saber ler nem escrever Antonio/ Trigueiro da Costa e Manoel 

Silvestre/ de Barros Cavalcante Junior, testemunhas/ presencian, com os indiciados Joaõ Mar/ 

tinho Correia de Oliveira e Cassimiro Nu/ nes da Costa e Souza, o Advogado destes/ o 

curador de Escravo Raymundo assig/ nando arrogo deste Noé Luis de Souto/ com o Promotor 

Publico da Comarca, comi/ go Escrivaõ do que tudo dou fé Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa 

escrivaõ escrevi/ Silvino Barrôso de Carvalho/ Manoel Silvestre Cvl
te
/ Antonio Trigueiro da 

Costa/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da 

Costa e Souza/ Noé Luis de Souto/ Cassiano Jozé da Costa/ Joaõ Veriato Maria de Sousa/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa// (118) Auto de perguntas a escrava Marta/ Aos trinta e um dias 

do mes de Outubro,/ do anno de mi oito centos Se/ tenta e sete, nésta Cidade de Pombal/ na 

Caza da Comarca Municipal ahi/ prezente O Delegado de Policia Alferes/ Silvino Barrozo e 

Carvalho, comigo/ escrivaõ de seu cargo abaixo nomeado,/ pelo dito Juis foraõ feitas a 

escrava/ Raymunda digo Marta/ as perguntas seguintes:/ Perguntado o que sabe sobre o 

assassina/ to de Antonio Bento?/ Respondeu que nada sabe, tendo a penas Vis/ to nessa tarde 

passarem junto a interro/ gada, o menor Manoel Correia da Costa/ eo Escravo Raymundo, 

indo este mui/ to apressado e Com as manga da camiza/ e com a seroula arregassadas 

pedindo/ Raymundo a interrogada, que desta fos/ se em caza d’elle naõ dicesse que o tinha/ 

Visto por alli, tendo visto a interrogada/ que o menor Manoel Conduzia um/ objecto que 

procurava ocultar, tem/ do este sidado a tardinha e naõ tem/ do a interrogada observado se 

elles/ mostravaõ vestigios de sangue na/ rouba/ Dada a pallavra ao Promotor Publico/ interino 

da Comarca aos indiciados/ eo Advogado destes e o Curador do Escra// do Escravo 

Raymundo por todos foraõ/ respondidos que estavaõ satisfeitos/ E por nada mais saber, nem 

haver re/ pondido mandou o Juis lavrar este auto/ que assignou e rubricou, assignando arrogo/ 

da interrogada, por esta naõ saber es/ crever Joaõ Gualberto Luis de Souto/ e Noé Luis de 

Souto, testemunhas pre/ zenciais, com indiciados o procurador/ deste com o Curador do 

Escravo Raymun/ do assignando arrogo deste Antonio Tri/ gueiro da Costa, com o Promotor 

Publico/ interino da Comarca comigo escrivaõ;/ do que tudo dou fé. Eu Gonçalo Trigueiro/ da 

Costa escrivaõ escrevi./ Silvino Barrôso de Carvalho/ Noé Luis de Souto/ Joaõ Gualberto Luis 

de Souto/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Antonio Trigueiro da Costa/ Joaõ Martinho Corrª de 

Olivª/ Cassmiro Nunes da Costa e Souza/ Cassinao José da Costa/ Joaõ Veriato Mª de Souza/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa// (119) Juntada/ Aos trinta e um dias do mes de Outubro/ de mil 
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oito centos Setenta e Sete, nesta/ Cidade do Pombal, e meu cartorio faço/ juntada aestes autos 

a portaria que a/ diante Seve E para constar fis este ter/ mo Eu Gonçalo Trigueiro da Costa es/ 

crivaõ escrevi// (120) O Carcereiro da cadeia publica desta/ Cidade, entregue ao official de 

Justiça que/ esta lhe aprezentar, os indiciados Joaõ/ Martinho Correia d’Oliveira, Cassimiro/ 

Nunes da Costa e Souza eo Escravo Ray/ mundo que ahi se achaõ a desposiçaõ/ deste juizo a 

fim de assistirem ao inque/ rito de testemunhas e verem-se proces/ sar pelo crime de 

homicidio de que/ saõ accuzados. O que cumpra Cidade/ de Pombal 31 de Outubro de 1877/ 

Eu Gonçalo Trigueiro da Costa Es/ crivaõ escrevi./ Barrôso/ (121) Recibi os prezos constante 

da portaria Su/ pra ificaõ riculhidos â mesma Cadeia/ Cidade de Pombal 31 de Outubro de 

1877/ O Carcereiro interino/ Vicente Coêlho Severo/ (122) Clh
am

/ Aos trinta e um dias do mes 

de Ou/ tubro de mil oito centos Setenta e Se/ te nésta Cidade de Pombal, em meu car/ torio 

faço estes autos concluzos ao Dele/ gado de Policia Alferes Silvino Barrôso/ de Carvalho E 

para constar fis este ter/ mo Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escr/ vaõ escrevi/ (123) Achando-

se n’esta Ciade as tes/ temunhas Damiana Maria da Con/ ceiçaõ Francisca Fernandes d’Al/ 

meida e Pedro Theodoro de Sousa, o/ escrivaõ as notifique para deporem/ hoje, pelas 10 horas 

da manha na/ casa da Comarca Municipal da Ci/ tados o Promotor Publico, o advo/ gado dos 

indiciados e passe por/ taria para o comparecimento d’estes/ Cidade de Pombal, 06 de 

Novembro/ de 1877/ Barrôso/ (124) Data/ Aos seis dias do mes de Novembro de mil/ oito 

centos Setenta e Sete, nésta Cidade/ de Pombal, em meu cartorio me foraõ/ entregues estes 

autos por parte do Dele/ gado de Policia Alferes Silvino Barroso/ de Carvalho, E para constar 

fis este ter/ mo Eu Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ escrevi/ (125) Certidaõ/ Certifico que 

em vertude do despacho re/ tro e supra notifiquei nésta Cidade/ as testemunhas Damiana 

Maria da/ Conceiçaõ, Francisca Fernandes d’Al/ meida e Pedro Theodoro de Souza por/ tado 

contendo do mesmo despacho/ e bem assim citei taõ bem ao Promotor/ Publico interino da 

Comarca Joaõ/ Veriato Maria de Souza eo Advoga/ do dos indiciados por todo conteudo do/ 

mesmo despacho do que ficaraõ bem// bem sciente e dou fé Cidade de Pom/ bal 6 de 

Novembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (126) Assentada/ Aos seis dias 

do mes de novembro do/ anno do Nascimento de Nosso Senhor/ Jezus Christo de mil oito 

centos Se/ tenta e Sete, nésta Cidade de Pombal/ ba caza da Comarca Municipal,/ ahi prezente 

o Delegado de Policia Al/ feres Silvino Barrozo de Carvalho comi/ go esscrivaõ de seu cargo 

abaixo nomea/ do prezentes o Promotor Publico in/ terino da Comarca Joaõ Veriato Ma/ ria 

de Souza, os indiciados Joaõ Mar/ tinho Correia de Oliveira e Cassimiro/  Nunes da Costa e 

Souza, eo Advo/ gado destes, Amaro Fernandes de Car/ valho, pelo dito Delegado forõ in/ 

queridos as testemunhas que adiante/ Sevê E para constar fis este termo/ Eu Gonçalo 
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Trigueiro da Costa/ Escrivaõ escrevi./ (127) 11 Testemunha/ Francisca Fernandes d’Almeida, 

com/ trinta e sete annos de idade, vive do Ser/ viço do mestiço da sua caza, cazada, na/ tural 

desta Freguesia, moradôra nas/ Almas deste Termo, aos costumes desse// disse nada 

testemunha jurada aos San/ tos Evangelhos em um livro d’elles em/ que pós sua maõ direita e 

prometteu/ dizer averdade do que soubesse e lhe fos/ se perguntado. Esendo inquerido sobre/ 

o facto constante do corpo de delicto que/ lhe foi lido e declarado?/ Respondeu que sabe ter 

sido assassina/ do, a treze do mes proximo passado, o in/ felis Antonio Bento de Oliveira 

Correia,/ e que geralmente Se attribui a autoria/ do Crime á o indiciado prezente Joaõ/ 

Martinho Correia de Oliveira, pois qie era o unico inimigo da quelle/ Perguntado se disse á 

Joaõ Lazaro de Maria/ que Joaõ Martinho em prezença da tes/ temunha havia jurado vingar-se 

de/ Antonio Bento de Oliveira Correia?/ Respondeu que naõ disse a Joaõ Lazaro/ mas que 

oito dias depois do assassina/ to de Antonio Bento, tendo a testemu/ nha ido a caza da familia 

deste, de/ clarou que havia por muitas vezes ou/ vido Joaõ Martinho protestar vingar/ se do 

mesmo infelis. Disse a testemunha/ que realmente que por muitas vezes que/ foi a caza de 

Joaõ Martinho, Sempre/ ouvia este dizer, que ainda vivendo/ cem annos enquanto sentisse a 

seca/ tres de um ferimento que lhe havia/ feito Antonio Bento, acabaria com/ este tendo a 

testemunha sempre o re/ provado, até que por semelhante mo// motivo foi forçada a naõ 

frequentar/ mais a caza delle/ Dada a pallavra ao Promotor Publico/ interino da Comarca para 

requerer/ o que fosse a bem da justiça; por/ este foi declarado que nada tinha/ a requerer/ Dada 

a pallavra aos indiciados e ao/ Advogado destes, para contestar a bem/ da sua defeza./ Pelo 

indiciado Joaõ Martinho foi com/ testada a testemunha dizendo que/ nunca havia jurado 

vingar-se do/ infelis Antonio Bento/ Pela testemunha foi sustentado o seu de/ poimento./ Dada 

a pallavra digo pelo Advogado/ foi dito que nada tinha a constestar/ nem requerer/ E por nada 

mais saber nem lhe/ ser perguntado deu-se por findo/ o Seu de poimento que de pois de/ lhe 

ser lido e achar conforme as/ signou a Seu rogo por naõ saber/ ler nem escrever Manoel 

Silvestre de/ Barros Cavalcante Junior com o Juis/ com os indiciados eo Advogado destes/ 

com o Promotor Publico interino da/ Comarca Comigo escrivaõ; do que tudo/ dou fé Eu 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ escrevi – Barrôso - / Manoel Silvestre Barros Cav
cte

 J
or

// 

Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e 

Souza/ Joaõ Veriato Maria de Sousa/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (128) 12 Testemunha/ 

Damiana Maria da Conceiçaõ com cin/ coenta e cinco annos, pouco mais ou menos,/ vive de 

serviço do mestiço de Sua caza,/ Cazada, natural desta Freguezia, mora/ doura na Vaçoura 

deste Termo; aos cus/ tumes disse nada testemunha jurada/ aos Santos Evangelhos em um 

livro/ delles em que pós a sua Sua maõ direita/ e prometteu dizer a verdade do que/ soubesse e 
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lhe fosse perguntado. Esen/ do inquerida sobre o facto constante/ do corpo de delicto que lhes 

foi lido e declarado?/ Respondeu que a treze do mes de Outubro/ proximo passado, ao 

amostrar estando em/ caza de Sua residencia no logar deno/ minado Vaçoura déste Termo ali 

che/ gou Francisco Antonio de Oliveira, que/ hia convidar a testemunha para assistir/ ao parto 

de sua mulher, e nessa occa/ ziaõ contou a testemunha que Anto/ nio Correia havia morrido, 

dizendo/ que Sopunha ter sido de morte apre/ çada pois que ao paçar pela caza/ de Antonio 

Bento, ouvio gritarem/ na entrada pedindo uma rede e decla/ rando, que era para conduzir o 

ca// o cadaver délle, dizendo o mesmo Fran/ cisco Antonio de Oliveira que naõ/ tinha ido ao 

logar onde estava o ca/ daver. Sabe a testemunha que Antonio/ Bento fôra assassinado; mais 

naõ as/ bem quem o assassinou./ Perguntado se na tarde de treze do mes/ proximo passado 

Vio Manoel Correia/ da Costa e Seu escravo Raymundo,/ no logar Logradôro?/ Respondeu 

que ouvio a tardinha, no/ logar Logradôro auma legoa de dis/ tancia da Barra, estando ambos 

em/ pregados de dar ramas a gados./ Dada a pallavra ao promotor Publico/ interino da 

Comarca, para requerer o que/ lhe fosse a bem da justiça./ Por este foi requerido que se 

perguntasse/ a testemunha Se durante a noite de tre/ ze do mes proximo passado, Francisco/ 

Antonio de Oliveira esteve sempre/ em caza de Sua rezidencia, ou Se fes/ alguma auzencia./ 

O que ouvido e deferido eperguntadoa tes/ temunha por esta foi respondido/ que elle estivera 

sempre em caza, tendo/ se recuzado a acceitar o convite que/ lhe fora feito por Manoel de Bar/ 

ros para ir a caza do finado, allegou/ de estar muito maçado./ Dada a pallavra aos indiciados 

eo Advo/ gado destes para contestar a testemu/ nha e requerer o que fosse a bem// a bem de 

Sua defeza./ Pelo Advogado dos indiciados foi requerido/ que se perguntasse a testemunha se/ 

Manoel Correia da Costa eo Escravo/ Raymundo á veraõ em sua passagem/ pelo Logradôro?/ 

O que foi ouvido pelo Juis e deferido e per/ guntado a testemunha por esta foi respon/ dido 

quer Soponhe naõ ter sido vis/ ta por Manoel Correia da Costa, nem/ pelo Escravo 

Raymundo, pois que este es/ taca cortando rama, de costas para es/ trada e a quelle estava 

occupado em aras/ tal-a para jundo do gado que estava/ um pouco arredado da estrada./ E por 

nada mais saber nem lhe ser per/guntado deu-se por findo o Seu depoi/ mento que depois de 

lhe ser lido e achar/ Conforme, assignou a Seu rogo por naõ/ saber ler nem escrever o Capitaõ 

Gonçalo/ Jozé da Costa Pacote, com o Juis, com os/ indiciados e o Advogado destes, como 

Promotor/ Publico interino, comigo escrivaõ / de que tudo dou fé. Eu Gonçalo Triguei/ ro da 

Costa escrivaõ escrevi/ - Barrôso -/ Gonçalo Jozé da Costa Pacote/ Amaro Fernandes de 

Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Joaõ Veriato Mª 

de Sousa/ Gonlaço Trigueiro da Costa// (129) 13 Testemunha/ Pedro Theodoro de Souza, com 

quarenta/ e Sete annos de idade, jornaleiro, cazado/ natural desta Freguesia, morador na/ 



181 
 

Vaçoura deste Termo; aos custumes/ disse nada testemunha jurados aos/ Santos Evangelhos 

em um livro delles em/ que pós a maõ direita e prometteu/ dizer a verdade de que soubesse e 

lhe fosse/ perguntado. E sendo inquerido sobre o/ facto constante da petiçaõ de denuncia/ que 

lhe foi lida digo constante do auto/ do corpo de delicto que lhe foi lido e de/ clarado?/ 

Respondeu que sabe ter sido assassi/ nado Antonio Bento d’Oliveira Cor/ reia na tarde de 

treze do mes proximo/ passado; que se attribui a autoria do as/ sassinato a Joaõ Martinho 

Correia/ de Oliveira/ Perguntado se natarde do assassinato/ Vio Manoel Correia da Costa, e 

seu/ escravo Raymundo?/ Respondeu que os Vio no corrigo da/ Catingueira, a uma legôa de 

distancia/ do logar denominado Barra, estando/ o escravo a cortar ramas e o Manoel/ Correia 

da Costa, a conduzir para/ os gados sendo este serviço em pouco/ arredado do caminho por 

onde passou/ a testemunha, pelo que soponhe esta/ naõ ter sido vista por elles// Dada a 

pallavra ao promotor Publico/ interino da Comarca por este foi decla/ rado que nada tinha 

arrequerer./ Dada a pallavra aos indiciados eo Ad/ vogado destes, para contestar a testemu/ 

nha e requerer o que fosse a bem de/ sua defeza, por este foi declarado que estava satisfeito/ E 

por nada mais saber nem lhe ser pergunta/ do deu-se findo o Seu depoimento que depo/ is de 

lhe ser lido e achar conforme assignou/ a Seu rogo por naõ saber lêr nem escrever/ assignou a 

seu rogo o Capitaõ Gonçalo/ Jozé da Costa Pacote, com o Juis, com o/ Promotor Publico 

interino da Comarca/ os indiciados o Advogado destes, comigo es/ crivaõ; do que tudo dou fé 

Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ - Barrôso -/ Gonçalo Jozé da Costa Pacote/ 

Amaro Fernandes de Carv
lo

/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e 

Souza/ Joaõ Veriato Mª de Sousa/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (130) Juntada/ Aos seis dias 

do mes de Novembro de mil oito/ centos Setenta e Sete, nésta Cidade do Pom/ bal em meu 

Cartorio faço juntada a estes/ autos a portaria que adiante Sevê E pa/ ra constar fis este termo 

Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ es/ crevi// (131) O Carcereiro da cadeia publica 

desta/ Cidade e entregue ao official de Justiça/ que esta lhe a prezentar os prezos Joaõ/ 

Martinho Correia de Oliveira e Cassimiro/ Nunes da Costa e Souza, que lhe Se achaõ/ aordem 

e disposiçaõ deste Juizo, a fim/ de assistir ao inquerito de testemunhas,/ e devem-se processar 

pelo crime de ho/ micidio de que saõ accuzado O que/ cumpra Cidade do Pombal 6 de 

Novem/ bro de 1877 – Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ escrevi/ - Barrôso -/ (132) 

Recibi os prezos constante daa porta/ ria Supra ificaõ riculhidos á mesma/ Cadeia Cidade di 

Pombal 6 de No/ vembro de 1877/ O Carcereiro interino/ Vicente Coêlho Severo/ (133) 

Clh
am

/ Aos sete dias do mes de Novembro de/ mil oito centos Setenta e Sete nésta/ Cidade de 

Pombal, em meu carto/ rio faço estes autos concluzos ao/ Delegado de Policia Alferes Silvi/ 

no Barrôzo de Carvalho E para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa 
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escrivaõ/ escrevi//(134) Achando-se presentes n’esta cidade as/ testemunhas Raimundo Alves 

de Sousa,/ e Francisco Igacio Cardoso, o escri/ vaõ as notifique para deporem hoje/ as duas 

horas da tarde em casa/ da Comarca Municipal, citados o Pro/ motor Publico, o advogado dos 

indicia/ dos e passe portaria para o com/ parecimento d’estes – Cidade do/ Pombal, 8 de 

Novembro de 1877/ - Barrôso -/ (135) Data/ Aos oito dias do mes de Novembro de/ mil oito 

centos setenta e sete nés/ ta Cidade de Pombal, em meu car/ torio me foraõ entregues estes 

autos/ por parte do Delegado de Policia/ Alferes Silvino Barrôso de Carvalho/ E para constar 

fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa es/ crivaõ escrevi/ (136) Certidaõ/ Certifico que 

em vertude do despacho/ Supra notifiquei nésta Cidade, as/ testemunhas Raymundo Alves de 

Souza/ e Francisco Ignacio Cardôzo, por todo/ conteudo do mesmo despacho de/ que ficaraõ 

bem sciente, e bem/ assim citei taõ bem ao Promotor/ Publico interino da Comarca, Joaõ Veri/ 

Veriato Maria de Souza eo Advoga/ do dos indiciados. E para constar pas/ so a prezente 

certidaõ e dou fé Ci/ dade do Pombal 8 de Novembro de 18/77 O Escrivaõ/ Gonçao Trigueiro 

da Costa/ (137) Assentada/ Aos oito dias do mes de Novembro,/ do anno do Nascimento do 

Nosso Senhor/ Jezus Christo de mil oito centos / Setenta e sete, nésta Cidade do Pom/ bal, na 

caza da Comarca Munici/ pal ahi prezente o Delegado de Po/ licia Alferes Silvino Barrôso/ de 

Carvalho comigo escrivaõ de Seu/ cargo a baixo assignado prezentes/ os indiciados Joaõ 

Martinho Cor/ reia de Oliveira e Cassimiro Nu/ nes da Costa e Souza eo Advogado/ destes,  

revelia do Promotor Publi/ co interino da Comarca Joaõ Ve/ riato Maria de Souza, pelo dito 

De/ legado foraõ inqueridos as testemu/ nhas que adiante Sevê E para cons/ tar fis este termo 

Eu Gonçalo Tri/gueiro da Costa escrivaõ escrevi/ (138) 14ª Testemunha/ Raymundo Alves de 

Souza, com vin/ te e quatro annos de idade, negoci//negociante, solteiro, natural desta Fre/ 

guesia moradr desta Cidade, aos/ custumes disse nada testemunha/ jurada aos Santos 

Evangelhos em/ um livro delles, em que pós sua maõ/ direita e prometteu dizer a verdade/ do 

que soubesse e lhe fosse pergunta/ do E sendo inquerido sobre os factos/ constantes do corpo 

de delicto que lhe/ foi lido e declarado?/ Respondeu sabe ter sido assassi/ nado Antonio Bento 

de Oliveira Correia a treze do Corrente mes no lo/ gar de nominado Barra deste termo;/ que 

por algumas pessoas tem ouvi/ do dizer, que o autor do assassinato/ foi Joaõ Martinho Correia 

de/ Oliveira; mas que Francisco Anto/ nio de Oliveira disse a testemunha/ que o autor do 

assassinato fora Ray/ mundo, escravo de Manoel Correia/ da Costa, sendo este conivente etaõ/ 

bem a mai daquelle de nome Joze/ fa Disse que Francisco Antonio/ de Oliveira instado por 

Maria/ mulher de Vicente Alves, e irmaõ/ do indiciado Joaõ Martinho, conse/ guira que o 

escravo lhe confessasse/ o seu crime de pois de instado pa/ ra isto de o haver negado formal/ 

mente e de pois de haver recebido/ promessa para ser homisiado/ longe desta terra, em logar 
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onde// onde fosse conhecido digo onde naõ/ fosse conhecido, nem visto por pe/ sõa que o 

conhecesse./ Perguntado se havia motivo pa/ ra attribuisse a Joaõ Martinho/ o assassinato de 

Antonio Bento de/ Oliveira Correia?/ Respondeu que o motivo por que/ attribuem a Joaõ 

Martinho a/ autoria do assassinato é por que/ eraõ intrigados a annos./ Perguntado Se havia 

motivo para/ o escravo Raymundo assassignar a Antonio Bento e para acceitarem/ a 

complicidade do crime Manoel/ Correia da Costa e a escrava Joze/ fa?/ Respondeu que o 

escravo Raymun/ do, o motivo que tinha para assas/ sinar a Antonio Bento era nu/ trir 

relações ilicitas com/ uma irmã daquelle, por cujo mo/ tivo taõ bem era conivente a/ esrava 

Jozefa may de ambos,/ sendo conivente Manoel Correia/ pela amizade que tinha ao escravo,/ 

tendo a testemunha ouvido tudo is/ to de Jozé Pedro da Costa e Souza,/ irmaõ do indiciado 

Joaõ Martinho./ Dada a pallavra aos indiciados,/ e ao Advogado destes/ Por elles foi dito que 

naõ tinhaõ a contestar//Pelo advogado foi requerido que se/ perguntasse a testemunha Se no/ 

dia vinte de Outubro proximo passa/ do vio no logar do delicto digo pas/ sado indo a 

testemunha em commissaõ junto com o Senhor Alferes/ Rogello Alperiano Virgulino Ur/ tiga 

e outros no logar do delicto, vio/ rastro de Joaõ Martinho?/ O que ouvido pelo Juis deferido e 

per/ guntado a testemunha por esta foi/ respondido que a penas vio um/ rasto junto a vazante 

de Joaõ Mar/ tinho, e quel lhe disse Sebastiaõ Ma/ ria Correia de Oliveira haver com/ ferido e 

verificado ser da quelle,/ E por nada mais saber nem lhe/ ser perguntado deu-se por findo/ o 

seu de poimento que de pois de lhe/ ser lido e achar conforme assignou/ Com o Juis com os 

indiciados eo/ Advogado destes comigo escrivaõ./ de que tudo dou fé Eu Gonçalo/ Trigueiro 

da Costa escrivaõ escre/ vi/ - Barrôso -/ Raymundo Alves de/ Souza Amaro FCarvalho/ Joaõ 

Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa// 

(139) 15 Testemunha/ Francisco Ignacio Cardozo, com/ vinte e um annos de idade, jornalhei/ 

ro, solteiro natural desta Freguesia/ morador nésta Cidade aos custumes/ disse nada 

testemunha jurada aos/ Santos Evangelhos em um livro del/ les em que pós sua maõ direita/ e 

prometteu dizer a verdade de que/ soubesse e lhe fosse perguntado/ E sendo inquerida sobre o 

facto constan/ te do corpo de delicto que lhe foi lido e declarado?/ Respondeu que saber por 

ouvir di/ zer que quem assassinou Anto/ nio Bento de Oliveira Correia, fo/ ra Joaõ Martinho 

Correia de / Oliveira, e que de mais circunstan/cia alguma sabe./ Dada a pallavra aos 

indiciados/ eo Advogado destes, para contestar/ a testemunha e requerer o que/ fosse a bem de 

sua de feza/ Por estes foi dito que nada tinha a contestar./ Pelo Advogado foi requerido que/ 

se perguntasse a testemunha se/ taõ bem tem ouvido dizer, que/ fora autor do assassinato de/ 

Antonio Bento de Oliveira Rai/mundo escravo de Manoel Cor/ reia da Costa.// O que foi 

ouvido pelo Juis deferidoo e per/ guntado a testemunha por esta foi/ respondido 
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affirmativamente/ E por nada mais saber nem lhe ser/ perguntado deu-se por findo o Seu/ de 

poimento que de pois de lhe ser/ lido e a char conforme assignou a Seu/ rogo por naõ saber ler 

sem escre/ ver Octaviano Aurelio Arnaud/ Formiga, com o Juis, com os indi/ ciados eo 

Advogado destes, comigo/ Escrivaõ do que tudo dou fé Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ 

vaõ escrevi/ - Barrôso - / Octaviano Aurelio Arnaud For
ma

/ Amaro Fernandes de Carv
lo

/ Joaõ 

Martinho Corrª de Olivª/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

(140) Juntada/ Aos oito dias do mes de Novembro de/ mil oito centos Setenta e sete nés/ ta 

Cidade do Pombal em meu car/ torio me foraõ digo cartorio faço aes/ tes autos juntada da 

portaria que/ a diante Sevê E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa 

escrivaõ escrevi// (141) O Carcereiro da Cadeia publica desta Cida/ de entregue ao official de 

Justiça que esta/ lhe aprezenta os indiciados Joaõ Marti/ nho Correia de Oliveira e Cassimiro 

Nunes/ da Costa e Souza, que se achaõ recolhi/ dos a mesma Cadeia aordem e deposi/ çaõ 

deste Juizo, a fim de assistir ao in/ querito de testemunhas e ver-se pro/ cessar pelo crime de 

homicidio de que/ saõ accuzados. O que cumpra a Cidade/ de Pombal 8 de Novembro de 

1877/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi/ - Barrôso -/ (142) Recibi os prezos 

constante da portaria Su/ pra ificaõ riculhidos á mesma Cadeia/ Cidade de Pombal 8 de 

Novembro de 1877,/ O Carcereiro interino/ Vicente Coêlho Severo/ (143) Clh
am

/ Aos nove 

dias do mes de Novembro de mil/ oito centos Setenta e sete nésta Cidade/ de Pombal, em meu 

cartorio faço estes autos/ concluzos ao Delegado de policia Al/ feres Silvino Barrôso de 

Carvalho E pa/ ra constar fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ o/ escrevi/ 

(144) Ao Ilmo Snr Doutor Juis Municipal, para/ dos devidos fins – Cid
e
 de Pombal, 9 de 

Novembro de 1877/ - Barrôso -// (145) Data/ Aos des dias do mes de Novembro de/ mil oito 

centos Setenta e sete, nesta/ Cidade de Pombal, em meu cartorio/ me foraõ entregues estes 

autos por/ parte do Delegado de Policia Alferes/ Silvino Barrozo de Carvalho E pa/ra constar 

fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi/ (146) Clh
am

/ E logo no 

mesmo dia mes anno/ logar Supra declarado faço estes/ autos concluzos ao Juis Municipal/ 

Doutor Venancio Augusto de Ma/ galhães Neiva. R para constar fis/ este termo Eu Gonçalo 

Trigueiro/ da Costa escrivaõ escrevi/ (147) Vista so Promotor Publico da Comar/ca. Pombal, 

10 de Novembro de 1877./ VNeiva/ (148) Data/ Aos des dias do mes de Novembro/ de mil 

oito centos Setenta e Sete/ nésta Cidade do Pombal, em meu/ Cartorio me foraõ entregues 

estes/ autos por parte do Juis Munici/ pal Doutor Venancio Augusto/ de Magalhães Neiva E 

para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ escre/vi// (149) Vista/ E 

logo no mesmo dia mes anno e lo/ gar Supra de clarado faço este autos/ com vistas ao 

Promotor Publico in/ terino da Comarca Joaõ Veriato Ma/ ria de Souza. E para constar fis/ 
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este termo Eu Gonçalo Triguei/ ro da Costa escrivão escrevi/ (150) Vai a denuncia escripta 

em uma/ tolha de papel separada./ Pombal 10 de Novembro de / 1877/ O Prom
or

 inte
o
/ Joaõ 

Veriato Mª de Szª/ (151) Data/ Aos des dias do mes de Novembro de/ mil oito centos Setenta 

e Sete, nés/ ta Cidade de Pombal em meu car/ torio, me foraõ entregue, estes au/ tos por parte 

de Promotor Publico in/ terino da Comarca E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo 

Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ (152) Clham/ E logo no mesmo dia mes e anno e/ logar 

Supra declarado faço estes au/ tos concluzos ao Juis Municipal/ Doutor Venancio Augusto 

de// de Magalhães Neiva E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo Triguei/ ro da Costa 

escrivaõ escrevi/ (153) Cumpra o despacho examinado na denun/ cia. Cidade de Pombal, 12 

de Novembro/ de 1877/ VNeiva/ (154) Data/ Aos doze dias do mes de Novembro de mil oi/ to 

centos Setenta e Sete, nésta Cidade de Pom/ bal, em meu cartorio me foraõ entregues/ estes 

autos por parte do Juis Municipal/ Doutor Venancio Augusto de Magalhães/ Neiva E para 

constar fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi/ (155) Certidaõ/ 

Certifico que em virtude do despacho retro/ notifiquei nesta Cidade a Manoel Victo/ rino 

Soares, Antonio Pedro Jozé Maria,/ Luis Jozé de França, e Jorge Francisco da/ Costa, 

deixando de intimar o Promotor/ Publico interino da Comarca por/ se achar no Catole do 

Rocha, nos/ trabalhos do Tribunal do Jury da quel/ le Termo, expedi mandado para/ 

notificaçaõ das testemunhas que resi/ dem fora da Cidade, passei portaria/ para 

comparecimento do réu deixan/ do de notificar as testemunhas Bal/ bino Pereira de Mendonça 

e An/ tonioBento Santiago, por naõ// naõ as haver incontrado. E para cons/ tar passo a 

prezente certidaõ e dou/ fé Cidade de Pombal 15 de Novem/ bro de 1877 Eu Gonçalo Triguei/ 

ro da Costa/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (156) Juntada/ Aos quinze dias do mes 

de Novembro de/ mil oito centos Setenta e Sete, nésta/ Cidade de Pombal em meu cartorio/ 

faço juntada a estes autos o mandado/ que adiante SeVê E para constar fis/ este termo Eu 

Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi// (157)O Doutor Venancio Augusto de 

Magalhães/ Neiva, Juis Municipal do Termo de Pom/ bal, por sua M. I. e C. a (...) Deus Guar/ 

de D
r
./ Mando a qualquer official de Justiça deste/ Juizo, a quem este fôr aprezentado indo 

por/ mim assignado, que derija-se aos lugares dos/ residenciais de Manoel Olympio de Maria/ 

e Izabel de Olympio, aquelle morador no/ bamburral, e esta moradôra no Retiro tu/ do deste 

Termo eos notifique, para compa/ recerem na Caza da Comarca Municipal,/ pelas des horas 

da manhã do dia 15 do/ Corrente mes, sob pena de desobediencia/ além das mais em que por 

leg passaõ in/ correr O que cumpra Cidade de Pombal, 12/ de Novembro de 1877 Eu Gonçalo 

Triguei/ ro da Costa escrivaõ escrevi/ VNeiva/ (158) Certifico em que vertude domandado 

supra/ fui aos lugares Banbural e Retiro deste termo/ e não notifiquei as testemunhas 
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mencionada/ no mesmo mandado por si achar for di/ Viagem fora do termo oreferido e 

verdade/ do que dou fé Cidade de Pombal 14 de 9brº/ de 1877/ o Off
al
 de Justiça/ Florencio 

Placido de Sousa/ (159) Clham/ aos quinze dias do mes de Novembro de mil/ oito centos 

Setenta e Sete nésta Cidade do/ Pombal em meu cartorio faço estes au// autos concluzos ao 

Juis Municipal Doutor/ Venancio Augusto de Magalhaes Neiva/ E para constar fis este termo 

Eu Gonça/ lo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ (160)Estando no serviço publico no Termo 

do Cato/ le o Promotor desta Comarca, nomeio o cidadaõ/ Manoel Coêlho Bandeira de Mello 

para assumi de/ Promotor ah ha neste processo, durante o impe/ dimento d’aquelle pa/ ra 

prestar juramento e assisti hoje a inquirição de/ testemunhas. Cidade de Pombal, 15 de 

Novembro/ de 1877. Venancio Augusto Mag
aes

 Neiva/ Data/ Aos quinze dias do mes de 

Novembro de mil oito cen/tos Setenta e Sete nésta Cidade de Pombal em/ meu cartorio 

meforaõ entregues estes autos/ por parte do Juis Municipal Doutor Venan/ cio Augusto 

Magalhães Neiva E para/ constar fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ 

escrevi/ (161) Certidaõ/ Certifico que em vertude do despacho Su/ pra intimei nésta Cidade ao 

Cidadaõ/ Manoel Coelho Bandeira de Mello por/ tado contendo do mesmo despacho de que/ 

ficou bem sciente e dou fé Cidade de/ Pombal 15 de Novembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa//(162) Termo de Juramento do Prommotor Ad-hoc/ Aos quinze dias do 

mes de Novembro, do/ anno de Nascimento de Nosso Senhor/ Jezus Christo de mil oito 

centos Cen/ tos Setenta e Sete, nésta Cidade do/ Pombal, na Caza da Comarca Muni/ cipal, ahi 

prezente o Doutor Juis Mu/ nicipal Doutor Venancio Augusto/ de Magalhaes Neiva, comigo 

escrivaõ/ de Seu cargo abaixo nomeado ahi/ prezente o Cidadaõ Manoel Coêlho/ Bandeira de 

Mello, pelo mesmo/ Juis lhe foi deferido o juramento/ aos Santos Evangelhos, de bem e/ 

fielmente cumprir os deveres in/ nerentes ao cargo de Promotor Publi/ co Ad, hoc para que 

fora nomea/ no prezente processo; E sendo por/ elle acceito o dito juramento pro/ metteu 

assim cumprir E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo Triguei/ ro da Costa escrivaõ escrevi/ 

VNeiva/ Manoel Coelho Bandeira de Mello/ (163) Certifico que achando-se doente, o de/ 

nunciado Joaõ Martinho Correia de/ Oliveira de modo a naõ poder assis/ tir na prezente 

audiencia, mandou/ o Juis que lhe fizesse estes autos conlu/ zos para di liberar sobre o 

insidente/ e dou fé Cidade de Pombal 15 de Novem// de Novembro de 1877/ O Escrivaõ/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ (164) Clh
am

/ E logo no mesmo dia mes anno elogar supra/ 

declarado faço estes autos concluzos ao Juis/ Municipal Doutor Venancio Augusto/ de 

Magalhães Neiva E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ 

escrevi/ (165) Recolhido o denominado mano o dia 19 do cor/ rente mes, o Promotor Publico, 

o advogado/ do denunciado; e com o comparecimento des/ te. Cidade de Pombal, 15 de 
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Novembro de 1877/ VNeiva/ Aos quinze dias do mes de Novembro/ de mil oito centos 

Setenta e Sete nés/ ta Cidade do Pombal, em audiencia/ do Doutor Juis Municipal, por este/ 

me foi entregue estes autos E para/ constar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa 

escrivaõ escrevi./ (166) Certidaõ/ Certifico que de ordem do Doutor Juis/ Municipal, 

notifiquei na audi/ encia as testemunhas Manoel Victoriano// Victoriano e Luis Antonio Pedro 

Jozé Ma/ ria, Luis Jozé de França e Jorge/ Francisco da Costa e nem citei ao/ Promotor 

Publico (...) Manoel Coe/ lho Bandeira de Mello, e o procurador/ do denunciado; Amaro 

Fernandes de/ Carvalho, por isto acentuado do dispa/ cho retro, a fim de comparecerem no/ 

dia dizenove do corrente mes as des/ horas da manha na Caza da Comarca/ Municipal E para 

constar passo a/ prezente certidaõ e dou fé Cidade/ de Pombal 15 de Novembro de 1877/ O 

Escrivaõ// Gonçalo Trigueiro da Costa// (167) Juntada/ Aos quinze dias do mes de Novembro/ 

de mil oito centos Setenta e Sete/ nésta cidade do Pombal, em meu/ Cartorio faço juntada 

aestes autos/ a portaria que adiante Sevê; do que/ fis este termo Eu Gonçao Triguei/ ro da 

Costa escrivaõ escrevi//(168)  O Carcereiro da Cadeia publica désta Cidade/ entregue ao 

official de Justiça que esta lhe/ aprezentar, o reo Joaõ Martinho Correia de/ Oliveira, que a hi 

Se acha a ordem e des/ posição déste Juizo, a fim de assistir ao/ inquerito de testemunhas e 

ver-se pro/ cessar pelo crime de homicidio de que/ é accuzado. O que Cumpra Cidade do 

Pom/ bal 15 de Novembro de 1877 Eu Gonça/ lo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ 

VNeiva/ (169) Recibi oprezo constante da portaria Su/ pra ifica riculhido â mesma Cadeia/ 

Cidade de Pombal 15 de Novembro de/ 187,7,/ O Carcereiro interino/ Vicente Coêlho Severo/ 

(170) Certidaõ/ Certifico que nesta cidade notifiquei/ a testemunha Antonio Bento San/ tiago 

por todo conteudo do despacho/ retro declarado na petiçaõ de denuncia/ para comparecer hoje 

as des horas/ da manha na Caza da Comarca Mu/ nicipal, afim de depór por todo com/ teudo 

da mesma petiçaõ de denuncia/ e bem assim citei ao Promotor Pu/ blico interino da Comarca 

Joaõ Ve/ riato Maria de Souza, por haver/ chegado do Termo de Catole do Ro// do Rocha 

onde se achava em serviço/ de justiça E para constar passo a pre/ zente certidaõ e dou fé 

Cidade do/ Pombal 19 de Novembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (171) 

Assentada/ Aos doze dias do mes de Novembro/ do anno de Nascimento de Nosso Se/ nhor 

Jezus Christo de mil oito centos Setenta e Sete, nesta Ci/ dade de Pombal na Caza da Comar/ 

ca Municipal, ahi prezente o Juis/ Municipal Doutor Venancio An/ tonio de Magalhães Neiva, 

comigo/ escrivaõ de Seu cargo abaixo assina/ do, ahi prezentes o Promotor Publico/ interino 

da Comarca Joaõ Veriato Ma/ ria de Souza, o dinunciado Joaõ Mar/ tinho Correia de Oliveira 

e ao procura/ dor destes Amaro Fernandes de Car/ valho, pelo dito Juis foraõ inqueri/ das as 

testemunhas deste (...)/ rio como adiante Sevê E para/ constar fis este termo Eu Gon/ çalo 
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Trigueiro da Costa escrivaõe escrevi/ (172) 1ª Testemunha/ Manoel Victorino Soares, 

com//com quarenta e dous annos de idade/ empregado publico, cazado natural/ desta 

Freguesia morador nesta Ci/ dade; aos custumes disse nada teste/ munha jurada aos Santos 

Evan/ gelhos em um livro d’elles em que pós/ sua maõ direita e prometteu dizer/ averdade do 

que soubesse e lhe fosse per/ guntado e Sendo inquerida sobre os/ factos constantes da petiçaõ 

de denun/ cia que lhe foi lida e de clara?/ Respondeu que saber ter sido assassina/ do de 

Antonio Bento d’Oliveira Correia/ a treze do mes proximo no/ lugar de nominado Varzia do 

Cimi/ terio déste Termo; que alguns attri/ buem a autoria do crime, ao denunciado Joaõ 

Martinho Correia d’Oliveira/ e que outros dizem que naõ acreditaõ/ ter sido elle o autor de taõ 

barbaro/ crime, naõ sabendo a testemunha/ qual o motivo déssa devergencia,/ nem em que se 

fundaõ essas oppi/ niões/ Perguntado se Joaõ Martinho foi vis/ to na tarde de assassinato no 

lu/ gar em que Se deu? O delicto?/ Respondeu que Sabe ter elle anda/ do Se naõ no lugar do 

delicto ao/ menos em uma pequena proxi/ midade, pois foi visto entrando/ em Sua Vazante na 

tarde do assassi/ nato, como que vindo do lugar dos// destes como consta do inquerito aqui/ Se 

procedeu./ Perguntado se o denunciado Antonio/ Bento digo o denunciado prezente, era/ o 

único inimigo de Antonio Bento/ e se jurava vingar-se d’elle?/ Respondeu que depois do 

assassinato/ ouvio dizer que Joaõ Martinho, era/ inimigo de Antonio Bento, naõ Sa/bendo a 

testemunha se este tinha ou/ tros inimigos, nem sabendo tãõ bem/ Se aquelle protestava 

vingar-se deste./ Perguntado se sabe de mais alguma/ circunstancia a cerca do facto 

denun/ciado/ Respondeu que saber por lhe dizer Joa/ quim Jozé da Costa, morador no/ Mundo 

Noao déste Termo, que/ este ao passar no Riacho Soube/ por lhe dizer uma mulher que es/ ta 

sabia qual o assassigno de An/tonio Bento mais que naõ lhe/ de clinou nome algum./ Dada a 

palavra ao Promotor Pu/ blico interino da Comarca, opara/ requerer o que fosse a bem da Jus/ 

tiça, por este foi requerido que/ se perguntasse a testemunha Se o/ finado Antonio Bento era 

homem/ turbulento e de maõs custumes, O que/ ouvido pelo Juis de ferido e pergun/ tado a 

testemunha, por este foi/ respondido que naõ sabia.// Requereu mais que Se perguntasse/ a 

testemunha se sabia de uma luta/ que tinha havido entre o denunciado/ do Joaõ Martinho eo 

infelis Antonio/ Bento?/ Respondeu que sabe ter havido em/ ter elles uma lucta a alguns na/ 

nos, naõ sabendo o motivo désta,/ mais sabendo que em consequen/ cia délla processaraõ-se 

mutua/ monte?/ Requereu mais que se perguntas/ se a testemunha Se o infelis An/ tonio Bento 

estava no exercicio/ da Subdelegacia deste Districto,/ quando foi assassinado?/ O que ouvido 

deferido e perguntado/ a testemunha por esta foi respon/ dido que naõ sabe, tendo a penas/ 

ouvido tratar nisto agora./ Dada a pallavra ao denunciado e/ Seu Advogado, para contestar e 

re/ perguntar a testemunha e reque/ rer o que fosse a bem de sua defe/ za, por elles foi 
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declarado que na/ da tinhaõ a contestar nem re/ querer./ E por nada mais saber nem lhe/ ser 

perguntado deu-se por findo/ esse de poimento que de pois de lhe/ ser lido e a char constar na 

assig/ na com o Juis com o denuncia/ do e sim Advogado com o Promotor// o Promotor 

Publico interino da Co/ marca e comigo escrviaõ, do que/ tudo dou fé Eu Gonçalo Triguei/ ro 

da Costa escrivaõ escrevi./ VNeiva/ Manoel Victorino Soares/ Amaro Fernandes de Carvalho/ 

Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Joaõ Veriato Mª de Sousa/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (173) 

Certifico que intimei a testemunha/ Supra declarado para que cazo tenha/ de  mudar-se de Sua 

Actual reziden/ cia dentro do prazo de um anno/ a constar desta data o communique/ aeste 

Juizo de baixo das penas da liga,/ de que ficou bem sciente edou fé/ Cidade de Pombal 9 de 

Novembro de/ 1877 O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/  (174) 2ª Testemunha/ Antonio 

Bento de Santiago, com qua/ renta e nove annos de idade, jornalheiro/ Viuvo, natural désta 

Freguesia mo/ rador nesta Cidade; aos custumes dis/ se nada testemunha jurada aos San/ tos 

Evangelhos em um livro delles,/ em que pos sua maõ direita e pro/ metteu, dizer a Verdade do 

que sou/ besse e lhe fosse perguntado Esen// Esendo inquerida sobre os factos cons/ ta da 

petiçaõ de denuncia que/ lhe foi lida e declarada?/ Respondeu que sabe ter sido assas/ sinado 

Antonio Bento d’Oliveira Cor/ reia na tarde de treze do mes proximo/ passado no lugar 

denominado Barra/ do Jenipapeiro ou Varzia do Cemite/ rio, déste Termo; que geralmente Se/ 

attribui a autoria do assassinato/ ao denunciado prezente Joaõ Marti/ nho Correia d’Oliveira, 

em que consequen/ cia da inimizade que existia entre/ este e aquelle infelis./ Sabe a 

testemunha que o infelis An/ tonio Bento ounico inimigo que/ tinha era o denunciado Joaõ 

Mar/ tinho, e que este em prezença da teste/ munha jurara Vingar-se daquelle,/ dizendo que o 

Casmurro, referindo-se/ a Antonio Bento, naõ feriria mais/ o filho do homem, e que ainda 

viven/ do sem annos elle lhe pagaria um/ ferimento que lhe fizera ao que in/ tendeu a 

testemunha dever a concelhalo/ e di feito o aconselhou para que naõ/ exercirce vingança 

alguma; mas Joaõ/ Martinho em logar de acceitar o com/ selho, disse lhe que nem o próprio/ 

Deus o arredaria do Seu propozito,/ Sendo que este insidente teve lugar/ no inverno de anno 

proximo pas/ sado, na roça de Gonçalo Affonso, nés//neste Termo,/ Perguntado se na tarde do 

assassinato/ o denunciado Joaõ Martinho foi/ Visto no lugar em que elle Se deu?/ Respondeu 

que naõ sabe./ Perguntado Se o infelis Antonio/ Bento era homem passifico, de/ bons 

custumes e se exercia neste/ Districto o Cargo de Subdelegado?/ Respondeu as tres perguntas 

supras/ pela afirmativa, acrescentado que/ mesmo no exercicio da subdele/ gacia nunca o 

infelis Antonio/ Bento dizera mal a pessoa alguma/ Dada a pallavra ao Promotor Publi/ co 

interino da Comarca para re/ querer aqui fosse a bem da justiça/ por este ai de clarado que 

nada ti/ nha a requerer/ Dada a pallavra ao denunciado e/ Seu advogado para constestar a tes/ 
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temunha, requerer e reperguntar/ o que fosse a bem de Sua defeza,/ pelo denunciado foi 

contestado a/ testemunha dizendo que nunca/ lhe havia o que ella referira./ Pela testemunha 

foi sustentado o/ Seu de poimento de baixo do mesmo/ juramento prestado./ Pelo advogado 

do denunciado foi de/ clarado que nada tinha arrequerer/ nem aprezentar./ E por nada/ E por 

nada mais saber nem lhe// lhe ser perguntado deu-se por fin/ do o seu de poimento que de pois 

de/ lhe ser lido e achar conforme assig/ nou a seu rogo por naõ saber ler/ nem escrever Camilo 

Luis dos/ Santos Benha, com o juis, com o/ Promotor Publico interino da Co/ marca, o 

denunciado, Seu Advoga/ do comigo escrivaõ de que tudo dou/ fé Eu Gonçalo Trigueiro da 

Costa/ escrivaõ escrevi/ VNeiva/ Camilo Luis dos Santos Benha/ Amaro Fernandes de 

Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Joaõ Veriato Mª de Sousa/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa/ (175) Certifico que intimei a testemunha supra/ declara, para que cazo tinha de mudar/ 

se de sua actual residencia dentro do pra/ zo de um ano a constar desta, data/ e communique 

aestes juizo de baixo/ das penas da ley, do que ficou bem sci/ ente e dou fé Cidade de Pombal 

19/ de Novembro de 1877./ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (176) Certidaõ/ certifico 

que de ordem verbal do Doutor// do Doutor Juis Municipal , dada em audi/ encia de hoje, 

notifiquei na mesma/ audiencia as testemunhas Antonio Pe/ dro Jozé Maria, Luis Jozé de 

França,/ e Jorge Francisco da Costa, que Se achaõ/ prezentes, para comparecerem a manha/ as 

des horas na Caza da Comarca Muni/ cipal, afim de deporem no prezente pro/ cesso, e bem 

assim citei para assistirem/ aos depoimento das testemunhas ao Pro/ motor Publico interino da 

Comarca/ Joaõ Veriato Maria de Souza, eo Procu/ rador do denunciado, Amaro Fernandes/ de 

Carvalho do que ficaraõ bem sciente/ e dou fé Cidade do Pombal 19 de No/ vembro de 1877/ 

O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (177) Juntada/ Aos dezenove dias do mes de 

Novembro/ de mil oito centos Setenta e sete nésta/ Cidade do Pombal em um cartorio/ faço 

juntar aestes autos a portaria/ que adiante Sevê E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo 

Triguei/ ro da Costa escrivaõ escrevi// (178) O Carcereiro da Cadeia publica désta/ Cidade 

entreguei ao official de Justi/ ça quer esta lhe apresente o prezo Joaõ/ Martinho Correia de 

Oliveira, que ahi/ se acha a ordem e desposiçaõ déste/ Juizo, afim de assistir ao inquerito/ de 

testemunhas e ver-se processar/ pelo crime de homicidio de que é ac/ cuzado. O que Cumpra 

Cidade do Pom/ bal 19 de Novembro de 1877. Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ es/ 

crevi/ VNeiva/ (179) Recibi o prezo constante da portaria Su/ pra ificaõ riculhidos â mesma 

Cadeia/ Cidade de Pombal 19 de Novembro de 187,7,/ O Carcereiro interino/ Vicente Coêlho 

Severo/ (180) Assentada/ Aos vinte dias do mes de Novembro de/ mil oito centos Setenta e 

sete nésta Ci/ dade do Pombal, ba Caza da Comarca Mu/ nicipal, ahi prezente o Juis 

Municipal/ Doutor Venancio Augusto de Magalhães/ Neiva, comigo escrivaõ abaixo 
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assignado/ prezentes o Promotor Publico interino/ da Comarca, eo procurador do denuncia/do 

eo mesmo denunciado pelo dito Juis/ foraõ inquerida as testemunhas désta/ Semmario como 

adiante Sevê Epa// E para constar fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ 

escrevi/ (181) 3ª Testemunha/ Antonio Pedro Jozé Maria, com vinte/ e cinco annos de idade, 

agricultor, cazado/ natural desta Freguesia, morador nésta/ Cidade, aos custumes disse nada 

testemu/ nha jurada aos Santos Evangelhos em/ um livro délles em que pós a maõ/ direita e 

prometteu dizer averdade do que/ soubesse e lhe fosse perguntado Esendo/ inquerida Sobre o 

facto constante da pe/ tiçaõ de denuncia que lhe foi lida e/ declarada?/ Respondeu que sabe ter 

sido assassinado/ a facadas na tarde do mes pro/ ximo passado, em um caminho, no lu/ gar 

denominado Barra déste Termo,/ o infelis Antonio Bento de Oliveira/ Correia, que geralmente 

se attribui a/ autoria do assassinato ao denunciado/ prezente Joaõ Martinho Correia de/ 

Oliveira, em consequencia de serem in/trigados de cuja intriga Só teve noti/ ça a testemunha 

de pois da perpetra/ çaõ do crime, Sabe atestemunha que/ originou essa intriga o facto de um 

cor/ te de juazeiros, do que rezulttou uma luc/ta na qual houve um ferimento de parte/ a parte, 

pelo que processaraõ úm do ou/ tro e a final perduaraõ-se reciprocamen// riprocamente, naõ se 

tendo porem/ armmizade mais, apezar de houver de/ corrido muitos annos entre a lucta e/ o 

assassinato. Sabe por ouvir do proprio/ Joaõ Martinho, que esta na tarde do/ assassinato sahira 

da caza de sua/ residencia para o Seu roçado no Arei/ al, e que de lá fôra para avazante/ do 

Jenipapeiro, onde, atestemunha/ ouvio dizer que chegara cançado pe/ dirá agôa para beber e 

demorara-se/ em bebel-a. Sabe por ouvir dizer que/ na tarde do assassinato o infelis Na/ tonio 

Bento sahira da Caza para dar/ agôa a uns animais, e que fôra nés/ te trajecto assassinado. Naõ 

sabe/ se Antonio Bento tinha intriga/ ou inimizade com outra pessôa/ alem de Joaõ Martinho. 

Sabe que/ Antonio Bento era homem pas/ sifico, de bons costumes e innofen/ sivo. Naõ sabe 

dos costumes de Jo/ aõ Martinho, pois naõ tem delle/ conhecimento./ Perguntado Se sabe 

mais alguma/ circunstancia a cerca do facto de/ nunciado?/ Respondeu que naõ sabe./ Dada a 

pallavra ao Promotor Pu/ blico interino na Comarca para/ requerer oque fosse a bem da Jus/ 

tiça, por este foi declarado que es/ tava satisfeito.// Dada a pallavra ao denunciado e seu/ 

procurador para contestar e reper/ guntar a testemunha e requerer/ que fosse a bem de sua 

defeza./ Por elles foi dito que nada tinhaõ a com/ testar nem arrequerer./ E por nada mais 

saber nem lhe ser/ perguntado deu-se por findo o seu de/ poimento que de pois de lhe ser lido/ 

e achar conforme assignou a Seu/ rogo por naõ saber ler nem escrever/ Pedro Dantas de 

Oliveira Rocha, com/ o juis com o Promotor publico interi/ no da Comarca, com o 

denunciado e/ seu procurador comigo escrivaõ; do que/ tudo dou fé Eu Gonçalo Trigueiro/ da 

Costa escrivaõ escrevi/ VNeiva/ Pedro Dantas de Olivª Rocha/ Amaro Fernandes de 
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Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Joaõ Veriato Maria de Sousa/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa/ Certifico que intimei a testemunha/ Supra declarada para que Cazo tenha/ de mudar-se 

de sua actual residencia/ dentro do prazo de um ano acon/ tar desta data o communique aeste/ 

Juizo de baixo das penas da ley; de que/ ficou bem sciente e dou fé Cidade do/ Pombal 20 de 

Novembro de 1877 O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (182) 4ª Testemunha/ Luis Jozé 

da França, com vinte e seis annos/ de idade, Soldado do Exercito, solteiro, natu/ ral da Capital 

da Provincia actualmente/ destacado nésta Cidade, aos custumes disse/ nada testemunha 

jurada aos Saantos/ Evangelhos em um livro délles em que/ pós sua maõ dereita e prometteu 

di/ zera verdade de que soubesse e lhe fosse/ perguntado. E sendo inquerida sabe o fac/ to 

constante da petiçaõ de denuncia/ que lhe foi lida e declarava?/ Respondeu que sabe ter sido 

assassi/ nado a facadas e cacetadas o infelis/ Antonio Bento de Oliveira Correia, na/ tarde de 

treze do mes proximo passa/ do, no Caminha que vai da caza on/ de rezidia o mesmo o infelis 

para a/ vazante deste; que geralmente se at/tribui a Joaõ Martinho Correia de/ Oliveira a 

autoria do assassinato, por/ cauza de uma questaõ havida entre/ elles a seis ou oito annos. 

Sabe por ou/ vir do proprio Joaõ Martinho, que es/ te na tarde do assassinato passara/ no lugar 

do delicto confessaõ que des/ de pois de haver declarado naõ se lem/ brar haver por lá 

passado, tendo fei/ to a confissaõ mostrando-se admira/ do de ter passado no lugar do de licto/ 

na tarde em que este sedeu, sem que/ tivesse Visto assassinato, que segun// segundo se dizia 

estava junto ao ca/ minho. Sabe por lhe dizer Seu com/ panheiro Joaõ Soares Denis, que/ Joaõ 

Martinho, tendo sido prezo/ na madrugada seguinte ao assassi/ nato, e tendo sido recolhido a 

Cadeia/ desta Cidade, teve de levantar a man/ ga da camiza para ver as marcas que/ lhe haviaõ 

deixado as cordas, com que/ viera amarrado, deixou que elle obser/ vasse em um dos braços 

sobre a cana,/ nodôas de sangue que foraõ conside/ radas Vestigios do crime, da véspera, sem/ 

do Joaõ Martinho interrogado sobre/ a origem da quellas nodôas, respondeu/ que havia sido 

produzidas pelo/ Sangue vertido da maõ de seu compa/ nheiro Cassimiro que havia sido 

prezo/ na mesma occaziaõ, e que sofrera/ um ferimento na occaziaõ em que/ fora prezo, mas 

observou Joaõ Denis/ que tal naõ podia ter sido, pois as no/ dôas de Sangue mostrava naõ 

seve/ ras. Disse a testemunha que tendo feito/ parte da escolta que prendeu a Joaõ Mar/ tinho, 

notou que este ao passar pela/ Caza onde rezidia Antonio Bento,/ e onde Seachava de positado 

o cadaver/ deste, negousse a corresponder ao com/ primento ou Saudaçaõ que lhe foi derigia/ 

um Seu cunhado, cujo nome naõ as/be a testemunha. Disse que attribui/ este procedimento de 

Joaõ Martinho a// ao facto de achar-se o Seu cunhado na ca/ za onde estava depositado o 

cadaver do/ infelis Antonio Bento, e onde este havia/ residido. Disse a testemunha que ao che/ 

gar Joaõ Martinho a caza onde tinha/ residido Antonio Bento, e onde estava/ o cadaver deste, 
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já ali Seachava o dito/ seu cunhado./ Perguntado se sabe de mais alguma cir/ cunstancia sobre 

o facto de nunciado?/ Respondeu que naõ sabe./ Dada a pallavra ao Promotor Publico/ 

interino da Comarca, para requerer/ o que fosse a bem da justiça./ Por este foi requerido que 

perguntasse/ a testemunha quais as armas incon/ tradas em Caza de Joaõ Martinho na/ 

occaziaõ da prizaõ deste?/ O que ouvido pelo juis deferido e per/ guntado a testemunha por 

esta/ foi respondido que foraõ encontra/ dos e apreendidos uma espingarda,/ uma garruxa, e 

uma faca de ponta,/ que o mesmo Joaõ Martinho tra/ zia na sinta; cujas armas foraõ/ entregues 

ao Delegado de Policia des/ te termo./ Dada a pallavra ao denunciado e seu/ procuradose, para 

contestar e repergun/ tar a testemunha e requerer o que fos/ se a bem de Sua defeza./ Pelo 

denunciado foi contestado a teste/ munha no ponto em que esta disse// disse ter o denunciado 

confessado que/ na tarde do assassinato passara no/ lugar em que este sedera, mais que/ naõ 

vira o cadaver, pois que o denuncia/ do nunca dissera este a pessôa alguma/ Pela testemunha 

foi sustentado o Seu de/ poimento de baixo do mesmo juramen/ to prestado./ E por nada mais 

saber nem lhe ser/ perguntado deu-se por findo o seu de/ poimento que depois de lhe ser lido 

e/ achar conforme assignou com o juis/ com o Promotor Publico interino da Co/ marca , com 

o denunciado e Seu pro/ curador, comigo escrivaõ; do que tudo dou/ fé, Eu Gonçalo Trigueiro 

da Costa es/ crivaõ escrevi VNeiva/ Luis Jozé de França/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ 

Martinho Corrª de Olivª/ Joaõ Veriato Mª de Sousa/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (183) 

Certifico que intimei a testemunha Su/ pra de clarada, para Cazo tenha de um/ dar-se de Sua 

actual residencia dentro/ do prazo de um anno a contar desta data/ o communique este juizo 

de baixo da pena/ da ley do que ficou bem sciente edou fé Cidade/ do Pombal 20 de 

Novembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (184) 5ª Testemunha/ Jorge 

Francisco da Costa, com trinta/ annos de idade, Soldado do exercito, Solteiro,/ natural do 

Termo de Saõ Joaõ désta Pro/ vincia, actualmente destacado nesta Ci/ dade, aos custumes 

disse nada teste/ munha jurada aos Santos Evangelhos/ em um livro delles em que pós sua 

maõ/ direita  prometteu dizer averdade do que/ soubesse e lhe fosse perguntado. E sendo/ 

inquerida sobre ofacto constante da pe/ tiçaõ de denuncia que lhe foi lidar/ declarada?/ 

Respondeu que sabe ter sido assassinado a/ facadas e cacetadas, na tarde de treze do/ mes 

proximo passado, o infelis Anto/ nio Bento de Oliveira Correia, Sabe/ que attribuisse a autoria 

do assassina/ to á Joaõ Martinho Correia d’Oliveira/ Em consequencia de intriga havida/ entre 

ambos, por cauza de cortes de Jua/ zeiros. Sabe por ouvir de Joaõ Martinho que/ este 

promovera um processo contra/ Antonio Bento, que taõ bem o processava,/ mais que afinal 

perduraõ-se ficando/ as duas famílias com amizade, e que a/ penas os dous Joaõ Martinho e 

Antonio/ Bento, nunca mais Se frequentaraõ. Disse/ que tendo feito parte da deligencia// que 
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na madrugada do dia seguinte ao do/ assassinato fora prender Joaõ Martinho,/ ouvira este 

perguntar a Sebastiaõ/ Maria de Oliveira Correia qual o mo/ tivo de sua prizaõ, e tendo-lhe 

Sebastiaõ/ respondido, que o motivo de sua prizaõ e/ o facto de ter elle Joaõ Martinho assassi/ 

nado a Antonio Bento, na tarde do dia/ anterior, no caminho da rola do Areial,/ replicou-lhe o 

denunciado Joaõ Martinho/ dizendo que havia passado na tarde re/ ferida, nomencionado 

Caminho, nada/ tinha visto; pelo que naõ Sabia como/ Se poderia ter dado tal assassinato./ 

Disse a testemunha ter ouvido de seu com/ panheiro Joaõ Soares Denis, que este/ vira no 

braço do denunciado Joaõ Mar/ tinho, na cana de braço, tres no dôas/ de sangue, já 

impretissidas, pouco/ tempo de pois daprizaõ, e indagando/ de Joaõ Martinho donde 

provinhaõ/ tais nodôas, por este foi dito que provinhaõ de um ferimento que Cassimiro/ 

soffrera na occaziaõ de ser prezo com/ elle Joaão Martinho, e tendo Joaõ Denis/ refleccionado 

que aquellas nodoãs naõ/ eraõ de sangue de Cassimiro, pois Se/ o fosse estariaõ mais frescas; 

e a cami/ za mostraria Vertijos, naõ sabe a/ testemunha o que respondeu o denun/ ciado. Disse 

a testemunha que na/ occaziaõ daprizaõ foraõ encontra/ das e apreendidas em caza de Joaõ// 

de Joaõ Martinho, uma espingarda,/ uma garruxa e uma faca de ponta,/ cujas armas foraõ 

entregues ao Delega/ do de Policia deste Termo. Disse a tes/temunha que naõ sabe seo infelis/ 

Antonio Bento tinha inimizades com/ outras pessoãs alem de Joaõ Mar/ tinho. Disse que sabe 

que o infelis/ Antonio Bento, quando foi assassi/ nado estava no exercicio da subdele/ gacia 

deste Destricto; mais que naõ/ sabe ter elle feito ofensa a pessoã al/ guma./ Perguntado se sabe 

de mais alguma/ circonstancia sobre o facto denunciado?/ Respondeu que naõ sabe./ Dada a 

pallavra ao Promotor Publico/ interino para requerer o que fosse/ a bem da justiça./ Por este 

foi declarado que estava satisfeito/ Dada a pallavra ao denunciado e/ seu procurador para 

contestar ereper/ guntar a testemunha, e requerer o que/ fosse a bem de sua defeza?/ Pelo 

advogado do denunciado foi reque/ rido que se perguntasse a testemunha/ por e um havia 

ouvido dizer que se/ attribuiria a Joaõ Martinho a autoria/ do assassinato de Antonio Bento./ 

O que ouvido e deferido e perguntado./ Por esta foi respondido, que tem ou/ vido dos filhos 

do finado e das teste/ munhas que de pozeraõ.// E por nada mais saber, nem lhe ser per/ 

guntado deu-se por findo o Seu depoi/ mento que de pois de lhe ser lido e/ achar conforme 

assignou a seu ro/ go por na ber lêr nem escrever o Capi/ taõ Gonçalo Jozé da Costa Pacote, 

com/ o Juis, com o Promotor Publico interino,/ com o denunciado e seu procurado comi/ go 

escrivaõ ; do que tudo dou fé Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ escre/ vi VNeiva/ 

Gonçalo Jozé da Costa Pacote/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ 

Joaõ Veriato Mª de Sª/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ Certifico que intimei a testemunha/ Supra 

declarada, para que cazo tenha/ de mudar-se de sua actual rezidencia/ dentro do prazo de um 
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anno a contar/ désta data,o communique aeste juizo/ de baixo das penas da ley; do que ficou/ 

bem sciente e dou fé. Cidade do Pombal/ 20 de Novembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ (185) Clh
am

/ E logo na mesma audiencia faço es/ tes autos concluzos ao 

Juis Municipal/ Doutor Venancio Augusto de Ma/ galhães Neiva. E para constar// constar fis 

este Termo Eu Gonçalo/ Trigeuro da Costa escrivaõ escrevi/ (186) Achando-se nesta Cidade a 

testemunha/ Balbino Pereira de Mendonça, o escrivaõ o no/ tifique para, agora mesmo, e 

comparecer/ nesta audiencia. Cidade de Pombal, 20 de/ Novembro de de 1877. VNeiva/ (187) 

Data/ Aos vinte dias do mes de Novembro de/ mil oito centos Setenta e Sete, nesta Ci/ dade 

do Pombal, em audiencia do mesmo Juis me foraõ entregues estes au/ tos por parte do Juis 

Doutor Venancio/ Augusto de Magalhães Neiva E para/ constar fis este Termo Eu Gonçalo/ 

Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ (188) Certidaõ/ Certifico que nesta Cidade notifiquei/ a 

testemunha Balbino Pereira de Men/ donça, por todo conteudo do mesmo/ despacho supra do 

que ficou bem / Sciente e dou fé Cidade de Pombal,/ 20 de Novembro de 1877./ O Escrivaõ/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa// (189) 6ª Testemunha/ Balbino Pereira de Mendonça, com 

cin/coenta annos de idade, agricultor, ca/ zado, natural desta Freguesia mora/ dor nesta 

Cidade, aos custumes disse/ nada testemunha jurada aos San/ tos Evangelhos em um livro 

delles em/ que pós a maõ direita e prometteu/ dizer averdade de que soubesse e lhe fos/ se 

perguntado E sendo inquerida/ sobre o facto constante da petiçaõ de/ denuncia que lhe for lida 

e declarada/ Respondeu que vindo do Cariri, onde/ esteve por algum tempo e chegando/ a este 

Termo soube que havia sido assassi/ nado, a facadas o infelis Antonio Bem/ to de Oliveira 

Correia; e que geralmen/ te se attribuia a autoria do assassina/ to á Joaõ Martinho Correia de 

Oliveira/ naõ sabendo a testemunha qual o mo/ tivo por que se attribuia ao denuncia/ do a 

autoria do assassinato. Sabi a tes/ temunha que a alguns annos o denun/ ciado Joaõ Martinho 

era intrigado/ com o infelis Antonio Bento, naõ sa/ bendo se tinha outras intri/ gas/ 

Perguntado se sabe de mais algumas/ circunstancias a cerca do facto denun/ ciado/ Respondeu 

que naõ sabe./ Dada a pallavra ao Promotor Publico// Publico interino da rComarca para/ 

requerer o que fosse a bem da justiça/ por este foi requerido que se per/ guntasse a testemunha 

se a estra/ da da Ribeira que vem d’Areial/ para a Varzia do Cemiterio da Bar/ ra deste Termo, 

é logar habitado./ O que ouvido diferido e perguntado/ a testemunha por esta foi res/ pondido 

negativamente./ Foi requerido mais que se perguntas/ se a testemunha se o infelis Anto/ nio 

Bento era homem passifi/ co laburiozo e de bons custumes./ O que ouvido deferido e 

perguntado/ pela testemunha foi respondido/ afirmativamente./ Dada a pallavra ao denunciado 

e Seu/ procurador para contestar e reper/ guntar a testemunha e requerer o que fosse abem de 

Sua defeza./ Pelo advogado do denunciado Joao Mar/ tinho é homem rixouzo e Setem/ outras 
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intrigas alem da do infe/ lis Antonio Bento de Oliveira Cor/ reia./ O que ouvido e deferido e 

perguntado/ a testemunha por esta foi respon/ dido que naõ sabia./ E por nada mais saber nem 

lhe/ ser perguntado deu-se por findo// findo o seu depoimento, que de pois de/ lhe ser lido e 

achar conforme assig/ nou a Seu rogo por naõ saber ler/ nem escrever o Capitaõ Gonçalo 

Jozé/ da Costa Pacote com o Juis, como o/ Promotor Publico interino da Comar/ ca, comigo 

escrivaõ do que tudo dou/ fé Eu Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ escrevi. VNeiva/ 

Gonçalo Jozé da Costa Pacote/ Amaro Fernd
es

 de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ 

Joaõ Veriato Mª de Sª/ Gonçalo Trigueiro da Costa/(190) Certifico que intimei a testemunha 

Supra de/ clarada para que cazo tenha de mudar-se/ de Sua actual residencia dentro do prazo 

de/ um anno acontar desta data o communique/ a este juizo de baixo das penas da ley; do que 

fi/ cou bem sciente dou fé Cidade do Pom/ bal 20 de Novembro de 1877 O Escrivaõ/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ (191) Juntada/ Aos vinte dias do mes de Novembro de/ mil oito centos 

Setenta e Sete, nesta/ Cidade do Pombal, em meu cartorio/ faço juntada aestes autos a 

portaria/ que adiante Sevê e para constar fis/ este termo Eu Gonçalo Trigueir/ da Costa 

escrivaõ escrevi// (192) O Carcereiro da Cadeia publica désta Ci/ dade entreguem ao official 

de justiça/ que esta lhe aprezentar o prezo Joaõ Mar/ tinho Correia de Oliveira, que ahi Se 

acha/ a ordem e disposição deste juizo afim/ de assistir ao inquerito de testemunhas/ e ver se 

processar pelo crime de homi/ cidio de que é accuzado, O que cumpra/ Cidade do Pombal 20 

de Novembro de 1877/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi VNeiva/ (193) Recibi 

o prezo constante da portaria Su/ pra ificaõ riculhido à mesma Cadeia/ Cidade de Pombal 20 

de Novembro de 187,7,/ O carcereiro interino/ Vicente Coêlho Severo/ (194) Clh
am

/ Aos vinte 

e um dias do mes de Novembro de mil/ oito centos setenta e sete; nesta Cidade do Pom/ bal 

em meu Cartorio faço estes autos conclu/ zos ao Juis Municipal Doutor Venancio/ Augusto de 

Magalhães Neiva E para/ constar fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ 

escrevi/ (195) Achando-se nesta Cidade a testemunha/ Izabel Olympio, o escrivaõ a-notifique/ 

para depor hoje, pelas 3 horas da tarde, em/ casa de minha residencia, citados o Pro/ motor 

Publico da Comarca, o Advogado do/ denunciado, com (...)tencia deste. Cida//de de Pombal, 

22 de Novembro de 1877./ VNeiva/ (196) Data/ Aos vinte e dous dias do mes de Novembro 

de/ mil oito centos Setenta e sete, nesta Cida/ de de Pombal, em meu cartorio foraõ em/ 

tregues estes autos por parte do Juis Ma/ galhães Neiva E para constar fis este ter/ mo Eu 

Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ escrevi/ (197) Certidaõ/ Certifico que em vertude de 

despacho re/ tro, notifiquei nésta Cidade a testemu/ nha Izabel Gomes d’Andrade, conhecida/ 

por Izabel de Olympio por todo conteudo/ do mesmo despacho do que ficou bem/ sciente e 

bem citei ao Promotor/ Publico interino da Comarca, Joaõ/ Veriato Maria de Souza eo 
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Advogado/ do denunciado, de que ficaraõ bem/ sciente edou fé Cidade de Pombal 22/ de 

Novembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (198) Assentada/ aos vinte e 

dous dias do mes de Novembro/ do anno de Nascimento de nosso Senhor// Senhor Jezus 

Christo de mil oito cen/ tos setenta e sete, nésta Cidade do Pom/ bal, um a caza da rezidencia 

doo Doutor Ve/ nancio Augusto de Magalhães Neiva/ Juis Municipal deste Termo, ahi pre/ 

zente o mesmo juis comigo escrivaõ/ de seu cargo abaixo nomeado, prezzentes/ o denunciado 

Joaõ Martinho Correia de/ Oliveira e seu Advogado Amaro Fernandes de Carvalho, eo 

Promotor Publico interino/ da Comarca Joaõ Veriato Maria de Sou/ za pelo dito juis foi 

inquerida a teste/ munha aeste summario como adi/ ante Sevê. E para constar fis este ter/ mo 

Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ escrevi/ (199) 7ª Testemunha/ Izabel Gomes de 

Andrade, com quarenta/ e cinco annos de idade, vive de serviço do/ mestiço, viuva, natural do 

Termo da Bur/ burema desta Provincia desta Provincia, moradora no/ Retiro deste Termo, aos 

custumes disse na/ da da testemunha jurada aos Santos Evan/ gelhos em um livro délles em 

que pós sua/ maõ direita e prometteu dizer a verdade/ doo que soubesse e lhe fosse 

perguntado/ E sendo inquerida sobre o facto constan/ te da petiçaõ de denuncia que lhe foi/ 

lida e declarada?/ Respondeu que saber ter sido assissinado/ Antonio Bento de Oliveira 

Correia na// na tarde de treze do mes proximi passa/ do, no lugar denomenado varzia do Ce/ 

miterio da Barra déste Termo; que se/ attribui a autoria de assassinato ao de/ nunciado 

prezente Joaõ Martinho Cor/ reia de Oliveira, em consequencia de Ser/ este o unico individuo 

que com aquelle/ era intrigado. Sabe por leh dizer seu fi/ lho Francisco Olympio de Maria, 

que/ na tarde do assassinato o denunciado pre/zente chegara a vazante do jenipapeiro,/ muito 

cançado, e que o mesmo Olympio/ observara que elle estava com a camiza/ rasgada de novo 

nas costas e de úm lado/ e com a ciroula rasgada no cós, trazendo/ no lugar do rasgaõ uma 

imbira amarra/ da, dizendo-lhe o mesmo seu filho que de/ pois de ter estado na vazante o 

denunciado/ presente Joaõ Martinho, seguio para/ caza de sua residencia, onde criou, depois/ 

de que pedio roupa a sua mulher para/ mudar aquella com que havia vindo./ Perguntada se 

sabe que a roupa de Joaõ Martinho, na tarde do assassinato a/ prezentava vestigios de 

sangue?/ Respondeu que naõ sabe./ Perguntado Se sabe de mais algumas/ circunstancias a 

cerca do facto denunciado/ Respondeu que naõ sabe./ Dada a pallavra ao Promotor Publico/ 

interino da Comarca, para requerer/ o que fosse a bem da defeza digo abem/ da justiça// por 

este foi requerido que se perguntasse/ a testemunha se sabe qual a pessõa que cos/ tumava 

lavar a roupa do denunciado Joaõ/ Martinho, e se esta pessõa disse alguma/ couza a 

testemunha com relaçaõ a roupa/ que d’elle lavou posteriormente ao assa/ ssinato?/ O que 

ouvido pelo juis deferido e per/ guntado a testemunha./ Por esta foi respondido que quem 
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costu/ mava a bater a roupa de Joaõ Martinho,/ era a mulher deste e amulher de Fran/ cisco 

Olympio, de nome Maria Delfino,/ e que nenhuma d’ellas disse a testemu/ nha com relaçaõ a 

lavagem da roupa/ do denunciado posteriormente ao assas/ sinato./ Dada a pallavra ao 

denunciado e seu pro/ curador para contestar e reperguntar/ a testemunha e requerer o que 

fosse/ abem de Sua defeza?/ Pelo Advogado do denunciante foi contes/ tada a testemunha 

dizendo que esta/ naõ podia ter ouvido de Francisco Olym/ pio o que de pois, visto como este 

em/ seus depoimentos nada referiu com/ relaçaõ a rasgões e mudança de roupa/ por parte de 

Seu constituinte./ E por nada mais saber nem lhe ser/ guntada deu-se por findo o seu de poi/ 

mento que de pois de lhe ser lido e a/ char conforme assignou a Seu rogo// rogo Manuel 

Victoriano Soares por/ naõ saber lêr nem escrever. Com/ o Juis com o denunciado e Seu 

Advo/ gado, com o Promotor Publico inte/ rino da Comarca, comigo escrivaõ;/ do que tudo 

dou fé Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escrevi/ VNeiva/ Manoel Victorino Soares/ 

Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Joaõ Veriato Mª de Sª/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ Certifico que interni a testemunha/ Supra declarada para que cazo tenha/ 

de mudar-se de sua actual residencia/ dentro do prazo de um anno a contar/ desta data o 

communique aeste juizo/ de baixo das penas da ley de que ficou/ bem sciente e dou fé Cidade 

de Pom/ bal 22 de Novembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (200) 

Juntada/ Aos vinte e dous dias do mes de Novembro/ de mil oito centos Setenta e Sete, nésta 

Ci/ dade do Pombal, em meu Cartorio faço jun/ tada aestes autos a portaria que adiante se/ vê 

E para constar fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi// (201) O 

Carcereiro da Cadeia publica dessa Ci/ dade, intregue o official de Justiça que/ esta lhe 

aprezentar, indo por mim as/ signada, o prezo Joaõ Martinho Correia/ de Oliveira, que ahi se 

acha aos (...)/ e desposiçaõ deste Juizo, a fim de as/ sistir ao inquerito de testemunhas e ves/ se 

processar pelo crime de homi/ cidio de que é accuzado, O que cumpra/ Cidade do Pombal 22 

de Novembro de/ 1877. Eu Gonçalo trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi./ VNeiva/ (202) 

Recibi o prezo da portaria Supra/ ifica riculhido a mesma Cadeia Cida/ de de Pombal 22 de 

Novembro de 187,7,/ O Carcereiro interino/ Vicente Coêlho Severo/ (203) Clh
am

/ Aos vinte e 

tres dias no mes de No/ vembro de mil oito centos Seten/ ta e Sete nésta Cidade do Pom/ bal 

em meu cartorio faço estes au/ tos concluzos ao Juis Muni/ cipal Doutor Venancio Augusto/ 

de Magalhães Neiva E para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ 

escrevi/ (204) Achando-se nesta cidade a testemunha/ Manoel Olympio de Maria, o escrivaõ 

a// notifique para comparecer hoje na casa/ da Camara Municipal, pelas 10 horas da manhã,/ 

citados o Promotor Publico da Comarca, o Advo/ gado do denunciado com anistencia deste./ 

Cidade de Pombal, 26 de Novembro/ de 1877. VNeiva/ (205) Data/ Aos vinte e seis dias do 
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mes de Novembro/ de mil oito centos Setenta e Sete, nésta Ci/ dade do Pombal, em meu 

cartorio me foraõ/ entregues estes autos por parte do Juis/ Municipal Doutor Venancio 

Augusto/ de Magalhães Neiva E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa 

escrivaõ escrevi/ (206) Certidaõ/ Certifco que em vertudo do despacho retro/ e supra, 

notifiquei nésta Cidade noti/ fiquei nésta Cidade a testemunha Ma/ noel Olympio Jozé de 

Maria, por todo/ conteudo do mesmo despacho do que/ ficou bem sciente, bem assim citei ao/ 

Promotor Publico interino da Comarca,/ Joaõ Veriato Maria de Souza, eo Advo/ gado do 

denunciado. E para constar passo/ a prezente certidaõ e dou fé Cidade do Pom/ bal 26 de 

Novembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (207) Assentada/ Aos vinte e 

seis dias do mes de Novembro/ do anno de Nascimento de Nosso Senhor/ Jezus Christo de 

mil oito centos Setenta/ e sete nésta Cidade do Pombal, na Caza/ da Comarca Municipal ahi 

prezente o/ Juis Municipal Doutor Venancio Augusto/ de Magalhães Neiva, comigo escrivaõ/ 

de seu cargo abaixo nomeado, prezentes/ o denunciado e Seu Advogado; e o Promotor/ 

Publico interino da Comarca, pelo dito/ Juis foraõ inqueridas as testemunhas deste/ summario 

com adiante Sevê E para/ constar fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ 

escrevi/ (208) 8ª Testemunha/ Manoel Olympio Jozé de Maria, com/ vinte e seis annos de 

idade, agricultor, ca/ zado, natural desta Freguesia, morador/ no Bamburral deste Termo; aos 

costumes/ disse nada, testemunha jurada aos San/ tos Evangelhos em um livro d’elles em que/ 

pós sua maõ direita e prometteu di/ zer averdade de que soubesse e lhe fosse/ perguntado E 

send inquerida sobre o fac/ to constante da petiçaõ de denuncia que/ lhe foi lida e declarada./ 

Respondeu que sabe ter sido assassinado/ e treze do mes  proximo passado, a faca/ das e a 

cacetadas, o infelis Antonio Ben// Bento de Oliveira Correia; que se attribui/ a autoria do 

assassinato ao denunciado/ prezente Joaõ Martinho Correia de Oli/ veira, unica pessoa que era 

intrigada com/ aquelle infelis, provindo a intriga de uns/ cortes de Juazeiros que o mesmo 

denun/ ciado fizera intrigas em terras da quelle infelis,/ sem que precedesse adevida licença, 

Sen/ do isto oito annos mais ou menos,/ Sabendo atestemunha por ouvir dizer/ que o 

denunciado jurara por diversas ve/ zes Vingar-se de Antonio Bento. Sabe/ a testemunha que 

em consequencia dos/ cortes de Juazeiros houve uma lucta/ entre o denunciado e Antonio 

Bento,/ da qual rezultou sahirem ambos fe/ ridos, pelo que processaraõ-se mutua/ mente, 

tendo sido a lucta provocada pelo/ denunciado Joaõ Martinho. Sabe que/ na tarde do 

assassinato tendo o denuncia/ do ido Ao seu roçado vizinho ao do denun/ ciado, parece que no 

caminho se me com/ traraõ, cujo incontro deu um rezultado/ ser assassinado Antonio Bento 

plo/ denunciado. Saabe a testemunha que/ o assassinato foi praticado no mes/ mo lugar em 

que pelo denuncia/ do foraõ cortados os juazeiros aoito an/ nos, donde rezultou a intriga de 
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que/ já tratou. Sabe a testemunha por/ ouvir dizer a muitas pessõas que// que na manhã 

seguinte ao dia do as/ sassinato, foraõ vistas nodóas de sangue/ no braço do denunciado Joaõ 

Martinho,/ tudo sido aobservaçaõ feita na prizaõ,/ por um soldado do destacamento désta Ci/ 

dade cujo nome ignora a testemunha / Sabe a testemunha que na tarde do assas/ sinato foraõ 

ouvidos, na direçaõ em que/ elle se deu, gritos de quem pedia socorro/ e que pouco tempo de 

pois Vira do/ mesmo lugar o denunciado Joaõ Mar/ tinho, que chegou a Sua vazante mui/ to 

cançado, que sabe a testemunha/ por ouvir de muitas pessõas enomea/ damente de Seu irmaõ 

Francisco Olym/ pio a Maria./ Perguntado se o infelis Antonio Ben/ to era homem de bom 

procedimento,/ e se tambem o era e é o denunciado/ Martinho?/ Respondeu que o infelis 

Antonio/ Bento, sempre foi passifico e de bom/ procedimento, tanto particular como/ publico, 

acrescentando que execera por/ quatro annos o cargo de subdelegado dés/ te Districto e nunca 

praticou violen/ cia alguma; que quanto á Joaõ Mar/ tinho nada tem adizer contra o seu/ 

procedimento alem do que já de pois./ Dada a pallavra ao Promotor Publico in/ terino da 

Comarca para requerer o que/ fosse a bem da justiça./ Por este foi inquerido que se 

perguntasse// se perguntasse a testemunha Se na/ tarde do assassinato os filhos e escravos/ do 

infelis Antonio Bento achavaõ-se/ nésta Cidade?/ O que ouvido deferido e perguntado pela/ 

testemunha foi respondido, que o fi/ lho Manoel Correia eo escravo deste/ de nome 

Raymundo, achavaõ-se em/ distancia de meia legoa pouco mais/ ou menos da Caza do infelis 

Antonio/ Bento, occupados em dar ramos ao gado;/ e que os outros filhos do mesmo infelis/ 

eo escravo Balbino se achavaõ nésta Cidade/ Foi requerido mais que se perguntasse/ a 

testemunha Se o denunciado Joaõ/ Martinho, antes da pratica do assas/ sinato de antonio 

Bento, era robusto/ e sabio?/ O que ouvido pelo Juis deferido e pergun/ tado a testemunha, por 

esta foi res/pondido que a cerca de Joaõ Martinho/ a penas sabe sofrer elle de nervouzo./ Dada 

a pallavra ao denunciado e Seu/ Advogado para constestar e repergun/ tar a testemunha, e 

requerer o que fos/ se a bem de sua defeza./ Pelo Advogado do denunciado foi requeri/ do que 

se perguntasse a testemunha/ se antes dos cortes de Juazeiros, a que/ Se referio, o denunciado 

tinha ami/ zade com o infelis Antonio Bento/ O que ouvido pelo Juis deferido e per/ guntado a 

testemunha, esta respon// respondeu pela afirmativa./ Foi mais requerido que se perguntasse/ a 

testemunha como se podiaõ ter incon/ trado o denunciado com o infelis An/ tonio Bento, se 

saõ diversos cami/ nhos que vaõ ter aroças de um e de/ outro?/ O que ouvido pelo Juis 

deferido e pergun/ tado a testemunha, por esta foi res/ pondido que naõ sabe como so podia/ 

ter dado o incontro, mas que lhe/ parece ter se dado, por que a testemu/ nha tinha ouvido dizer 

que foraõ in/ contrados rastros do denunciado, no lugar/ em que Se deu o delicto, o que 

testemu/ nha tem ouvido dizer por muitas pessoas,/ cujos nomes deixa de mencionar por/ naõ 
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ter feito impressaõ nelles./ Foi mais requerido que se perguntasse/ a testemunha se o 

denunciado Joaõ/ Martinho nutris intrigas com ou/ tras pessõas além do infelis Antonio 

Bento?/ O que ouvido pelo juis, deferido e per/ guntado a testemunha por esta/ foi respondido 

que naõ lhe consta./ E por nada mais saber nem lhe/ ser perguntado deu-se por findo/ o seu 

depoimento que de pois de/ lhe ser lido e achar conforme as/ signou a Seu rogo por naõ saber/ 

lêr nem escrever o Major Cassiano Jozé da Costa, com o juis, com o de// o denunciado e Seu 

procurador, com/ o Promotor Publico interino da Co/ marca e comigo escrivaõ de que tu/ do 

dou fé Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi/ VNeiva/ Cassiano Jozé da Costa/ 

Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Joaõ Veriato M de Sª/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ (209) Certifico que intimei a testemunha/ Supra declarada, para que cazo 

te/ nha de mudar-se de Sua actual re/ zidencia dentro do prazo de um na/ no a contar desta 

data o commu/ nique aeste Juizo de baixo da pena/ da ley de que ficou bem sciente e/ dou fé. 

Cidade de Pombal 26 de No/ vembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (210) 

Auto de Qualificaçaõ/ Aos vinte e seis dias do mes de No/ vembro, do anno de Nascimento 

de/ nosso Senhor Jezus Christo de/ mil oito centos Setenta e Sete, nesta/ Cidade de Pombal, 

em caza da Co// em caza da Comarca Municipal,/ ahi prezente o Juis Municipal/ Doutor 

Venancio Augusto de Maga/ lhães Neiva, comigo escrivaõ de Seu/ cargo abaixo nomeado, 

compareceu/ Joaõ Martinho Correia de Oliveira/ reo neste processo; eo Juis lhe fes/ as 

seguintes perguntas:/ Qual o seu nome?/ Respondeu chamar-se Joaõ Martinho/ Correia de 

Oliveira/ De quem era filho?/ De Pedro Damasceno Correia/ Que idade tinha?/ Respondeu ter 

trinta e nove annos/ de idade/ Seu estado?/ Respondeu ser cazado/ Sua profissaõ ou modo de 

vida?/ Respondeu ser agricultor e creador/ Sua nacionalidade?/ Braszileiro/ O lugar de seu 

nascimento?/ Na Barra deste Termo/ Se Sabia ler e escrever?/ Respondeu que sabia/ E como 

nada mais respondeu nem/ lhe foi perguntado, mandou o Juis/ lavrar o prezente auo de 

qualificação,/ que vai pelo mesmo réo, de pois/ de lhe ser lido e achar conforme as/ signado, 

com o Juis; do que tudo/ dou fé Eu Gonçalo Trigueiro da// do que tudo dou fé Eu Gonçalo 

Trguei/ ro da Costa escrivaõ escrevi/ Venancio Augusto de Mag
aes

 Neiva/ Joaõ Martinho 

Corrª de Olivª/ E no mesmo dia, mes e anno Supra de/ clarados, em caza da Comarca Munici/ 

pal, prezente o Juis Municipal Dou/ tor Venancio Augusto de Magalhães/ Neiva, comigo 

escrivaõ de seu cargo/ a baixo nomeado, ahi prezente o réo/ Joaõ Martinho Correia de 

Oliveira,/ livre de ferros e sem constrangimento/ algum, pelo mesmo Juis lhe foi/ foi feito o 

interrogatório de modo que/ segue:/ Perguntado qual seu nome?/ Respondeu chamar-se Joaõ 

Mar/ tinho Correia de Oliveira/ Donde é natural?/ Respondeu que desta Freguesia/ Onde 

reside ou mora?/ Respondeu que na Furquilha deste Termo/ Ha quanto tempo ahi reside?/ 
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Desde seu nascimento/ Qual a sua profissaõ e meio, de vida?/ Respondeu que vive de ser 

criador e/ agricultor/ Onde estava ao tempo em que se/ dis aconteceu o crime?// Respondeu 

que na tarde em que/ se dis ter sido assassinado Antonio/ Bento de Oliveira Correia, o 

inter/rogado teve em caza de sua reziden/ cia, donde sahio para sua roça/ no lugar 

denominado Furquilha/ onde deu agôa a quatro animais,/ sahindo desta roça foi para sua/ roça 

no Areial afim de ver seti/ nha entrado nélla gado cabrim,/ depois de ter verificado que 

nenhum/ animal tinha ali entrado, retirous/ se para sua vazante no jenipa/ peiro onde chegou 

atardinha./ Perguntado se conhece as pessoãs/ que juraraõ neste processo e há/ quanto 

tempo?/Respondeu que conhece algumas/ a muito tempo, outras a pouco/ tempo, e naõ 

conhece Antonio/ Pedro Jozé de Maria, pois só o/ vio no dia de seu depoimento./ Perguntado 

se tem algum motivo/ particular a que attribua a denun/ cia?/ Respondeu que naõ/ Perguntado 

se tem factos allegar,/ ou provar que justifique, ou/ mostrem Sua inocência?/ Respondeu que 

naõ tem factos alle/ gar ou provas que justifiquem do/ crime de que é accuzado, porque naõ/ o 

perpetrou, nem mesmo tem teve// teve intensaõ, e que seu máo estado/ de saúde prova a sua 

innocencia, pois/ naõ tinha e nem tem forças suficien/ te para assassinar qualquer indi/ viduo a 

facadas e cacetadas, acrescentou/ do que em tempo opportuno a prezen/ taria outras provas de 

sua innocen/ cia/ E como nada mais respondeu nem/ lhe foi perguntado, mandou o juis la/ vrar 

o prezente auto, que vai assignado / pelo réo depois de lhe ser lido e achar/ conforme, 

rubricado pelo Juis e as/ signado pelo mesmo do que tudo dou/ fé Eu Gonçalo Trigueiro da 

Costa/ escrivaõ escrevi/ Venancio Augusto de Mag
aes

 Neiva/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ 

(211) Juntada/ Aos vinte e seis dias do mes de Novembro/ de mil oito centos setenta e sete 

nésta/ Cidade do Pombal, em meu cartorio/ faço juntadas aestes autos a portaria/ que adiante 

Sevê E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo Triguei/ ro da Costa escrivaõ escrevi// (212) O 

Carcereiro da cadeia publica desta/ Cidade entregue, ao official de Justiça/ que esta lhe 

aprezentar o prezo Joaõ/ Martinho Correia de Oliveira, que a/ hi se acha aordem e disposiçaõ 

deste/ Juizo, a fim de assistir ao inquerito de/ testemunha e ver-se processar pelo/ crime de 

homicidio de que é accuza/ do O que cumpra Cidade de Pombal/ 26 de Novembro de 1877 Eu 

Gon/ çalo trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi/ VNeiva/ (213) Recebi o prezo constante da 

portaria/ supra ificaõ riculhidos a mesma Cadeia/ Cidade de Pombal 26 de Novembro de/ 

187,7, O carcereiro interino/ Vicente Coêlho Severo/ (214) Clh
am

/ Aos vinte e seis dias do 

mes do Novem/ bro de mil oito centos Setenta e/ Sete nesta Cidade do Pombal, em/ meu 

cartorio faço estes autos conclu/ zos ao Juis Municipal Venancio/ Augusto de Magalhães 

Neiva/ E para constar fis este termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ escrevi// (215) 

Vista ao Promotor Publico da Comarca. Ci/ dade de Pombal, 26 de Outubro de 1877./ 
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VNeiva/ (216) Data/ Aos vinte e seis dias do mes de Novem/ bro de mil oito centos Setenta e 

Sete/ nesta Cidade do Pombal em meu/ Cartorio me foraõ entregues estes/ autos por parte do 

Juis Municipal/ Doutor Venancio Augusto de Ma/ galhães Neiva E para constar fis este termo 

Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escrevi:/ (217) Vista/ E logo no mesmo dia mes 

anno e lu/ gar Supra declarado faço estes autos/ com vistas ao Promotor Publico/ interino da 

Comarca Joaõ Veria/ to Maria de Souza E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro 

da Costa escrivaõ escrevi/ (218) Tendo a testemunha de numero primeiro/ Manoel Victoriano 

Soares em seo depoi/ mento defº se referido á Joaquim José/ da Costa; bem como a 

testemunha de/ numero quarto e a denumero quinto/ Luis José de França e Jorge Francisco/ da 

Costa, em seus depoimentos defº/ se referiraõ ao soldado Joaõ Soares// Denis, requero que 

sejam intimados/ Joaquim José da Costa morador no/ Mundo Novo e Joaõ Soares Denis/ 

soldado do exercito desta Cad,/ nesta Cidade, para deporem no/ presente summario, sobre 

aponta/ da referencia./ Cidade de Pombal 28 de Novembro/ de 1877 O Promotor Pº interino/ 

Joaõ Veriato Mª de Sousa/ (219) Data/ Aos vinte e oito dias do mes de Novembro/ de mil oito 

centos Setenta e Sete, nesta Ci/ dade de Pombal, em meu cartorio me/ foraõ entregues estes 

autos por parte/ do Promotor Publico interino da Comar/ ca, Joaõ Veriato Maria de Souza E 

pa/ ra constar fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ (220) Clh
am

/ E 

Logo no mesmo dia mes anno e/ lugar supra de clarado, faço estes/ autos concluzos ao 

Delegado de Policia, digo faço estes autos concluzos ao Juis/ Municipal Doutor Venancio Au/ 

gusto de Magalhães Neiva E para/ constar fis este termo eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa 

escrivaõ escrevi// (221) Prcedam-se a notificaçaõ na forma/ requerida pelo Promotor Publico 

da/ Comarca, e marco o dia 7 do mes vin/ douro, na casa da Comarca Munici/ pal, pelas 10 

horas da manhã, citados/ o Promotor Publico da Comarca, o ad/ vogado do denunciado, com 

(...)/ deste. Cidade de Pombal, 29 de No/ vembro de 1877. VNeiva/ (222) Data/ Aos vinte e 

nove dias do mes de Novem/ bro de mil oito centos Setenta e Sete nés/ ta Cidade do Pombal, 

em meu cartorio/ me foraõ entregues estes autos por par/ te do Juis Municipal Doutor Venan/ 

cio Augusto de Magalhães Neiva E pa/ ra constar fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da 

Costa escrivaõ escrevi/ (223) Certidaõ/ Certifico que em virturde do despa/ cho supra expede 

mandado e notifi/ que o Promotor Publico interino da Co/ marca, por todo conteudo do 

mesmo despacho do/ que ficou bem sciente e dou fé. Cidade de/ Pombal 29 de Novembro de 

1877 O Escrivaõ/ Gonçalo trigueiro da Costa/ (224) Juntada/ Aos sete dias do mes de 

Dezembro de mil oito centos se/ tenta e sete nesta Cidade do Pombal, em meu car/ torio faço 

juntada aestes autos o mandado que adi/ ante Sevê, do que fis este termo Eu Gonçalo 

Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi// (225) Procedam-se a notificaçaõ na forma/ requerida 
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pelo Promotor Publico da/ Comarca, e marco o dia 7 do mez p. vin/ douro, na casa da Camara 

Munici/ pal, pelas 10 horas da manhã, citados/ o Promotor Publico da Comarca, o ad/ vogado 

do denunciado, com desistência/ deste. Cidade do Pombal, 29 de No/ vembro de 1877 

VNeiva/ (226) Data/ Aos vinte e nove dias do mes de Novem/ bro de mil oito centos setenta e 

sete nés/ ta Cidade do Pombal, em meu Cartorio/ me foraõ intregue estes autos por par/ te do 

Juis Municipal Doutor Venan/ cio Augusto de Magalhães Neiva E pa/ ra constar fis este termo 

Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ (227) Certidaõ/ Certifico que em virtude do 

Despa/ cho supra expedi mandado e notifi/ quei o Promotor Publico interino da Comar/ ca, 

por todo conteudo do mesmo despacho/ que ficou bem sciente e dou fé. Cidade do/ Pombal 

29 de Novembro de 1877 O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (228) Juntada/ Aos sete 

dias do mes de Dezembro de mil oito centos se/ tenta e sete, nesta Cidade de Pombal, em meu 

carto/ rio faço juntada a estes autos o mandado que adi/ ante seve, de que fis este termo Eu 

Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi// (229) O Doutor Venancio Augusto de/ 

Magalhães Neiva, Juis Muni/ cipal do Termo do Pombal, por/ sua M. I. e C. á Gxum Deus/ 

Guarde de/ Mando á qualquer official de/ Justiça deste Juizo, á quem este/ for a perguntado 

indo por mim/ assignado, que derija-se ao lugar/ Mundo Noaõ deste Termo e noti/ fique á 

Joaquim Jozé da Costa,/ a fim de que compareça na caza/ da Comarca Municipal as des/ horas 

da manhã do dia sete do/ mês de Dezembro proximo vin/ douro, para de pôr sobre referen/ cia 

qui fes a 1ª testemunha Mano/ el Victorino Soares, no processo/ instaurado contra Joaõ 

Martinho Cor/ reia de Oliveira, pelo assassinato/ de Antonio Bento d’Oliveira/ Correia. O que 

cumpra Cidade/ do Pombal 29 de Novembro de/ 1877. Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa 

escrivaõ escrevi/ VNeiva/ (230) Certifico quem em vertude do mandado su/ pra fui desta 

Cidade ao lugar deno/ menado Mundo Novo ahi notifi/ que a Joaquim Jozé da Costa parte/ do 

conteudo de mesmo mandado// do que ficou bem sciente. O referido/ é verdade do que dou fé 

Cidade Pombal/ 7 de Dezebro de 1877/ O official de justiça/ Florencio Placido Pereira/ 

Averbo-me por desrespeito para/ foncionar no prezente prossesso/ por ser sogro de um filho 

do as/ sassinato, e passo a meo substitu/ to legal, Cidade de Pombal 7 de/ Dezembro de 1877/ 

Antonio Vieira de Torres Band./ (231) Data/ Aos vinte dias do mes de Dezembro de mil/ oito 

centos Setenta e sete, nésta Cidade/ de Pombal, em meu cartório me foraõ em/ tregues estes 

autos por parte do Juis Muni/ cipal supplicante em exercicio Alferes An/ tonio Vieira de 

Torres Bandeira. E para/ constar fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ 

escrevi/ (232) Certidaõ/ Certifico que tendo haverbado-se de suspeito/ o terceiro supplente do 

Juis Municipal em/ exercicio no impedimento de principio segundo, a qual/ por naõ puder 

assumir o exercicio por/ ser meu Tio legitimo e o Segundo por ter/ acceitado a Presidencia da 
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Comarca Muni/ cipal e a chado-se este rezidindo por cauza da/ secca no Termo do Pilar acha-

se exercendo o car/ go de Presidente da Comarca Municipal e segun/ do veriador mais votado, 

Alferes Rogello Alpi/ niano Virgolino Urtiga, a quem compete/ funcionar nos prezentes autos. 

E para cons/ tar passo a prezente certidaõ e dou fé./ Cidade do Pombal 8 de Dezembro de 

1877./ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (233) Clh
am

/ Aos nove dias do mes de 

Dezembro de/ mil oito centos setenta e sete, nésta Ci/ dade de Pombal, em meu cartorio faço/ 

estes autos conclusos ao Segundo Vereador/ mais votado,, Alferes Rogello Alpiniano/ 

Virgolino Urtiga, no impedimentos/ do Doutor Juis Municipal effectivos/ e seus substitutos. E 

para constar fis este/ termo Eu Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ escrevi/(234) Tendo sido 

Testª do in/ querito de pres
e
 prossesso/ naõ podendo foncionar/ seno suspençaõ, epassa/ ano 

so testemunho legal/ Cid
e
 de Pombal 10 de 10br

o
,/ de 1877/ Rogello Alp

no
 Vig

o
 Urgª// (235) 

Data/ Aos dez dias do mes de Dezembro de/ mil oito centos setenta e sete, nésta Cidade do 

Pombal, em meu cartorio/ me foraõ entregues estes autos/ por parte do Veriador maes vota/ 

do no impedimento do Dutor Juis/ Municipal effectivo e Seus substi/ tutos, Alferes Rogello 

Alpiniano/ Vergolino Urtica. E para constar/ fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa 

escrivaõ escrevi/ (236) Certidão/ Certifico que tendo
98

 o Segundo Veri/ ador mais votado 

Alferes Rogello/ Alpiniano Virgolino Urtiga, a/ chando-se o terceiro e quarto Ve/ riador mais 

votado, Saturnino Ro/ drigues dos Santos e Antonio Soares/ Ferreira, emigrado-se por cauza 

do/ secca compete funcionar no prezen/ te auto, o quinto Veriador mais vo/ tado, Joaõ Jorge 

Dantas d’Oliveira/ E para constar passo a prezente cer/ tidaõ e dou fé Cidade de Pombal 10/ 

de Dezembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (237) Clh
am

/ E logo no 

mesmo dia mes/ anno e lugar Supra declarado// faço estes autos concluzos ao quinto/ 

Veriador mais votado, no exercício do/ Juis Municipal, Joaõ Jorge Dan/ tas de Oliveira E para 

constar fis este termo Eu Gonçalo Triguei/ro da Costa escrivaõ escrevi/ (238) Clham 10 de 

10br
o
 de 1877/ A chando-se nesta cidade as testemu/ nhas ratificar Joaquim José da Costa is/ 

so os dado Joaõ Suares Dizer, o i , Escri/ vaõ as notifique para comparecerem/ hoje as dez 

horas do dia em casa Co/ marca municipal, citado o pro/ motor publico interino da Comar/ ca 

io Advogado do denunciado com/ assitencia desta cidade do Pombal/ 10 de dezembro de 

1877/ Dantas d’Oliveira/ (239) Data/ Aos des dias do mes de Dezembro/ de mil oito centos 

setenta e sete, nés/ ta Cidade de Pombal, em meu car/ torio, me foraõ entregues estas au/ tos, 

por parte do quinto Veriador mais/ votado, no impedimento do doutor/ Juis Municipal e Seus 

Substitutos/ E para constar fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ escrevi/ 

                                                           
98

 Acima desse verbete existe uma anotação feita, possivelmente, após a conclusão da certidaõ. Eis a inscrição : 

se haver bado de suspeito 
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(240) Certidaõ/ Certifico quem em Vertude do despacho// retro, notifiquei nésta cidade as tes/ 

temunhas Joaquim Jozé da Costa/ eo Soldado Joaõ Soares Derus, por to/ do conteudo do 

mesmo despacho do/ que ficaraõ bem sciente, e bem as/ sim Citei nesta Cidade o Promotor/ 

Publico interino da Comarca Joaõ/ Veriato Maria de Souza eo Advoga/ do do denunciado, 

Amaro Fernandes/ de Carvalho; e passei portaria para/ ser conduzido a audiencia o reo Jo/ aõ 

Martinho Correia d’Oliveira/ E para constar passo a prezente cer/ tidaõ e dou fé Cidade de 

Pom/ bal 10 de Dezembro de 1877 O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (241) Assentada/ 

Aos des dias do mes de Dezembro do/ anno do Nascimento de Nosso Senhor/ Jezus Christo 

de mil oito centos Se/ tenta e sete, nésta Cidade do Pom/ bal, na caza da Comarca Municipal/ 

ahi prezente o Juis Municipal, quin/ to Veriador da comarca municipal,/ em exercicio, Joaõ 

Jorge Dantas de/ Oliveira comigo escrivaõ de seu car/ go a baixo nomeado, prezente o de/ 

nunciado e o Advogado deste a revelia/ do Promotor Publico interino da/ Comarca Joaõ 

Veriato Maria de Sou/ za, pelo dito Juis foraõ inqueridos// inqueridas as testemunhas deste 

summario co/ mo adiante Sevê do que fis este termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ 

escrevi/ (242) 1ª Testemunha referida/ Joaquim Jozé da Costa, com vinte e oito/ annos, de 

idade, criador, cazado, natural/ desta Freguesia morador no Mundo/ novo deste Termo, aos 

costumes disse na/ da testemunha jurada aos Santos Evan/ gelhos em um livro delles em que 

pos/ sua maõ direita e prometteu dizer a/ Verdade do que soubesse e lhe fosse per/ guntado 

sobre ponto da referencia/ que lhe fes a primeira testemunha de/ mumuro, Manoel Victorino 

Soares, que/ lhe foi lido e de clarado?/ Respondeu que sahindo de Sua caza, na/ madrugada do 

dia quarze de Outubro ultima/ mente findo, para serra do Commessario/ de volta no dia 

dezeceis do mesmo mes ao/ passar no Riachaõ, procurava uma caza a/ fim de beber agôa, ahi 

naturalmente pro/ curava saber o que havia de novo na Cidade;/ foi-lhe respondido por uma 

mulher des/ conhecida a testemunha terem assassinado/ o infelis Antonio Bento de Oliveira 

Cor/ reia, cujo assassino Se dizia ter sido Fran/ cisco Olympio./ Perguntado se sabe de mais 

alguma circuns/ tancias que possa esclarecer a Justiça?/ Respondeu que naõ.// Dada a pallavra 

ao denunciado, e seu Advo/ gado para contestar e re-perguntar a teste/ munha/ Por este foi 

respondido que nada tinhaõ a/ contestar nem arrequerer/ E por nada mais saber, nem lhe ser 

per/ guntado deu-se por findo o seu de poi/ mento que de pois de lhe ser lido e achar/ 

conforme assignou com o Juis comigo/ escrivaõ, com o denunciado e seu Advoga/ do do que 

dou fé. Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ escrevi/ dantas de Oliveira/ Joaquim José da 

Costa/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corª de Olivª/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa/ Certifico que intimei a testemunha Su/ pra declarada, para que cazo tenha de/ mudar-se 

de Sua actual residencia den/ tro do prazo de um anno a constar désta/ data o communiquei 
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que aeste juizo de baixo/ das penas da ley; do que ficou bem sci/ ente e dou fé. Cidade do 

Pombal 10 de/ Dezembro de 1877/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (243) 2ª 

testemunha referida/ Joaõ Soares Denis, com vinte e um annos/ de idade, vive de ser soldado 

do exercito// natural do Termo de Guarabira desta Pro/ vincia e prezentemente destacado 

nésta/ Cidade, aos costumes disse nada; testemunha/ jurada aos Santos Evangelhos em úm li/ 

vro délles em que pós Sua maõ direita/ e prometteu dizer averdade do que soubes/ se e lhe 

fosse perguntado. E sendo inque/ rida sobre o ponto da referencia que lhe fes/ as testemunhas 

de numero quartao e a de nume/ ro quinto, Luis José de França e Jorge Fran/ cisco da Costa 

em Seus de poimentos de falhas/ que lhe foi declarado?/ Respondeu em que vindo Joaõ 

Martinho/ de bruçado sobre a grade da Cadeia, com/ as mangas da camiza des abutuadas e 

úm/ pouco repuxadas para cima, deixando/ os braços nuis, deu lugar aque a teste/ munha 

verificasse pintas de sangue/ na cana do braço direito do accuzado,/ sendo estas no lado 

adiante, e perguntan/ do-lhe a testemunha, que sangue era a/ quelle, respondeu-lhe o accuzado 

prezen/ te ser de seu companheiro de prizaõ, Cassi/ miro Nunes da Costa e Souza, que com/ 

elle tinha vindo junto e em cangado,/ e callando este na mente da testemu/ nha, visto como de 

facto Cassimiro trazia uma ferida ensanguentada, na/ maõ esquerda, e por isso bem longe de 

at/ tribuir ser sangue do finado está persua/ dido ter sido de seu companheiro de prizaõ,/ 

Perguntado como é que a testemunha disse/ ra aos Seus companheiros d’armas que ser// 

serviraõ de testemunhas, as quais a elle se refe/ rem que tenham visto sangue muito negro/ no 

braço de Joaõ Martinho o que lhe pare/ cia ter sido elle mesmo o autor do assassinato?/ 

Respondeu que certo ter de clarado este aos/ Seus companheiros, porém foi em acto de aca/ 

çuada/ Perguntado se sabe de mais alguma circuns/ tancias que esclareça a justiça?/ 

Respondeu que naõ/ Dada a pallavra ao denunciado e Seu Ad/ vogado para contestar e 

reperguntar a tes/ temunha?/ Pelo Advogado do denunciado foi requerido/ que Se perguntasse 

a testemunha se as/ nodôas de sangue, que observou no bra/ ço de Joaõ Martinho, eraõ em 

lugar/ onde elle com dificuldade as podesse vir?/ O que foi ouvido pelo Juis deferido e 

pergun/ tado a testemunha, por este foi res/ pondido, que pelo contrario eraõ em lu/ gar onde 

com maior facilidade podia/ as vir/ E por nada mais saber nem lhe ser per/ guntado deu-se por 

findo o Seu de poi/ mento, que de pois de lhe ser lido e achar/ conforme assignou a Seu rogo 

por/ naõ saber ler nem escrever assignou a/ Seu digo escrever Luis Antonio de Souza/ com o 

Juis com o denunciado e Seu Ad/ vogado, comigo escrivaõ do que tudo/ dou fé Eu Gonçalo 

Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi digo Eu Gon//Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ es/ 

crevi      Dantas de Oliveira/ Luis Antonio de Souza/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ 

Martinho Corrª de Olivª/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (244) Certifico que intimei a 
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testemunha Supra/ de clarada para que cazo tenha de mudar/ se de Sua actual rezidencia 

dentro do pra/ zo de um anno a contar désta data o co/ mmunique aeste juizo de baixo das 

penas/ da ley; do que ficou bem sciente e dou fé/ Cidade de Pombal 10 de Dezembro de 1877/ 

O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (245) Juntada/ Aos des dias do mes de Dezembro 

de mil/ oito centos setenta e sete nesta Cidade/ do Pombal em meu cartorio faço jun/ tada 

aestes autos a portaria que adi/ ante Sevê do que fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa escri/ vaõ escrevi// (246) O Carcereiro da Cadeia publica désta/ Cidade entregue ao 

official de Justiça que/ esta lhe aprezentar, o prezo Joaõ Mar/ tinho Correia de Oliveira, que 

aho se acha/ aordem e desposiçaõ deste Juizo, afim/ de assistir ao inquerito de testemunhas/ e 

ver-se processar pelo crime de homi/ cidio de que é accuzado. O que cumpra/ Cidade do 

Pombal 10 de Dezembro de 1877/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ escrevi   Dantas 

de Oliveira/ (247) Recebi o prezo constante da portaria/ Supra ifica recolhido á Cadeia/ 

Publica desta Cidade/ Cidade de Pombal 10 de Dezembro de 1877/ O Carcereiro/ Vicente 

Coêlho Severo/ (248) Clh
am

/ Aos onze dias do mes de janeiro de mil/ oito centos Setenta e 

oito nésta Cida/ de Pombal, em meu cartorio faço/ estes autos conluzos, ao 5º Veriador/ da 

Camara Municipal no impedimento/ do effectivo e Seus substitutos, Joaõ/ Jorge Dantas de 

Oliveira; do que fis/ este termo Eu Gonçalo Triguei/ ro da Costa Escrivaõ escrevi/ C
os

 em 11 

de 10b
ro

 de 1877/ (249) Vista ao promotor Publico da Comarca de Pombal/ 13 de 10bro de 

1877/ Dantas Oliveira// (250) Data/ Aos quatorze dias do mes de Dezembro/ de mil oito 

centos Setenta e sete nésta/ Cidade de Pombal, em meu Carto/ rio, me foraõ entregues estes 

autos/ por parte do 5º Veriador da Comarca/ Municipal, no exercicio do Juis Mu/ nicipal, no 

impedimento do effec/ tivo e Seus substitutos Joaõ Jorge Dan/ tas de Oliveira; do que fis este 

termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi/ (251) Vista/ Aos quatorze dias do 

mes de Dezem/ bro de mil oito centos setenta e sete/ nésta Cidade do Pombal em meu/ 

Cartorio faço estes autos com  Vista/ ao Doutor Promotor Publico interino/ da Comarca, Joaõ 

da Silva Peres/ Ferreira; do que fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ 

escrevi/ C
os

 14 de Dezbr
o
 de 1877// (252) Em vista dos depoimentos das testemu/ nhas do 

presente processo, das deduções dos di/ seres de uma com a outra, das iclações tive/ das da 

confissaõ do denunciado Joaõ Marti/ nho Correia de Oliveira, esta promotoria pedi/ rais em 

vistas das provas que dimanãs do sem/ tro dos presentes autos,a pronuncia do denun/ ciado 

Joaõ Martinho Correia de Oliveira/ Como ricurso nas penas do art. 192
99

 do codigo/ Criminal 

                                                           
99

 Art. 192. Matar alguém com qualquer das circumstancias aggravantes mencionadas no artigo dezaseis, 

numeros dous, sete, dez, onze, doze, treze, quatorze, e dezasete.  
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por concorrerem os agravantes/ do art 16
100

 do cit. cod § 1, 4, 6, 8, 12 e 15./ Pombal 31 de 

Desembro de 1877/ O Promotor Publico/ intrº/ Joaõ da Sª Pirez Ferreira/ (253) Data/ Aos 

dous dias do mes de janeiro de mil/ oito centos setenta e oito, nésta Cidade/ do Pombal, em 

meu cartorio me foraõ/ entregues estes autos por parte do Pro/ motor Publico interino da 

Comarca/ Doutor Joaõ da Silva Piris Ferreira/ doq eu fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da 

Costa escrivaõ escrevi/ (254) Certidaõ/ Certifico que achando-se residindo no lu/ gar 

denominado Malhada de Pedra dés/ te Termo, a oitos legoas distante désta Ci/ dade, o quinto 

Veriador mais votado mais votado, que tem/ funcionado nos prezentes autos, o Cidadaõ/ Joaõ 

Jorge Dantas de Oliveira deixei de/ fazer logo os autos concluzos por se a// se achar ausente o 

Juis competente, o qual/ hoje foi que teve lugar o compareci/ mento delle nésta Cidade. E para 

constar passo aprezente e dou fé Ci/ dade do Pombal 30 de janeiro de 1878/ O Escrivaõ/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ (255) Clh
am

/ Aos trinta dias do mes de janeiro de mil oito entos e 

setenta e oito, nésta Cida/ de do Pombal em meu Cartorio faço estes autos concluzos ao 

quinto Veriador/ da Camara Municipal Joaõ Jorge Dan/ tas de Oliveira, no exercicio de Juis 

Mu/ nicipal, no impedimento de effectivo/ Seus substitutos; de que fis este ter/ mo Eu 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ escrevi/ (256) Cos em 30 de janeiro de 1878/ Vistos 

estes autos, etc. julgo procedente/ a denuncia de fls. Contra Joaõ Mar/ tinho Correia 

d’Oliveira, em faci do cor/ po de delicto, depoimentos dasa testemu/ nhas, interrogatórios do 

reo e mais pe/ ças dos auctos; e portanto, de acca/ do com o parecer do Dr Promotor/ Publico 

da Comarca, pronuncio/ o mesmo reo como incurso nas pe/ nas do artigo 192 do Codigo 

Crimi/ nal, como autor do barbaro assa/ ssinato praticado na pessoa do in// feliz Antonio 

Bento Correia na tar/ de de 13 de Outubro do anno p. pas/ sado, de 1877, no lugar denomina/ 

do Varsia do Cemitério da Barra/ deste termo; o sujeito á prisaõ ili/ vramento. O escrivaõ 

recommen/ de omo na prizaõ em que siacha/ e tandi olho nomi no rol dos/ culpados; pagas 

pelo mesmo/ reo as custas em que o condeno:/ e remeta este proçeso  ao Doutor/ Juis de 

Direito da Comarca para/ quem recorro deste dispacho/ na forma da lei; cumprano/ mais o 

                                                                                                                                                                                     
Penas - de morte no gráo maximo; galés perpetuas no médio; e de prisão com trabalho por vinte annos no 

minimo. In: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm> Acesso em 09.03.2012. 
100

 Art. 16. São circumstancias agravantes:  

1º Ter o delinquente commettido o crime de noite, ou em lugar ermo.  

4º Ter sido o delinquente impellido por um motivo reprovado, ou frivolo.  

6º Haver no delinquente superioridade em sexo, forças, ou armas, de maneira que o offendido não pudesse 

defender-se com probabilidade de repellir a offensa.  

8º Dar-se no delinquente a premeditação, isto é, designio formado antes da acção de offender individuo certo, ou 

incerto.  

12. Ter precedido ao crime a emboscada, por ter o delinquente esperado o offendido em um, ou diversos lugares.  

15. Ter sido o crime commettido com surpresa. 

In:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm> Acesso em 09;03.2012 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
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requerimento. Cidade do/ Pombal 8 de Fevereiro de 1878/ Joaõ Jorge Dantas d’Oliveira/ 

(257) Publicaçaõ/ Aos nove dias do mes de Fevereiro de/ mil oito centos Setenta oito, nésta/ 

Cidade do Pombal, em meu cartorio/ faço publica a Setença do Juis/ Municipal Supplente em 

exercicio, Joao/ Jorge Dantas de Oliveira, E para cons/ tar fis este termo Eu Gonçalo Tri/ 

gueiro da Costa escrivaõ escrevi/ (258) Certidaõ/ Certifico que nésta Cidade intemen/ a 

Sentença retro e supra ao Promotor// ao Promotor interino da Comar/ ca Camillo Luis dos 

Santos Penha, e por/ este me foi entregue os autos de pergun/ tas que q adiante vai junto com 

o Seu/ requerimento podendo para ser junto/ ao prezente e dou fé Cidade de Pom/bal 9 de 

Fevereiro de 1878/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (259) Juntada/ Aos nove dias do 

mes de Fevereiro de mil/ oito centos setenta oito nésta Cidade/ de Pombal, em meu cartorio 

faço/ juntada aestes autos os autos de per/ guntas e confrontações que adiante/ Sevê doq eu fis 

este termo Eu Bom/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ escre/ vi// 1878/ (260) Juizado 

Municipal do Termo de Pombal,/ da Provincia da Parahyba do Norte./ Summario de culpa/ 

Autoamento de uma petiçaõ do Doutor Pro/ motor Publico interino da Comarca a fim de 

proceder a uns autos de perguntas./ O Escrivaõ/ G.Trigueiro/ (261) Autoaçaõ/ Anno do 

Nascimento de Nosso Senhor Jezus/ Christo mil oito centos setenta e oito, aos/ trinta e um 

dias do mes de Janeiro de mil oito/ digo de Janeiro do dito anno, nésta Cidade/ de Pombal da 

Provincia da Parahyba do/ Norte, em meu Cartorio autoei a petiçaõ/ do Doutor Promotor 

Publico interino da/ Comarca como adiante Se Segue do que/ fis este autoaimento Eu Gonçalo 

Triguei/ ro da Costa escrivaõ escrevi// (262) Ill
mo

 S
or

 Juis Municipal, 3º Sup/plente em 

exercicio/ A. passe mandado para Citaçaõ/ dasa peças offerecidas na petiçaõ infra para/ 

comparecerem há as 10 do dia, convenien/ cia ao D
or

 E. p. Pombal 3 de Janeiro/ de 1878/ 

Dantas de Oliveira/ Chegando ao conhecimento désta promo/ toria que Manoel da Silva 

Malta, Manoel/ Correia de Oliveira, Alexandre Alves de Sou/ sa, Joaõ Mathias, Agapito 

Affonso de Car/ valho, Raymundo Gomes da Silva e Joa/ quim Ferreira de Sousa Saldanha, 

mora/ dores n’este termo sabem de certas circunstan/ cias que bem provem a justiça pu/ blica 

com relaçaõ ao assassinato do infe/ liz Antonio Bento de Oliveira Correia pra/ ticado no dia 

13 de Outubro do anno findo,/ requer esta promotoria que p
la
, mandando/ os intimar, proceda 

à um auto de pergun/ tas, que deverá, depois de autoado, ser junto/ as respectivo processo, 

dando em vista ao/ promotor; e n’estes termos/ P. á v
ta
 deferimento/ E. R. M./ Pombal 21 de 

Janeiro de 1878/ O Promotor Publico intrº/ Joaõ as Sª Pirez Ferreira// Averbo por sujjeito por 

ser sogro de um/ filho do assassinado Pombal 30 de Janeiro/ de 1878 (rubrica)/ (263) Data/ 

Aos trinta dias do mes de Janeiro de mil/ oito centos setenta e oito, nésta Cidade do/ Pombal, 

em meu cartorio me foraõ entre/ gues estes autos por parte do Juis Muni/ cipal supplente em 
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exercicio, Alferes An/ tonio Vieira de Torres Bandeira; do/ que fis este termo Eu Gonçalo Tri/ 

gueiro da Costa escrivaõ escrevi./ (264) Certidaõ/ Certifico que sendo o único Juis Muni/ 

cipal supplente, que existe neste juizo / e este tendo a verbado-se de suspeito/ digo, Juizo 

Alferes Antonio Neiva/ de Torres Bandeira, o qual tendo aver/ bado-se de suspeito, a chando-

se o Veria/ dor mais votado, o Cidadaõ Manoel Joa/ quim da Silva Cavalcante emigrado,/ por 

cauza da secca, compete funcio/ nar no impedimento deste o 2º Veriador/ mais votado, o 

Alferes Rogello Alpini/ ano Virgolino Urtiga. E para constar/ passo a prezente e dou fé 

Cidade do/ Pombal 30 de Janeiro de 1878./ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (265) 

Clh
am

/ Elogo no mesmo dia mes e anno e lu/ gar supra declarado faço estes autos// autos 

concluzos, ao 2º Veriador mais vota/ do Alferes Rogello Alpiniano Vergolino/ Urtiga, no 

impedimento digo Urtiga/ no exercicio de Juis Municipal no impedi/ mento do effectivo e 

Seus Substitutos do/ que fis este termo. Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ escrevi. C
os

 

em 30 de Janeiro de 1878/ Tendo sido Tstª no processo novembro/ (...) Cid
e
 de Pombal 30 de 

Janeiro de 78/ (Rubrica)/ (266) Data/ Aos trinta dias do mes de Janeiro de mil oito/ centos 

Setenta e oito, nesta Cidade do Pombal/ em meu cartorio me foraõ entregues estes/ autos por 

parte do 2º Veriador da Comarca/ Municipal, Juis Municipal Supplente no/ impedimento do 

effectivo e seus Substitutos/ Alferes Rogello Alpiniano Virgolino Urtiga/ Eu Gonçalo 

Trigueiro da Costa esccrivaõ es/ crevi/ (267) Certidaõ/ Certifico que tendo o 2º Veriador da/ 

Comarca Municipal a Verbado-se/ de Suspeito, e emigrado-se o terceiro/ e quarto por cauza 

da Secca, em Ver/ tude da ley, tem de funcionar nos/ prezentes autos o quinto Veriador/ Joaõ 

Jorge Dantas de Oliveira/ E para constar passo a prezente/ e dou fé. Cidade de Pombal 30 de// 

de Janeiro de 1878/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (268) Clh
am

/ E logo no mesmo 

dia mes e anno e lugar/ Supra declarado faço estes autos conclu/ zos/ ao Juis Municipal 

supplente/ em exercicio no impedimento do effec/ tivo e Seus Substitutos, Joaõ Jorge Dan/ tas 

de Oliveira; do que fis este termo Eu/ Gonçalo trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi/ (269) 

Certidaõ/ Certifico que nesta cidade citei o Promotor Pu/ blico da Comarca eo procurador do 

denun/ ciado, e passei mandado para citação/ das pessoas offerecidas pela Promotoria/ 

Publica. Cidade do Pombal 30 de Janeiro de 1878/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ 

(270) Juntada/ Aos trinta dias do mes de Janeiro de mil/ oito centos Setenta e oito nésta 

Cidade/ do Pombal em meu cartorio faço jun/ tada aestes autos o mandado que adiante/ Sevê; 

do que fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa Escrivaõ escre/ vi// (271) O Cidadaõ 

Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ Juis Municipal Supplente em exercicio/ em Vertude da ley 

dor/ Mando aqualquer official de Justiça dés/ te Juizo, a quem este for a prezentado/ indo por 

mim assignado, que dirija-se/ aos lugares onde passaõ Ser encontrado nés/ te termo, Manoel 
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da Silva Malta, Mano/ el Correia d’Oliveira, Alexandre Alves de/ Souza, Joaõ Mathias, 

Agapito Affonso de/ Carvalho, Raymundo Gomes da Silva/ e Joaquim Ferreira de Souza 

Saldanha/ e os notifique para comparecerem em ca/ za de minha residencia as des horas da/ 

manha do dia trinta e um cadente/ mes, afim de se proceder a autos de per/ guntas do que 

souberem acerca do assas/ sinato praticado na pessoa do infe/ lis Antonio Bento de Oliveira 

Cor/ reia; Sob as penas da ley. O que cumpra/ Cidade do Pombal 30 de Janeiro de 1878/ Eu 

Gonçalo Trigueiro da Costa esri/ vaõ escrevi              Dantas de Oliveira// (272) Auto de 

perguntas a Manoel da Silva/ Malta/ Aos trinta e um dias do mes de Janeiro do an/ no do 

Nascimento de Nosso Senhor Jezus/ Christo de mil oito centos Setenta e oito/ nésta Cidade do 

Pombal, em caza da residen/ cia do Cidadaõ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ Juis Municipal 

Supplente em exercicio, ahi/ prezente o mesmo Juis comigo escrivaõ/ de seu cargo baixo 

assignado, ahi pre/ zente o denunciado Joaõ Martinho Correia/ de Oliveira e Seu procurador, 

pelo dito Juis/ foraõ feitas á Manoel da Silva Malta/ as seguintes perguntas:/ Perguntado qual 

Seu nome, idade esta/ do, feliaçaõ, naturalidade, profissaõ e re/ sidencia?/ Respondeu chamar-

se Manoel da Sil/ va Malta, ter cincoenta e tres annos/ de idade, ser cazado, filho legitimo de/ 

Francisco de Barros Passos, natural, des/ ta Freguesia vive de agricultura, e resi/ dir na 

Carahybas deste Termo./ Perguntado como Se deu o facto allega/ do na petiçaõ de folhas que 

lhe foi li/ da e declarada, e quais as Suas circuns/ tancias?/ Respondeu que désde que Se deu a 

primeira da/ vida de joaõ Martinho Correia de Oliveira/ com o finado Antonio Bento de 

Oliveira/ Correia até o dia que este foi assassinado,/ o interrogado teve muitas conversações/ 

com o accuzado Joaõ Martinho, e este/ nunca lhe deu sentido de que ofendeu/ mais ao infelis 

Antonio Bento Correia, na// antes lhe dizia que quem carregava in/ tusiasmo de Valentaõ era 

louco, e que enun/ ca Setinha visto rua dos mesmos Va/ lentões, porem sahindo o interrogado 

de/ Sua caza para o exercicio do mes de/ Maria, em caza de Jozé Pedro da Costa/ e Souza, e 

passando em caza do infelis/ Antonio Correia declarou a éste que/ hia ao exercicio lá, e 

sahindo em com/ panhia do mesmo, eo filho do mesmo/ Correia, de nome Vicente, chegaraõ/ 

a caza de Jozé Pedro, ao escurecer, com/ espaço de algum tempo, vinha Joaõ/ Martinho da 

caza délle, para a caza/ de Jozé Pedro, e vindo Jozé Pedro que/ elle chegava em caza e que 

achava/ Antonio Correia, foi ter com elle/ do terreiro para diante uma des/ estanciazinha, e 

elle voltou e depois Sou/ be de meu Filho Francisco que Seu/ irmaõ Felis lhe havia dito que o/ 

significado da conversa de Compadre/ Jozé Pedro que o fizesse retirar, e Jozé/ Pedro dissera 

que naõ o fazia elle Joaõ/ Martinho declarou que se elle naõ/ se retirar-se e viesse ali outra 

vês/ derrotariaõ-se. Disse mais que desde/ de dia do assassinato de Antonio Ben/ to digo Disse 

mais que no dia em/ que Se deu o assassinato de Antonio Ben/ to de Oliveira Correia, estando 
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em sua/ caza ahi chegou logo ao escurecer, o es/ cravo Raymundo pertencente ao infelis// ao 

infelis Antonio Correia, com a fala,/ tremula e cançada, elle respondente/ perguntando-lhe, o 

que é isto Raymundo?/ este lhe respondeu, que haviaõ morot/ ao Senhor; perguntou-lhe quem 

foi o/ assassino, o mesmo Raymundo respon/ deu-lhe que naõ sabia; por tinha si/ do achado 

morto; nésta occaziaõ pedio/ um dos filhos do respondente para ir em/ Companhia délle a 

caza de Manoel Hi/ a avizar, o respondente attender ao pe/ dido e mandou com o escravo 

Raymun/ do seu filho Felis eo respondente se/ dirigio em companhia de Seu filho/ Jozé e Joaõ 

Nunes, á caza do infelis/ Antonio Bento, ao passar pela vazan/ te de Francisco Buxu que ficou 

junto/ a estrada procurou arranxo afim de per/ der longo para asender-se sigarros/ verificaraõ 

achar-se Francisco Buxu/ deitadoem uma rede que nésta ocá/ ziaõ levantou-se para dar-lhes 

fogo,/ o respondente perguntou à Francisco/ Buxu como era que tendo seido assassi/ nado 

Antonio Correia e Sendo seu/ morador ainda naõ tinha Se derigido/ para o lugar de delicto; ao 

que lhe res/ pondeu que ainda de nada vis/ to como poucos momentos tinha/ chegado da feira 

com o que confor/ mou-se o respondente, por que de fac/ to o tinha Visto na feira; depois des/ 

sa conversação seguiraõ até a caza/ do finado, onde encontraraõ Seu cada/ ver digno de 

compachaõ, pelas horri/ veis facadas que o observou, ahi per// permaneceu o interrogatorio 

toda noite até/ pela manhã. Naõ Vindo Sebastiaõ ali/ já sendo alta noite, perguntou por elles/ o 

que naõ quizeraõ responder onde Se/ achava; mas as quatro horas da ma/ drugada amis ou 

menos ali chegou o mes/ mo Sebastiaõ, declarado que tinha ido/ fazer prender Joaõ Martinho, 

o qual/ momentos depois ali chegou prezo/ por uma escolta de primeira linha;/ de haver 

passado-se algum tempo/ derigiu-se para cumprimentalo, ao que/ este se recuzando der-lhe a 

maõ, por/ o vaher desconhecido na chegada. Disse/ mais que depois de haver decorrido dous/ 

meses e tantos dias depois, que se haviada/ do o assassinato de Antonio Correia/teve de 

avistar com Manuel Correia, conhe/ cido por Manoel Neco, na Vazante do/ mesmo perguntou 

a éste se sabia/ quem tinha sido oautor do assassi/ nato do infelis Antonio Correia, res/ 

pondeu-lhe que quando matassem um/ irmaõ do respondente saberia quem/ tinha sido o autor; 

o respondente igno/ rando perguntou-lhe qual seria este irmaõ?/ ao que respondeu-lhe, quem 

acabou com/ meu tio padrinho e pais, tinha sido/ Joaõ Martinho, isto com muito furor,/ digo e 

pai foi Joaõ Martinho, esto/ com muito furor; pois havia assistido/ uma briga de Joaõ 

Martinho com a/ mulher deste e irmã do respondente,/ na qual puxou por uma faca e dis/ sera 

que com aquella pretendia ma/ tar tres; primeiro teu pai, segundo// tú, referindo-se a propria 

mulher, terceiro/ Antonio Correia, teu pai naõ mato/ mais pois Deus já o tirou, e tú Na/ tonio 

Correia hás de passar na ponta/ desta, mostrando a faca./ Perguntando se sabe que o infelis 

Antonio/ Correia tinha intriga alguma?/ Respondeu que sabe que Antonio Cor/ reia era 
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intrigado com Joaõ Marti/ nho, e que esta intriga já era de Sete pa/ ra oito annos e que 

Antonio Correia/ procurava ter amizade com a familia/ de Joaõ Martinho que já tin haõ rela/ 

ções, naõ tendo ainda Se conciliado com/ Joaõ Martinho, porem beneficiaraõ/ os bens um do 

outro/ Dada a pallavra ao reo e seu procurador/ para requerer o que fosse a bem da/ defeza; 

pelo procurador do denunciado/ doi requerido que que se perguntasse co in/ terrogado, qual o 

gráo de parentesco em/ que Se acha ligado com o denunciado?/ O que deferido pelo Juis e 

perguntado/ ao interrogado por este foi respondido/ que alem de serem parentes em terceiro/ 

gráo, saõ cunhados, por ser Joaõ Mar/ tinho cazado com uma irmã do/ interrogado./ Requereu 

mais que se perguntasse ao interrogado, no ponto em que o inter/ rogado soube que Jozé 

Pedro sahia/ de caza para conversar com Jo/ aõ Martinho cunhado do interroga/ do. O que 

ouvido pelo Juis, deferido/ e perguntado ao interrogado, por// por este foi respondido que 

conheceu/ Joaõ Martinho quando vinha chegou/ de um caza de Jozé Pedro e que com mai/ or 

razaõ Jozé Pedro devia conhecer/ Joaõ Martinho que era Sei irmaõ/ Requeria mas que se 

perguntasse/ ao interrogado como é que dizendo/ todas as testemunhas que de proseraõ/ no 

processo de Joaõ Martinho que/ o cadaver do infelis Antonio Correia/ fora somente 

encontrado as oito ho/ ras da noite, elle interrogado der ter/ encontrado o cadaver ao lusco-

fusco/ em caza do finado. O que ouvido pelo/ Juis deferido e perguntado ao interro/ gado por 

este foi respondido, respon/ deu sendo o primeiro que chegou na/ caza do finado ao lusco-

fusco já en/ controu o cadaver de Antonio Correia/ Requereu mais que se perguntasse ao in/ 

terrogado Se observou que as feridas existem/ tes no cadaver de Antonio Bento foraõ/ 

produzidaõ por só instrumento ou por/ mais de um? O que ouvido pelo Juis, de/ ferido e 

perguntado ao interrogado, por/ este foi respondido que naõ pode dife/ rençar Se foi um ou 

mais de um ins/ trumento occazaional das feridas, por/ ter pouca esperiencia, porem o que é 

Sua/ oppiniaõ que foi só um assassino/ porque as feridas eraõ todas pelas/ frente. Requereo 

mais que se pergun/ tasse ao interrogado se quando Joaõ Mar/ tinho brigou com, a mulher 

ignorava/ que seu sogro havia falecido? O que/ ouvido pelo Juis deferido e perguntado//ao 

interrogado, por este foi respondido/ que sabia. Requereo mais que per/ guntado fosse ao 

interrogado se elle/ sabe que a noite do dia do assassi/ to de Antonio Bento, Francisco Buxu/ 

andou em procura de parteira para/ sua mulher, e se ella deu a lus nesse/ dia ou nos dias 

seguintes. O que ouvido/ pelo Juis deferido e perguntado ao unterro/ gado; por este foi 

respondido que nada/ sabe com relaçaõ a Francisco Buxu e/ que ainda menos sabe por nunca 

ter/ ouvido fallar que elle estivesse pa/ rir ou dar a lus./ Achando-se prezente o Doutor 

Promotor/ Publico interino da Comarca o Juis deu/ a pallavra para requerer o que fosse a bem 

da Justiça, por este foi requerido que per/ guntado fosse ao interrogado quem o au/ tor ou 
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autores do assassinato de Antonio/ Bento? O que ouvido pelo Juis deferido/ e perguntado ao 

interrogado, por este/ foi respondido que naõ sabe nem ou/ viu dizer, digo que tem ouvido 

dizer/ que fora Joaõo Martinho./ Requereo mais que perguntado fosse ao/ interrogado o que 

fazia Cassimiro Nu/ nes da Costa e Souza trepado em uma/ serca? O que ouvido pelo Juis 

deferido/ e perguntado ao interrogado, por este/ foi respondido que nada sabe nem/ ouvio 

dizer com relaçaõ a Cassimiro./ Requereo mais que perguntado fosse ao/ interrogado se sabe 

que Cassimiro Nu/ ra prezo a esta Cidade por se suspei/ tar que fora um dos co-reos no assas// 

no assassinato de Antonio Bento. O que/ ouvido pelo Juis deferido e perguntado/ ao 

interrogado, por este foi respondi/ do, o que ouvio dizer que elle fora prezo por/ ter querido 

atirar em um soldado./ Requereo mais que perguntado fosse ao/ interrogado, se sabe ou se 

ouvira dizer/ que Francisco Buxu coperara para/ o assassinato de Antonio Bento. O que/ 

ouvido pelo Juis deferido e perguntado/ ao interrogado, por este foi respondi/ do que naõ sabe, 

mas que tem ouvido/ dizer que naõ sabe, mas que tem ouvido/ dizer por pessõas da familia do 

infelis/ Antonio Correia, que Francisco Buxu/ ajudou a Joaõ Martinho no assassinato/ de 

Antonio Bento/ Requereo mais que perguntado fosse ao/ interrogado, se sabe que Francisco 

Olym/ pio na tarde do dia do assassinato sahi/ ra por mandado de Joaõ Martinho/ a hir fazer 

uma muda de arros em/ uma vazante; o que ouvido pelo Juis de/ ferido e perguntado ao 

interrogado, por/ este foi respondido que sabe por/ ter ouvido dizer/ Requereo mais que 

perguntado fosse ao in/ terrogado se sabe ou se ouvio dizer que/ Francisco Olympio 

concorrera para este/ assassinato; O que ouvido pelo Juis/ deferido e perguntado ao 

interrogado, por es/ te foi respondido que tem ouvido dizer/ que a Senhora Phlidelpha mulher 

de/ Sebastiaõ filho do assassinado defende Fran/ cisco Olympio dizendo que elle naõ sahio/ 

nessa tarde da vazante./ E como nada mais foi perguntado nem// nem respondido, assigna o 

prezente auto/ depois de lhe ser lido e achar conforme;/ o qual vai tambem assignado pelo 

Juis/ e rubricado pelo mesmo; do que tudo dou/ fé Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ 

escrevi e assigno/ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ Manoel da Silva Mata/ Joaõ Martinho Corrª 

de Olivª/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ da Sª Pires Fernds/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa/ Auto de perguntas a Manoel Virgolino/ Correia/ Emseguida estando prezente a mesma/ 

autoridade, comigo escrivaõ de Seu cargo a/ baixo nomeado, o Doutor Promotor Publico/ 

interino da Comarca, Joaõ da Silva Pires/ Ferreira, o denunciado Joaõ Martinho/ Correia 

d’Oliveira, eo procurador deste/ Amaro Fernandes de Carvalho, ahi/ Compareceu Manoel 

Virgolino Correia/ pelo dito juis lhes foraõ feitas as perguntas/ seguintes:/ Perguntado qaul o 

seu nome, idade, estado, fi/ liaçaõ, naturalidade, profissaõ e residencia?/ Respondeu chamar-

se Manoel Vergolino/ Correia, ter trinta e nove annos de ida/ de Ser solteiro, filho legitimo de 
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Manoel/ Correia de Oliveira, natural desta Fre/ guezia, viver da agricultura e residir no/ lugar 

denominado Furquilha deste Ter/ mo?/ Perguntado como Se deu o facto alegado// allegado na 

petiçaõ que lhe foi/ lida e declarada, e que as as suas circunstancias?/ Respondeu que estando 

em uma vazante/ sua, ahi appareceu Manoel da Silva Malta/ que lhe perguntado quem matou 

Anto/ nio Bento, por este lhe foi respondido,/ que se elle que andava solto e por toda/ parte 

naõ sabia, muito menos ellas que/ estava em sua vazante, dondo naõ sa/ bia. Ao que o mesmo 

retorquio: o povo/ das Trinxeiras dis que foi Joaõ Mar/ tinho quem matou Antonio Bento./ 

pelo que elle respondeu por sua ver lhe/ replicou que um menino de nome Fer/ mino e Raquel 

mulher de Joaõ Mar/ tinho lhe disseraõ, que quando se deu apri/ meira questaõ de Joaõ 

Martinho com/ Antonio Correia aquelle desde que/ se podesse mataria tres naõ dizendo/ quais 

elles e naõ, e que pode fazer uns/ cinco ou seis annos que deve-se essa ques/ taõ?/ Perguntad 

se sabe que Joaõ Marti/ nho entrelia rilações de amizade/ com Antonio Bento?/ Respondeu 

que naõ sabe, porem/ que entrelinha relações com os filhos/ deste, a ponto de uma occaziaõ 

Jozé/ Antonio filho de Antonio Bento/ tivesse intriga com outras pessoas?/ Respondeu que 

teve uma questaõ com/ Athanazio, por cauza de uma roça;/ mas que naõ sabe que fezeraõ as 

pazes./ Perguntado se sabe ou se ouvio di// dizer que Francisco Olympio, Fran/ cisco Buxu, e 

Cassimiro Nunes da Cos/ ta e Souza, com seus concursos faci/ litaraõ a pratica o ato 

delictuozo?/ Respondeu que naõ sabe nem ouvio/ dizer./ Perguntado se o facto do assassinato 

de/ seu tio e padrinho Antonio Bento,/ naõ lhe despertou a coriozidade de in/ dafar quem ou 

quaes autores?/ Respondeu que estando em sua va/ zante e de lá naõ podendo sahir/ naõ 

verificar quem o autor ou autores de assassinato./ Perguntado se a questaõ que Antonio/ Bento 

tive com Athanazio foi pos/ terior aquella que teve com Joaõ Mar/ tinho?/ Respondeu que 

sim, por quanto po/ de fazer dois annos./ Dada a pallavra ao Doutor Promotor/ Publico 

interino da Comarca para/ requerer o que fosse a bem da Justiça/ por este foi declarado que 

nada tinha/ arrequerer./ Dada a pallavra ao denunciado eo/ procurados déste para requererem 

o que/ fosse a bem da defeza./ Pelo procurador do denunciado foi/ requerido que perguntado 

fosse a teste/ munha digo ao interrogado se sabe/ por si ou por ouvir dizer, se a escra/ va 

Jozefa pretendia assassinar ao/ Seu Senhor por entreter este rela/ ções illicitas com uma sua 

filha, e/ Se esta pretençaõ foi declarada a// a alguns; O que foi ouvido pelo Juis/ deferido e 

perguntado ao interrogado/ por este foi respondido que naõ sabe/ E como nada mais foi 

perguntado,/ nem respondido assigna o prezente auto; depois de lhe ser lido e a char com/ 

forme; o qual foi tam bem assigna/ do pelo Juis e rubricado pelo mes/ mo; do que tudo dou fé 

Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ es/ crevi e assigno/ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ 

Manoel Vigulino Costa/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ 
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da Sª Pires Fer/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ Auto de perguntas a Raymundo Gomes/ da 

Silva/ Em acto continuo, achando-se prezente/ a dicta autoridade comigo escrivaõ de seu/ 

cargo a baixo nomeado, prezentes o Dou/ tor Promotor Publico interino da Comarca/ o 

denunciado eo Procurador deste, ahi/ compareceu Raymundo Gomes da Sil/ va a quem o Juis 

fis as perguntas seguin/tes:/Perguntado qual seu nome, idade, estado,/ filiaçaõ, naturalidade, 

Profissaõ e residencia?/ Respondeu chamar-se Raymundo Go/ mes da Silva, ter cincoenta e 

sete annos de ida/ de ser agricultor, filho legitimo de Joa/ quim Rodrigues da Silva, ser 

cazado,/ natural desta Freguesia e residente em// Maria dos Santos déste Termo;/ Perguntado 

como se deu o facto allegado/ na petiçaõ de folhas que lhe foi lida e/ declarada, e quais as 

suas circunstancias?/ Respondeu que naõ sabe nada com/ realaçaõ a morte de Antonio Bento/ 

Perguntado se sabe que Francisco Bu/ xo, Francisco Olympio e Cassimiro/ Nunes da Costa e 

Souza, coperaraõ pa/ ra morte de Antonio Bento?/ Respondeu que naõ sabe./ Perfuntado se 

sabe onde estava Fran/ cisco Buxo no dia do assassinato?/ Respondeu que naõ sabia./ 

Perguntado se antes da morte de Anto/ nio Bento, Francisco Buxu tinha/ de costume andar 

com dinheiro; e se/ depois da morte o tem visto com dinheiro/ Respondeu que antes da morte 

de An/ tonio Bento nunca vio com dinhei/ ro mais que depois da morte o filho/ do interrogado 

de nome Galdino disse/ ra que tinha visto com des mil/ reis, dizendo pertencer este dinheiro a/ 

um escravo de Dona Quitheria./ Dada a pallavra ao Doutor Promotor Pu/ blico interino da 

Comarca, por este foi re/ querido que perguntado fosse ao interro/ gado se sabe que Francisco 

Buxo foi/ visto com o dinheiro antes ou depois de/ ter sido elle prezo. Oque ouvido pelo/ Juis 

deferido e perguntado ao inter/ rogado por este foi respondido, que// que foi depois da prizaõ/ 

E por nada mais haver respondido nem/ perguntado mandou o Juis lavrar o pre/ zente auto 

que assignou depois de lhe/ ser lido e achar conforme; o qual vai/ assignado pelo mesmo Juis 

e rubrica/ do pelo mesmo, do que tudo dou fé Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ 

escrevi e assigno/ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ Raimundo Gomes da Sª/ Joaõ Martinho 

Corrª de Olivª/ Amaro Fernandes de Carvº/ Joaõ da Sª Pires Ferr/ Gnçalo Trigueiro da Costa/ 

(273) Juntada/ Aos trinta e um dias do mes de Já/ neiro de mil oito centos Setenta/ e oito nésta 

Cidade do Pombal, em meu Cartorio faço juntada a/ estes autos a portaria que adiante/ Sevê 

do que fis este termo. Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ escrevi// (274) O Carcereiro 

da cadeia Publica desta Ci/ dade entregue ao official de Justiça que/ esta lhe aprezentar, o réo 

Joaõ Martinho/ Correia de Oliveira, que a hi se acha/ a ordem e deposiçaõ déste Juizo, afim/ 

de assistir a esses autos de perguntas que/ Setem de proceder, pelo assassinato do in/ felis 

Antonio Bento de Oliveira Correia,/ pelo qual é accuzado. O que cumpra Ci/ dade de Pombal 

31 de Janeiro de 1878,/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa Es/ crivaõ escrevi/ Dantas de Oliveira/ 
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(275) Recibi o prezo constante da portaria/ supra ifica ricolhido à Cadeia Pu/ blica desta 

Cidade./ Cidade de Pombal, 31 de Janeiro de 1878/ O Carcereiro/ Vicente Coêlho Severo/ 

(276) Clh
am

/ Ao primeiro dia do mes de Fevereiro/ de mil oito centos Setenta e oito nésta/ 

Cidade do Pombal em meu cartorio/ faço estes autos concluzos ao quinto/ Veriador, da 

Comarca Municipal, no/ exercicio de Juis Municipal no em/ pedimento do effectivo e Seus 

subs/ titutos Joaõ Jorge Dantas d’Oliveira/ do que fis este termo. Eu Gonçalo Tri/ gueiro da 

Costa Escrivaõ escrevi./ (277) Cª em 1 de Fevereiro de 1878/ O Escrivaõ passe mandado para 

no/tificação das pessoas que naõ foraõ encon/ tradas pelo official de Justiça afim// de 

comparecerem em caza de minha residen/ cia no dia 7 do corrente mes pelas 10 horas da/ 

manha Citado o Promotor Publico intrº/ da Comarca eo procurador do denunciado/ Cidade do 

Pombal 2 de Fevereiro de 1878/ Dantas de Oliveira/ (278) Data/ Aos dous dias do mes de 

Fevereiro de mil oito/ centos Setenta e oito, nésta Cidade do Pombal,/ em meu cartorio me 

foraõ entregues estes autos/ por parte do Juis Municipal supplente em exer/ cicio Joaõ Jorge 

Dantas d’Oliveira; do que;/ fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi/ 

(279) Certidaõ/ Certifico que nésta Cidade citei o Promotor/ Publico interino da Comarca eo 

procura/ dor do denunciado, expedi mandado, para/ notificaçaõ das demais pessõas. E para/ 

constar passo a prezente e dou fé Ci/ dade do Pombal 2 de Fevereiro de 1878/ O Escrivaõ/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ (280) Juntada/ Aos sete dias do mes de Fevereiro de mil/ oito 

centos setenta e oito nésta Cida/ de do Pombal, em meu cartorio faço/ juntada aestes autos o 

mandado que/ adiante Sevê; do que fis este termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa es/ crivaõ 

escrevi//(281) O Cidadaõ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira Juis Municipal Supplente em 

exercicio/ em Virtude da ley dr/ Mando a qualquer official de Justiça aes/ te Juizo a quem este 

fora aprezentado/ indo por mim assignado, que dirija/ se aos lugares onde possaõ ser encontra/ 

dos neste termo, Alexandre Alves de/ Souza, Joaõ Mathias, Agapito Affonso/ de Carvalho e 

Joaquim Luis Ferreira/ de Souza Saldanha, eos notifique para com/ parecerem em caza de 

minha residencia/ as des horas da manha do dia sete do cor/ rente mes, afim de se proceder a 

auots de/ perguntas do que souberem acerca do assassi/ nato praticado na pessõa do infelis 

An/ tonio Bento de Oliveira Correia; sob/ as penas da ley. O que cumpra Cidade do/ Pombal 2 

de Fevereiro de 1878. Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ escre/ vi         Dantas 

d’Oliveira// (282) Auto de perguntas á Alexandre Alves de/ Souza./ Aos Sete dias do mes de 

Fevereiro do Anno do/ Nascimento de nosso Senhor Jezus Chris/ to de mil oito centos Setenta 

e oito, nésta/ Cidade do Pombal, da Provincia da Pa/ rahyba do Norte, em caza da residencia/ 

do Cidadaõ Joaõ Jorge Dantas d’Oliveira/ quinto Veriador da Comarca Municipal no/ 

exercicio de Juis Municipal no impe/ dimento do effectivo e Seus substitutos, ahi/ prezentes o 
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mesmo Juis, comigo escrivaõ de/ Seu cargo abaixo nomeado, prezentes o Pro/ motor Publico 

interino da Comarca Ca/ millo Luis dos Santos Penha, eo denuncia/ do Joaõ Martinho Correis 

de Oliveira, ahi/ compareceu Alexandre Alves de Souza/ a quem o Juis lhe fes as perguntas 

seguintes./ Perguntado qual seu nome idade esta/ do, naturalidade, filiação, profissaõ e 

residencia?/ Respondeu chamar-se Alexandre Alves/ de Souza, ter trinta e sete annos de 

idade,/ cazado, natural desta Freguesia, filho ligi/ timo de Joaõ Liberato de Oliveira, viver/ da 

agricultura, ee residir nésta Cidade./ Perguntado como Se deu o facto allegado/ na petiaçaõ de 

folhas que lhe foi lida e de/ clarada; e quais as circunstancias/ Respondeu que hindo a uma 

caçada pelo/ Rio abaixo, foi ter a lugar demenado/ Furquilha, e ahi encontrousse em uma/ 

roça com Joaõ Martinho de Oliveira/ Correia, armado de uma garrumxa e/ uma faca e logo 

minha em uma roça conjun/ cta a chavase o infelis antonio Bento/ de Oliveira Correia; este 

annos outro do// do assassinato de Antonio Bento./ Perguntado se sabe que o denunciado 

Joaõ/ Martinho tinha alguma intriga com/ o finado Antonio Bento?/ Respondeu que sabe por 

ouvir dizer/ que o denunciado Joaõ Martinho tivera/ uma questaõ com o finado Antonio Bem/ 

to, a oito ou nove annos pouco mais ou/ menos da qual deu em rezultado Sahir/ ferido o 

denunciado Joaõ Martinho, por/ cujo facto foraõ processados muamente/ Perguntado Se ao 

tempo em que vio Joaõ/ Martinho armado de uma garrumxa e/ uma faça, foi mais proximo ao 

assassi/ nato do infelis Antonio Bento, ou aluc/ ta que tiveraõ a oito ou nove annos de que/ 

tractou?/ Respondeu que foi mais proximo a/ lucta, pois já for muitos annos./ Perguntado se 

sabe que o denunciado Joaõ/ Martinho ainda contermava intriga/ do com Joaõ Mar digo com 

Antonio/ Bento?/ Respondeu que naõ sabe./ Perguntado Se Sabe quem o autor ou au/ tores do 

assassinato do infelis Antonio/ Bento?/ Respondeu que sabe por ouvir dizer, pelos filhos do 

finado Antonio Bento/ que o autor da morte, de seu pai, foi/ o denunciado Joaõ Martinho./ 

Perguntado se sabe que Francisco Olym/ pio, Francisco Buxu e Cassimiro Nu// Nunes da 

Costa e Souza, concorrera para/ o assassinato de Antonio Bento?/ Respondeu que naõ sabe./ 

Dada a palavra ao denunciado eo pro/ curador déste paa requerer o que fosse/ a bem da 

defeza, pelo procurador foi re/ querido que se perguntasse a testemunha/ Se dias antes do 

perpetrado o crime, se fina,/ de Antonio Bento, vareijou algumas cazas/ afim de verificar Se 

nellas existiaõ furtos,/ de gado ouvelha ou cabrim? O que ouvi/ do pelo Juis, deferido e 

perguntado ao/ interrogado por este foi respondido que/ Sabe por ouvir dizer que nesse tempo/ 

o finado Antonio Bento vareijava a caza/ de Jozé de Tal genro do Velho Paulo, o qual/ naõ 

estava em caza quando chegou,/ sabendo do occurrido dissera: Se eu este/ visse em caza o 

Senhor Antonio Bento/ naõ sahiria em pás./ Requereu mas que se perguntasse a tes/ temunha 

se sabe por si ou por ouvir/ dizer que aescrava do finado Antonio Ben/ to de nome Jozefa, e 
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Seu filho Raymundo,/ se saõ os autores de semelhante assassi/ nato? O que ouvido pelo Juis 

deferido e/ perguntado ao interrogado, por este foi/ respondido, que sabe por ouvir dizer que/ 

foraõ elles os autores do assassinato./ E por nada mais saber nem lhe ser per/ guntado nem 

respondido assigna o pre/ zente auto o Major Cassiano Jozé da Costa,// a seu rogo por naõ 

saber ler nem es/ crever de pois de lhe ser lido e achar/ conforme, o qual vai assignado pelo 

Juis/ e rubricado eplo mesmo, com o Pro/ motor Publico interino da Comarca,/ o denunciado 

eo procurador deste comigo/ escrivaõ doq eu tudo dou fé Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa 

escrivaõ escrevi/ Joaõ Jozé Dantas d’Oliveira/ Cassiano José da Costa/ Joaõ Martinho Corrª 

de Olivª/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Camillo Luis dos Santos Penha/ Gonçalo Trigueiro 

da Costa/ Auto de perguntas á Joaquim Luis Fer/ reira de Souza Saldanha/ (283) E acto 

continuo, prezente adita auto/ ridade comigo escrivaõ de Seu cargo a/ baixo nomeado, 

prezentes o Promotor/ Publico interino da Comarca Camillo/ Luis dos Santos Penha, o 

denunciado Joaõ/ Martinho Correia de Oliveira eo procu/ rador deste Amaro Fernandes de 

Carva/ lho, ahi prezente Joaquim Luis Fer/ reira de Souza Saldanha à quem o Juis/ lhe des 

perguntas seguintes:/ Perguntado qual Seu nome, idade,/ estado, naturalidade, filiação, 

profissaõ/ e residencia?/ Respondeu chamar-se Joaquim Luis/ Ferreira de Souza Saldanha ter 

vinte/ e cinco annos de idade, ser cazado, na/ tural desta Freguesia, filho natural/ de 

Esperidiana Rozalina do Nascimento// agricultor e residir nesta Cidade./ Perguntado como Se 

deu o facto allegado na/ petiçaõ de folhas que lhe foi lida e decla/ rada e quaeas as suas 

circunstancias?/ Respondeu que na mente do assassinato/ do infelis Antonio Bento, o 

interrogado/ dormio em uma caza a vista da Cidade/ pertencente ao finado Vigario Alvaro 

Fer/ reira de Souza, ara bem sedo seguir/ com um comboio buscar generos ali/ menticios pela 

manha, antes de seguir/ a viagem foi a caza onde residia ua/ mulher e esta lhe disse que tinha 

sido/ assassinado Antonio Bento de Oliveira,/ Correia pois isto sabe por lhe haver/ dito 

Sebastiaõ de Oliveira Correia, que/ em alta noite viera ahi procurando/ ointerrogado, e que de 

queixava ter si/ do o autor Joaõ Martinho de Oliveira di/ go Martinho Correia de Oliveira./ 

Disse mais que indo descançar no Sitio/ ahi tive noticia que havia sido prezo/ Joaõ Martinho 

oCorreia de Oliveira e/ Cassimiro Nunes da Costa e Souza,/ dada pelo Senhor Joaquim 

Frigueiro/ Castelo Branco que Joaõ Martinho tinha/ jurado vingar-se de Antonio Bento/ no 

ano que cazasse a ultima filha./ Perguntado se sabe que havia intriga/ entre Antonio Bento e o 

denunciado/ Joaõ Martinho?/ Respondeu que sabe ter havido uma/ questaõ entre elles a 

muitos annos, jul/ gando que naõ houvesse mais intriga/ tanto que adimirousse quando soube// 

do assassinato imputado a Joaõ Mar/ tinho, pois já os via em amizade/ com um irmaõ do 

denunciado, que/ antes eraõ intrigado, e até sabe que Se/ bastiaõ filho do finado, antonio Ben/ 
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to tinha negocio abonado por Jozé/ Pedro irmaõ do denunciado naõ sa/ bendo Se Antonio 

Bento tinha amizade/ com Joaõ Martinho, nem se tinha/ com os filhos daquelle./ Perguntado 

se sabe quem doi oautor do/ assassinato do infelis Antonio Bento?/ Respondeu que naõ/ 

Perguntado se sabe que Francisco Olym/ pio, Francisco Buxo e cassimiro Nu/ nes da Costa e 

Souza, concorrera pa/ ra o assassinato de Antonio Bento?/ Respondeu que naõ sabe./ 

Perguntado se sabe que o finado Anto/ nio Bento tinha intriga com alguem?/ Respondeu que 

naõ sabe./ Dada a pallavra ao Promotor Publi/ co interino da Comarca para reque/ rir oque 

fosse a bem da Justiça/ por este foi declarado que nada tinha/ arrequerer/ Dada a pallavra ao 

denunciado e o procu/ rador deste para requerer o que fosse/ a bem da defeza; por estes foi 

declara/ do que nada tinha arrequerer/ E como nada mais foi perguntado nem/ respondido 

assigna o prezente auto depo/ is de lhe ser lido e achar conforme, o qual/ vai assignado pelo 

Juis e rubricado pelo/ mesmo, o qual vai assignado pelo Pro/ motor Publico interino da 

Comarca, o// o denunciado eo procurador deste comigo/ escrivaõ de que tudo dou fé Eu 

Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi/ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ Joaquim Luis 

Ferreira de (rubrica) Saldanha/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Amaro Fernandes de Carvalho/ 

Camillo Luis dos Santos Penha/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ Auto de perguntas a Agapito 

Affonso de Carvalho/ (284) E logo emmediatamente prezente a/ mesm autoridade comigo 

escrivaõ de Seu/ cargo abaixo nomeado, prezente o Promo/ tor Publico interino da Comarca 

Camillo/ Luis dos Santos Penha o denunciado eo/ procurador deste, ahi compareceu Agapito/ 

Affonso de Carvalho a quem o Juis lhe/ fes as perguntas seguintes:/ Perguntado qual o seu 

nome, idade, esta/ do, naturalidade, filiação profissaõ e resi/ dencia/ Respondeu chamar-se 

Agapito Affon/ so de Carvalho, ter quarenta e qua/ tro annos de idade/ ser cazado, natural/ 

desta Freguesia, filho legitimo de Joaõ/ Damasceno Correia viver da agricul/ tura e residir nas 

Carahybas deste Termo/ Perguntado como se deu o facto allegado/ na petiçaõ de folhas que 

lhe foi lida/ e declarada, e quaos as suas circunstancias?/ Respondeu que sabe por ouvir dizer/ 

pelos filhos dofinhado Antonio Bento/ que o autor da morte de Seu pai havia// havia sido o 

denunciado Joaõ Martinho;/ Perguntado Setem ouvido dizer que oau/ tor da morte deAntonio 

Bento foi Joaõ/ Martinho, sem ser pelos filhos do/ finado Antonio Bento?/ Respondeu que 

naõ/ Perguntado se sabe que Antonio Bento/ tinha intriga com Joaõ Martinho?/ Respondeu 

que seis annos ou mais hou/ ve uma questão entre Antonio Bento e Joaõ Martinho, porem já 

estava qua/ ze acabada, pois até communicaraõ// Perguntado sesabe que o finado anto/ nio 

Bento tinha intriga com alguma/ outra pessoa?/ Respondeu que sabe ter tido duas ques/ taos 

com Athanazio Nunes de Souza,/ sendo que a primeira questaõ rezultou/ o mesmo Athanazio 

mandou queimar/ uma caza e um du dous currais, e que/ o anno atrazado tornaraõ ter outra 
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questaõ ques/ taõ, que onde soube embargos judi/ ciais, quando appareceraõ amigos e a/ 

commodaraõ os ânimos; sendo a caza/ e os currais de que faltou pertencentes/ a Antonio 

Bento, e Athanazio dizia/ que as terras onde estava Antonio Ben/ to o situado lhe pertencia, 

tanto que ns mesmos lugares onde siachava/ a caza e os curraes, edificou a caza e cur/ raes e 

seachava a cituado. Disse mais/ que no dia do assassinato estando em Sua/ caza appareceu-lhe 

o escravo Raymundo/ pertencente ao finado, que vinha a/ mandado de Seus senhores 

convidar/ o interrogado para ajudar conduzir// o corpo de Antonio Bento para esta ci/ dade, 

cujo cadaver tinha sido encontrado/ todo esfaquiado; pelo que o interrogado per/ guntou-lhe 

se ofinado Antonio Bento/ tinha alguma intriga nova; ao que/ lhe respondeu o escravo 

Raymundo, que/ o que havia de novo foi o finado no/ espediente de Subedelegado, ter 

varreija/ de umas cazas dos filhos egenros do velho/ Paulo, por desconfiança de terem prati/ 

cado alguns furtos./ Perguntado se sabe que Cassimiro Nunes/ daa Costa e Souza, Francisco 

Olympio, e Francisco Buxo concorrera para/ a pratica do assassinato de Antonio Bento?/ 

Respondeu que naõ sabe nem nunca ou/ vio dizer./ Dada a pallavra ao Promotor Publico in/ 

terino da Comarca, por este foi declara/ do que nada tinha arrequerer./ Dada a pallavra ao 

denunciado eo pro/ curador deste para requerer o que fosse/ abem da defeza; por este foi 

requerido/ que se perguntasse ao interrogado se/ sabia que a escrava Jozefa pertencente/ o 

finado procurara assassinar seu/ Senhor? O que foi ouvido pelo Juis deferido/ e perguntado ao 

interrogado, por este/ foi respondido saber que aescrava ti/ nha tido um grande desgosto de 

Seo Se/ nhor, a ponto de ter lhe deixado a caza;/ mas que procurar assassinar nunca/ ouvio 

fallar./ Requereo mais que se perguntasse ao in/ terrogado se sabia de uma crioula que/ fora 

achada no caminho perto ao// ao lugar em que Sedeu o assassinato/ do infelis Antonio Bento; 

a qual se/ dis estar toda ensanguentada? O que/ ouvido pelo Juis deferido e pergunta/ do ao 

interrogado encontrada no lugar/ já indicado e que elle interrogado ex/ citado pelo sangue de 

que se achava ella/ insopada procurou fazer um exame/ e de facto verificou ser sangue e com/ 

toda probabilidade de ter sido o assassino/ que trás em pratica o barbaro assassi/ nato de que 

se trata; verificou naõ/ ser do accuzado Joaõ Martinho por/ que este seo conhecido désde a 

infância/ com quem sempre viveo em contac/ to nunca o vio com ciroula d’aquel/ le mudello 

curta dá pelo Juis lhe/ Dahi seguio para a caza de um genro/ do finado e encontemente deu 

parti do/ que tinha visto eobservado, afim/ do mencionado genro do finado de nome/ Jozé 

Correia Duarte Junior ou algum/ de seus cunhados colherem a menciona/ da Cirôla e della 

tirarem baze para/ descumprimento da verdade do prezen/ te summariomas este respondeu/ 

que talves fosse cerola de pescador,/ e nenhuma importancia ligou/ a historia do interrogado. 

Quatro dias/ depois foi ointerrogado chamado por/ Sebastiaõ Maria de Oliveira Correia/ ao 
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que se prestou de boa vontade, lá che/ gando foi dito por Sebastiaõ que o há/ via mandado 

chamar para mos// mostrar lhe o lugar onde tinha elle/ interrogado visto a cerola, e de factopa/ 

ra ali dirigiraõ-se acontecendo porem/ já naõ encontrarem a mencionada/ cirola, ignorado se 

algem foi o Seo/ conductor, se rapôza ou o vento. Disse/ mais que tres dias de pois de ter di/ 

to ao genro do finado já mencionado/ a historia da cerola, indo a caza de Jozé/ Antonio filho 

do finado este lhe per/ guntou tambem pela tal historia/ estando ahi prezente o preto maxi/ 

mo, o interrogado disse-lhe em que/ lugar se a chava a cerola e mandar/ do Jozé Antonio pelo 

seo escravo Bal/ bino buscar a cerola no lugar indi/ cado, deu-se que naõ a encontrou/ E como 

nada mais foi perguntado/ nem respondido assigna o prezente au/ to, depois de lhe ser lido e 

achar com/ forme; o qual vai assignado pelo Juis/ e rubricado pelo mesmo do que tudo/ dou fé 

Eu Gonçalo Trigueiro da Cos/ ta escrivaõ escrevi e assigno/ Joaõ Jozé Dantas de Oliveira/ 

Agapito Affonso de Carvalho/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ 

Camillo Luis dos Santos Penha/ Gonçalo Trigueir da Costa// (285) Juntada/ Aos sete dias do 

mes de Fevereiro de mil/ oito centos Setenta e oito nésta ci/ dade do Pombal, em meu cartorio 

faço/ juntada aestes autos a portaria que/ adiante Sevê; do que fis este termo/ Eu Gonçalo 

Trigueiro da Costa es/ crivaõ escrevi// (286) O Carcereiro da Cadeia publica désta Cidade/ 

entregue ao official de Justiça que esta lhe a/ prezentar, o réo Joaõ Martinho Correia de/ 

Oliveira que ahi se acha aordem e desposi/ çaõ déste juizo, afim de assistir a uns/ autos de 

perguntas que se tem de proce/ der, pelo assassinato do infelis Antonio/ Bento de Oliveira 

Correia pelo qual é ac/ cuzado. O que cumpra Cidade do Pombal 7/ de Febereiro de 1878. Eu 

Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi/ Dantas de Oliveira/ (287) Recebi o prezo 

constante da portaria/ Supra ifica recolhido á Cadeia Publi/ ca desta Cidade/ Cidade do 

Pombal 7 de Fevereiro de 1878./ O Carcereiro/ Vicente Coêlho Severo/ (288) Clh
am

/ Aos sete 

dias do mes de Febereiro de mil oito centos/ Setenta e oito, nésta Cidade do Pombal, em/ meu 

cartorio faço estes autos conclusos/ ao Juis Municipal Supplente em exer/ cicio, Joaõ Jorge 

Dantas de Oliveira; do/ que fis este termo Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ escrevi/ 

(289) Cos 7 de Fevereiro de 1878./ O Escrivaõ passi mandado para ser/ notificado Joaõ 

Mathias que naõ foi/ encontrado, afim comparecer em casa// de nésta residencia 10 horas da 

manha/ do dia 8 do corrente mes Citado o Promotor/ Publico da Comarca eo procurador do 

de/ nunciado Cidade do Pombal 7 de Feve/ reiro de 1878     Dantas de Oliveira/ (290) Data/ 

Aos sete dias do mes de Fevereiro de mil oito/ centos setenta e oito, nésta Cidade do Pom/ bal 

em meu cartorio me foraõ entregues es/ tes autos, por parte do Juis Municipal Sup/ plente 

exercicio, Joaõ Jorge Dantas de Oli/ veira; do que fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da 

Costa escrivaõ escrevi./ (291) Certidaõ/ Certifico que citei nesta cidade o Promotor/ Publico 
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interino da Comarca, eo procurador/ do denunciado, e expedi omandado ordenado/ do que 

para constar passo apresente e dou/ fé Cidade do Pombal, 7 de Fevereiro de 1878/ O Escrivaõ/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ (292) Juntada/ Aos oito dias do mes de Fevereiro de mil oito 

centos setenta e oito, nésta Cidade do/ Pombal, em meu cartorio faço juntada/ aestes autos o 

mandado que adiante Sevê/ doq eu fis este termo. Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ 

escrevi// (293) O Cidadaõ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ 5º Veriador da Comarca Municipal 

no/ exercicio de Juis Municipal, no impedi/ mento do effectivo e Seus Substitutos em/ vertude 

da ley dr./ Mando a qualquer official de Justiça dés/ te Juizo a quem este for perguntado que/ 

indo por mim assignado, dirija ao lugar/ da residencia de Joaõ Mathias eo notifi/ que para 

comparecer em caza de minha/ residencia as des horas da manha do di/ 8 do corrente mes 

afim de se proceder a/ um auto de perguntas sobre o assassinato/ do infelis Antonio Bento de 

Oliveira Cor/ reia, como requer a Promotoria publica/ O que cumpra Cidade do Pombal, 7 de 

F/ vereiro de 1878 – Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ escrevi Dantas Oliveira// (294) 

Auto de perguntas a Joaõ de Souza Fer/ raes, conhecido por Joaõ Mathias/ Aos oito dias do 

mês de Fevereiro, do anno do/ Nascimento de Nosso Senhor Jezus Chris/ to de mil oito centos 

Setenta e oito, nésta? Cidade do Pombal, em caza da residencia do/ Cidadaõ Joaõ Jorge 

Dantas de Oliveira, Juis/ Municipal Supplente em exericio, no/ impedimento do effectivo e 

Seus Substitu/ tos, ahi prezentes o mesmo Juis comigo es/ crivaõ de seu cargo abaixo 

assignado, ahi/ prezente o denunciado Joaõ Martinho/ Correia de Oliveira e Seu procurador 

pe/ lo dito Juis foraõ feitas á Joaõ de Sou/ za Ferraes as perguntas seguintes:/ Perguntado qual 

seo nome, idade, esta/ do, naturalidade, filiação, profissaõ/ e residencia?/ Respondeu chamar-

se Joaõ de Souza/ Ferraes, ter quarenta e sete annos, de/ idade, ser cazado, natural do Termo 

de Sou/ za désta Provincia, filho legitimo de Joaõ/ Ferreira da Cunha, viver da agricultura e 

residir na Boã Vista deste Termo:/ Perguntado como se deu o facto allegado/ na petiçaõ de 

folhas que lhe foi lida/ e declarada e quais as circunstancias?/ Respondeu que estando no brejo 

de Areia/ désde o mes de junho do anno passado, e/ somente a dous de Janeiro findo é que 

aqui/ chegou, por isso nada sabe que possa/ esclarecer a Justiça publica, da morte que// que se 

deu na pessoã do infelis Antonio/ Bento de Oliveira Correia, disse mais que/ estando no Brejo 

no mes de Novembro tra/ balhando de Seo officiio de carapina, ouvio/ de uns passageiros que 

pella estrada passaraõ/ uma conversaçaõ sobre a morte de um in/ dividuo que elles tinhaõ 

observado se effe/ ctuar na pessoa de de um individuo, na/ estrada por onde elles já haviaõ 

passa/ do, o que moveo a curiozidade do interro/ gado perguntar onde isso se havia da/ do, ao 

que lhe responderaõ lhe os passageiros/:/ no Seo Pombal. Sucedendo regressar o inter/ rogado 

para sua caza no lugar Boã Vista/ deste Termo, observou, quando de passagem/ pela varzia do 
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Cemiterio uma crus, a qual/ naõ existia ao tempo em que de seo, e por/ isso disse elle 

interrogado a Sua mulher/ em cuja companhia vinha, Senhora sem/ duvida aqui foi onde 

observaraõ aquelles/ passageiros o assassinato que elles conta/ raõ-me lá embaixo, ter sidado 

no Ter/ mo de Pombal./ Perguntado se indagou dos passageiros se/ naõ tinhaõ conhecido os 

assassinos, ou/ se havia dado, assim como se naõ/ conheceu algum delles?/ Respondeu que 

elles naõ tendo parado/ a Sua marcha tempo algum teve para/ fazer essas pesquizas e que 

nunca as vio/ antes e bem depois./ Perguntado Se sabe que Joaõ Martinho// era intrigado com 

o infelis Antonio/ Bento?/ Respondeu que sabe ter havido uma/ questaõ entre elles, este de 

oito a nove an/ nos, naõ sabendo se ainda existia intri/ ga entre elles, aseverando entre tanto/ 

que toda familia mutuamente relacio/nava-se e essa relaçaõ naõ era politica/ mas sim intima, 

tanto assim que o Senhor/ Jozé Pedro irmaõ de Joaõ Martinho dava/ negocio à Sebastiaõ, o 

que ainda hoje deve/ assim como o finado eos irmaõs de Sebasti/ aõ e filhos do finado viviaõ 

em caza de/ Jozé Pedro./ Perguntado se sabe quem foi o autor do/ assassinato de Antonio 

Bento?/ Respondeu que sabe or ouvir dizer/ que foi Joaõ Martinho, por uns, e por/ outros foi 

uma escrava do finado/ de nome Jozefa e Seo filho Raymundo/ tambem escravo do finado./ 

Pergunatdo se sabe ter havido duas ques/ toes com Athanazio Nunes de Souza, sendo/ que da 

primeira Athanazio mandou der/ rivar uma caza e tocar fogo no cur/ ral, e da outra fazer 

embargo em uma/ broca de Antonio Bento./ Perguntado se sabe que Francisco Buxo,/ 

Francisco Olympio e Cassimiro Nunes/ da Costa e Souza Concorreraõ para/ o assassinato de 

Antonio Bento?// Respondeu que naõ sabe./ Peerguntado se sabe de mais alguma circuns/ 

tancia a cerca do facto do assassinato de/ Antonio Bento?/ Respondeu que sabe por ouvir lhe 

dizer que There/ za de Tal, que seu filho de nome Fran/ cisco Trajano, lhe havia dito que 

Joaõ/ Martinho, o convidara ea Joaõ Ribeiro/ Neto de Maria Ribeiro, para matarem/ Antonio 

Bento de Oliveira Correia, o que/ o interrogado naõ deu credito tanto por/ que sabe que 

Francisco Trajano é ini/ migo capital de Joaõ Martinho, como/ por que tanto o mai como o 

filho de Fran/ cisco Trajano naõ saõ pessoãs que me/ reça fé o que elles dizem./ Dada a 

palavra ao procurador do denun/ ciado para requerer o que fosse a bem/ da defeza, por este foi 

requerido que se/ perguntasse ao interrogado, como foi/ que sendo Francisco Trajano inimigo/ 

de Joaõ Martinho este o procurara pa/ ra mandar fazer o assassinato na pes/ soã do infelis 

Antonio Bento? O que/ ouvido pelo Juis deferido e perguntado/ ao interrogado, por este foi 

respondido/ que sendo Joaõ Martinho homem/ duente como ainda o é, cuja moles/ tia 

impossibilitava de vir aesta Ci// Cidade a annos, e sendo Francisco Trajano/ inimigo de Joaõ 

Martinho, em cuja caza/ naõ hia, estes saõ os princípios em que/ se bazeia o interrogado pata 

ter a seve/ rado em seu interrogatorio a cima, que naõ acreditava a historia que lhe havia/ 
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contado Thereza de Tal, acrescendo ainda/ serem ellas as pessoas Sem fé como já de/ clarou/ 

E como nada mais respondeu nem lhe/ foi perguntado, mandou o juis lavrar/ o prezente auto, 

que depois de lhe ser/ lido e achar conforme assigna com/ o Juis, o qual vai assignado e 

rubrica/ do pelo mesmo Juis, comigo escrivaõ/ partes eo Promotor Publico interino/ da 

Comarca do que tudo dou fé Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ escrevi                   

Dantas/ Joaõ Jozé Dantas d’Oliveira/ Joaõ de Souza Ferraes/ Amaro Fernandes de Carvalho/ 

Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Camillo Luis dos Santos Penha/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa//(295) O Carcereiro da Cadeia publica désta Ci/ dade entregue ao official de Justiça 

que/ esta lhe aprezentar, o réo Joaõ Martinho/ Correia de Oliveira, a fim de assistir a uns/ 

autos de perguntas, que Setem de proceder, pe/ lo assassinato, do infelis Antonio Bento/ de 

Oliveira Correia pelo qual é accuzado/ O que cumpra Cidade do Pombal 8 de Fevereiro de 

1878. Eu Gonçalo Trigueiro da// Costa escrivaõ escrevi/ Dantas d’Oliveira/(296) Recebi o 

prezo constante da portaria/ Supra ifica recolhido a Cadeia Publi/ ca desta Cidade./ Cidade de 

Pombal 8 de Fevereiro de 1878./ O Carcereiro/ Vicente Coêlho Severo/ (297) Clh
am

/ Aos oito 

dias do mes de Fevereiro de mil oito centos/ Setenta e oito nésta Cidade do Pombal, em meu/ 

cartorio faço estes autos conclusos ao Juis Mu/ nicipal supplente em exercicio, Joaõ Jorge/ 

Dantas de Oliveira; do que fis este termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ a es/ crevi.     

(298)  C
os

 em 8 de Fevereiro de 1878./ O Escrivaõ passi mandado para os/ notificado Joaquim 

Trigueiro Castello/ Branco, a fim de ser interrogado Joaquim/ Luis Ferreira de Souza 

Saldanha; afim/ de comparecer em caza de minha resi/ dencia as 10 horas da manha do dia 9 

do/ corrente eos citados o Promotor Publico// interino da Comarca e o procurador do de/ 

nunciado Cidade de Pombal 8 de Fevereiro/ de 1878              Dantas d’Oliveira/ (299) Data/ 

Aos sete dias do mes de Fevereiro de mil oito/ centos setenta e oito, nésta Cidade do Pom/ 

bal, em meu cartorio me foraõ entregues/ estes autos por parte do Juis Municipal/ Supplente 

em exercicio Joaõ Jorge Dantas/ de Oliveira; do que fis este termo. Eu Gon/ çalo Trigueiro da 

Costa escrivaõ escrevi/ (300) Certidaõ/ Certifico que nésta Cidade citei o Promotor/ Publico 

interino da Comarca, eo procurador/ do denunciado, expede mandado para no/ tificaçaõ de 

Joaquim Trigueiro Castello/ Branco. E para constar passo a prezen/ te edou fé Cidade do 

Pombal 8 de Feverei/ ro de 1878.       O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (301) Juntada/ 

Aos nove dias do mes de Fevereiro de mil/ oito centos Setenta e oito nésta Cidade do Pom/ 

bal, em meu cartorio faço juntada aéstes/ autos o mandado que adiante Sevê; do/ que fis este 

termo Eu Gonçalo Tri/gueiro da Costa escrivaõ escrevi// (302) O Cidadaõ Joaõ Jorge Dantas 

de Oliveira/ 5ª Veriador da Comarca Municipal, no/ exercicio de Juis Municipal, no impedi/ 

mento do effectivo e Seus Substitutos, em Vertu/ de da ley dr./ Mando a qualquer official de 
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Justiça deste/ Juizo, a quem este for aprezentado indo/ por mim assignado, que dirija-se ao lu/ 

gar denominado Sitio e ahi notifique a/ Joaquim Trigueiro da Castello Branco,/ para 

comparecer a manhã as des ho/ ras do dia em caza de minha residen/ cia, afim de depôr no 

processo instaura/ do contra Joaõ Martinho Correia de/ Oliveira, pelo assassinato praticado na 

pes/ soã de Antonio Bento de Oliveira Correia,/ sobre a referencia que lhe foi feita pelo in/ 

terrogado, Jaquim Luis Ferreira de Souza/ Saldanha. O que cumpra Cidade do Pom/ bal 8 de 

Fevereiro de 1878 – Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa Escrivaõ oescrevi/ Dantas de Oliveira// 

(303) Auto de perguntas a Joquim Trigueiro/ Castello Branco/ Aos nove dias do mes de 

Fevereiro do anno do/ Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo/ de mil oito centos Setenta 

e oito, nesta Ci/ dade do Pombal da Provincia da Para/ hyba do Norte, em caza da residencia/ 

do Cidadaõ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ Juis Municipal Supplente em exercicio/ no 

impedimento do effectivo e Seus Subs/ titutos, em Vertude da ley, comigo escrivaõ/ de Seu 

cargo abaixo nomeado, prezentes/ o Promotor Publico da interino da Comar/ ca Camillo Luis 

dos Santos Penha, eo/ procurador do denunciado Amaro Fer/ nandes de Carvalho, ahi 

comparecem/ Joaquim Trigueiro Castello Branco, eo Juis/ lhe fes as perguntas seguintes:/ 

Perguntado qual o seu nome, idade, esta/ do, naturalidade, filiaçaõ profissaõ e resi/ dencia?/ 

Respondeu chamar-se Joaquim Trigueiro/ Castello Branco, ter sessenta annos de/ idade, ser 

viuvo, natural da Freguesia da/ Goiana da Provincia de Pernambuco,/ filho legitimo de 

Antonio Trigueiro/ Cas/ tello Branco, viver da criação de Seus/ gados e residir no Sitio déste 

Termo./ Perguntado se o exacto ter dito a Joa/ quim Ferreira de Souza Saldanha, que Jo/ aõ 

Martinho Correia de Oliveira havia/ jurado vingar-se de Antonio Bento de/ de Oliveira 

Correia, no anno em que este/ cazasse a ultima filha?/ Respondeu que naõ sabe ser exacto o 

que havia/ dito o interrogado Joaquim Luis Ferreira/ de Souza Saldanha, no ponto em que se/ 

referio a elle interrogado, visto como, naõ/ conhece por nunca ter visto A Joaõ Mar/ tinho e 

nem sabia se o finado Antonio/ Bento tinha filha ainda Solteira e por/ esse contesta o 

interrogatorio na parte/ em que dis ter Joaõ Martinho dito-lhe/ que quando o finado cazasse a 

ulti/ ma filha que vingariasse da offen/ sa percebida do finado./ E como nada mais respondeu 

nem lhe/ foi perguntado, assigna o prezente auto/ que depois de lhe ser lido e a char com/ 

forme, o qual vai assignado pelo Juis/ e rubricado pelo mesmo, o qual vai tam/ bem assignado 

pelo Promotor Publico/ interino da Comarca, o procurador do/ denunciado, comigo escrivaõ 

de que/ tudo dou fé Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ escrevi e assigno/ Joaõ Jorge 

Dantas d’Oliveira/ Joaq
m

 Trigº Castello Br
co

/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Camillo Luis dos 

Santos Penha/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (304) Juntada/ Aos nove dias do mes de Fevereiro 

de mil oito centos Setenta e oito/ nésta Cidade do Pombal, em meu Cartorio faço juntada 
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aestes autos o/ mandado de que adiante Sevê do que fis este Termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da 

Costa escrivaõ o escrevi// (305) O Carcereiro da Cadeia publica désta Cida/ de entregue ao 

official de Justiça que esta/ lhe aprezentar o reo Joaõ Martinho Correia/ de Oliveira que ahi 

Seacha aordem e des/ posição deste Juizo, afim de assistir a uns/ autos de perguntas que 

Setem deproceder/ pelo assassinato do infelis Antonio Ben/to de Oliveira Correia pelo qual é 

accuza/do. O que cumpra Cidade do Pombal 9 de/ Fevereiro de 1878 – Eu Gonçalo Trigueiro/ 

da Costa escrivaõ oescrevi/ Dantas de Oliveira/ (306) Recebi o prezo constante da portaria/ 

Supra ifica recolhido a Cadeia Publi/ ca desta Cidade./ Cidade do Pombal 9 de Fevereiro de 

1878./ O Carcereiro/ Vicente Coêlho Severo/ (307) Clh
am

/ Aos nove dias do mes de Fevereiro 

de mil oito cen/ tos Setenta e oito, nésta Cidade do Pombal, em/ meu Cartorio faço estes autos 

concluzos/ ao Juis Municipal Supplente em exercicio/ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira; do que 

fis/ este termo; Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ a escrevi/ (308) C
os

 em 9 de 

Fevereiro de 1878/ O Escrivaõ notifique a Joaquim Luiz/ Ferreira de Souza Saldanha para 

com/ parecer em mediatamente na audi/ encia a fim de proceder a hum auto// de confrontaçaõ 

entre o in/ terrogatorio eo de Joaquim Triguei/ ro Castello Branco Cidade de/ Pombal 9 de 

Fevereiro de 1878/ Dantas de Oliveira/ (309) Data/ Aos nove dias do mes de Fevereiro de/ mil 

oito centos setenta e oito,nésta/ Cidade do Pombal, em audiencia ao Juis/ Municipal 

Supplente em exercicio Joaõ/ Jorge Dantas d’Oliveira, por parte do mesmo foi entregues 

estes/ autos; do que fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa Escrivaõ aes/ crevi/ (310) 

Certidaõ/ Certifico que me Vertude do despacho/ retro e supra notifiquei nésta Ci/ dade à 

Joaquim Luis Ferreira/ de Souza Saldanha; E para constar/ passo a prezente e dou fé. Cidade/ 

do Pombal 9 de Fevereiro de 1878/ O E crivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (311)Auto de 

Confrontaçaõ/ Aos nove dias do mês de Fevereiro do anno/ do Nascimento de Nosso Senhor 

Jezus/ Christo de mil oito centos Setenta e/ oito nesta Cidade do Pombal, em caza da 

residencia do Juis Municipal Sup/ plente em exercicio Joaõ Jorge Dan/ tas de Oliveira, ahi 

prezentes/ os interrogados Joaquim Trigueiro Cas/ tello Branco e Joaquim Luis Ferrei/ ra de 

Souza Saldanha, assim como o Promotor Publico interino da Co/ marca Camillo Luis dos 

Santos/ Penha eo denunciado Joaõ Marti/ nho Correia de Oliveira, pelo Juis/ foi ordenado aos 

mesmos interrogados/ que Visto a divergência e contradiaçaõ/ que existe entre os Seus 

interrogato/ rios as explicassem, depois de lido/ perante elles os interrogatórios referidos./ 

Pelo interrogado Joaquim Trigueiro/ Castello Branco, foi dito que naõ/ é exacto o que havia 

dito o interroga/ do Joaquim Luis Ferreira de Souza Sal/ danha, no ponto em que se referio/ aa 

elle interrogado Visto como naõ/ conhece por nunca ter visto em/ sabia seo finado Antonio 

Bento/ tinha filha ainda solteira, e por/ isso contesta o interrogatorio na/ parte em que dis ter 
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Joaõ Marti/ nho dito-lhe que quando o finado/ cazasse a ultima filha que vinga// vingaria-se 

da ofensa recebida do finado/ Ao interrogado Joaquim Luis Ferreira/ de Souza Saldanha  foi 

dito, que susten/ ta o Seu interrogatorio no ponto em/ que dis ter Joaquim Trigueiro Castello/ 

Branco dito ao interrogado, que Joaõ/ Martinho tinha jurado vingar-se/ de Antonio Bento de 

Oliveira Cor/ reia no anno que cazasse a ultima/ filha, e para firmeza do seu interro/ gatorio 

oferece a Promotoria Publi/ca, o companheiro de Viagem, Alvaro/ Ferreira de Souza, que 

tambem prezen/ ciara./ Dada a pallavra ao Promotor Publico/ interino da Comarca para 

requerer/ o que fosse a bem da Justiça, por/ este foi requerido que supra cedesse/ a um auto de 

perguntas a Alvaro/ Ferreira de Souza. O que ouvido pelo/ Juis deferido e ordenou a mim 

escri/ vaõ que intimasse ao referido Al/ varo para comparecer imediata/ mente/ E por nada 

mais haver declarado, man/ dou o Juis lavrar este auto que assignaõ/ depois de lhes ser lido e 

a charem com/ forme, com o Juis e partes do que tudo/ dou fé. Eu Gonçalo Trigueiro da 

Costa/ escrivaõ aescrevi/ Joaõ Jorge Dantas d’Oliveira/ Joaq
m 

Trigueir Castello Bracº/ 

Joaquim Luis Ferreira de Souza Saldanha/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Camillo Luis dos 

Santos Penha/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ Certidaõ/ Certifico que intimei nesta Cidade/ a 

Alvaro Ferreira de Souza para um/ mediatamente comparecer na audi/ encia. E para constar 

passo a prezente/ e dou fé Cidade do Pombal 9 de Fevereiro/ de 1878 -               O Escrivaõ/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ (312) Auto de perguntas a Alvaro Ferreira/ de Souza/ Aos nove 

dias do mes de Fevereiro do/ anno do Nascimento de Nosso Se/ nhor Jezus Christo de mil oito 

cen/ tos Setenta e oito nésta Cidade do/ Pombal em caza da residencia do Juis/ Municipal 

Supplente em exercicio/ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira, ahi/ prezente o mesmo Juis comigo 

es/ crivaõ de seu cargo abaixo nome/ ado, compareceu, Alvaro Ferreira de/ Souza Saldanha 

digo Alvaro Ferreira/ de Souza, a quem Juis lhe fes as per/ guntas seguintes:/ Perguntado qual 

seu nome, idade, es/ tado, naturalidade, filiaçaõ, profissaõ/ e residencia?/ Respondeu chamar-

se Alvaro Ferrei/ ra de Souza, ter trinta annos de idade/ ser solteiro, natural desta Freguesia/ 

filho legitimo de Antonio Ferreira/ de Souza, viver d’agricultura, eresidir/ nésta Cidade./ 

Perguntado se estava prezente quando/ Joaquim Trigueiro Castello Branco/ declara a Joaquim 

Luis Ferreira// Ferreira de Souza Saldanha, que Joaõ/ Martinho Correia de Oliveira, havia/ 

jurado vingar-se de Antonio Bem/to de Oliveira Correia, quando este/ cazasse a ultima filha?/ 

Respondeu que no dia seguinte ao/ que foi assassinado Antonio Bento/ de Oliveira Correia, se 

dirigia désta/ Cidade com um comboio, em com/ panhia de Joaquim Luis Ferreira/ de Souza 

Saldanha, foraõ descançar/ no lugar de nomenado Sitio deste/ Termo, ahi compareceu 

Joaquim/ Trigueiro Castello Branco, que quan/ do Antonio Bento cazasse a ultima/ filha, 

pagava referindo-se a Joaõ/ Martinho o juramento de vingaça./ Perguntado se sabe que 
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quando An/ tonio Bento, foi assassinado, foi/ justamente no anno em que cazem/ Respondeu 

que naõ sabe, nem mesmo/ se tinha filha./ Dada a pallavra ao Promotor Publi/ co interino da 

Comarca para reque/ rer o que fosse abem da Justiça, por/ este foi requerido que se achando/ 

prezentes na audiencia o interrogado/ Alvaro Ferreira de Souza e Joaquim/ Trigueiro Castello 

Branco, requerer/ que Se procedesse a um auto de con/ frontaçaõ. O que ouvido pelo Juis// 

Juis deferio./ Dada a palavra ao denunciado para reque/ rer o que fosse a bem da defeza, por 

este/ foi declarado que nada tinha arrequerer/ e que contestar nunca haver jurado vin/ gar-se 

de Antonio Bento./ E como nada mais foi perguntado, man/ dou o Juis lavrar este acto, que 

assigna/ om o interrogado depois de lhe ser/ lido, o qual vai tambem rubricado pelo/ Juis e 

assignado pelo mesmo, com/ o Promotor Publico interino da Comar/ ca, com o denunciado e 

comigo escri/ vaõ; de que tudo dou fé Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ aescrevi/ Joaõ 

Jorge Dantas de Oliveira/ Alvaro Ferreira de Souza/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Camillo 

Luis dos Santos Penha/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (313) Auto de Confrontaçaõ/ E logo em 

acto continuo, prezente adita/ autoridade comigo irmaõ de Seu cargo/ a baixo nomeado, ahi 

prezentes as inter/ rogados Alvaro Ferreira de Souza e Joa/ quim Trigueiro Castello Branco, 

assim/ como o Promotor Publico interinoda/ Comarca Camillo Luis dos Santos Pe/ nha eo 

denunciado Joaõ Martinho/ Correia de Oliveira, pelo Juis foi orde// ordenado aos mesmos 

interrogados que visto/ adevergencia econtradiçaõ que existe entre/ os seus interrogatorios as 

explicassem. E depois/ de lido perante elles os interrogatorios refe/ ridos, pelo interrogado 

Joaquim Trigueiro/ Castello Branco, foi dito o interrogatorio Alvaro Fer/ reira de Souza, no 

ponto em que se referio/ a elle interrogado, visto como, naõ co/ nhece, por nunca ter visto, a 

Joaõ/ Martinho, e nem sabia Se o finado/ Antonio Bento ainda tinha filha/ Solteira, e por isso 

contesta o interro/ gatorio na parte em que dis ter Joaõ/ Martinho dito=lhe que quando o fina/ 

do Antonio Bento, cazasse a ultima fi/ lha que vingaria-se da ofensa recebida/ Pelo 

interrogado Antonio, digo pelo interrogado/ Alvaro Ferreira de Souza, doi dito que sus/ 

tentava seu interrogatório no ponto em/ que dis ter Joaquim Trigueiro Castello/ Branco dito ao 

interrogado, que Joaõ/ Martinho tinha jurado pagar-se/ de Antonio Bento no anno que 

cazasse/ a ultima filha./ Dada a palavra ao Promotor Publico/ interino da Comarca, por este 

foi decla/ rado que nada tinha arrequerer./ Dada a palavra ao denunciadopara/ requerer o que 

fosse a bem da defeza, por/ este foi declarado que nada tinha are/ querer./ E como nada tinha 

mais de claráraõ mandou// mandou o Juis lavrar este auto que as/ signaõ de pois de lhe ser 

lido e a charem/ conforme, com o Juis e partes, do que tu/ do dou fé Eu Gonçalo Trigueiro da 

Cos/ ta escrivaõ aescrevi./ Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ Alvaro Ferreira de Souza/ Joaq
m

 

Trigrº Castello Branco/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Camillo Luis dos Santos Penha/ 
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Gonçalo Trigueiro da Costa/ E logo no mesmo dia mes anno e lu/ gar supra declarado faço 

estes autos/ concluzos ao Juis Municipal Sup/plente em exercicio, Joaõ Jorge Dan/ tas de 

Oliveira; do que fis este termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa es/ crivaõ aescrevi/ Cos em 9 

de Fevereiro de 1878/ (314) Vista ao Promotor publico interino/ da Comarca Cidade de 

Pombal 9 de Feve/ reiro de 1878/ Dantas d’Oliveira/ (314) Data/ Aos nove dias do mês de 

Fevereiro de/ mil oito centos Setenta e oito, nésta/ Cidade do Pombal, em meu cartorio me/ 

foraõ entregues estes autos por par/ te do Juis Municipal supplente em/ exercicio, Joaõ Jorge 

Dantas de// de Oliveira; do que fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ es/ 

crevi/ (316) Juntada/ Aos nove dias do mes de Fevereiro de mil/ oito centos Setenta e oito 

nésta Cida/ de do Pombal, em meu Cartorio/ faço juntada aestes autos a por/ taria que adiante 

Sevê; do que fis/ este termo Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa escrivaõ aescrevi// (317) O 

Carcereiro da Cadeia publica des/ ta Cidade, entregue ao official de/ Justiça que esta lhe 

aprezentar/ o denunciado Joaõ Martinho Cor/ reia de Oliveira, afim de assistir/ a uns autos de 

perguntas requeridas/ pela Promotoria Publica, sobre o asas/ sinato praticado na pessoã de/ 

Antonio Bento de Oliveira Correia/ pelo qual é accuzado. Cidade do Pom/ bal 9 de Fevereiro 

de 1878. Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ aes/ crevi/ Dantas de Oliveira/ (318) 

Recebi oprezo constante da portaria Su/ pra ifica recolhido a Cadeia Publica des/ ta Cidade./ 

Cidade de Pombal 9 de Fevereiro de 1878./ O Carcereiro/ Vicente Coêlho Severo/ (319) 

Vista/ Aos nove dias do mes de Fevereiro de mil/ oito centos setenta e oito nésta Cidade/ do 

Pombal, em meu Cartorio faço estes/ autos com vistas ao Promotor Publico/ interino da 

Comarca; Camillo Luis/ dos Santos Penha; do que fis este termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da 

Costa escrivaõ/ oescrevi./ (320) V
os

 em 9 de Fevereiro de 1878// Requiro que os prezentes a 

estes sejaõ juntar/ ao processo instaurado pelo assassinato do/ infeliz Antonio Bento de 

Oliveira Correia/ Cidade de Pombal 9 de Fevereiro de 1878./ O Promotor Publico interino/ 

Camillo Luis dos Santos Penha/ (321) Data/ Aos nove dias do mes de Fevereiro de mil oito/ 

centos Setenta eoito, nésta Cidade do Pombal/ em meu cartorio me foraõ entregues estes/ 

autos, por parte do Promotor Publico in/ terino da Comarca, Camillo Luis dos San/ tos Penha; 

do que fis este termo. Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ aescrevi/ (322) Clh
am

/ E logo 

no mesmo dia mes anno e lugar/ Supra declarado faço estes autos conclu/ zos aos Juis 

Municipal Supplente em/ exercicio Joaõ Jorge Dantas de Olivei/ ra do que fis este termo. Eu 

Gon/ çalo Trigueiro da Costa Escrivaõ/ aescrevi/ (323) C
os

 em 9 de Fevereiro de 1878/ Junte-

se aos autos do processo crime/ instaurado contra a Joaõ Martinho Cor/ reia d’Oliveira. 

Cidade do Pombal/ 9 de Fevereiro de 1878/ Dantas d’Oliveira// (324) Data/ Aos nove dias do 

mes de Fevereiro de mil oito/ centos Setenta e oito nesta Cidade do Pom/ bal em meu cartorio 
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me foraõ entregues es/ tes autos por parte do Juis Municipal Sup/plente em exercicio Joaõ 

Jorge Dantas d’/ Oliveira; do que fis este termo Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ 

aescrevi/ (325) Certidaõ/ Certifico que nésta Cidade, intimei/ na Cadeia Publica onde Seacha 

reco/ lhido o pronunciado Joaõ Martinho Cor/ reia de Oliveira, a Sentença proferida/ pelo Juis 

Municipal Supplente em/ exercicio, a folha 112 verso, e bem assim/ recomendei o mesmo 

pronunciado ao/ carcereiro, - sendo-me entregue pelo/ pronunciado Joaõ Martinho Correia/ de 

Oliveira uma petiçaõ com uma/ Justificaçaõ que adiante vai jun/ ta. E para constar faço a 

prezen/ te e dou fé. Cidade do Pombal 11/ de Fevereiro de 1878./ O Escrivaõ/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa// (326) Juntada/ Aos onze dias do mes de Fevereiro de mil oito/ centos 

Setenta e oito nésta Cidade do Pombal/ em meu cartorio me foraõ entregues digo/ em meu 

cartorio faço juntada aestes autos/ a petiçaõ e justificaçaõ que adiante/ Seve; do que fis este 

termo. Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ aescrevi// (327) Il
mo

 Señr Juis Municipal 

Supplente em exercicio do/ Termo da Cidade de Pombal/ Como requere Pombal 11 de 

Fevereiro/ de 1878/ Dantas de Oliveira/ Dis Joaõ Martinho Correia d’Olivrª po/ seo bastante 

procurador abaixo declarado, que V.Sª/ por seo respeitavel despacho se digne mandar pelo es/ 

crivaõ respectivo juntar a prezente justificaçaõ aos/ autos do processo q contra o Supp
e
 se 

instaurou pelo/ assassinato do infelis Antonio Bento Correia/ de Oliveirª; nestes termos pede/ 

À V.Sª/ aSsim lhe defira/ E.R.M./ Nº, 2              R
s
, 200/ Pagou duzentos reis de sello deverba/ 

por naõ haveres tampilha Cida/ de do Pombal 11 de Fevereiro de 1878/ O Colletor/ ATrigº/ 

Pombal, 11 de Fevereiro de 1878/ O Procurador/ Amaro Fernandes de Carvalho// 1878/ (328) 

Juizado Municipal do Termo do Pombal/ Joaõ Martinho Correia de Oliveira/ Doutor 

Promotor Publico interino da Comarca/ O Escrivaõ/ G. Trigueiro/ Autoaçaõ/ Anno do 

Nascimento di nosso Senhor/ Jezus Christo de mil oito centos Seten/ ta e oito, aoprimeiro dia 

do mes de Fe/ vereiro do dito anno, nésta Cidade de Pom/ bal, da Provincia da Parahyba do 

Norte,/ em meu cartorio faço autoar a petiçaõ/ que adiante Sevê do que fis este autoa/ mento 

Eu Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ escrevi// (329) Il
mo

 Señr Juis Municipal Supplente 

em exercicio do Termo do/ Pombal/ A: O Escrivaõ notifique as testemunhas offnicidas/ pelo 

Justificante para comparecer hoje em ca/ sa de minha residencia as 10 horas da manha; ci/ 

tado o Doutor Promotor publico entrº da Comarca/ eo procurador do Justificante com 

assistência deste/ Cidade do Pombal 1º de Fervº de 18878  Dantas de Oliveira/ Diz Joaõ 

Martinho Correia d’Oliveira, por seu bas/ tante procurador ábaixo declarado, que havendo o 

Promotor Publico/ interino da Comarca denunciado do Supp
e
 como incurso na/ pena do art. 

192 do Codigo Processual Criminal, por há/ sido, segundo a denuncia, o autor do barbaro 

aSsassinato/ se deo na pessôa do infelis Antonio Bento Correia d’Oliveira/ na tarde do dia 13 
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de Outubro do anno findo, no lugar/ denominado Barra ou Varzea do Cemiterio e haven/ do 

no correr do processo, algumas testemunhas juradas/ inteiramente contrariar a verdade, nem o 

Supp
e
 abai/ de sua defesa eda verdade requerer a V.Sª que se digne/ de admittir o Supp

e
 a 

justificar os seguintes itens:/ 1º Que os pedecimentos do Supp
e
 naõ permittia co/ metter 

semelhante crime pessoalm
e
, e que se tivesse/ intençaõ já an

te
 o teria feito./ 2º Que quem 

procurava aSscinar o infelis era sua/ propria escrava Jozefa./ 3º Que Francisco Fernandes 

d’Almeida e Antonio/ Prea saõ pessoas sem credito e falsariao por habito./ 4º Que tendo o 

infelis Antonio Bento cercado
101

 a caza/ de Jozé de Tal, genro do velho Paulo, por ter este 

sun/ gado ou cometido o crime de furto em uma no(...)/ do finado, José exrcebou-se por esse 

acto e mudou/ se para a serra e declarou em uma casa que o fi/ nado naõ correria em caza de 

homem acompanha// tempo de como o infelis foi aSsacinado, e no dia do aSsa/ cinato a 

molher de José esteve pela manhã emcaza do/ finado; e bem aSsim que V.Sª mande citar a 

referida/ mulher pª ser interrogada a respeito, tornando se o seo/ interrogatorio um auto 

separado, e entregando de tudo o ori/ ginal ao Supp
e
./ O Supp

e
 oferece como testemunhas os 

Senr
es

/ Raymundo Gomes da Sª, morador na Culadraca, Gon/ çalo Affonso de Carvº, morador 

no Areal, Pacifi/ co de Souza e Silva, morador em santaMaria, Ma/ noel Nicacio, morador 

nesta Cidª, Cosme d’Olivª/ da Rocha, morador nesta Cidª, Maria Alvena da/ Fon
ca

 e Anna Mª 

da Conc
am

 tambem mora/ dora nesta Cidª todos desta Comarca, sendo tudo com/ citação do 

D
or

 Promotor e da parte contraria./ Nestes Termos o Supp
e
/ Nº               R

s
 200/ Pagou 

duzentos reis de selli de                  P. a V. Sª deferum
to

/ minha por naõ haver estam/ (...)ei lha 

Cidade do Pombal/ 31 de Janeiro de 1878                        E. R. M
ol

/ (330) O Colletor/ 

ATrigueiro/ O Procurador/ Amaro Fers de Carvalho// Primeiro Tratado= Procuraçaõ bastante 

que/ for Joaõ Martinho Correia de Oliveira como/ a baixo S declara. Saibaõ quantos este pu/ 

blico instrumento de procuraçaõ bastante/ verem que sendo no anno de Nascimento/ de nosso 

Senhor Juzeus Christo de mil oito/ centos Setenta e oito, aos trinta e um dias/ do mes de 

janeiro do dito anno, nésta Cida/ de de Pombal, da Provincia da Parahyba do/ Norte, na 

Cadeia Publica désta Cidade, onde/ eu Tabeliaõ Publico fui chamado e vindo/ a hi 

compareceu Joaõ Martinho Correia de/ Oliveira, de mim e das testemunhas adi/ ante 

declaradas e abaixo assignados, re/ conhecido pelo proprio de que se trata e/ dou fé e perante 

as mesmas testemunhas/ disse que constitue seus bastantes pro/ curadores nésta Cidade, do 

Tenente Ama/ ro Fernandes de Carvalho e Jozé Pedro da/ Costa e Souza, aos quaes insolideu 

ou a/ cada um de persi outorga todos os/ poderes geraes e especiais eo que em direito/ for 

                                                           
101

 Esta palavra foi inserida posteriormente, mas com a mesma letra. 
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permitido, especialmente para dar/ perante este Juizo uma justificaçaõ em/ um processo crime 

que lhe foi instaurado/ pelo assassinato praticado na pessoã do/ infelis Antonio Bento de 

Oliveira/ Correia, a treze de Outubro do anno findo, pa/ ra o que concede aos ditos seus 

procuradores/ todos os poderes para requerer e assignar/ tudo que for necessário concernente 

ao/ objecto do prezente instrumento. Em fé/ testemunho de verdade assim o disse e ou/ torga e 

sendo-lhe esta lida em prezença/ das testemunhas Francisco Lopes de Siquei/ ra Campos e 

Raymundo Pinto Bandeira// assignou com as testemunhas de que tudo dou/ fé. Eu Gonçalo 

Trigueiro da Costa Tabeli/ aõ Publico a escrevi e assignei em publico/ erazo de que uso e saõ 

os seguintes. Emfi/ e testemunho de verdade = Estava meu Sig/ nal publico. O Tabeliaõ 

Publico Gonçalo/ Trigueiro da Costa Joaõ Martinho Correia/ de Oliveira, Francisco Lopes de 

Siqueira Cam/ pos, Raymundo Pinto Bandeira. E nada/ mais continha em dita procuraçaõ da/ 

qual bem e fielmente extrahi o pre/ zente traslado por mim copiado com/ ferido e concertado e 

vai na verdade/ ssem cauza que duvida faça./ Em fé testº de verde G. T.C.O T
am

 Pº/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ R
s
 200/ Pagou duzentos reis de sello de/ verba por naõ haver estan/ pilha. 

Cidade do Pombal 31/ de janeiro de 1878/ O Collector/ ATrigueiro/ (331) Certidaõ/ Certifico 

que notifique nésta Cidade á Ma/ ria Alvina da Conceiçaõ, Pacifico de Souza/ e Silva, 

Raymundo Gomes da Silva, Gon/ çalo Affonso de Carvalho, Manoel Nica/ cio da Paixaõ, 

Cosme de Oliveira Rocha/ e Alexandrina Maria da Conceiçaõ, por todo/ contendo do 

despacho retro, e bem assim citei/ o Doutor Promotor Publico interino da Comarca/ e o 

procurador do denunciado. e dou fé Cidade do/ Pombal 1º de Fevereiro de 1878 O Escrivaõ/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa// (332) Assentada/ Ao primeiro dia do mes de Fevereiro, do anno 

do/ Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de/ mil oito centos setenta e oito, nésta Cidade 

do/ Pombal, na Caza do Cidadaõ Joaõ Jorge Dan/ tas de Oliveira, quinto veriador da Cama/ ra 

Municipal, no exercicio de Juis Muni/ cipal, no impedimento do effectivo e Seus/ Substitutos, 

ahi prezente do mesmo Juis co/ migo escrivaõ de Seu cargo abaixo nomea/ do, presentes o 

Doutor Promotor Publico in/ terino da Comarca Joaõ da Silva Peres Fer/ reira, o denunciado 

Joaõ Martinho Correia/ de Oliveira, eo procurador deste Amaro Fer/ nandes de Carvalho, pelo 

dito Juis foraõ/  inquerida as testemunhas que adiante Sevê/ de que fis este termo; Eu Gonçalo 

Trigueiro/ da Costa escrivaõ aescrevi/ (333) 1ª Testemunha/ Maria Alvina da Conceiçaõ, com 

trinta/ e seis annos de idade, vive do serviço do mês/ tiço, solteira, natural da Freguesia de 

Gua/ rabira désta Provincia, moradora nésta/ Cidade; aos custumes disse nada testemunha/ 

jurada aos Santos Evangelhos em um li/ vro délles em que pois sua maõ direita/ e prometteu 

dizer averdade; do que soubes/ se e lhe fosse perguntado. Esendo inque/ rida sobre o facto 

constante da petiçaõ de/ justificaçaõ que lhe foi lida e declarada?/ Respondeu: ao primeiro 
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item, que sabe por/ ouvir dizer ser Joaõ Martinho Correia/ de Oliveira é homem acharçado, 

désde as/ facadas que recebeu dadas pelo infelis// infelis Antonio Bento e que sempre ouvio/ 

de João Martinho dizer que naõ desejava/ tomar vendicta./ Ao Segundo item, respondeu que 

Antonio/ Preá naõ é pessõa de credito, e que em quan/ to a Francisca Fernandes de Almeida 

na/ da tem a dizer de seu procedimento, pois/ naõ aconhece./ Ao terceiro item; respondeu que 

nada sabe/ Ao quarto item, respondeu que nada sabe./ Dada a pallavra ao Doutor Promotor 

Pu/ blico interino da Comarca para requerer/ o que fosse abem da justiça, por este foi/ 

requerido que perguntado fosse a teste/ munha Se Sabe quem o autor ou autores do/ 

assassinato de Antonio Bento? O que ou/ vido pelo Juis deferido eperguntado a/ testemunha 

Se Sabe qual a razaõ porque/ Joaõ Martinho foi prezo? O que ouvido/ pelo Juis deferido e 

perguntado a testemu/ nha, por esta foi respondido, que tem ouvi/ do dizer que elle está prezo 

que elle mais sa/ be o motivo da prizaõ./ Requereu mas que perguntado fosse a/ testemunha 

Se Sabe que Francisco Olym/ pio, Francisco Buxo e Cassimiro Nunes/ da Costa e Souza, 

foraõ co-autores no assis/ nato de Antonio Bento . O que ouvido/ pelo Juis deferido e 

perguntado a teste/ munha, por esta foi respondido que/ naõ sabe nem ouvio dizer./ E por nada 

mas saber nem lhe ser pergunta/ do deu-se por findo o seu depoimento que// que depois de lhe 

ser tido e achar conforme/ assignou a Seu rogo por naõ saber lêr nem/ escrever Gonçalo Claro 

da Costa, com o Juis/ Comigo escrivaõ, com o Doutor Promotor/ Publico interino da 

Comarca, denunciado/ e procurador deste, do que tudo dou fé eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa 

escrivaõ aes/ crevi Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ Gonçalo Claro da Costa/ Joaõ Martinho 

Corrª de Olivª/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ da Sª Peres Ferreira/ Gonçalo Trigueiro 

da Costa/ (334) 2ª testemunha/ Alexandrina Maria da Conceiçaõ, digo/ Anna Maria da 

Conceiçaõ, com vinte e/ Sete annos de idade, vive do serviço do mesti/ ço, cazada, natural do 

Termo de Souza,/ moradora nésta Cidade; aos custumes disse/ nada testemunha jurada aos 

Santos Evan/ gelhos em úm livro délles em que pois sua/ maõ direita e prometteu dizer 

averdade do/ que soubesse e lhe fosse e perguntado Esen/ do inquerida sobre o facto constante 

da petiçaõ de justificaçaõ que lhe foi lida/ e declarada:/ Ao primeiro item; respondeu que de 

na/ da sabe./ Ao segundo item; item respondeu que tambem/ de nada sabe/ Ao terceiro item; 

respondeu que naõ conhe/ ce à Francisca Fernandes de Almeida entr/ tanto que muito conhece 

Antonio Preá/ tanto de vista, como pelas suas celebres/ façanhas de uzeiro e vezeiro falsario , 

tanto// tanto assim que já aeela propria foi victi/ ma de um falso por Antonio Preá./ Ao quarto 

item; respondeu negativamente./ Dada apallavra ao Doutor Promotor Publico/ interino da 

Comarca, por este foi requerido/ que perguntado fosse a testemunha quem/ autor ou autores 

do assassinato de Antonio/ Bento. O que ouvido pelo Juis deferido e per/ guntado a 
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testemunha por esta foi repon/ dido que naõ sabe nem ouvio dizer./ Requereo mas que 

perguntado fosse a teste/ munha se sabe qual o motivo da prizaõ/ de Joaõ Martinho Correia de 

Oliveira?/ O que ouvido pelo Juis deferido e perguntado a/ testemunha, por esta foi 

respondidoo que/ naõ sabe/ E por nada mais saber nem lhe ser pergun/ tado deu-se por findo o 

Seu depoimento que/ depois de lhe ser lido e achar conforme assig/ nou a seu rogo por naõ 

saber ler nem escrever/ Joaquim Jozé da Costa, com o Juis com o Dou/ tor Promotor Publico 

interino da Comarca/ com o denunciado eo Procurador deste, comigo/ escrivaõ, do que tudo 

dou fé Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ aecrevi e assigno/ Dantas d’Oliveira/ 

Joaquim Jozé da Costa/ Joaõ Martinho Corrª de Oliv/ Amaro Fernandes de Cavº/ Joaõ da Sª 

Peres Pereira/ Gonçalo trigueiro da Costa/ (335)3ª testemunha/ Pacifico de Souza e Silva, com 

quarenta e/ um annos de idade, agricultor, Cazado, na/ tural desta Freguesia, morador em 

San// em Santa Maria deste Termo; aos custu/ mês disse nada; testemunha jurada aos/ Santos 

Evangelhos em um livro délles/ em que pós a maõ direita e prometteu/ dizer averdade do que 

soubesse e lhe fosse/ perguntado sobre os itens da petiçaõ de jus/ tificaçaõ que lhe foi lida e 

declarada?/ Ao primeiro item: respondeu que sa/ be que Joaõ Martinho anadava adu/ entado a 

uns tres annos, ignorando porem/ se esse em com modo o impedia de pra/ ticar pessoalmente 

o crime de que é accu/ zado./ Ao segundo item: respondeu que conhece/ Francisca Fernandes 

de Almeida, e que a/ tem por mentiroza e falsaria e que em/ prova disto allega o seguinte: que 

dizendo/ ella que Agapito lhe furtaraõ uma besta/ pertencentes aos Orphaõs verificou-se/ 

depois que a dita besta fora encontrada/ nas Brabas d’onde veio para lhe ser entregue. Tendo 

ido elle testemunha a/ vazante de Francisco Fernandes d’Almei/ da comprar umas frutas e 

tratando no/ nome de Joaõ Martinho, por esta lhe/ foi dito que tinha jurado contra elle/ 

fatalmente, por pedido do Seu Com/ padre Sebastiaõ Maria de Oliveira/ Correia, e que tinha 

recebido délle um/ pouco de arrós duas rapaduras eo pou/ co de farinha, e que seu compadre 

lhe/ dava sempre alguma couza e lhe prometteu/ que ella sempre contaria com elle e que/ 

Antonio Preá para elle é sem credito// e naõ val nada/ Ao quarto item: respondeu 

negativamente/ digo respondeu que ouvio dizer pelos pro/ prios filhos de Antonio Bento que 

seu/ pai havia vareijado a caza do Jozé/ de Paulo por cauza de umas criações que/ se haviaõ 

sumido, mais que nada achou/ e que este mesmo Jozé Paulo se retirara/ para a Serra de 

Commissario./ Dada a palavra ao Doutor Promotor Pu/ blico interino da Comarca para reque/ 

rer o que fosse a bem da Justiça, por/ este foi requerido que perguntado fosse/ a testemunha se 

sabe quem foi o autor/ a morte de Antonio Bento? O que ou/ vido pelo Juis deferido e 

perguntado/ a testemunha por esta foi respon/ dido que naõ sabe nem ouvio dizer/ mas que os 

filhos de Antonio Bento/ lhe disseraõ que a muito tinha havido/ uma questaõ déste com Joaõ 
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Martinho,/ e que por esto este foi prezo./ E por nada mais saber nem lhe ser/ perguntado deu-

se por findo o seu de/ poimento que depois de lhe ser lido/ e achar conforme assignou com o 

Juis/ com o Doutor Promotor Publico inte/ rino da Comarca, com o denunciado eo/ 

procurador deste comigo escrivaõ de que/ tudo dou fé Eu Gonçalo Trigueiro/ da Costa 

escrivaõ oescrevi e assigno/ Pacifi                     Dantas d’Oliveira/ Pacifico de Souza Sa/ Joaõ 

Martinho Corrª de Olivª/ Amaro Fernandes de Carvº/ Joaõ da Sª Peres Pereira/ Gonçalo 

Trogueiro da Costa// (336) 4ª testemunha/ Raymundo Gomes da Silva, com cincoenta/ e sete 

annos de idade, agricultor, cazado/ n atural désta Freguesia, morador em Ma/ ria dos Santos 

déste Termo; aos custumes/ disse nada, testemunha jurada aos San/ tos Evangelhos em úm 

livro délles em/ que pós sua maõ direita e prometteu/ dizer averdade do que soubesse e lhe 

fos/ se perguntado sobre os itens da petiçaõ/ de justificaçaõ que lhe foi lida e declarada?/ Ao 

primeiro item: respondeu que tem/ ouvido dizer que já a muito estava pa/ ralitico das penas, 

mas ignorava se isto/ o ambarassaria de cometter crime/ Ao segundo item: respondeu que a 

escra/ va Jozefa lhe dissera que tinha muito odio/ ao Seu Senhor Antonio Bento por cau/ za de 

uma escravinha sua filha; e que tem/ ouvido dizer que ella carregava um canivete/ no bolso da 

saia para assassinar o Senhor/ Ao terceiro item: respondeu negativamente/ Ao quarto item: 

respondeu que sabe que/ Antonio Bento vareijou a caza de Jozé de/ Paulo e que depois disto 

este retirou-se/ para a serra de Commissario/ Dada a pallavra ao Doutor Promotor/ Publico 

interino da Comarca para/ requerer o que fosse abem da Justi/ ça, por este foi requerido que 

pergun/ tado fosse a testemunha se sabe quem/ matou Antonio Bento; O que ouvido/ pelo Juis 

deferido e perguntado ates/ temunha por esta foi respondido que/ naõ sabe, mas que tem 

ouvido dizer/ geralmente que foi Joaõ Martinho// E por nada mais saber nem lhe ser pergun/ 

tado deu-se por findo o Seu depoimento/ que depois de lhe ser lido e achar conforme/ 

assignou com o Juis com o Doutor Pro/ motor Publico interino da Comarca, com/ o 

denunciado eo procurador deste comigo/ escrivaõ do que tudo dou fé Eu Gonçalo/ Trigueiro 

da Costa escrivaõ aescrevi e assig/ no            Dantas d’Oliveira/ Raymundo Gomes da Sª/ 

Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Joaõ da Sª Peres Pereira/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ (337) 5º Testemunha/ Gonçalo Affondo de Carvalho, com trinta/ 

digo, com quarenta e oito annos de idade,/ criador, cazado, natural désta Freguesia/ morador 

na Furquilha deste Termo/ aos custumes disse ser parente do ofen/ dido edo denunciado em 

Segundo gráu/ por seu sobrinho legitimo daquelle e pri/mo déste. pelo o que o Juis deixou de 

de/ ferir-lhe o juramento e passou ato/ mar sua informaçaõ pela maneira/ seguinte:/ 

Perguntado o que sabe sobre o facto al/ legado na petiçaõ de justificaçaõ que/ lhe foi lida e 

declarada?/ Ao primeiro item: respondeu que sa/ be que Joaõ Martinho de amuitos annos/ 
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sofre de úm Nervozo com o durmmencia nas/ pernas, o que lhe absta a fazer legereizas/ e que 

por conseguinte ao Seu ver naõ/ odeia ser Joaõ Martinho o autor de as// do assassinato de 

Antonio Bento, visto co/ mo de elle o quizersse fazer o teria feito/ em outras occaziões 

vantajosas./ Ao Segundo item: Respondeo pela ne/ gativa./ Ao terceiro item: Respondeu que é 

falsa/ ria e de pouca fé por que levantou um/ falso ao seu entiado e compadre Agapito/ e que 

Antonio Preá tambem é des asaci/ zado./ Ao quarto item: Respondeu que ou/ vio dizer que 

Antonio Bento varei/ java a caza de um genro velho Pau/ lo, e que por este mandousse pa/ ra a 

Serra do Commisario./ Dada a pallavra ao Doutor Promotor/ Publico interino da Comarca 

para/ re querer o que fosse a bem da justiça/ por este foi requerido que pergunta/ do fosse a 

testemunha se sabe quem/ matou Antoni Bento. O que ouvido/ pelo Juis deferido e 

perguntado ates/ temunha por esta foi respondido/ que naõ sabe, tendo porem ouvido/ dizer 

por pessõas da familia do finado/ que fora Joaõ Martinho./ E por nada mais saber nem lhe ser/ 

perguntado deu-se por findo o Seu de/ poimento que de pois de lhe ser lido/ e a char conforme 

assignou com/ o Juis, com o Doutor Promotor Pu/ blico interino da Comarca, com o de/ 

nunciado eo procurador deste comigo/ escrivaõ do que tudo dou fé. Eu Gon/ çalo Trigueiro da 

Costa escrivaõ// escrivaõ aescrevi e assigno/ Dantas d’Oliveira/ Gonçalo Affonso de 

Carvalho/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ Amaro Fern
s
 de Carvº/ Joaõ da Sª Peres Fern

s
/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa/ (338) 6ª testemunha/ Manuel Nicacio da Paixaõ, com cin/ coenta 

e quatro annos de idade, agriculttor, cazado, natural da Freguesia do Apudi/ da Provincia do 

Rio Grande do Norte/ morador nésta Cidade, aos custumes/ disse anda testemunha jurada aos/ 

Santos Evangelhos em úm livro délles/ em que pós sua maõ direita e pro/ metteu dizer a 

verdade doq eu soubes/ se e lhe fosse perguntado sobre os itens/ da petiçaõ de justificaçaõ que 

lhe foi/ lida e declarada?/ Ao primeiro item: Respondeu que/ tem ouvido dizer que Joaõ 

Martinho/ é do auto, mas naõ sabe se este em/ com do priva do commetter crime/ Ao Segundo 

item: respondeu negativa/ mente./ Ao terceiro item: respondeu que naõ/ conhece Francisco 

Fernandes, conhe/ cendo porem Antonio Preá, désde Sua/ infancia por mintirouzo./ Ao quarto 

item: respondeu negativamente/ Dada a pallavra ao Doutor Promotor/ Publico interino da 

Comarca, por/ este foi de clarado que nada tinha/ arrequerer.// E por nada mais saber nem leh 

ser/ perguntado deu-se por findoo Seu/ depoimento que de pois de lhe ser li/ do e achar 

conforme, assigna a seu ro/ go por naõ saber ler nem escrever Gon/ çalo Jozé da Costa Pacote, 

com Juis comigo/ escrivaõ Doutor Promotor Publico interino/ da Comarca, o denunciado eo 

procurador/ deste; de que tudo dou fé Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ aescrevi e 

assigno./ Dantas d’Oliveira/ Gonçalo Jozé da Costa Pacote/ Joaõ Martinho Corrª de Olivª/ 

Amaro Fernandes de Carvº/ Joaõ da Sº Peres P(...)/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (339) 7ª 
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Testemunha/ Cosme de Oliveira Rocha, com cincoenta/ e seis annos de idade, cazado, 

agricultor, na/ tural da Freguesia de Missaõ Velha da/ Provincia do Ciará, morador désta 

Cidade/ Aos custumes disse nada testemunha ju/ rada aos Santos Evangelhos em úm li/ vro 

délles em que pós sua maõ direita e/ prometteu dizer a verdade do que soubesse/ e lhe fosse 

perguntado sobre os itens cons/ tantes da petiçaõ de justificaçaõ que/ lhe foi lido e declarado./ 

Ao primeiro item: respondeu que os pa/ decimentos de Joaõ Martinho Correia de/ Oliveira, 

impediaõ cometter o crime de/ que está sendo accuzado pessoalmente, e que se tivesse tal 

intensaõ naõ tinha/ deixado de correr seis a oito annos,/ pois até consta a testemunha que já 

se// se communicava com toda familia./ Ao Segundo itens: espondeu negativamente/ Ao 

terceiro item: Respondeu tambem/ pela negativa, pois que naõ conhece/ a Francisca 

Fernandes de Almeida, nem/ a Antonio Preá/ Ao quarto item: Respondeu que sabe/ ter o 

finado Antonio Bento de Olivei/ ra Correia Vareijado a caza de Jozé da/ Costa, genro do 

velho Paulo, tres ou qua/ tro dias antes de assassinato de Anto/ nio Bento, em cuja ocaziaõ em 

que/ o finado Antonio Bento vareijava/ a caza de Jozé Costa, este achava/ se de filho da 

testemunha de nome Da/ niel d’Oliveira Rocha, ahi chegou úm/ menino e deu parte a Jozé da 

Costa/ que o finado Antoni Bento tinha/ ficado vareijando a caza delle Jozé/ da Costa, e este 

dissera que se elle estives/ se em caza, Antonio Bento naõ Cor/ ria a caza, e se elle tornasse 

correr/ a caza, naõ o faria de mais ninguem,/ sabe a testemunha que o mesmo Jo/ zé da Costa 

dous dias depois de há/ ver Antonio Bento, vareijado-lhe a/ caza, retirousse para a serra do 

Com/ missario./ Perguntado se sabe que Joaõ Marti/nho era intrigado com Antonio/ Bento?/ 

Respondeu que naõ sabe se ainda/ existia intriga entre elles, por cau/ za de em questaõ antiga 

que ti/ veraõ, mais consta a testemunha/ que já se communicavaõ// Perguntado se sabe quem 

foi o autor/ do assassinato de Antonio Bento?/ Respondeu que tem ouvido dizer pe/ los filhos 

do finado Antonio Bento/ que foi Joaõ Martinho./ Perguntado se sabe que Francisco/ Buxo, 

Francisco Olympio e Cassimi/ ro Nunes da Costa e Souza, com/ correraõ para o assassinato 

de/ Antonio Bento?/ Respondeu que naõ sabe./ Naõ si achando prezente o Doutor/ Promotor 

Publico interino da Comar/ ca, pelo que deixou o Juis de dar apa/ lavra./ Dada a palavra ao 

denunciado para requerer o fosse/ a bem da defeza, por estes foi decla/ rado que nada mais 

tinha a requerer/ E por nada mais saber nem lhe ser/ perguntado deu-se por findo seu/ 

depoimento que de pois de lhe ser li/ do e achar conforme assignou com/ o Juis, com o 

denunciado eo procura/ dor deste ecomigo escrivaõ de que tudo/ dou fé Eu Gonçalo Trigueiro 

da Costa/ escrivaõ aescrevi e assigno/ Dantas d’Oliveira/ Cosme de (...)/ Joaõ Martinho Corrª 

de Olivª/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Gonçalo Trigueiro da Costa// (340) Auto de 

perguntas a Alexandrina Maria/ da Conceiçaõ./Aoprimeiro dia do mês de Fevereiro do ano/do 
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Nascimento do Nosso Senhor Jezus Chris/to de mil oito centos setenta e oito nesta Cidade do 

Pombal em caza da residência/do Cidadão Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ quinto Veriador da 

Camara Municipal/no exercidio de Juis Municipal, no impedimento do effectivo e seus 

substituto/comigo escrivão de seu cargo a baixo/ no meado, a hiperezintes o Doutor Promo/tor 

Publico interino da Comarca João/ da Silva Peres Ferreira, o denunciado ao procurador deste, 

compareceu Alexandrina Maria da Conceiçaõ,  a quem o juis/ lhe fez as perguntas 

seguintes:/Perguntou qual seu nome, idade, estado,/ filiação, naturalidade, profissão 

eresidencia?/Respondeu chamar-se Alexandrina Ma/ria da Conceiçaõ, com vinte e oito annos 

de /idade, cazada, filha ligitima de Paulo Rodri/gues de Souza, natural dista Freguezia, vive/ 

do Serviço domestico eresidente na Serra/ do Commissario deste Termo./Perguntado onde se 

achava na manha/ do dia em que foi assassinado Antonio / bento de Oliveira Correia?/ 

Respondeu que em sua caza na Serra/ de Commissario / Perguntada onde este o marido da 

interroga/da neste dia?/ Respondeu que notara, do dia do assassinado/ seu marido foi a caza 

de sogro em com/panhia de Manuel Antonio Ferreira, voltan //voltando ao escurecer para sua 

caza./ Dada a pallavra ao Doutro Promotor/ Publico interino da Comarca, para a requerer o 

que fosse a bem da justiça, por este foi re querido, que se perguntasse / ain terrogada   se sabe 

au se ouvio de/zer quem matou Antonio Bento?/ Oque ouvido pelo juis  e perguntada a 

testemunha digo a interrogada/ por esta foi respondido que não sabe/mas que tem ouvido 

dizer que fora Joaõ/ Martinho./ E como digo por querer mais que perguntado/ fosse a 

interrogada de sua caza foi vareja/do por Antonio Bento, quando no exercício de/ sub 

delegado? O que ouvido pelo Juis de feri/do e perguntado ainterrogada. Por esta foi 

respondido que é exacto ser sido a/ sua caza Varejada por Antonio Bento e mais outras 

pessõas sob o falso pretexto/ de ter Ella e seu marido a presentado quatro/ criações alheias, 

mas que o mas que o mesmo Anto/nio Bento verificando o contrario lhes / aconselhou que 

mudassem para Serras/ o que fezeraõ./ E como nada mais ter perguntado nem / respondido 

mandou o juis lavrou o prezen/te auto que de pois de ser lido e achar -/conforme assigna a seu 

rogo por não/ saber ler nem escrever Gonçalo Claro da / Costa depois delle ser lido e achar 

conforme, o qual vai assignado pelo juis e rubricado pelo mesmo, o qual vai tamb/bem 

assignado pelo Doutor Promotor/ Publico interino da Comarca com o / denunciado ao 

procurador deste, comigo//comigo escrivão, do que tudo dou Fe Eu /Gonçalo Trigueiro da 

Costa escrivão escrevi e assigno. / João Jorge Dantas de Oliveira/Gonçalo (   ) da Cos ta/ Joaõ 

Celestino Com. de Oliv[eir]a/Amaro Fernandes de C(   )/ Joaõ da S(ilva) Pires Pereira/ 

Gonçalo Trigueiro da Costa.// (341) Juntada/Aos dous dias do mes de Fevereiro de mil / oito 

centos setenta e oito, nista Cidade/ do Pombal em meu Cartorio faço jun/tada aestes autos a 
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portaria que adiante se vê; do que fiz este termo Eu / Gonçalo Trigueiro da Costa escrivão.// 

(342) O Carcereiro da Cadeia Publica desta/Cidade, entregue ao official de Justi/ça, que esta 

lhe apresentar, ao denuncia/ do Joaõ Martinho Correia de Oliveira/ que ahi seacha recolhido 

aordem  edes/posição deste juízo, afim de assistir a uma justificação que requereu aeste/Juizo 

pelo crime de homicídio pra/ticado na pessoa de Antonio Bento / de Oliveira Correia, de que é 

a causa / do O que cumpra Cidade do  Pombal de Fevereiro de 18878. Eu Gonçalo Trigueiro 

da Costa Escrivão aescrevi/[Ilegível]/ (343) Recebi oprezo costante daportaria da[   ] /fica 

recolhido a Cadeia Publica nesta/ Cidade do Pombal 1 de Fevereiro de 1878./Vicente Coelho (   

)./(344) Aos dous dias do mes de Fevereiro de/ mil oito centos setenta e oito nis/ta Cidade do 

Pombal, em esse car/torio faço estes autos concluzos ao Juis/ Municipal suplente em 

exercício/ Alferes e Auto[   ]  digo em exercício em vertude da ley, Joaõ Jorge Dantas/de 

Oliveira, do que firmei este termo/ Eu, Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivão escrevi./ Cª em 2 

de Fevereiro de 1878// (345) Juntada/ Aos dous dias do mes de Fevereiro de mil/ oito centos 

setenta e oito, nésta Cidade/ do Pombal em meu cartorio faço jun/ tada aestes autos a portaria 

que adian/ te seve; do que fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ/ aescrevi// 

(346) O Carcereiro da Cadeia Publica desta/ Cidade, entregue ao official de Justi/ ça, que esta 

lhe aprezentar, o denuncia/ do Joaõ Martinho Correia de Oliveira,/ que ahi Se acha recolhido 

aordem edes/ posiçaõ deste Juizo, afim de assistir/ a uma justificaçaõ que requerer aeste/ Juizo 

pelo crime de homicidio pra/ ticado na pessõa de Antonio Bento/ de Oliveira Correia, de que é 

accuza/do. O que cumpra Cidade do Pombal 1º/ de Fevereiro de 1878. Eu Gonçalo/ Trigueiro 

da Costa/ Escrivaõ aescrevi/ Dantas d’Oliveira/ (347) Recebi o prezo constante da portaria 

Supra/ ifica recolhido a Cadeia Publica desta/ Cidade./ Cidade do Pombal 1º de Fevereiro de 

1878./ O Carcereiro/ Vicente Coêlho Severo/ (348) Clh
am

/ Aos dous dias do mes de Fevereiro 

de/ mil oito centos setenta e oito nés/ ta Cidade do Pombal, em meu car/ torio faço estes autos 

concluzos ao Juis/ Municipal Supplente em exercicio/ em vertude da ley, Joaõ Jorge Dantas/ 

de Oliveira; do que fis este termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ aescrevi/ Cª 2 de 

Fevereiro de 1878// (349) Data/ A oito dias do mes de Fevereiro de mil/ oito centos setenta e 

oito nesta Cida/ de do Pombal, em meu cartorio me fo/ raõ entregues estes autos por parte/ do 

Juis Municipal Supplente em exer/ cicio, Joaõ Jorge Dantas de Oliveira;/ do que fis este termo 

Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ aescre/ vi/ (350) Vista/ E logo no mesmo dia mes 

anno e/ lugar supra declarado faço estes autos/ com vistas áo Advogado do justificante/ 

Amaro Fernandes de Carvalho; do/ que fis este termo; Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa 

escrivaõ aescre/ vi/ (351) V
os

 em 8 de Fevereiro de 1878/ Em vista dos depoimentos de f(...) a 

f(...) autos de pergun/ tas (...) naõ se pode de deixar de reconhecer a procedencia do/ allegado 
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era (...) por tanto o justificante confi/ ando na retirando a justiça deste Juizo, espero que se 

julgue pro/ vado existir da sua (...) petição de fl (...) entregando-se o origi/ nal conforme o 

pedido, Pombal 8 de Fevereiro de 1878/ Amaro Fernandes de Carvalho/ Procurador// (352) 

Data/ Aos nove dias do mes de Fevereiro de/ mil oito centos setenta e oito, nésta/ Cidade do 

Pombal, em meu Cartorio/ me foraõ entregues estes autos por/ parte do Advogado do 

Justificante,/ Amaro Fernandes de Carvalho; do/ que fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da 

Costa Escrivaõ aescrevi/ (353) Clh
am

/ E logo no mesmo dia dia mes e anno e/ lugar supra de 

clarado, faço estes au/ tos concluzos aos Juis Municipal/ Supplente em exercicio, Joaõ Jorge 

Dan/ tas de Oliveira; do que fis este ter/ mo Eu Gonçalo Trigueiro da/ Costa escrivaõ 

aescrevi./ C
os

 em 9 de Fevereiro de 1878/ (354) Visto do Promotor Publico interino da/ 

Comarca da Cidade de Pombal 9 de Fevereiro/ de 1978                 Dantas de Oliveira/ Data/ 

Aos nove dias do sem de Fevereiro de/ mil oito centos Setenta e oito nésta Ci/ dade do 

Pombal em meu Cartorio me fo/ raõ entregues estes autos por parte/ do Juis Municipal 

Supplente em exer/ cicio, Joaõ Jorge Dantas de Oliveira./ do que fis este termo Eu Gonçalo 

Tri/ gueiro da Costa Escrivaõ aescrevi/ (355) Vista/ E logo no mesmo dia mes anno e// e lugar 

supra de clarado faço estes autos/ com vistas ao Promotor Publico inte/ rino da Comarca, 

Camillo Luis dos/ Santos Penha; do que fis este termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa Escri/ 

vaõ aescrevi/ (356) V
os

 em 9 de Fevereiro de 1878/ Sou de parecer que julgou por sentença/ a 

prezente justificaçaõ para que procesa os/ effeitos legaes./ Cidade do Pombal 11 de Fevereiro 

de 1878/ O Promotor Publico interino/ Camillo Luis dos Santos Penha/ (357)Data/ Aos onze 

dias do mes de Fevereiro de/ mil oito centos Setenta e oito, nésta/ Cidade do Pombal, em meu 

Cartorio/ me foraõ entregues estes autos por par/ te do Promotor Publico interino da Co/ 

marca, Camillo Luis dos Santos Penha;/ do que fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da 

Costa escrivaõ aescrevi/ (358) Guia do Sello/ Certifico que tem estes autos treze folhas que 

devem pagar o Sello de duzen/ tos reiz cada úma, inclusivel émcia/ em branco que adiante 

Sevê e dou/ fé Cidade do Pombal 11 de Fevereiro de 1878./ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da 

Costa// (359) Clh
am

/ Aos one dias do mes de Fevereiro de mil/ oito centos Setent e oito nésta 

Cidade/ do Pombal, em meu cartorio faço estes/ autos concluzos eo Juis Municipal sup/ plente 

em exercicio Joaõ Jorge Dan/ tas de Oliveira; do que fis este termo./ Eu Gonçalo Trigueiro da 

Costa escri/ vaõ aescrevi/ (360) C
os

 em 11 de Fevereiro de 1878/ Julgo por sentença a 

presente justifica/ çaõ para que produsa os effeitos legais;/ pagas as custas pelo justificante, 

aquém/ se entregará estes autos, como requerer/ Cidade do Pombal, 11 de Fevereiro de/ 1878. 

Joaõ Jorge Dantas de Oliveira/ Publicaçaõ/ Aos onze dias do mes de Fevereio de mil/ oito 

centos Setenta e oito nésta Cidade/ do Pombal, em meu Cartorio faço publi/ ca a Sentença do 
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Juis Municipal Supplen/ te em exercicio Joaõ Jorge Dantas de/ Oliveira; do que fis este termo 

Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ aescre/ vi/ (361) Certidaõ/ Certifico que nésta 

Cidade intimei a Senten/ ça Supra ao Promotor Publico interino da/ Comca Camillo Luis dos 

Santos Penha,/ e ao Procurador do Justificante, Amaro/ Fernandes de Carvalho e bem assim/ 

fui a Cadeia publica desta Cidade// e intimei a mesma Sentença ao Justifican/ te Joaõ 

Martinho Correia de Oliveira./ E para constar passo a prezente e dou/ fé Cidade do Pombal 11 

de Fevereiro/ de 1878 – o Escrivaõ -/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ (362) Custas/ Ao Jº M
al
/ 

Juramt – 7   2:800/ Sent – 2:100/ Ao Esccrivaõ/ aut   :500/ Contestº 3(...)   27:000/ ,,    ,,   15 

(...)   9:000/ Termzá (...)    2:000/ ,,   ,, (...)   2:200/ Aut e interrº   3:000/ Jª a Lelh   :300       

58:000/ Ao Advogado/ Teticim   6:000       16:000/ Assite resp   10:000/ Ao Promotor Pires/ 

Assit   5:000/ Ao Promotor Camillo/ Resp   5:000/ selhes   2:800/ Consta   1:000/ Cidade do 

Pombal 11 de Fevereiro de 1878    92:600/ O contador interino    Juvenal (rubrica)// (363) 

Certidaõ/ Certifico que findou-se o prazo de cinco/ dias como exige alei e naõ me foraõ 

entregue/ mais do cumento algum para ser junto/ aos prezentes àutos. E para constar pa/ ço a 

prezente e dou fé Cidade do Pom/ bal 18 de Fevereiro de 1878./ O Escrivaõ/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ (364) Clh
am

/ Aos dezoito dias do mes de Fevereiro de/ mil oito centos 

Setenta e oito nésta/ Cidade do Pombal, em meu Cartorio/ faço estes autos concluzos ao 

Illustrissi/ mo Senhor Doutor Juis de Direito/ interino da Comarca, Doutor Venan/ cio 

Augusto de Magalhães Neiva/ do que fis este termo Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ 

aescrevi./ (365) C
os

 em 18 de Fevereiro de 1878./ Vistos estes autos, etc. Intuito do dis/ pacho 

e as provas dos autos, que de/ nenhuma forma foraõ enfraqueci/ das pelo justificaçaõ 

produzida/ pelo réo, para a devida execução. Ci/ dade do Pombal, 27 de Fevereiro de 1878./ - 

O Juiz de Direito interino -/ Venancio Augusto de Mag
as

 Neiva// (366) Publicaçaõ/ Aos vinte 

e sete dias do mes de Fevereiro/ de mil oito centos setenta e oito nésta/ Cidade do Pombal em 

meu cartorio fa/ ço publica a Sentença do Illustrissimo/ Senhor Doutor Juis de Direito 

interino/ da Comarca Doutor Venancio Augusto/ de Magalhães Neiva; do que fis este/ termo. 

Eu Gonçalo trigueiro da/ Costa Escrivaõ aescrevi/ (367) Concluzaõ/ E logo no mesmo dia 

mes anno/ o lugar Supra declarado faço estes/ autos conlcuzos ao Juiz Munici/ pal Supplente 

em exercicio Joaõ/ Jorge Dantas de Oliveira/ do que/ fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da 

Costa escrivaõ aescrevi/ C
os

 em 27 de Fevereiro de 1878/ Cumpra-si Cidade do Pombal 2 de 

Mar/ ço de 1878/ Dantas d’Oliveira/ (368)Data/ Aos dois dias do mes de Março/ de mil oito 

centos Setenta e oito/ nésta Cidade do Pombal, em/ meu cartorio me foraõ entregues/ estes 

autos por parte do Juis Mu/ nicipal Supplente em exercicio Joaõ// Joaõ Jorge Dantas de 

Oliveira; do que/ fis este termo Eu GonçaloTrigueiro/ da Costa escrivaõ aescrevi/ Certidaõ/ 
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Certifico que nesta Cidade do Pombal 4/ de Março de 1878/ O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro 

da Costa/ (369) Certidaõ/ Certifico que fui a Cadeia publica/ desta Cidade e intimei a 

Sentença/ do Illustrissimo senhor Doutor Juis/ de Direito interino da Comarca Dan/ tas 

Venancio Augusto de Ma/ galhães Neiva, ao pronunciado Jo/ aõ Martinho Correia de 

Oliveira/ e recomendei ao Carcereiro o réo/ na prizaõ em que Se acha E para/ constar passo a 

prezente e dou fé/ Cidade do Pombal 5 de Março de/ 1878.            O Escrivaõ/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ (370) Clham/ Aos cinco dias do mes de Março de/ mil oito centos, nésta/ 

Cidade do Pombal em meu carto/ rio faço estes autos concluzos/ ao Juis Municipal Supplente 

em/ exercicio Joaõ Jorge Dantas de// de Oliveira; do que fis este termo/ Eu Gonçalo Trigueiro 

da Costa/ Escrivaõ aescrevi/ (371) Vista ao Promotor Publico interino/ da Comarca, para 

offerecer o (...)/ (...) accusatorio no praso legal./ Cidade do Pombal 7 de Março de/ 1878/ 

Dantas de Oliveira/  (372) Data/ Aos Sete dias do mes de Março/ de mil oito centos Setenta e 

oito/ nésta Cidade do Pombal em meu/ Cartorio me foraõ entregues es/ tes autos por parte do 

Juis Muni/ cipal Supplente em exercicio Joaõ/ Jorge Dantas de Oliveira do que/ fis este termo. 

Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ aes/ crevi/ (373) Vista/ E logo no mesmo dia mes 

anno e/ lugar supra declarado faço estes/ autos com vistas so Promotor Pu/ blico interino da 

Comarca Camillo/ Luis dos Santos Penha do que/ fis este termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da 

Costa escrivaõ aescrevi/ (374) V
os

 em 7 de Março de 1878// Nesta data offereço odelibello em 

uma folha de/ papel separado./ Cidade de Pombal, em 9 de Março de 1878/ O Promotor 

Publico interino/ Camillo Luis dos Santos Penha/ (375) Data/ Aos nove dias do mes de Março 

de mil/ oito centos Setenta e oito nésta Cida/ de de Pombal, em meu Cartorio me/ foraõ 

entregues estes autos por/ parte do Promotor Publico interino/ da Comarca do que fis este 

termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa es/ crivaõ escrevi// (376) Juntada/ Aos nove dias do 

mes de Março de/ mil oito centos Setenta e oito nésta/ Cidade do Pombal em meu Carto/ rio 

faço juntada aestes autos o libelo/ crime accuzatório que adiante se/ Vê; do que fis este termo. 

Eu Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ aescre/ vi//  (377) Libello/ Por libello crime 

accuzatorio diz a Justiça/ Publica como authora por seo Promotor con/ tra o réo prezo Joaõ 

Martinho Correia d’/ Oliveira por esta ou melhor forma de direito/ E. S. N./ 1º/ P que o réo 

Joaõ Martinho Correia d’Oliveira, á 13 do mez/ de Outubro do anno p. passado, de 1878, no 

lugar de nomi/ nado “Varzia do Cemiteiro da Barra” deste termo, matou,/ á faccada e 

cacetadas, o infeliz Antonio Bento d’Oliveira/ Correia./ 2º/ P. que o réo commetteo o cirme 

em logar ermo./ 3º/ P. que o réo commetteo o crime impelido por motivo/ reprovado./ 4º/ P. 

que o réo faltou ao respeito devido á idade do ofendido,/ que era mais velho tanto que poderia 

ser o seo pai./ 5º/ P. que o réo estava superior em forças do offendido, dema/ neira que este 
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não poderia defender-se com probabili/ dade de reppellir a ofensa./ 6º/ P. que o réo estava 

superior em armas ao offendido, dema/ neira que este não poderia defender-se com probabili/ 

dade de reppellir a offensa./ 7º/ P. que da parte do réo houve premeditaçaõ para para/ tica do 

crime, por terem de corrido mais de 24 horas em/ ter o deziquio e a acçaõ./ 8º/ P. que á 

practica do crime precedeo a emboscada.// P. que o crime foi practicado com sorpeza./ Nestes 

termos:/ P. a condenação do réo nas penas do/ grau maximo do art. 192 do cod. crim./ por 

concorrerem as circunstancias aggra/ vantes dos §§ 1º, 4º, 5º, 6º, 8º, 12º, e 15º do/ artigo 16 do 

código citado. E para que, assim se julgue, se offerece o prezente/ libello, que se espera seja 

recebido e a/ final julgado prosado. Requer se a bem/ da Justiça que tenham lugar as deligen/ 

cias legaes para o julgamento./ E. C./ Promotoria Publica interino da Comarca de Pom/ bal, 

em 9 de Março de 1878./ O Promotor Publico interino/ Camillo Luis dos Santos Penha/ (378) 

Clh
am

/ Aos nove dias do mes de Março de/ mil oito centos Setenta e oito, nés/ ta Cidade do 

Pombal, em meu/ cartorio faço estes autos conclu/ zos ao Juis Municipal Supplen/ te em 

exercicio, Joaõ Jorge Dan/ tas d’Oliveira do que fis este termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da 

Costa es/ crivaõ aescrevi./ (379) C
os

 em 9 de Março de 1878// Recebo o libello crime deu 

notorio, ea=/xando-ci convocada a primeira Secçaõ/ ordinária do Juis deste termo para o dia/ 

26 do corrente mes, proceda ce as deligen/ cias legais para o julgamento./ Cidade do Pombal 9 

de Março de 1878./ Dantas de Oliveira/ (380) Data/ Aos nove dias do mes de Março de mil/ 

oito centos Setenta e oito nésta Cidade do/ Pombal, em meu Cartorio me foraõ entregues/ 

estes autos por parte do Juis Municipal/ Supplente em exercicio, Joaõ Jorge Dan/ tas de 

Oliveira; doq eu fis este termo Eu/ Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ aescre/ vi// (381) 

Juntada/ Aos nove dias do mes de Março de mil/ oito centos Setenta e oito, nésta Cidade/ do 

Pombal, em meu Cartorio faço jun/ tada aestes autos a copia do edital/ da Convocaçaõ do 

Juiz; do que fis es/ te termo Eu Gonçalo Trigueiro/  da Costa escrivaõ aescrevi.// (382) Copia 

= Edital = O Alferes/ Antonio Vieira de Torres Ban/ deira Juis Municipal Supplen/ te em 

exercicio em vertude da/ ley etc Fas saber que pelo Juis/ de Direito interino da Comarca,/ 

Doutor Venancio Augusto de/ Magalhães Neiva, me foi com/ mmunicado, haver designado o 

dia/ vinte e seis do corrente mes, pe/ las des horas da manha, no con/ sistorio da Igreja Matres, 

désta/ Cidade, para abrir a primeira/ sessaõ ordinaria do Jury, que tra/ balhará em dias 

consecutivos, e que/ havendo procedido ao sorteio dos/ quarenta e oito jurados, que tem/ de 

Servir na mesma seSsaõ em/ conformidade dos artigos trezen/ tos vinte e seis trezentos vinte/ 

e Sete e trezentos e vinte e oito, do/ Regulamento numero cento/ e vinte de trinta e úm de 

Janei/ ro de mil oito centos quarenta/ e dous, foraõ Sortiados e designa/ dos os cidadaõs 

seguinte: 1º Ma/ noel Piro de Souza Barboza,/ 2º Martinho França Leite/ 3º Cassiano Jozé da 
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Costa; 4º/ Joaõ Theophilo de Almeida,/ 5º Matheus Bezerra da Lus,/ 6º Jozé Tavares 

Brilhante, 7º/ Lucio Jozé Pereira, 8º Francis// Francisco Ferreira de Carvalho;/ 9º Lindolpho 

Aurelio Arnaud/ Formiga; 10º Candido Ferreira dos/ Santos; 11º Manuel Lopes da Sil/ va; 12º 

Jozé Martins Pereira; 13/ Jozé Henriques Virgolino; 14 Jozé/ Francisco de Lima, 15 

Francisco/ Alves de Farias Júnior, 16 Vicente/ Ferreira de Souza, 17 Joaõ Martins/ Pereira, 18 

Manuel Pereira da Silva,/ 19 Umbelino Jozé d’Almeida; 20/ Manoel Lopes da Costa; 21 Joaõ/ 

Veriato Maria de Souza; 22 Joaquim/ Jozé d’ ASsis; 23 Satyro Nunes de/ Souza; 24 Pedro 

Ribeiro Campos; 25 Raymundo Ribeiro Lima; 26/ Jozé Ferreira Lima; 27 Fautso Jozé/ de 

Carvalho; 28 Manoel Antonio/ Vieira; 29 Joaõ Freire de Lucena; 30/ Jozé Ferreira Nobre; 31 

Felinto/ Evangelista dos Santos, 32 Joaõ/ Ferreira d’Almeida; 33 Juvinia/ no Ferreria de 

Souza Formiga; 34/ Joaõ Pereria da Silva; 35 Rogello/ Alpiniano Virgolino Urtiga; 36 

Antonio Jozé da Costa; 37/ Miguel Cavalcante de Lacerda;/ 38 Joaquim Antunes de Souza; 

39/ Joaquim Jozé da Costa; 40 Manoel/ Telamco Jacome d’Araujo; 41 Ma/ thias Pereira das 

Neves; 42 Joaquim/ Martins Terrózo; 43 Joaquim Cle/ mentino d’Almeida; 44 Joaõ// Joaõ 

Jozé d’Almeida; 45 Antonio/ Trigueiro Castello Branco; 46 An/ tonio da Silva Pereira; 47 

Joaõ Jero/ nymo Pereira; 48 Bellarmino Go/ mes Monteiro. A todos os quase/ cada úm de 

persi, bem como ato/ dos os interessados, se convida para/ comparecerem no consistorioda/ 

Igreja Matris, em sala dos SeSsões/ do Tribunal do Juiz, tanto no re/ ferido dia e hora como 

nos mais/ dias seguintes: em quanto durar/ a SeSsaõ, sob as penas da ley e falta/ rem, e para 

chegue a notiça ato/ dos, se mandou passar o prezente/ edital que será lido e a feixado/ nos 

lugares mais publico, bem/ como remetter-se igaes aos sub-/ delegados do Termo, para 

publica/ los e fazer as notificações neces/ sarias, aos jurados aos culpados e/ as testemunhas, 

que se acharem/ nos Seus destrictos. Cidade do Pombal 9 de Março de 1878. Eu/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa escrivaõ/ aescrevi Antonio Vieira de Tor/ res Bandeira: E nada mais com/ 

tinha em dito edital, do qual/ bem e fielmente extrahi apre/ zente copia, por mim proprio/ 

conferida. Cidade do Pombal 9 de/ Março de 1878. O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa// 

(370) Certidaõ/ Certifico que entregando ao rio pre/ zo, Joaõ Martinho Correia de Oli/ veira, a 

copia do libello e o rol das/ testemunhas, lendo-lhe o artigo ter/ zento quarenta e dous, de 

Regutamen/ te numero cento e vinte de trinta/ e úm de janeiro de mil oito centos/ quarenta e 

dous, eo notifiquei pa/ ra offerecer a Sua contrariedado/ escripta querendo e responder/ na 

proxima SeSaõ do Jury que se/ acha convocada, para o dia, doze/ do corrente mes, digo para o 

dia/ vinte e seis do corrente mes. E pa/ ra constar passo a prezente e dou/ fé Cidade do Pombal 

12 de Mar/ ço de 1878. O Escrivaõ/ Gonçalo Trigueiro da Costa/ Juntada/ Aos doze dias do 

mes de Março/ de mil oito centos Setenta e oito/ nésta Cidade do Pombal, em meu/ Cartorio 
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faço Juntada aestes au/ tos o recebo que adiante seve;/ do que fis este termo Eu Gon/ çalo 

Trigueiro da Costa Escri/ vaõ aescrevi.// (...) João Martinho Corrª de Olivª// (383) Juntada/ 

Aos vinte e seis dias do mes de/ Março de mil oito centos Setenta/ e oito, nésta Cidade do 

Pombal, em/ meu Cartorio faço juntada aéstes au/ tos o mandado que adiante do que/ fis este 

termo Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ aescrevi// (384) O Cidadaõ Joaõ Jorge Dantas 

d’Oliveira/ Juiz Municipal Supplente em exercicio, em/ vertude da Ley dr./ Mando a quer 

official de Justiça déste Juizo,/ á quem este for aprezentado, indo por mim/ assignado, que 

dirija-se aos lugares das resi/ dencias de Manoel Victoriano Saores, Anto/ nio Bento 

d’Santiago, Antonio Pedro Jozé/ Maria/ Luis Jozé de França, Jorge Francis/ co da Costa, 

Balibino Pereira de Mendonça/ Izabel Gomes d’Andrade, Manoel Olympio/ Jozé Maria, 

Joaquim Jozé da costa e Joaõ Soa/ res Denis; e as notifiquei para comparecerem/ no 

Consistorio da Igreja Matris désta Cidade,/ as des horas da manhã do dia vinte e seis/ do 

corrente mes e nos mais dias Seguin/ tes, até que tinha lugar o julgamento do réo/ Joaõ 

Martinho Correia da Oliveira accuzado/ por crime de homicidio, contra a pessõa de/ Antonio 

Bento de Oliveira Correia, visto Se/ rem testemunhas no referido processo. O que/ cumpra. 

Cidade do Pombal 9 de Março/ de 1878. Eu Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrivaõ aescrevi/ 

Dantas d’Oliveira/ (385) Certifico que nesta Cidade nomas/ lugarem da rezidencia das 

testemu/ nhas constante no mesmo manda/ do Supra mencionado notifiquei/ Manuel 

Victoriano Soares, Anto/ nio Pedro Perez Maria Luis Jozé de Fran/ ca, Jorge Franceço da 

Costa Balbi// Balbino Pereira de Mendonça, Iza/ bel Gomes de Andrade, Manoel O/ linpio 

joze de Maria, Joaquim/ Joze da Costa, Joaõ Soares Denês e/ deixando de notificar Antonio 

Bento/ de Santiago por naõ ter sido en/ contrado neste termo nem notica/ para onde foce do 

que dou fé Cida/ de do Pombal 24 de Março de 1878/ Official de Justiça/ Florencio Placido 

Perusa/ (386) Clh
am

/ Aos vinte e Seis dias do mes de Mar/ ço de mil oito centos Setenta e oito/ 

nésta Cidade do Pombal em meu car/ torio faço estes autos conclusos ao Juis/ Municipal 

Supplente em exercicio, Joaõ Jorge Dantas d’Oliveira; do que fis este/ termo Eu Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ escrivaõ aescrevi/ C
os

 em 26 de M
ço

 de 1878/ (387) Juntada/ Aos quatorze 

dias do mes d’Abril de mil/ oito centos e cinco, nésta Cidade/ do Pombal em meu Cartorio 

faço junta/ da a estes autos a copia do termo de óbito/ aque adiante seve; doq eu fis este 

termo/ Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ aescrevi// (388) Copia = Auto de obito = 

Aos doze dias do/ mez d’Abril, de mil oito centos Setenta/ e oito, nésta Cidade do Pombal, na 

Cadeia/ publico na Sala do Carcereiro, prezente/ o Delegado de Policia Alferes Silvino Bar/ 

rozo de Carvalho, comigo escrivaõ, os pe/ ritos Luiz Antonio de Souza eo Major/ Cassiano 

Jozé da Costa e Jozé Augusto/ Rozado d’Oliveira ordenou o mesmo/ Delegado que procedem 
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o exame para/ verificar-se a identidade e qual ainfer/ midade que produzio a morte do prezo/ 

Joaõ Martinho Correia d’Oliveira, cujo/ Cadaver lhe foi aprezentado. Em conse/ quencia do 

que fimaraõ os peritos eas/ testemunhas a fazer os exames e as in/ vestigações necessarias, 

concluidos as/ quaes declaraõ que reconheciaõ Ser/ o cadaver que lhes foi aprezentado do pre/ 

zo João Martinho Correia d’Oliveira,/ e que havia fallecido de uma/ Congestaõ celebral, do 

que para constar/ mandou o Delegado lavrar este termo,/ em que assignaraõ, o mesmo 

Delegado,/ peritos e testemunhas, comigo escrivaõ/ eo Carcereiro. Vais transcripto o assen/ to 

de prizaõ do fallecido de theor seguinte:/ foi recolhido a Cadeia publica désta Ci/ dade, pelas 

sete horas da manhã do dia/ quatorze de Outubro de mil oito centos/ Setenta e sete, Joaõ 

Martinho Correia d’/ Oliveira, cazado, natural deste Termo, filho// de Pedro Damasceno 

Correia, com trinta/ e nove annos de idade, Corn Bianca, bar/ bado, rosto redondo, Naris e 

boca apar/ preçaõ. Olhos acastanhados, cabellos pre/ tos e corridos, estatura alta, corpo 

grosso,/ Recolhido por ordem do Delegado déste/ Termo, (...) indigitado, autor de barbaro/ 

assassinato praticado hontem na pessõa/ de Antonio Bento d’Oliveira Correia, confor/ me 

adeclaraçaõ feita e tomado por termo,/ perante o Illustrissimo Senhor Doutor An/ tonio Moniz 

Sodré d’Aragaõ Juiz de Di/ reito désta Comarca E nada mais conti/ nha em dito assento, 

doqual bem efielmente/ transcreveu no prezente auto Eu Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ 

aescrevi. Silvino/ Barrozo de Carvalho Luiz Antonio/ de Souza Cassiano Jozé da Costa, Jozé/ 

Augusto Rozado d’Oliveira, Antonio/ Trigueiro da Costa, Florencio Placido Pe/ reira Gonçalo 

Trigueiro da Costa Confe/ ri e esta fiel. Cidade do Pombal, 14/ d’Abril de 1885/ Gonçalo 

Trigueiro da Costa/ (389) Clh
am

/ Aos quatorze dias do mez d’Abril de mil/ oito centos oitenta 

e cinco nésta Cidade/ de Pombal, em meu Cartorio, faço este/ autos concluzos ao Juiz 

Municipalem/ exercicio Tenente Pedro Rodolpho Soares/ Barboza; do que fiz este termo. Eu 

Gon/ çalo Trigueiro da Costa escrivaõ aescrevi// Vista do D
r
 Promotor Publico da Comar/ ca     

Cidade do Pombal 1º de maio de 1885/ Rodolpho/ (390) Data/ A primeiro dia do mez de Maio 

de mil oito/ centos oitenta e cinco, nésta Cidade de/ Pombal, em meu Cartorio me foi entre/ 

gue estes autos por parte do Juiz Mu/ nicipal em exercicio Tenente Pedro Ro/ dolpho Soares 

Barboza do que fizeste/ termo Eu Gonçalo Trigueiro da Costa/ escrovaõ aescrevi/ (391) Vista/ 

E logo fiz estes autos com vistas ao/ Promotor Publico interino da Comarca/ Doutor Manoel 

Cavalcante Ferreira e Mello/ de que fiz este termo Eu Gonçalo Tri/gueiro da Costa esscrivaõ 

aescrevi/ (392) V
os

 em 1º de Maio de 1885/ Em vista do documento junto, que/ prova o 

fallecimento do réo Joaõ Mar/ tinho Correia d’Oliveira; requeiro que/ se ponha termo a açaõ 

criminal com/ tra o m
mo

 intentado, assinando-se/ depois este processo no cartorio res/ 

pectivo./ Pombal 1º de Maio de 1885/ O Promotor interino/ Manuel Cavalcanti Ferreira 
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Mello// (393) Data/ Aos quatro dias do mez de Maio de mil oito centos oi/ tenta e cinco, nésta 

Cidade de Pombal, em meu car/ torio me foi entregue estes autos por parte do Pro/ motor 

Publico interino da Comarca Doutor Ma/ noel Cavalcante Pereira Mello do que fiz este termo/ 

Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escrivaõ aescrevi/ (394) Clh
am

/ E logo fiz estes autos 

conclusos ao Juiz de Direito da/ Comarca Doutor Pedro Ulysses Porto; de que fiz/ este termo. 

Eu Gonçalo Trigueiro da Costa escri/ vaõ aescrevi./ (395) C
os

 em 4 de Maio de 1885/ 

Achando-se este processo legalmente sujeito ao/ juizo m
al
, á elle cumpre providenciar sobre a 

ex/ tinçaõ da culpa, uma vez que o documento de f
s
 172/ para a morte do réo Joaõ Martinho 

Correia/ d’Oliveira. Portanto, seja este processo concluso/ ao Sº Dº Juiz Municipal./ Cidade 

de Pombal 6 de Maio de 1885/ (rubrica)/ (396) Data/ Aps Sete dias do mez de Maio de mil 

oito centos oitenta e cinco, nésta/ Cidade do Pombal, em meu Cartorio me foi entregue es/ tes 

autos por parte do Juiz de Direito da Comarca Doutor/ Pedro Ulysses Porto, doq eu fiz este 

termo. Eu Gonçalo Tri/ gueiro da Costa escrivaõ aescrevi./ (397) Clham/ Elogo fiz estes autos 

conclusos ào Juiz Municipal Doutor/ Jozé Olympio da Silveira; do que fiz este termo Eu 

Gonçalo/ Trigueiro da Costa escrivaõ aescrevi./ (398) C
os

 7 de Maio de 1885// (existe um 

pequeno parágrafo, da imagem 2210, assinado por Jozé Olympio da Silveira que está 

ilegível)/(399) Publicaçaõ/ Aos sete dias do mez de Maio de mil oito/ centos e cinco, nésta 

Cidade de/ Pombal, em meu Cartorio faço publica/ a Sentença Supra do Juiz Municipal/ 

Doutor Jozé Olympio da Silveira Epa/ ra constar faço este termo; Eu Gon/ çalo Trigueiro da 

Costa escrivaõ aescrevi./ Visto em Correiçaõ/ Cidade do Pombal 6 de 9bro de 1889/ (rubrica) 


