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Uma explicação preliminar

o homem mais l~ll1il1elllC que o Hrazil tem
produzido nesta segunda metade do scculo, To
bias Barreto, fazia consisti!' O seu maior titulo de
gloria. em ter sido o primeiro a proclamar bem
alto a miseria ela llossa scicncia c da nossa littc·
ratura, a urg'cntc necessidade que tinhamos em
::lprender alguma cousa para fazer cessar a nossa
ignorancia. Eu tive a honra de viver durante o
meu lustro acadcmico na intimidade. do grande
r)cnsaclor C apesar cio quasi fanatismo que lhe
..:onsagrava algumas vezes 1110 parecia que o seu
:noclo de nos julgar era um tanto pessimista. que
havia 110110 essa natlúal ox.agoraçflO de quem se
;az o porta-estandarte do uma idcia ainda desco
l.hecida que para vencer tem ele derrubar a opi.·
lIião dominante 110 tempo. '1I.ojc, porém, estu-
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dando o estado' actual do direito penal entre n6s,
vendo a nossa litteratura a este respeito, reco
nheço que Tobias Barreto tinha razão.

No direito criminal estamos el11 uma ignoran·
cia miserave1. Na magistratura, no professorado,
na advocacia, na litteratura não ha sinão atrazo e

pobreza.
Os escriptores limitam·se a obras de praxe,

formularios e annotações, sem criterio, sem phi·
losophia. sem sciencia, livros de especulação
mercantil, de verdadeiro negocio.

Os professores ignoram a revoluç.ão que tem
modificado tão profundamente o direito penal,
são incapazes de fazerem uma exposiçrlO razoavel
das ideias de um Lombroso, de um Ferri, de um
Lacassagne, e mUlto anchos de si, nO,atrevimento
da ignoranria, repetem em postUlas sebentas
como ultima novidade as lições de um Ortolan
ou de um Bertauld. Os nossOS magistrados redu·
ziram o direito penal (\ uma formalistica ridícula
d~ chicanas e rabulices j e g~aves e serias, como
os gregos do baixo imperio discutindo a essencia
da luz que allumiou Christo na transfiguração do
Thabor, ellcs annulam um processo porque não
consta dos autos ter o belegui m tocado O badalo
ao abrir a audiencia ou não ter o escrivão co·
piado os termos do formularia com todos os seus

pontos e virgalas.
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Os advogados entregaram o foro criminal a
urna meia duzia de especuladorcs ignorantes e
atrevidos. Que vultos podemos aqui invocar para
oppor a um Barboux, um Demallge.um 'Valdek~
Rousseau?

Emquanto assim dormimos o somllo de Epi
mellicles, na Europa livros sobre livros se publi
cam transformando radicalmente a orientação do
Direito Penal. A Italia, que já tinha a honra de
ser a pau·ia de Beccaria, teve de 110VO a gloria
de ser a patria de Cesar .I.om broso.

Uma nova escola se apresentou, formulando
outros principios, outras ic1eias, propagando.se
como um rastilho ele polvora. conquistando as
adhesões dos espiritos mais eminentes. Na ltalia
cl1a tornou·se cspccialment~ anthl'opologica, os.
tl:c1anc1o as anomalias anatomicas e psychicas do
delinqucntc, crcando o typo elo criminoso nato.
explicando o crime por lima anormalidade Con
gcnita ou hereditaria. Na França tornou-se espe.
cialmente sociologica, estudando a influencia cla~

questões sociaes, formulando pelo orgão do Dr.
Lacassagne o conceito de que cada sociedade tem
os criminosos que merece, pois é ella o caldo de
cultura onde se desenvolve o microbio do crime.

Este livro é uma vulgarisação elas ideias e
dos principios da nova escola penal, obra de pro
paganda e de combate. Procurei resumir as
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ideias de seus principaes chefes, cxpôr todos os
problemas importantes que se tem agitado. Al·
gumê:ls vezes, para mais fidelidade da exposição,
reproduzi as expressões textllaes dos escriptores
e sirva logo essa dec1araçfto de protesto contra.
algum critico idiota que me venha aCCl1sar de

plagi'ario.
Grande numero de artigos que compõem esse

livro fOl:am publicados no {( Paiz» e por isso já
posso prever o seu resultado sobre o espirito pu
blico.

Da antiga e da actual geração nada é licito
esperar, salvas algumas cxcepçõcs tanto mais
honrosas quanto pouco numerosas são. Um alto
membro da magistratura disse-me um dia pater
nal c benevolente: «( Tenho lido seus artigos e
muito me admira como os rapazes de hoje accei
tam tão facilmente essas doutrinas perigosas e
subversi vaso

Em Pariz, qualquer sapateiro sem occupação,
sem freguezia, um Ferri, um Garofalo (S. Ex.u

suppõe que são francezes estes dois grandes es
criptores) escreve uma obra cheia de mentiras,
que na Europa ningucm lê e vocês aqui no Brazil
ficam logo enthusiasmados pelo homem. Conven
ça-se de que ° direito é o bom senso. a boa razão,
a equidade. É uma sciencia que não progride,
porque seus principios são immutaveis. Ha mais

,,
- 11 -

de dez annos que eu só leio o Dentham e cada
vez mais o admiro. Quem souber o Belltham na
ponta da lingua sabe direito criminal. Deixe-se
dessas theorias tolas. Leia o Bentham com medi
tação e você lucrará muito mais. » Apcsar deste
conselho 111e ser dado em um tom que recordava
o provecto Mental' doutrinando o incxperiente
Telemaco, não me resolvi segui l-o. Prefiro conti
nuar a Iêr os «sapateiros \) de Pariz, como chama
o vclho magistrado aos escriptorcs italianos, a
mudar de rumo. confiado unicamentc no bom
senso e na razão.

A nova geração que hoje surge na vida intel
lectual do paiz, estreiando-sc na magistratura e
na advocacia, não vê tambem com bons olhos o
advento da nova escola. Educada na phiJosophia
eccletica ele COUSill, no romantismo litterario de
Victor I-Iugo. está corroida até a medula pela
rhetorica. pelo gosto do palavriado inanc, balofo,
frivolo. A sciencia moderna positiva, exacta, fria,
irrita-lhe os nervos. Ella prefere atirar aos quatro
ventos os palavrões de «liberdade, livre arbi
trio, alma divina e immortal, principias absolu
tos de eterna justiça ». Sem preparação philoso
phica, sem conhecimento das sciencias positivas,
que neste seculo radicalmente transformaram a
concepção mechanica do universo, falta-lhe a
necessaria base para o estudo destas questões
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que affectam tão profundamente os destinos do

homem e os interesses sociaes.
E tambem, porque n[o dizer torla a verdade~,

falta.lhe o gosto, o al110r pelo estudo. Prefere 5U·

bir pelo caminho facil do empenho do que na es
trada escabrosa do trabalho. SftO raros os moços
da nova gcraçi'to que tcem dado provas de vitali-

dade illtel1cctua1.
A grande parte distingue-se pela vac1ia(:ão e

pelo odio que consagra aOS que trabalham, ex
plosão ela inveja c do despeito elos impotentes e
dos fracos contra os que lutam, estudam c pro~

c1UZClll.
~Ilas a lllocidac\c que hoje apparcce 110S ban-

cos das academias, mocidade qllO é, si assim me
posso exprimir, a prim;etét do futuro, pertence
ardente, generosa. cnthusiastica, aos noVOS ideiaes
ela scicncia, acccita todas aS conquistas elo pen
samento H'lOdcrno. Anima C alenta seu cspirito o
methodo ela observação, a invcstigaçftO conscien
ciosa dos factoS, sem hypothcscs metaphysicas,
sem syntheses precipitadas. }\vida ele luz. procu
rando soffrcgalllcnte a verdade, alistou-se no ba
talhão daquelles que nas sciencias physicas dão
a explicação mcchanica do universo e no mundo
moral constituiram pelo methodo da filiação his
torica a sociologia como scicncia. Tão indepen·
dente e estudiosa, como a gcraçflO actual é igno·

I - 13 -

rante e servil, a mocidade das academias repre
senta para a republica a esperança de dias mais
felizes e mais prosperes do que tem sido o pre

sente.
l~ della que eu recebi os maiores applausos,

as mais generosas animações.
f: para ella que eu escrevo este livro, não no

intuito ele ensinar, mas de despertar sua attenção
para o estudo elestas qucstôCS que preoCCllpall1 na
Europa sabios como Lombroso e .Nlarro, profes
sores G(mo Ferri c Lacassagn8, 111~\g'islradoscomo

Tarde e l.iarofalo.
,Me parece ser este o primeiro livro que na

lingua porlug'ucza é escripto sohro Sociologia
Criminal. Kftü é portanto audaciosa pretcnção
pedir para el1c a indulgencia dI) leitor. Devo
porém declarar, em bem da v('relac1e. que a
g'loria ele ~er o prin1eiro a elespcrt"ar n0 Hrazil a

attcnção para os trabalhos da nova escola penal,
cahe ao Dl'. Joflo Vieira de J\.raujo, il1ustrado e
talentoso tente da Faculdade de Direito do R.c

cife.
Em seu notavel commentario ao antigo Codi-

go Criminal elo Imperio. o grande professor, cujo
alto merecimento já é hoje reconhecido na Eu·
rapa, expoz as opiniões da nova escola, despre
sou os velhos chavões da escola classica, inspi
rando-se sempre em uma orientat;ão scicntifica,
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adiantada. Essa justiça, merece elle que se lh'a
faça, elle tão clistincto, quanto clcspretcncioso e
modesto.

E sirvam estas palavras de prologo ao meu
pobre livro.

. Rio de Janeiro, 1894.

VI VElROS DE CASTRO.

•

PRIMEIRA PARTE

--....=....-..:'~.'c

t,
I



l
A Nova Escola Penal

I

Se 6 certo, como pretendem os positivistas,

que a humanidade nunca rctrogrflc1a, que é sem

pre progressivo o descnvolvil~lcl1to da sua evo

lllÇflo, IlflO é tambem menos certo que todas as

ielé:as novas têm de lutar anllQS c all110S antes de

imporem·se á convicçfto de todos os espiritos

como a ex.pressão exacta da verdade É enorme

a força da inercia cerebral, grande o prestigio

dos preconceitos hercclitarios. O homem herda

não só um conjuncto de qualidades physicas

com0 tambem um certo numero de noções mo

rnes, que os metaphysicos do sccu\o XVIJ( impro

priamente chamavam as idéas innatas. A educa~
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ção fortifica c vig'ora este fundo moral. Neste

circulo de noções precisamente definidas, o homem

respira á vontade, sente·se bem, porque achou a

soluçfLO dos problemas que affectam sua respon

sabilidade social. NflO trata de indagar se estas

soluções repousam em uma base segura, isto exi

giria muito estudo, muito trabalho. Nossos pais

assim pensavam, é mais cOl11modo e é mais faeil

repetir Sllas sentenças.

Se apparecc porém um pensador cheio de

sciencia, de genia, de originalidade. destruindo

todos estes principios, demonstrando o que elles

têm de erranco e de falso, longe de applaudi

rem-no e de seguirem-no, como a cstrella de fogo

que guiava os hebreus para a terra da promissão.

cobrem de impropcrios c de insultos este atrc·

vido que veio perturbar tão malcreadamentc a

paz da igreja d'Elvas. Não se dão ao esforço de

ler-lhe os I i vras, de procurar saber suas idéas e

doutrinas. Na inconsciencia da ignorancia, no

atrevimento da estupidez, propagam que o pobre

sabia é um louco varrido, attribuern-Ibc os maio~

res dislates, formam assim uma correntc de idéas

falsas que desvirtuarn a opinião.

,I
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É esta a sorte que tem tido a nova escola

penal. Se bem que em todos os paizes ella con~

quiste as adhesões dos homens mais eminentes, na

Italia G-arofalo, Ferri, l\tlarro, Puglia, Fioretti, Tu

rali, wIoleschottj na França Lacassagne, Brouar~

deI, Bertillon; na Austria Benedickt; na H... ussia

Banejoff e Biliakoff; na Hespanha Alvarez Tale.

driz; na Inglaterra Bruce Thompson e :rvfauc1sley,

e cm Portugal Jlllio de 1VIattos, com tudo a maio

ria qUélsi llnanimc dos magistl·ac1os e dos advo

g"ados cOlltinÍla a pertencer á velha escola c1assica

e a fazer da sciellcia nova as mais erroneas c

disparatadas supposiçôes.

Elles pensam que a nova escola penal nasceu

de UIll jacto do cerebro de Lombroso como a

lvIinerva do paganismo saiu logo do cerebro de

Jupiter prompta, armada e forte. É um grande

erro. O papel de Lombroso na creação da anthro

pnlogia criminal p/Ide ser comparado ao do emi

nente pensador franccz na creação da philosophia

positiva. Antes de Augusto Comte muitos princi

pias da philosúphia positiva jil tinham sido espar

samcnte esboçados em Aristotcles, Bacon, Dcs.

cartes, Condorcet,·Saint-Simoll. lVIas foi o grande
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philosopho que os reuniu em uma s)'nthese racio

nal, em uma systcmatisação methodica e não se

lhe pócle negar a classificação das sciencias, a

lei dos ires estados, a demonstração da sociolo

gia como sciencia positiva. Antes de Lombroso

a anthropologia criminal tinha tido tambem seus

esboços, seus predecessores, na PIz)'sica Social ele

Quetelet, nos estudos <lnthropologicos ele Droca e

de Gall, nas descobertas psychiatricas de Pinel e

Esquirol, nos trabalhos medico-legues de Orfila,

Casper e TardiclI, Cabe porém a Cesar I.ombroso

a inquestiona\'el g-Ioria l1e ler feito luz neste vasto

cahos, ele tcr creado uma no\'a sciencia com ele

mentos cSlJursos, ele Ler emlim com a paciente

tenacidaue (las suas investigaC;0~s e a vastidão

ele seu gcnia descoberto o criminoso nato,

Os juristas, a grande classe superficial e pc

dantesca, rhetorica e frivola, dos bachareis em

direito, receiam que a nova escola penal acabe

com o dircilo criminal, rccluzindo-o a um dominio

da medicina, a um ramo das sciellcias naturaes.

-.:: rebaixar a scicncia, gritam elles, que foi a

honra de Beccaria e é hoje a gloria de Carrara.

:Mas o que é hoje o direito criminal, como o ensi-

- 21 -

nam os professores nas nossas academias e o

applic<lm os magistrados nos nossos tribunaes,

senflO uma sciencia parva e ridicula, que eleve

ser varrida da intelligencia como um lixo impres

tavel? Com cffeito, o direito criminal se reduz a

dticanas e rabulices, cl discussões bysantinas, pala

vrosas e estercis. O formalismo processual ahsor~

vcu o magislrado, sugando-lhe a intelJigencia em

seus tentaculos de polvo. Velhos descmbargado

rcs, ele patrial'chaes barbas brancas e bojudo ven

tre, discutem, graves e serias, se devc ser annul

lado um julgamento no jury, decidindo finalmente

pela affirmiltiva, porque não consta dos autos ter

o official de justiça tocado o badalo ao abrir da

sessão. As questõcs preliminares avolumam~se e

'cresccm em uma importancia de gigantes, e em

vcz de abordarcm resolutamente a hypothese,

interprctando a lei em um sentido philosophico e

liberal, deixam-sc os juizes levar por essas fili.

grannas c rabuliccs, que reduzem o direito penal

a uma casuistica esteril, a um a'1l1ontoado de
sophismas.

No campo da doutrina a escola classica man.

tem o mesmo amor pelas disputas thcologicas.
A NOVA ESCOLA PENAL 2
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Para Carrara e seus discipulos o crime é ·um ser

juric1ico, uma coisa abstracta c mctaphysica. pai

rando na pura rcgirLO dos principias, cheio de

divisões c subdivisões, ele casos c hypotheses.

Henrique Ferri compara bem a escola classica c

a escola anthropologir(\ á medicina Llntiga e á.

l1ledicin~l moderna. Os rnec1icos antigos estuda

vam a moleslia e determinando-lhe o caracter

pela natureza dos phenomenos appUcavam-lhe o

elixir illfall1ve1. O medico moderno estuda o

doente, segundo seu temperamento, suas diathe

5es hcrcc1itarias. suas idiosincrasias e o rc-medio

é applicado. não de um 1110UO absoluto e fixo,

mas segundo cada individuo. 1\ escola c1assica

estuda o crime, a escola allthropologica estuda o

criminoso. A escola c1assica estabelece uma crimi·

nalidac1c uniforme, a escola anthropologica pune

o individuo segundo as necessidades da defesa

social posta em perigo pela maior ou menor

lemibilida.de do delinquente.
.A. nova escola penal, accusada pelos juristas

ele subordinar o direito il medicina considerando

o dclinqucnte um caso pathologico do dominio

da psychiatria, abriu entretanto vastos e noVOS

-23-

horizontes ao direito penal, descortinou·lhe um

mundo desconhecido, deu-lhe uma vida exube

rante e rica. O direito penal se ergue ao nivel ela

economl,l politica de uma sciencia social. A eco

nomia politica se occupa da activielado bemfazeja,

da expansão industrial C comJ1lercial, regulari

sando as leis da offerta c ela procura, procurando

melhorar as condiçt1es materiaes, o bem-cstar elas

classes desfavorecidas da fortuna. ~"'_ anthropolo~

g'ia criminal se occupa da aGtivid~ele malfazcja,

que é lambem Lima das fúrmas da lum pela vida,

garantindo a defesa social. Basta lançar L1m ra

pido olhar sobre as tres partes em que se divide

a anthropologia criminal para comprehcnder-se

logo a magnitude dos assul11ptos que constituem

o subjectivo ele seus estudos.

}\. primeira parte trata dos factares elo crime.

E a investigação das causas que contribuem para

o desenvolvimcnto ou diminuição da criminali

dadc. Os factores são physicos, physiologicos,

moraes ou saciaes. Os principaes factares phy.si~

cos são o clima, a natureza do solo, as estações, a

\ temperatura anrlllal, a producção agricola, as con

~ diçôcs Jl1ctcorologicas. Os physiologicos cOl11pre~

•
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tempo os caracteres do criminoso nato; 5.8
, O

crimi71oso louco, que ofrerece um tão vasto campo

de estudos JOS alienistas e psychiatras.

'A terceira parte se póde denominar a pro

phylaxia e thcrapcutica do delicto. Comprchende

o estudo dos meios que têm por fim a defesa so

cial, garantindo a ordem, a vida e a propriedade

dos ciclacH"tos honestos. I-Ia ahi em primeiro lagar

a celebre theoria dos sostitulivi pen.ali de Hcnrique

Ferri que, sustentando a inefficacia ua pena, apre

scnta uma longa ~érie de medidas economicas,

politicas c sociaes. ~eguem·se depois planos de

reformas proccssuaes, a suppressão do jury, a

creação de um jury profissional para dccisão de

qucstões tcchnicas, os manicomios, uma magis

tratura especial para o crime, seientificamente

educada, tendo como preparo a intcrnaç.ão obri

gativa nas penitenciarias. um novo systcma de

penalidade, variando segundo a categoria do cri

minoso, comprehendendo desde a pp.na ele morte

c a sequestraç.ão perpetua até a simples multa, a

indctnnização obrigatoria do damna. os tribunaes

de honra, emfim um complexo de questões que

preoccupam sabias como Lombroso, professores

. 2l

I

l

..•.

hendem as raças. a idade. o seXO. a hereditarieda

de, a constituiçfLO physicJ. do criminoso, principal

mente as asymctrias crancanas e as perturbações

vaso-motoras, a constituição psychica do crimi~
n050, principalmente as anomalias da sensibili

dade e da intelligencia. Entre os moracs e sociaes

destacam-se a educação, a instrucçfLO. a miseria,

a riqueza, aS profissões, O celibato. o casamento,

os costumes, a densidade da população, a religião.

o alcoolismo
l

o progresso e a civilisaçfto.

A segunda parte é dedicada á classificaçào

scientifica dos criminosos. S~io elles divididos em

cinco categorias -- I,''', O criminoso na.to, de que o

ladrão e o assassino SrlO os typos principaes,

.reincidente e incorrigível, que tem como qualida

des caracteristicas a imprcvidenCi a e a ausencia

hereditaria elo senso moral; 2.", O criminoso apai

xonado, sensivel ao remorso, que Lombroso con

sidera uma manifestação da epilepsia larvada;

3.3 , O criminoso de occasiào, notavel pela fraqueza

de caracter, cedendo ás suggestões do crime; 4·\

O C1'iminoso de habito 01t profissã.o, que ordinaria

mente arrastado aO crime pelas influencias do

exemplo, da familia ou do meio, adquire com o
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como Ferri, magistrados como Garofalo e Tarde,

mas que os professores c magistrados brazileiros

]1flO dflO a honra de discutir, sirnplesmentc porque

sobre ellas estão na mais completa ignorancía.

II

Os juristas, os escriptores da escola c1assica,

definem o crime a violação voluntaria e livre de

um principio da justiça absoluta sanccionac1o na

legislação positiva. lIa nesta definição dois prin

cipias que a caracterisam -- a eternidade de uma

justiça immutavel, pairando sobre o tempo e as

sociedades, e o livre arbitrio como guia da con~

dtleta humana. Ambos estes alicerces em que os

juristas repousam seu conceito do crime são falo

50S. Nem a justiça é absoluta e imJ1''JUtavel, nem

o livre arbitrio, a faculdade de querer ou deixar

de querer, é verdadeiro.

O homem determina sua conducta pelo motivo

mais forte e O principio da justiça é relativo,

muda e varía segundo o nivel etbico dos diffe

rentes estados sociaes.
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Basta lançar um rapiclo olhar retrospectivo

sobre o desenvolvimento historico da humanidade

para comprehender-sc que a idóa da justiça so

mente se apura c se aperfeiçôa á proporção que

a evolução mental do homem progride corrigindo

e educando o sentimento. Os povos selvagens

não possucm absolutamente a noçfLO da justiça.

E isto dcmonstra-se pelo seu modo de proceder

sobre as tres manifestações principaes da noção

da justiça. o respeito á viela, o respeito á pro

priedade e o sentimento da familia. O Dl'. Charles

T.~tourncau em seu interessante livro- A So{,:io!o

gia·-nos ensina que entre os povos ainda em

estado primitivo e geral o costume cle matarem

os velhos e as crianças; são instituições naCionaes

o parricidio e o infanlicidio. Na IVlelanesia, diz

clle, tem·se o costume de matar os velhos e en

fermos, as bocas illuteis. Os Nco-Caledonios, que

com tudo consideram sagradas as cabeças ele seus

pais. desterram para lagares desertos os velhos e

os enfermos, deixando·os morrer em abandono.

Chegam mesmo algumas vez.es a enterraI-os vivos.

As victimas acham a coisa muito natural. Cami.

nham impassiveis para o tumulo, onde são atira-

"
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das, depois de lhes aturdirem a cabeça com uma

pancada formidave1.
Campbell refere que entre os cafres Matchap

pis os velhos são desprezados. abandonados, mor

rem de fome e seus cadaveres entregues ás bestas

féras. Na Polyncsia a sorte dos velhos c dos

enfermos não era mais branda. Expulsavam de

casa e algumas vezes eram enterrados vivos.

Segundo Robertson, matar os pais era um cos

tume geral desde a bahia de Hudson até a Terra

do Fogo.
Os Esquimós estrangulavam os pais ou os

enterravam vivos em um iglou de gelo.

Os Fuegianos asphyxiavam e depois comiam

as mulheres velhas. O infanticidio era lambem

uma instituição geral entre os selvagens. Ern toda

a l\1elanesia o infanticídio era larga1l1cnte prati

cado. Os Tasmanianos costumavam enterrar vivas

as criancinhas, cujos pais morriam, porque ne·

nhum delles queria encarregar-se dos pobres or

phãos. Os ...L\ustralianos frequentemente matavam

os recem.nascidos principalmente do sexo femi

nino, Sturt narra que um Australiano matou seu

filho doente, quebrando-lhe a cabeça contra uma
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pedra c o devorou, depois de o haver assado. Em

certas tribus da Africa WIeridional os indigenas

servem-se dos filhos Como isca para attrahirem

os leões ás armadilhas. Os habitantes do valle do

Niger trocam seus filhos pela menor bagatela.

Nas ilhas Sandwich não se conserva\'am mais de

duas ou tres crianças por cada familia; as outras

eram estranguladas ou enterradas \'ivas. Entre os

selvagens americanos era a mesma pratica. Os

Yurucarés da America ~iferidional abandonavam

ou immolavam os filhos quando estes se torna.

vam muito numerosos. Os lVloxos matavam todos

os gemeos. Duas mulheres Esquimós offereceram

ao capitão Parry trocar seus filhos por bagatelas

e suppondo aceita a transacção despiram imme.

diatamente os meninos, porque em seu entendeI'

os vestidos não estavam comprehendidos na troca.

Üs Pelle-Vermelha matavam as crianças doentias

ou defeituosas, e na Groelandia enterravam-se os

recem-nascidos cujas mães morriam.

Não existia tambem a noção da propriedade.

Entre os egypcios ser ladrão era uma profissão

licita, legal, reconhecida pelo Estado, O individuo

il1screvia~se publicamente como ladrão, depois de

'.',

,
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haver praticado um brilhante furto. A legislação

ele J.ycurgo prescrevia a aprendizagem do furto

para todos os jovens espartanos. afim de tornaI-os

ageis c destros. Os viajantes que têm estudado os

povos selvllg'cns, na Africa l na An1Crica, na Ocea

nia, sã.o aeenrdes em affinn<:tl' que nesta gente não

existe o respeito pela propriedade alheia, furtam

francamente o que podem, sem escrupulo de

cspec~e alguma, sein remorsos, como quem pra

tiça um acto natural.
Sem respeito da vida humana, sem sentimento

da propriedade. elles n~l.O lGm tambem a noção

da familia. Na Polyncsia, na 1\llclanesia, entre os

selvagens ela A.merica, llas tribus ela Africa, do

minam a polygamia e ás veles a poiyandria. O

marido julga-se proprietario da mulher, senhor

de Ulllcl coisa que lhe pertence e n50 hesita em

vendel.a ou trocal-a por um objecto que lhe

a~rac1e. Por sua parte a mulher não tinha tambem

a idéa do pudor, que é a principal força de seu

sexo. No seu já citado livro - A Sociologia

dá-nos o Dl'. Charles Letourneau cnr'iosos e signi

ficativos ex.emplos deste facto. No Taiti as mu·

lhcres levantavam os vestidos como um acto de
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polidez. 1\s clamas das ilhas Sandnrich, já semi

civilisadas ú européa, nadavam núas para os

navios, levando sobre a cahcça a roupa e as boti

nas, afim de trajarem-se convenientemente quando

estivessem a barrto. Uma joven princeza dando

um passeio en1 uma das chall1pas de Cook quiz

assegurar-se de vislt SC os europcus cram igllaes

sob todos os aspcctos aos homens de seu paiz.

Na Africa. a joven rainha da tribu dos Apin

gis, a qUClll du Chaillll havia dado Ulll vestido

de côr vistosa, despiu-se i1111l1cdiatamcI1tc para

experimentar a dadi\'a l1a presença do doador.

Em Nova-Cythera, as mulheres faziam sua

toi!t:lte mais intima na praia, defronte dos estran

geiros e no K.flmtichatka tinham ellas seus partos

na pl-esença de todo o Illundo. Strabão refere

um costume de uma das tribus dos Parthas, onde

a mulher devia mudar de marido quando tinha

dois ou tres filhos do mesmo homem. Em Baby

lonia, a lei determinava a todas as mulheres que

fossem pelo menos uma vez na vida ao tem plo

da deusa :Mylita se prostituircm aos estrangeiros,

mediante um salario por mais modico que fosse.

Em Chypre, as moças deviam em certos dias
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ir junto ao mar offerecer, prostituindo-se, sua vir

gindade a Venus. Nas ilhas baleares, povoadas

primitivamente por colonias pbenicias, as casadas

pertenciam na lioite de nupcias aoS convidados.

Na Armenia as sacerdotisas eram polyanc1ras e

em certos cantões da 1\1cc1ia cra honroso para

urna mulher ter pelo l1'lcnos cinco maridos.

A idade média, que 05 sociologos positivistas

consideram uma época superior á civiHsação da

Grecia e de Roma, nrLO offcrece comtudo grande

adiantamento sobre os povos barbaros e primi

tivos. Não tinha em larga escala o respeito pela

vida e pela propriedade alheia. A vingança era

um dever obrigatorio c os assassinatos assim

se perpetuavam nas farniHas. Para pôr-se um pa

radeiro a este estado, instiluiu~se até a trégua de

Deus. Os barões feudaes tinham como aventuras

predilectas o saque e o incendio das cidades. Nada

se respeitava, nem a vida c a propriedade dos

habitantes, nem a honra das mulheres. Os saltea

dores, os condottieri, organizavam-se em bandos

regulares, exerciam francamente o latrocinio, alUa

vam-se aoS reis e imperadores. Seus chefes mais

notaveis eram saudados pelas acc1amações publi-
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cas, objecto dos cantos dos trovadores. Entre

tanto essa sociedade, tão indifferente pela vida

humana, tflO alheia pelo sentimento da proprie

dade, enchia-se dc indignação e de horror diante

de factos que nflO são mais punidos C111 codigo

algum de paiz civilisado. A heresia, a blasphe

mia, a simonia, o atheismo eram delictos atro

cissimos.

Acendiam-se foguciras para queimar estes

delinqucntes pcrversos e a multidão saudava com

suas palmas tão atroz execução.

1\llosmo nos tempos de hoje, tão orgulhosos

da sua ci\'ilisação e de seu progresso, como ainda

está atrazada a idéa da justiça! Punimos severa

mente o proJelario que meio alcoolisado fere

l~vemente em uma rixa o turbulento que o pro

voca, e consentimos que o capitalista estiole nas

fabricas fracas crianças e infelizes mulheres. Con

dClnnamos promptamcnte aos horrores da prisão

ccllular O desgraçado que, attribulado de fome,

furta um pão, c cercamos de considera.ção publica,

honrados, estimados, estes audaciosos estcliona

taTios, que, organizando companhias, enriquecem

como nabtibos, empobrecendo viuvas, orphflos.
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livre arbitrio, desde que provar::-se ter o homem

obedecido. a uma força irresisti vel com a paSSl V1.

dade submissa d~ um titere, seria, segundo as'

theorias classic,as dos juristas, uma hon:.orosa ini.
. .

quidade a condcmnação deste homem. ~,1Ias então

os homens honestos estariam sujeitos aos ataques

de individuos perigosos, sem a possibilidade de

um recurso de defesa, É h'oje um facto averiguado

em estatisticas completas e minuciosas que têm

augmentado extraordinariamente neste fim de ~

secuIo a loucura, as molestias nervosas, o COI1~

sumo do alcool.

A medicina tem verificado qu~ estes e.lement~s

pela lei da hereditariedade produzem uma classe

de individuos que MoreI designou pela denominé;\-

ção generica de degenet:"ados. São os epilepticos,

os neurasthenicos, os hystericos, os n,evropathas.

os irasciveis, os desequilibrados do systema ner~

voso, os ataxicos, os psychopathas do sentimen.

to, etc., etc. ,

Estes individuos podem possuir uma intelli-,
gencia vasta, brilhante, quasi genial. uma larga

instrucção, profunda e variada.

Mas uns, como os epilepticos, são fustigados

35 -34 -
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Se a 'justiça não é um principio absoluto e im·

mutavel, como acabamos de demonstrar, é tam·

bem outro erro grave dos metaphysicos e i1lusão

perigosa do livre arbitrio. Fundar sobre esta. .
hypothese a responsabilidade penal é enfraquecer

a defesa social, deixando impUli.e pela consequen·

cia logica dos principios uma vasta classe de cri·

111in050s peri.gosos. Com effeito, desde que. de·

,monstrar-sc de um modo irrefragavel a falta do

'artistas, E para prova está ahi a comedia do

Panamá que cobre de eterna miseria e de eterna .....

vergonha a justiç.a de França. A policia procura

debalde ...~rton e após o simulacro de um processo,

Lcsseps c Eiffel foram postos em liberdade.
É pois, em conclusão, um erro dos metaphy·,

sicos a idéa de uma. justiça eterna e immutavel.

A justiça varía segundo o nivel ethico das civi·:

lisações, dos estados sociaes, purifica· se á propor·

ção que melhor se desenvolve a evolução mental

do homem.

_,!17m :.'_'1.'& II .. ',,-,-,,*-.,·!",
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por um impulso irresistivel, fatal, arrastados ao

crime scn1 motivo e sem causa, nrLO conservando

ordinarian"lcnte do deticto a m~nor recordaçfLO.

Outros, C0l110 os neurasthenicos. os apaixona·

dos, lutam contra a tentação delictuosa, sentem

horror c repugl1allcia pelo aeto que vfl.O praticar,

mas não podem resistir, cedem c fraquejam fatal~

mente. Ora estes individuos fornecem um enorme

contingente á criminalidadc. Não se pódc em boa

fé sustentar que tenham cl1es o livre arbitrio, isto

é. a faculdade de fazer ou deixar de fazer uma

coisa, sic 7)(1/0, si, jubeo, sli pro nllioue vohmlas. São

uns automatos. uns impulsivos. E assim ficariam

e\lcs impunes, segundo os jurist[ls, segundo esta

thcoria da força irresistivel, sanccionada em todos

os codigos, inspirados pela f'scola c1assica. iVlas

não ha um perigo social nessa impunidade? Não

é indifferente para a victima que o golpe seja vi·

brado por um epileptico ou por um perverso?

Poden'l elles continuar a reproduzir semelhantes

factos? O homem que na rua é atacado por um

cão hydrophobo não vai discutir se o animal tem

livre arbitrio, se é responsave1 por csta aggressão.

Defendc-se como pócle, mata o anima1. É essa

- 3i -

tamhcm a missão do legislador, seu fim é a defesa

social, é garantir a vida humana. Elimina aguelles

que a atacam, não tem que se preoccupar de

theorias philosophicas; basta Como cri teria da sua

justiça a tcmebilidade do delinquclltc.

Além ela vasta classe dos degenerados ha o

criminoso nato descoberto pelo professor Lom

broso. Este se distinguc pela falta absoluta de

senso moral, falta que se revela pelo prazer elo

delicto, pela insensibilidade com os soffrimentos

<la \'ictimél, pela ausenda de remorsos. Elles são

completamente indifferentes aos crimes que pra

ticam, porque são atrophiados do senso moral,

privados de piedade, incapazes de reconhecer ét

força exerciti\"ét de um sentimento. E, como o ho~

Illem é dirigido na vida não pela idéa mas pelo

sentimcnto, como o criminoso nato não tem senso

moral, a consequencia justa destas premissas é

faltar-lhe o livre arbitrio c, portanto, não pôde ser

punido. Ora o criminoso nato faz elo crime sua

profissão, seu meio ele vida, é o reincidente por

excellenr:ia, o inimigo mais perigoso da viela e da

propriedade alheia. A escola classica, fundando a

responsabilidade penal no livre arbitrio, chega a
A NOVA Io:SCOLA PENAL 3
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estas conclusões perigosas, a impunidade de quasl

todos ()S criminosos, a impotencia da defesa social

contra os ;'llaquCs dos assa~sinos e ladrões. E

certo que na pratica seus adeptos punem estes

individuos. mas sempre de um modo erranco. r\.

contradic:'flÜ flagrante de seu procedimento pro\"a

a falsidade dos principios da escola, c a maneira

crronea com que se portam na pratica c1emonstra-

se evidentemente pelo ilugmcnto da criminaliclade

em quasi lodos os paizcs e principalmente pelo

i:'lug'mcnlO excessivo elas reincidcncias. Se o incHvi·

duo sempre punido contillúa a COl1ll1lettcr os mes

moS crimes, empregar os mes1110S moios de repres

sitO, observa espiriluosamente ] Ienriquc Ferrl, é

imitar o medico que continúa a lIsar dos mesmos

rcmedios apezar da molestia continuar a progre

dir, cada vez mais enfraquecendo e debilitando o

doente. O que o bom sensO indica. é a necessidade

do uma nova thcrapeutica, dc um novo regimen,

demonstrada como se acha a imprestabilidade do

existente. Os principios absolutos, disse bem

lVl'audsley, sr~o como as virg·ons sagradas, admira

veis mas estoreis. O homem honesto, que vive elo

seu trabalho, IlflO se preocCllpa de tliscussães me-
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taphysicas, inllteis e palavrosas. O quo ello deseja

é quo o Estado lhe garanta a viela e a proprie

dadc, sequestrando e eliminando os individuos pe

rigosos. Os actuaes meios de repressão estfto gas

tos e clesmoralisados. I:; tcmpo, portanto, ele

mudar de rUlllO.

1\fesmo nos homcns normaes, nenhum acto é

consequoncia de um livre arbitrio. O nosso pro

cedimento é determinado sempre pelo motivo

mais forte, que mais energicamente actllo11 sobre

o nosso selltimento, mais illlpulsivrtll1cntc vibrou

sobre os nossos nervos. O l11undo moral <.'~ a este

respeito identico ao lllundo physico, observa jus.

tamente Renard, que escreveu sobre o assumpto

uma interessante monographia. ~e um rio trans

borda de suas margens, inunda planicies e valles,

procuramos logo a explicação deste phenomeno,

no derretimento de gelos, 110 rompimento de um

dique, etc. Se um planela não segue a marcha

prevista pelo calculo, se apresenta perturbí:H;:ões,

o astrologo explica logo a callsa pela visinhança

e attracçfto ele um outro planota, Assim tambem

succec1e com as <.lcções humanas. Por qtle matou

elle? é a primeira pergunta que nos acode ao sa.
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bcrmos de um assassinato. rIa sempre um motivo

que determina nossa conducta, actuanclo em 110ss0

sentimento. E se este meti vo passa ás vezes des·

percebido da memoria, é porque ou se refere ús

acções comlTIuns da vida, tornadas reflexas, auto

maticas pelo habito, ou então aceulta-se nestes

instinctos obscuros, quasi mysteriúsos, mas ener

gicos e fortes, que se prendem ás qualidades he~

reditarias e á natureza do temperamento.

Ora, se os dois fundamentos em que a escola

c1assica repousa o conceito do crime são falsos,

se a justiça nflO é um principio eterno e immuta

vel, maS um producto da evolução mental do ho·

mem, variando segundo o nivel ethico das civili·

sações, se a conducta humana não tem este

illimitado livre arbitrio, mas obedece á determina

ção do motivo mais forte, convém procurar em

outras bases o fundamento do direito de punir.

A nova escola penal encarou resolutamente o"

problema e deu-lhe por orgão de Garofalo a so

lução verdadeira.
R.eunindo.se em sociedade, organizando o Es·

tado. o homem. que no ponto de vista physico é

o animal menos provido de meios de defesa, teve
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como fim assegurar os direitos de todos pela pro

tecção concedida aos direitos de cada um. lVlas,

assim como não Se póde conceber a vida de um

organismo abstrahindo-se das cellulas isoladas

que o compõem, do mesmo modo não se póde

conceber a cxistcncia de um Estado abstrahindo~

se dos seus individuos.

Para que possa existir uma aggremiação hu

mana, é neeessario que dominem os dois instin

etos altruistas typicos, fundamentaes, o da benevo

lenda e o da justira.

O instincto altruista da benevolencia apresenta

diversas graduações. Ha em primeiro logar um

limitado numero ele pessoas que não se preoccu

pam senão do bem estar da humanidade, da in

fancia abandonada e da velhice desprezada, sem

esperança de recompensa, privando-se do neces

sario para esta obra de caridade, occultando suas

acções. São os plli/a1ltrojJos.

Depois vem o grupo das pessoas que, sem fa~

zer da caridade o fim exclusivo da vida, se apres~

sam em prestar um serviço todas as vezes que

têm occasião. São os bemíaz'!ios ou generosos.

Finalmente a massa é composta de pessoas

.,
tt-~~

,

•



- 4 2 -

que sem fazer nenhum esforço, sem se impor sa

crificio algum para augmcntar a felicidade ou

diminuir a desgraça elos outros, niIo querem com·

tudo ser a causa de um soJTrimcnto; sabem repri

mir todos os aetas voluntarios, que produzem

uma dor em seus semelhantes. É a piedade o/t a

Iwmauidade, isto é, a rcpugnancia ú crucidade, a

rcsistencia aos impulsos que seriam causa ele um

soffrimento para os semelhantes, soffrimento que

póde ser physicQ ou moral, comO a diffamaç.ão, a

calumnia, a clcshonra de lima. mulher.

O sentimento da justiça pôde chegar a um alto

grilO. que se chama delicade:;a. É a dcfeza sympa

thica e espontanca a todo o ataque feito ú inte

gridade ele acçfio dos 110SS0S semelhantes, como

se se tratasse da nossa propria pessoa. }','Ias este

se'ntimento tão complexo nf'Lo póde ser possuido

senão pelás naturezas privilegiadas e superio-

res.
Em geral, para a massa commUI11 dos homens,

, a ju~tiça se resolve no sentimento de probidade. no

respeito á propriedade, na resistcncia ao irnpulso

de tirar de outro aquil\o que lhe pertencc. O cri

me natural, portanto, é a lesão destes instinctos
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fundamcntacs da piedade e da probidade, não na

parte elevada c delicac1~ destes sentimentos, mas

na média possuirIa pela communhflo e que é in

dispensavel para a adaptação do individuo a so

ciedade.
O crime natural, portanto, comprebend(~ duas

grandes catheg"orias de delictos - c1elictos con

tra a personalidade e delictos contra a proprie

dade.
.rvras ha indivic1uos, cle que o lac1rflo c o assas

sino SfLO os typos profissionaes, pri vados dos senti

lllentos de piedade. ou de probidade, quer por

uma disposiç;lO congenita, quer pela força do ha·

bito, quer pelo contagio do exemplo.

Estes individuas apresentam para a sociedade

uln caracter de Icmcbilidadt.:, porque, privados dos

dois sentimentos typicos func1amcntacs, são in

adaptaveis á vida social.

O Estado portanto, deve, no interesse dos ci·

dadãos honestos e pacificas, empregar os neces

sarios meios de repressão para garantir a vida e

a propriedade, meios de repressão que variam

de intensidade, desde a pena de morte e n seques

tração perpetua até :l simples J11ulta, segundo o
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estado do delinquente revelar o seu maior ou

menor gráo de temebilidade.

Em conclusftü - o fundamento do direito de

punir para a nova escola penal é a defesa SO~

ciaI posta em perigo pela temebilidade elo clelin

quente.

,
J

~

Cesar Lombroso

I

~\ vida dos grandes pensadore:-> modernos tem

alguma coisa de plJllgentemente doloroso e triste.

É a maneira por que o publico acolhe seus livros,

resultado de tanto tC111IJO consumido em longo

estudo e profundas cogitações. No começo é uma

gritaria infernal contra o impio que se atreve a

combater ideias que a tradição consagra e os sa.."

bios aceitam e defendem; insultos e ridiculos

chovem sobre a cabeça do desgraçado, conside~

rado um louco ou um bôbo, digno do hospicio ou

digno ela forca. 1\1as depois que estas ideias, apóz

uma luta titanica. desesperada, conseguem im~

pôr-se pela força irresistivel da verdade, qualquer
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typo ousa dizer as maiores sandices em nome elo

sabia, cujas obras nunca leu, cujas opiniões des·

conhece completamente. Só muito tarde é qne a

justiça se faz completa, e isto quando o sabia já

descansa no tumulo ou tem o cspirito desil1udido

e amargurado. A esta sorte triste, quasi fatal, elos

pensadores modernos, não escapou o eminente

sabia, cujas descobertas geniaes crearam a mo

derna anthropologia criminal.
Quando publicou a primeira ediçiió do flomclll

Dclinquente
J

l.ombroso levantou contra si a indi

gnaç.fLo publica. Nlagistrac10s e professores, imbui

dos das doutrinas classicas até então dominantes,

convencidos da eterna immutabilic1ade da jus

tiça c da existcncia do livre arbitrio, enfurece

ram-se contra este pensador-atrevido que combatia

dog l1líts tão santos, fundamentos da ordem pu

blica c social. Se prevalecerem suas opiniões,

gritavam elIes, a sociedade não tem mais o direito

de punir, porque o homem obedece como um au

tomato á fatalidade das circumstaI:cias, e então a

vida, a honra, a propriedade dos cidadflOs pacifi~

cos estão á mercê destes inrlividuos que declaram

guerra aberta á sociedade, fazendo do crime sua
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unica pronssão. Não obstante a violencia destes

ataques, as ideias de 1.ombroso foram conquis

tando adeptos; c hoje aquellcs mesmos que não

seguem suas opiniflcs são forçados em seus livros

a consagrar-lhe muitas paginas, procurando ana.

Iysal-o e critical~ü. lV[as tambem quantos só co

nhecem do illustrc professor o nOl11e, ignorando

suas theorias! .Muitas vezes cu tenho ouvido na

tribuna do jury advogados sem escrupulo attri

buirem a 1.ombroso os maiores dislates e em

conversações particulares sustentar que segundo

1.ombroso todo criminoso é um louco.

Entretanto os que se dedicam a estudos desta

natureza sabem como é diverso do que apregoam

o pensamento ~do grande professor de psychiatria.

e medicina legal na universidade de Turill.

Na J ,rt edi(,~ão do .I-/omcm De!i)l.ql{c}?ic~ Lom.

o broso inspirou-se nas ideias de Danvin para ex

plicar e definir o criminoso. O delinquente não é

mais do que o selvagem, apparecendo por um

phenomeno do atavismo nas sociedades modernas

com seus sentimentos barbaros e primitivos. As.

sim como nas familias por um phenomeno do

atavismo apparecem typos reproduzindo traços de
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antepassaclOf; longinquos. até já perdidos na me

moria dos descendentes, do n1C51110 modo nas 50
8

dedades modernas com os sentimentos altruistas

desenvolvidos pela longa e lenta evolução dos

seculas, apparecem pelo mesmo processo inexpli

cavei do atavismo individuas privados de noções

de piedade e de probidade, verdadeiros selvagens

primitivos, como ainda hoje se encontram nas

tribus da Africa e da Polynesia. Estes typos são

os criminosos.
Para demonstrar esta these recorreu Lom-

braso ao estudo comparativo do selvagem e do

criminoso e sendo completas as semelhanças, lo

gicamente deduz·se a identidade do typo. Estas

sCJ1'lclhanças prendem-se a caracteres physicos e

á psychologia dos sentin"lcntos.
O criminoso tem como o selvagem a fronte

fugitiva, as orelhas munidas do tuberculo de

Darwin
l

mandibulas largas e salientes e servem~

se de prcferencia da mão esquerda.

O criminoso tem tambem C01110 o selvagem

paix.ão pela tatuage e o argoL de que se serve

offerece como a lingua dos selvagens a mesma

abundancia das onomatopéas.

f
'",

~,
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o homem normal, apurado peja civilisaÇrlO,

não passa promptamentc do scntimento á acção.

Ha entre a emoção c o acto de agir a faculdad~

da reflexão, que mede, pesa, calcula as canse·

qucncias, que domina e vence os impulsos subi·

tos e violentos. Esta fac.ulclac1c da reflexão é tanto

mais desenvolvida quanto maior é a capacidade

intcllectual do homem. l\'Iaudsley affirma até quc

nos typos superiores a reflexão chega a produzir

a paralysia da ac(.~ão. Elles pesam tanto os moti

vos da conducta, levam ao ultimo rigor o racio

cinio. que ficam perplexos c hesitalltf's. Ao con

trario disso o selvagem passa bruscamente da

emoção á acçào; nflO reRectc, não raciocina, não

mede as consequencias de seu acto. Se recebe

lima affrollta, vinga·se prOmpla1l1('nte. Se deseja

uma coisa, apodera-se dei Ia. Se uma mulher ex

cita-lhe os sentidos, rapta-a ou viola-a. Ora, o cri

minoso se distingue lambem pela mesma imprc

videncia, pela mesma falta da faculdade da refle

xão. Cri mes horrorosos são praticarIos pelos mais

frivolos1 mais insignificantes motivos. Para satis

fação de um prazer rapiclo, 1110melltaneo, nflO

hesita em arriscar sua cabeça ou sacrificar para

,
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sempre a. libcrdéldc. O futuro llfw existe para 0110.

Como a cigarra <.la f<1bula, vive unica c exclusi

vamente absorvido no presente.

Demonstrada assim a identidade dos typos,

concluiu] .ombroso que o criminoso não é mais

do que o selvagem com seus snntimcntos prillli

th'os apparccendo na civilis:lf,'ão moderna por

este phcnomcno curioso c incxplicavcl do ata...

\'ismo.

Esta doutrina do grande mostre italiano sof-,

frcu de Ulll magistrado francez, Tarde, umíl vivaz

e cnergica critica, que t~ antes lima completa refu·

tal;,ào. Um a um foram pesados c discuticlus os ar

g-ulllcntos de Lombroso e a critica demonstrou que

nfLO resistiam alies ;'L <lnalysc imparcial c logica.

As sClllclhanç(ts physicas apontadas entre o

criminoso C o seh'agelll pouca importancia offe~

recem. 1\ fronte fugilh'a, segundo as experiencias

de .Marra, ú cncolltralL.l em maior propon;ão nos

homens normaes do que entre os criminosos; c o

mesmo resultado se obtem, Sc:g-lllldo o meSlllO all~

tor, acerca das orelhas munidas do tubercu10 de

Darwin. :\5 maJldibula.ç laJgas e saliol"'s, diz Bar

dier, se ellcontraln principalmente nas populações
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ruraes, 110S camponezes, e sabe-se que esta pro

fissâo fornece it criminal idade uma sommél muito

inferior ás estatisticas das cidades. l~ certo que o

'lllallcinismo, o habito de servir-se de preferencia

da máo esquerda, é frequente entre os crimino.

50S. 1"'[<:15 este costume, observa Tarde, depende.
e111 gTande parte da educa<;fl.o. E geral nas crean-

ças a tendencia em servirem-se da mão esquerda.

Os cuidados dos pais, a attcnção vigilante dos

preceptores corrig-em este defeito. A:Ias os crillli.

110505, filhos cm slIa maior parte de criminosos,

de prostitutas, de proletarios
j

tiveram educação

desprezada; abandonados él si mesmos na infancia

conservaram estes máos habilos.

O argumento da tatuagc llf'tO offcrccc mais va

lor. Basta cOl1l'Jarar os especimcns de téllllag"e nos

criminosos, tra1.ielos 110 atlas de Lombmso, COI11

os espccilllcns dc tatuagc dos selvagens publica

dos nu li \11'0 ele Quatrefages - flomt:ns Fo.·;scis e

Jlomcus SelvagCllS. A tatuagc nos criminosos re.

veste ordinariamente um Cal'aeter erot"ico, Illuitas

vezes de uma obscenidade rcpc:l!cntc, c a vanglo_

ria do crime. Em sua ./lnllu·opologia Criminal O

proprio Lombroso cita diversos casos COl11prova.

,
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tivos desta observaç.ão. M. c.. de 27 annos, COO

clCllll1ac1o cincocnta vezes, tinha cscripta sobre sua

polle a historia de todos os seus crimes. Rassny.

que se suicidou em LyflO. tinha a lista de suas

amantes c as clatas el11 que as abandonara. F. S ..

reincidente, trazia sobre o peito um coração tres·

passado por Ul11 punhal c na l1l~io direita uma

cantora de café concerto de quem clle estava

apaixonado. SflO mUlto frequentes chaves e cavei

ras. A5 chaves significam o silencio guardado cn·

lrc os ladrões. e a c~lvcira a vingan 1;a almejada.

Outras sã,Q de um cynisl110 tflO obsceno que não

pcrmittc a dcccncia referi l-as aqui. :t-.'las entre os

selvag"CllS nflO se encontra este caracter erotico,

esta prcoccupação exclusi\'a da obscenidade" .A

latllag"e Ilelles qllasi sempre é \la rosto, traduz

emblemas patrioticos c g"uerreiros e tem por fim

atemorisar os inimigos, dando il sua physionomia

\.Im aspecto heroico e victorioso. Demais não está

provado que o LISO da tatllage tenha sido impor

tado na Europa das populações selvagens. O Dr.

Larion sustenta o contrario. Em sua opinião foram

os ll1(lritirnos europeus que levaram o uso da ta

tuage ús populações selvagens e justifica este modo
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pensar pelo facto de ser tanto mais rara a tatuage

quanto mais afastados estão os selvagens do eon

tacto dos europeus. l~ assim que na Cochinchina

é raro entre os indigenas o uso ela tatuagc e só

mente se encontra entre aquelles que têm estado

empregados em navios europeus. Entretanto o

arabc, muito mais eivilisaclo c em maior contacto

C0111 os europeus, tatüa-se mais e frequentemente

a natureza elo desenho attesta que é lima cópia,
Uma imitação dos francczes.

Não foi mais felb: l.ombt"oso na comparação

do fUKo! dos criminosos Com a lingua cios selva

gens. Estes têm lima graml11atica propria, camos

bclJicos, expressões gencrosas, palavras nobrcs

que truduzcm os sentimentos altivos elo homem.

O arKoi não- é uma lingua, não tem gTal11l11atica.

Compõe-se ou ele palavras da propria lingua, mas

COIll uma significação eliffercnte da accep\"ão vul

.gar, ou de palavras de Iingllas estrangeiras re

unidas em um vasto cosmopolitismo, em um vola~

puk elc nova especie. Muito rico em synonimos

para designar crimes e vicias, é notavelmente

pobre par,a exprimir sentimentos e irléas de or~

dom elevada. l\1as o que principalmente distingue
A NOVA E!:iCOLA PENAL 4:
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1-\ 2.:1 edição do j-/oJllcm ddillqUCIl/C assignala

uma orientação bem diversa nas icléas de. L/)m

brasa. O criminoso não 6 mais o selvagem Com

seus sentimentos barbaros e primitivos, reappare

cendo na civilisação moderna pelo phenomeno

do atavismo. ~~ agora um epilcptico larvado../\

epilepsia é o grande gellero, de que o crime é

uma variedade. 1.ombroso, inspirando-se nos tra

balhos de Verga, de Tonnino, .!\r[arro, nos.estudos

de Venturi sobre a louclli'a transitoria e de Krafft

Ebing sobre as psychopathias scxuacs, chegou

á conclusào ele que na vasta classe dos cpilepti

cos ha dois generos bem notaveis -o homem de

genia e o criminoso. 1\ epilepsia, segundo os

estudos inteiramente aceardes dos clinicas e dos

experimentadores, se resolve em uma irritação

10calisac1a da massa cerebral, manifestando-se

COI11 aeeessos ora illstantanc0s, Ora prolongados,

mas sempre intermittentcs, e repousando sem

pre sobre um fllndo degenerativo, quer heredita-
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o argo/ elos criminosos é o seu caracter abjcclo.

cynico, grossciro~ trivial. Para designar actas

graves c serias da vida empregam expressões de

um comico ridiculo c truanesco. É assim que o

estado venerando da gravidez na mulher é desi~

gnado entre cl1es pela phrasc-avoir uu po/ichi

ne!!t.' dalls k tiroir - o acto de morrer - avakr sa

fourchc//l' - subir i~ guilhotina - c/)01ls(:r sa vcuvc,

_ suicidar.se - figurer dans la IV/orguc.

Se a prompla. passagem do sentimento á

acção füssc indicio de <..:rill"linalic1adc, então qUélsi

todo o mundo seria criminoso. Sll um pequeno

numero constituiria a plciadc dos 110mcns nOf

macs, porque só nas naturezas privilegiadas e

superiores existe o habito da lllcditnç,ão, ele pro~

fundamente reAectircm 110 procedimcnto a scguir,

para hem prever c calcular toclas as conscquen

cias. As crian\,.<ts barbadas, na phrasc llumoristica

de um escriptor, isto é, os homens que se guiam

pelas impressões de momento, IJullulam como

legiões. Aos outros, aoS que reflectcll1 c meditam,

vôde.se applicar o versa de Virgilio-rari nau/es

Úl gurgilc vaslo.

- 55

JJ

~U'\"Il.
7

I', /),
I I" .' 'f'

( '(, '-
• '1\' .

"i& ')(~y

</0
/ /"(''. 'oI-.-._...



.----_._--

- 56 -

rio, quer predisposto A irritação pelo a1cool ou

pelas lesões craneanas.
A creação genial é uma fórma desta psychose

degenerativa. O homem de genio descende fre

quenternente de alcoo\icos, de velhos, de aliena

dos, ou a irrupção do gcnio se manifesta após
,

traumatismos na cabeça. E sujeito frequentemente

a allucinaçõcS, a sOl11llambulismo, á precociclade

vencrea e intel1eclual, muito cOl11mum o suicidio.

j\s distracções celebres dos grandes homens nfw

são senão simples ausencias epilepticas. ~ usual

nel1es a vagabundagem. os estranhos terrores,

COIllO em \;Valter Seott e Byron, o cspirito reli

gioso que se n1anif~sta até nos atheus. conl0 em

Augusto Comtc, o ernincntc chefe do positivismo,,

que fundou a religiftO da humanidade. E tambem

çommum nc1\es, como entre os epilepticos, a.

paixão morbida pelos animaes. lVfahomct tinha

uma predilccção singular pelo seu macaco. 1-1e1·

vctius e nentham pelos gatos, Alfieri pelos ca·

va1\os, Schopenhauer pelos Crtes, que até nomeou

seus herdeiros.
}"1ais do que todos esses argumentos prova

ainda a identidade da origem a insensibilidade
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affectiva, a perda de sellso moral, que faz dos

grandcs conquistadores bandidos em iarga escala.

Foram attillgidos de epilepsia, ou da vcrtigem,

da raiva lllorbida, que é uma variante, NapoleftO,

Cesar, Pedro o (irande, Tvlahomet, Carlos v. Se

os homens são identicos, é tambcm complcta a

semelhança entre os accessos de epilepsia e °
momento da inspiraçfto creadora. O homem de

genio, quando escreve essas producçües que eter

nisam o seu nome , sente-se ferido em uma insen

sibilidade c1olorifica, tem irregularidade de pulso,

ha incollsciencia frequentemente somnambu\esca

da instantaneidade, da intennitlencia acompa

nhada de movimcntos convulsivos e seguirla de

amllcsia. Este facto, este estado epileptico é com

provado pelas confissõcs as mais intimas, as mais

positivas dos grandes escriptores. «Ha momen

tos, escreve Dostoícwsky, e isto não dura senão

cinco ou seis segundos, em que eu sinto subita

mente a presença da harmonia eterna. Este phe

nomeno não é nem terrestre, nem celeste, mas

é alguma coisa que o homem sob o envolucro

terrestre não pódc supportar. É preciso transfor

mar-sc physicamcnte ou morrer. É um senti·
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menta claro c incliscutivc1. O mais tcrrivel é a

atcmorisadora lucidez com que elle se aCCusa c a

alegria ele que nos enche. Se este estado dura

mais ele cinco segundos, a alllla nflO p,Sdc resis

tir c deve c1csappareCCL» lV[ais adiante o grande

romancista russO accrcscenta: «N() meio do aba

timento, do marasmo mental, da ancicc1adc que

cxpcrimcnta\·a o doente, havi;t rnomcntos em que

o seu cercuro Sl~ inHammétva repentinamente c

onde todas as slIas forcas vitacs attill'2:iam subi-. .~

lamente fi. um grão prodigioso de intensidade. A

sensação da vida) ela c>:.istcncid consciente eslava

quasi duplicada nestes instantes rapic10s C01110

l-clampag-o.» ldcnticas dcscripções encontram-se

no jornal dos G(lllcourl c nos retratos qne Zola

traçou ele 1~ahac, )Zcnan ele S. Paulo e 'Maxime

du Camp de (;nstavo Flaubert.

1\ identidade do criminoso com o epileptico

se demonstra tambem pela conformidade dos ca

racteres physicos, das condições ctiologic<,1.s, das

influencias atmosphericas e dos sentimentos mo-

raes.
O criminoso apresenta ele identico com o epl-

leptico a mesma altura, o mesmo peso de corpo,
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a mesma eX!JressfLO ele physiollomia, a mesma

frequcnr;ia de asymctrias do craneo, de traços da

lllC'ning'itc, de mandibu.1as volumosas, de auscncia

,de caJvicie, a mesma c1imillllilJio da sC'llsihilidacle

gCl·al.

Quanto ás conc1iç(-)cs cLioJo~'ic(\s, ílS CSL;ttisticas

demonstram que 110S Jogares nnc1c ll;t mr:nos ('lJi

lepticos 11;1 tam11('m menos criminosos, que amhos

descendem de pais yelhos c que sftü fl'f'ql\C~lltcs

em seus alltccec1cntC's herec1itarios a hHlcura, o al

coolismo, o suicidio.

Lombroso observou que nos dias c1e telllpes

t(l(le, quando SflO mais frequentes os acccssos

dos cpilepticos, os criminosos nas pnç)cs tor

nam-se méUS perigosos, rompel11 as roupas, que

br.lm os moveis, atacam os gU:1.rdas. Em certos

casos ha nos loucos moracs e nos cri 111 in050s na

tos uma especie de aura que precede o dclicto e o

faz presentir; havia, por exemplo, um mOl~o cuja

familia se apercebia quc clle prcmeditava um

roubo quando levava continuamente a mão ao

nartz.

I-Ia nos criminosos como nos epilepticos a

mesma tenclencia para a vagabundagem, a obsce-
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nidadc. a preguiça~ a vaidade do delicto. a dissi

lllUlação, a irritabilidade instantanea, a covardia,

a mentira, a megalomania"
Até mesmo o delinquente pcr imjJelo, aquelle

que commettc o crime sob a violcncia de uma

paixflo. é para Lombroso muito frequentemente

um cpileptico dissimulado. Ta\ era este rapaz

que, para vingar·se dos dcsdcns da sua amante,

matou-a em plena rua, no meio das suas amigas,

c depois precipitou-se sobre o cadaver, cobrindo-o

de beijos.
Os criminosos per impclo são muito moços,

de dezoito a vinte e cinco annos, mais nume

rosos entre as l11ulheres do que entre os homens.

muito honestos, muito sensiveis. Seu arrependi

mento do crime chega ás vezes ao suicidio. A

instantaneidade. a inconsciencia no acto incrimi

nado, o erethismo, a sensibilidade exagerada, são

caracteres COO1muns ao criminoso apaixonado e

ao cpi leptico.
Tal é a doutrina ultimamente sustentada pelo

grande sabio italiano, cujas descobertas geniaes

crearam a anthropologia criminal. Não é da in

dole deste estudo apreciar a parte da theoria re-
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lativa á explicação do genio. Limito-me a ohservar

que, se o gcnio é um producto da epilepsia, como

quer Lombroso, merece esta 1l10lestia o nome ele

mal sagrado, com que a designavam o~ gregos e

romanos. Santa e bemdita enfermidad~, que faz a

humanidade ter poetas como B.yron, phiJosophos

como Schopenhauer, romancistas Como Gustavo

Flaubert e Ba]zac. A meus sana hl c01jJorc sano,

Com que a medicina explicava o feliz equilibrio

do homem, passará a ser apenas a aspiração dos

que querem a vida como um ruminante satisfeito

e farto. Mas como não é sómcnte de pão que o

homem se alimenta, na phrasc profunda do Evan

gelho. ser um desequilibrado, soffrer a grande

nevrose da epilepsia, será o supremo desejo dos

que sentem na alma a viril e nobre ambição da
gloria.

Quanto, porém, á parte penal, não ÍJOSSO admit..

tir a doutrina de Lombroso.

É certo, e esta justiça deve ser feita ao emi~

nente escriptor, que sua tbeoria encerra uma parte

de verdade. Desde Esquirol, como bem observa,

tem-se notado nos epilepticos tendencias homici..

das, fraudulentas, incendiarias e eroticas. :r\'Iuita~
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vezes o crime, que se suppõc ser o producto de

uma profunda perversidade, não é mais do que a

cxpl()são ele um ataC}lIc ele epilepsia lanJada, cujas

malli festações passara 111 ::\ te: CIl trio despercebidas

a obSCr\"adorcs incompetentes. Os illlllacs judicia

rins registram mais ele um erro IJ.mcntavcl, verda

deiros cpilp-pticos condemnac1os como facinoras

horrorosos. Na I,'rança é HOllton, cpileptico 1]11

pulsivo, cOIH.1c11lnadn a trabalhos forçados, não

obstante o relat()rio de PazaraL Na ]Lalia é ?Jis

déa fuzilado , apezar das conclusões de 1.ombroso

e nianchi. Em Portllg-~d é o alferes. Marinho- ela

Cruz conc1cmnac1l) a degrcdo l 111:1.0 gTac10 o exame

medico·lcg"al de Julio de ~lattos.

"Mas cstenf1t"'l" esses casos de epilepsia larvada

a uma vasta synthcsp., cornprchC'nc1cr Ilclla toda a

especic de criminoso, é urna conclusflo precipitada

c falsa.
lIa muita g·CI1tC lucida e stt, que mata por

perversidac1e da alma. por esta inscnsibilidade

moral notada pelo professor Enrico I'·crri C01110

um dos caractcristicos elo criminoso nato. Nfto

são epiIepticos, nã.o S~lO degenerados, s[io simples·

mente alrop/dados dos sentimentos de piedade e
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de probidade, (lue Garofalo considera indispcnsa.

vcis para o desenvolvimento da civi\isação.

O eminente alienista I,cgranel du Salll1c consi.

dera como caral:tcriSlicos mais coml11l1llS dos cri.

mes COllll11cttidos pelos cpilf'plic<ls a rtuscncia de

motivos, falta c111 prcl11ccJitélçfí,(), itlfit'tntélllcic1adc e

ellergia na clclermin;L(;ft.o do acto, ferocidade na

llxcl:uçflO detle, desenvolvimento dc uma yioIen.

cia insolila e multiplicidade dc golpcs, nenhuma

dissimulação na pr~ltica do altenlaclo (' nenhum

Cllitktdo ela parte de seu atlctor para occu\tar-se

depois, illdifferC'llça ahsoluta, é1ltSl:llcia de toda a

m;tgua c de totlo () remorso, C'squC'l.,;imüllto lotaI ou

n:lllinisccncia!; confusas c parcia<'s elo acto lev;ldo
a (~ffeito, falta de cllmplices.

Ora, basta l~stlldar a chrollica dos tribunaes,

ler os processos criminaes para chegar.se á con.

clusào de Cjue os celebres delinqucmcs não apre.

sC'ntam na pratica cio crime os caractcres aponta

dos como distinctivos dos epilcpticos pelo g"l'ande

alienista francez. J~llcs nâo matam selll motivo a

pessoas indeterminadas, na impulsividade irresis

tivel do riclus epileptico. Escolhem bem a sua

victima, premeditam longamente o crime, estu.
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dam bem todas as circul11stancias de tempo e de

lagar, para que possam conseguir o almejado ef

feito, preparam logo um alibi justificativo ou qual

quer outro expediente de defesa. São impellidos

ao crime por motivos de cubiça, de odio, de vin

gança, de libertinagem. E depois de cOl1summado

o facto não perdem a recordaçfLO delle. Pelo con·

traria, descrcvcm·o longamente com todos os de·

talhes, na expansão de uma vaidade sem limites.

É certo que não têm remorso, que s~io insensiveis

aos soffrimentos da victima. NIas isto nflO é uma

lacuna da intelligencia, uma revelação de um es

tado morbido cerebral. É uma alroplu'a do senti

mento, a revelação de uma aln1a defeituosa, in

completa c manqruje.

Esta divergcncia de opiniões nrlO diminue po·

rém a profunda adrniraçrLO que eu consagro ao

genial professor italiano. Lombroso paira á frente

do direito penal neste seculo con"lO Beccaria pai

rou á frente do direito penal nO secula passado. 'É
um renovador audacioso. ti m pensador de vistas

largas, de larguissimas idéas. Varreu a sciencia

penal de velhas idéas metaphysicas, caducas e

imprestaveis. É este o seu eterno titulo de gloria.

I•
I

Henrique Ferri

I

A nova escola penal não é um rebanho de

discipulos idolatras e fanaticos, repetindo cega·

m('nte as palavras de Lombroso. Cada um dos

eminentes sabios que a propagam assignala·se

por lheorias originacs, um novo modo de encarar'

e resolver um problema. ~~ certo que ha accôrdo

nos principias fundamentaes, mas destes princi

pias tiram clIes larguissimas applicações. segundo

a natureza de seu espirito e a especialidade de

seus conhecimentos. Henrique Ferri, o orador e

polemista da escola I o homem que está sempre

em brecha para responder a todas as criticas e

que na camara dos deputados tão brilhantemente
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combateu os erros elo novo codigo penal italiano,

se clistinguC', a!óm da sua classificação sciclltifica

dos criminosos, pela lei ela saturarão criminal C

pela theoria dos substitutivos pellacs.

No plano destes estudos seria da minha parte

um impcrdoavel erro se deixasse de resumir U'to

celebres thcorias. Quem procura acompanhar os

progressos do direito penal não p/Ide deixar de

parte estas duas leis de Ferri. Verdadeiras ou

falsas, ellas abriram caminho. encontraram fortes

aclversarios e tambem defensores ardentes. Vou

cxpol-as com fidelidade, conservando as proprias

palavras de Ferri, se bem que resumindo-as em

seus traços geraos. Depois mencionarei as criti

cas de Tarde c de Garofalo. O leitor se deci-

dide
O que poróm nfLO se póc1e negar a Ferri. além ela

originalidade, é a profundeza do pensamento, o

Tllcthodo severo com que invcstig<l os problemas

sociac~j seus vastos estudos de psychologia. <le

historia, de scicncias naturaes. Em quanto os

110SS0S criminalistas resumem Sllé\- scicncia em

discutir nullidadcs· de processo, chicanas c par

voiccs de rabulas ele aldeia, o il1ustrc professor
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de direito penal na universidade de l)iza deseor

tina novos horizontes, cria a sociologia criminal

e aponta ao legislador uma série de reformas que

tendem á diminuição do crime e á regeneração
da cspecie.

Vejamos agora a lei ela satltra(iio criminal.

O crime não é um acto puramente arbitrario

do hOl11el11. O seu i:lugmcnto e sua diminuição

não dependcm elo livre arbitrio. O nivel da cri

minalidade cm cada anno é determinado pclas

diffcrclltes condiçõcs elo mcio physico e social

combinado Com as tenclencias hereditarias e os

impulsos occasionacs dos individuas. Assim COmo

em tal volume d'agua, em uma tempcratura dada,

tem-se a solução de uma quantidade fixa ele

substancia chimica, nClll um atamo de mais, nem

um atomo de menos, do mesmo modo, em lIm

tal mcio sodal, em cOlldiçilúS individuaes e phy

SiCclS determinadas, tcm-se a execução de um

numero determinado de crimes, nem um de mais,

nem um de menos. A nossa ignorancia de muitas

leis physicas e psychologicas e elas innumcras

condições do facto nos inhibc prever ele uma

maneira precisa este nivel ela criminalidade. lVlas
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a lei de saturação cdmillal é tão verdadeira, tão

'exacta a correspondencia entre os factQres physi

COS e sociaes mais geraes da criminalidade e suas

manifestações mais caracteristicas, como os rou

bos, as offcnsas physicas, os attentados ao pudor,

que Ferri, estudando a criminalidade da França

em seu movimento annual, vendo alguma oscila

ção extraordinaria noS crimes e 1105 dclictos, veri

ficava logo uma crise agricola ou 'politica ou nas

estatisticas meteorologicas um inverno ou um

verão cxcepcionaes.
Do m051110 modo que na chimica, além da

saturação normal, tem-se pelo 3ugmcnto da tem·

peratura elo meio liquido uma excepcional sobre

saturação, assim lambem na sociologia criminal,

além da saturaç.ão ordinaria, observa-se algumas

vezes uma verdadeira sobre-saturação criminal,.
pelas condiç.ões excepcionaes do meio social. li o

que se chama criminalidadc reflexa, porque o au

gmento de crimes mais graves arrasta comsigo

um augmento de rebeliões e ultrages aos funccio

narios publicas, injurias, falsos testemunhos, eva·

sões, etc. E certos cri mes têm tam bem seus deli·

ctos complementares, assim, por exemplo, os roubos
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augmentam a occultação e a compra das cOIsas
rouhadas.

Desta lei da saturação criminal derivam duas

conclusões fundamcntaes para a sociologia:

I .:l-Não é exacta a affirmação da regularidade

mecanica dos crimes. Com effeito, se o nivel da

criminal idade é determinado necessariamente pelo

meio physico e social, como poderia elle ficar fixo,

não obstante as variações continuas c {lS vezes

extraorc1inarias deste meio?

2.
a -As penas consideradas até hoje como o

meio mais efficaz para a repressão da criminali

dade não têm a força que lhes attribuem.

Para demonstrar a inefficacia das penas, re

corre Ferri ao argumento historico e a conside_

rações psychologicas.

Quando l:toma, após a conquista da Greda,

caiu em profunda corrupção, tentaram os magis

trados reprimir o desenfreiamento dos vi cios, edi.

tando leis severissimas contra o celibato, o adul

terio e o incesto. Estas leis continuaram até Jus.

tinia no. mas nem por isso se ergueu a pureza dos

costumes. Os imperadores tiveram a illusão de

suffocar o christianismo no sangue e apezar de
A NOVA ESCOLA PENAL 5
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todas as perseguições, o christianismo propagou~

se. A Europa christã tambem acreditou abafar a

reforma protestante nas fogueiras da inquisiçrlO,

e apezar de tudo a voz tIe Luthero ceccou por

toda a parte. Apezar de cortarem o nariz, os labias,

a língua dos blasphemaclores, de condcmnal·os

ao fo~o. a blasphcmia foi durante a idade-média

um dos delictos mais espalhados. Estudando-se

as estatisticas criminaes da França, da Inglaterra

e da ltalia nestes ultimas al11105, chega-se á COI1

c1usão de que cada vez é mais severa a energia

dos magistrados e entretanto a criminalidade vai

sempre augmcntando.
Considerações psychologicas c sociacs confir

mam a liç~io da historia. No ponto de vista da

sociologia criminal podcm-sc dividir as carnadas

sociaes em trcs cathegorias differentes. l.
a A mais

elevada não commette crimes, organicamente ho

nesta, retida pelo senso moral, os sentimentos

religiosos, o temor da opinião publica, a trans

missáo hercditaria dos habitas moraes. 2." Uma

outra cathegoria, a mais baixa, se compõe de in

dividuos rcfractarios a lodo o sentiJilcnto de ho

.nestidade, porque, sem educação alguma, attribu-
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lados de miseria moral e material, em uma luta

brutal pela existencia, herdam elos pais e trans

mittem aos filhos uma organização anormal. São

os criminosos natos. Nestes o temor ela pena é de

todo nullo, pela imprcvidcJlcia. que distingue o seu

caracter. A 3.~ cathegoria, composta de indivi

duos que não nasceram para o crime mas que

n~to são profundamente honestos, oscilantes entre

a virtude e o vicio, com um senso moral fraco,

uma educação imperfeita, é a unica sobre a qual

a pena póde actuar como motivo psychologico de

coacção. Vê·se portanto que a sua esphera de

acção se restringe a um numero limitado de in

dividuas e não sobre todo o paiz, como preten.

dem os juristas ela escola c1assica. Depois ba Llma

diffcrença enorme entre a pena natural e a pena

legal. A natureza pune logo fatal e rigorosamente

os individuos que infringem suas leis. Ninguem

escapa. As cOllscquencias são dolorosas e ficam

para sempre gl-avadas na memoria Como uma

advertencia segura e efficaz. Na pena legal ha a

esperança ele escapar-lhe ao castigo. O crime p6de

não ser descoberto, as provas insuEficientes, os

juizes benevolentes, a evasão da prisão, o perdfLO
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e a amnistia. E como a pena não é imposta logo

após o delicto, seu effeito repressivo diminue e

perde-se pela imprevidcllcia humana. A vida pra

tica nos offercce exemplos quotidianos desta im

providencia. Mulheres defeituosas tornam·se mães,

nflO obstante o perigo il11menso da operação obs

telrica. Os mineiros c os operarias de outras in

duslrias perigosas desprezam o exemplo terrivel

de seus companheiros
l

mortos em desastres ou

de enfermidades chronicas. Despinc conta que em

1866, em Bilbáo, muitos individuos proctiravam

contaminar-se do cholera afim de obterem soe

corros das sociedades de bencficcncia, não obs·

tante a morte cle alguns destes aventureiros.

Fayet constata na estatística criminal de França,

durante vinte annos, que o maximo da criminali

dade profissional foi fornecido pelos tabeliães e

empregados do fôro, que perfeitamente conhe

ciam as disposições das leis penaes. Berenger no~

tou que muitos condemnados á morte tinham as~

sistido ás execuções capitaes e que ao mesmo

dia destas execuções, na mesma cidade assassi

natos foram commettidos. Em conclusão, a pena

não evita o crime, não tem este effeito de intimi-
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dação até hoje supposto. Em vez, pois, de uma

dynamica physica repressiva é tempo de empre

gar uma dynamica moral preventiv;l. O marido

que quer garantir a fidelidade de sua mulher não

pensa nos artigos do codigo penal. A sociedade

deve imitaI-o. Em vez da pena que só actua em

um numero limitado ele pessoas, eila eleve com

bater' o crime e111 sua origem, em suas fontes pro

duetoras. Dahi uma série de reformas sociaes

que Ferri denomina os substitutivos penaes.

II

O plano das reformas sociaes, dos substituti

vos penaes, que têm por fim combater a crimina

lidade em sua fonte proc1uctiva, apresentado por

Henrique Ferri, é amplo e vasto.

Comprehende a ordem economica, a ordem

politica, scientifica, legislativa, e administrativa
j

religiosa, familiar, educativa.

São os seguintes:
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\

ORDEM ECONOM\CA

o livre cambio, prevenindo as fomes e o preço

excessivo dos generos ali menti cios, evita princi

palmente muitos crimes e delictos contra a pro

priedade. A liberdade de emigração nos paizes,

onde a população superabunda, afasta um grande

numero de individuos facilmente impeli idos ao

crime pela miseria ou por uma energia mal equi

librada. A Irlanda e a Italia têm visto a diminui

ção da sua criminal idade depois que desenvol

veu-se o movimento emigratorio. A diminuição

das tarifas aduaneiras reduzirá progressivamente

o contrabando. Um systema ele impostos que ta

xem de preferencia as riquezas e os objectos de

luxo, poupando os artigos de primeira necessi

dade, progressivamente proporcionado ás rendas

do contribuinte, acabará com as fraudes systema

ticas que as penas não sabem evitar e prevenirá

tambem o fiscalismo empirico e exagerado, que

é uma causa de rebeliões e desacatos. A prohibi

ção ele todo imposto para o minimo necessario
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á existcncia evita as expropriações forç.adas, a

diminuição da pequena propriedade e portanto

diminuirá os crimes, evitando o augmel1to dos mi

seraveis. Os impostos e as restricçães indirectas

para fabricação e venda do alcool são de uma

efficacia mais poderosa do que todas as peniten

ciarias. A substituição da moeda metalica á moe

da-papel dizima os moedeiros falsos. As institui

ções de credito, agricolas e populares, restringem

as especulações da usnra..A,- diminuição dos juros

das apolices da divida publica derrama para a

agricultura, o commercio e as inc1ustrias um ca

pital avultado, que previne as crises, evitando as

fallencias e banca-rotas. Ordenados proporciona

dos á cathegoria dos funccionarios publicas evi·

tarA as concussões e os peculatos, devidos á mi

seria disfarçada. A. frequencia dos meios de trans

porte, os caminhos de ferro, a navegação a va

por acabam com os salteadores e piratas. As

casas para operarias, a vigi lancia severa nas fa

bricas tornarão mais difficeis os attentados ao

pudor. As associações cooperativas e de soccor

ros mutuos, as aposentadorias para os velhos, a

responsabilidade civil dos proprietarios de fabrica
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para os invalidados nos accidentes do trabalho.

têm como consequencia directa a diminuição de

um grande numero de delictas occasionaes contra

as propl'iedades e as pessoas. As colonias agrico·

las, usadas na AlIemanha, na Belgica, na Hollanda

e na Austria, são um freio poderoso para a reM

pressão da vagabundagem e da mendicidade.

I J

OK.DEl\I POLITICA

o accôrdo entre o estado politico e as aspira·

ções nacionaes evita as conjurações. os attenta~

dos ao chefe do Estado. a guerra civil.

A Italia é um exemplo eloquente, porque du

rante o dominio dos estrangeiros nem o cadafalso

nem as grilhetas evitaram os attentados politicos

que desappareceram com a illdepcndencia nacio

.na1.

A plena liberdade de opiniões torna mais raros

os ataques e .as provocações de caracter político.

Uma boa lei eleitoral é o unico remedio para os
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delictos deste genero. As reformas politicas e

parlamentares, satisfazendo as aspirações publi

cas, evitam os excessos das multidões, acalmam

a effervescencia das paixões.

1lI

ORDE11'1 SCIENTIFICA

A imprensa, a pbotographia anthropometrica

dos detentos, o telegrapho, as estradas de ferro

são auxiliares poderosos contra os criminosos. Os

progressos da toxicologia diminuiram os envene.

namentos. A medicina exercida pelas mulheres

diminue um grande numero de occasiões para os

delictos contra o pudor. A diffusão das ideias de

1vlalthus é tambem um preventivo contra os abor~

tos e os infanticidios. Os methodos de contabili~

dade, claros e simples, evitam fraudes e .subtra..

cçôes, favorecidas antes pelos methodos compli ..

carlos.
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lV

üRDE!lI LEGISLA'!'lVA E ADlIITNISTRATIVA

Uma legislação testamentaria livre elimina os

-assassinatos commettidos na esperança de herdar,

frequentes em França no seCldo passado com os

pós de sllccessào. A facilidade do supprimento pelo

juiz do consentimento paterno para o casamento

dos filhos, a investigação da paternidade, a in

demnização para promessas de casamento não

cumpridas, a obrigação de educar os filhos pro

creados fóra do casamento são excellentes anti

dotas contra o concubinato, os infanticídios, os

abortos, os abandonos de crianças, os attentados

ao pudor, os 'assassi,natos commettidos pelas ra

parigas seduzidas e desprezadas. A rapidez e a·

gratuicidade da justiça civil evita muitos crimes

e delictos contra as pessoas e as propriedades.

Um systema rigoroso e prompto de indemniza·

ção civil para as victimas dos delictos, confiado

ao ministerio publico, quando a parte lesada fôr

miseravel, deve ser uma funcção social, e não
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uma questão privada, como até agora tem sido.

A simplificação legislativa evitaria um grande nu

mero de fraudes e contravenções, não obstante a

presumpção metaphysica e ironica de que a igno

rancia da lei não soccorre a ninguem. As leis

commerciaes sobre a responsabilidade effcctiva

dos administradores das sociedades anonymas

evitariam muito mais as fraudes da bolsa do que

os artigos de estelionato no codigo penal. Os ju

rys de honra, reconhecidos e regulados na lei,

tornariam raros os duelos.

v

ORDEM RELIGIOSA

A. historia attesta que uma religião corrom

pida póde favorecer a criminalidade, como o pa

ganismo em Roma, o catholicismo na idade-mé

dia com suas tarifas apostolicas para a absolvição

de todos os crimes e ain.da hoje na America e na

Russia com a propaganda de certas seitas extra

vagantes. Mas uma religião que visa a elevação

da alma, o bem de todos, póde evitar muitos cri-
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mes, como fizeram em Florença as prédicas de

Savaranola e na Irlanda as do padre Mathieu. É
entretanto uma illusão psychologica acreditar que

o sentimento religioso é por si mesmo um pre

ventivo do crime. A grande maioria dos crimino

sos é de crentes sinceros e nos atheus ha pessoas

honestas c tratantes como ha entre os religiosos.

Depois é evidente que, quando o individuo não

tem senso moral ou o tem atrophiado, a sancção

dada pelo sentimento religioso não tem influen

cia, porquc falta-lhe fundamento psychologico

pessoal. Neste assumpto p6de-se lembrar os se

guintes substitutivos penaes. A prohibição das

procissões fóra das cgrejas. garantindo o respeito

de todas as opiniões, evita desordens e rixas. A

suppressão dos conventos acaba com um grande

numero de attentados ao pudor e com a mendi

cidade profissional. A abolição de certas pere

grinações evitaria um grande numero de delictos

contra a personalidade e contra o pudor, deter

minados pelas orgias que as acompanham e a con

fusão nocturna dos sexos.

O casamento dos padres seria efficaz medida

de moralisação, acabando com um grande numero

I - 81 -

de concubinatos, infanticidios, abortos, adulterios,

attentados ao pudor.

VI

ORDEJ\T FAlI:l1LIAR

O divorcio é necessario para diminuir grande

numero de assassinatos por aclulterio.

f\ prcferencia dada aos casados para certos

empregos civis e militares ~ um freio poderoso

contra instinctos libidinosos, dando ao homem a

grave preoccupação da familia. A difficuldade

de casamentos para certos individuos evitaria

a transmissão hereditaria da criminalidadc.

VII

ORDEM EDUCATIVA

o methodo experimental na pedagogia, que

applica as leis da physio-psychologia, observando

cada alumno em seu typo physico e moral, dan

do-lhes conhecimentos utcis pela disciplina men..
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tal das scicncias naturaes, tornaria os homens

mais aptos para a luta pela existencia, dimi

nuindo o numero dos desclassificados que são

candidatos do crime. A prohibição das casas de

jogo 1l1oralisaria os costumes, bem como a sup·

pressão dos espcctaculos licenciosos c das publi

cações pornographicas.

:::

Tacs 5:10 OS remcdios principacs que o illus

tre professor italiano apresenta para combater a

crilllinalidadc elll sua gcncsis. Ellc cstú conven

cido da incfficacia da pena. Sua grande força de

inlimidüç;",í.0
l
aprego~da aos quatro venlos pela es

cola classica, reduz-se 11 um IlUIllcr0 limitado de

individuas. }\ penalidade torna-se mais forte e a

criminalic1acle cresce em propon~f'lO ainda maior.

É tempo de mudar de rUlllO. Em vez de ser sim·

plesmente um agente de rcprcssr'tO, um executor

de pcnas, cabe ao sociologo criminalista missflo

mais elevada, descortinam-se-lhe aos olhos hori

zontes mais vastos. Como o pretor ela Roma an·

lig-a olle vela pela pureza dos coslumes, iniciando
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na legislação uma série de reformas, que trazem

como consequencia o bem estar material e a ele..

vação da moralidade publica.

III

Tarde consagrou um dos caprichos da sua

Pldlosophia Penal, para combater a theoria de Ferri

sobre a inefficacia da pena como meio repressivo

da criminal idade. Procurou responder a toc1C1S os

argumentos, oppondo factos contra factos, psycho

lOg'ia contra psychologia. 1\ discussão elevou-se

na altura elo critico que combatia o aclversario

que era atacado. Pelo resumo que vou fazer me.

lhor julgarú o leitor.

j\ historia, longe ele demonstrar a inefficacia

da pena, comprova pelo cOlltrario que uma severa.

repressão diminue promptamcnte o movimento

ascendente elos delietos. Os duelos, que pul1ula~

vam sobre os mais frivolos pretextos no reinado

de Luiz Xll1, diminuiram extraordinariamente no

reinado de Luiz :XIV, graças aos cdictos contra

elles promulgados. Em 1775 em França houve
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nITIa recrudescencia de salteadores e ladrões nos

arrabaldes de Paris. A 5 de maio grande nnmero

delles foi ex.ecutado e immcdiatamente restabele~

ceu-se a tranquillidade publica.

Grcgorio Xl Ir, muito fraco, viu durante o seu

governo perturbada a segurança em Roma pela

auc1acia dos salteadores e dos assassinos. Seu

successor, Six.to v. tomou rigorosas medidas de

repressão. Durante sua administração tiveram 10·

gar em lZoma 5:000 execuções capitaes. ]\lIas os

bandidos desappareceram, a vida e a propriedade

dos cidadãos ficaram plenamente garantidas.

Em 110SS0S dias a criminalidade na Grecia e

na Sicilia diminue progressivamente, graças aos

esforços el1crgicos do governo em combater os

salteadores. As dividas de jogo, não garantidas

na legislação civil, são promptamente pagas, por·

que os c\ubs expulsam de seu seio, ferindo assim

com o descredito publico, os que recusam satis

fazer este compromisso de honra. Em Athenas

penas severas feriam os funcclonarios que não

prestavam contas regulares da sua gestão e sabe

se que muito poucos foram as incursos em seme

lhante accusação. A pena de morte promulgada

l
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:contra os que propuzessem leis substituindo as

instituições publicas manteve, durante seculos, a

fórma de governo, não obstante a turbulencia e a

inconstancia notarias do povo atheniense, seu

·amor de novidades entretido pela virIa de nave

gação e de commercio. Em l-Iespanha, durante

tres seculos, segundo os archivos da inquisição.

foram cOlIdem nadas it morte C outras penas mais

de 300:000 pessoas. IvIas este rigor excessivo

manteve no povo hcspanhol a unidade da reli

gião, a crença ardente e unica, cmquanto a Eu

ropa era dividida em grande numero de seitas

I·eligiosas. Pódc-se ainda avaliar da efficacia da

pena pelos effeitos da impunidade. Exercitas sem

rigorosa disciplina, sem punições, tornam-se hor

das. En"'J 1819 o cardeal Gonzales decretou que

seria deixado impune todo o assassino que após

-o seu primeiro crime não fosse augmentar as filei

ras dos salteadores nas montanhas.

A consequencia foi que os assassinatos e os fe

rimentos surgiam em todo o territorio da igreja.

Durante a anarchia poBtica e social da revolução

franccza os crimes pulIularam. 'faine dá cifras

aterrorisadoras.
A NOVA ESCOLA PENAL 6
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Nos Estados Unidos ha um exemplo frisante.

S. Francisco nasceu em 1848 pela descoberta das

minas da California. Para este El·dorado affiuiram

immigrantes elo mundo inteiro, lixo e rebute de

todas as clvilisélções. Não havia policia. Apesar da

facilidade de adquirir dinheiro o crime desenvol

veu-se de um modo Uio espantoso que assistiu-se

ao espectaculo da organização de malfeitores,

operando em pleno dia, tendo elei to um presi

dente e um vice-presidente. escolhendo um quar

tel.general por el\es baptisadü de TammaJl)' Ela/f,

percorrendo a cidade com musica na frente e

bandeiras desfraldadas, estriando em um domingo

pela pilhagem e a destruição de um quarteirão

inteiro, habitado pelos chilenos. Os homens ordei

ros se reuniram, effectuou·se uma rigorosa repres

são e cessou logo a audada dos ladrões.

A estes exemplos de Tarde eu posso juntar

tres casos notaveis do nossa paiz que demons

tram a efficacia da pena. No tempo da escravi

dão os pretos começaram a assassinar os senho

res, preferindo ao trabalho terrivel do cito a vida

ociosa da cadeia, sabido como era que o impera

dor commutava systematicamcnte a pena de
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morte. Os lavradores aterrados resolveram o lin

chamento destes escravos, o que succedeu nas pro

vincias do Rio, lvlinas e S. Paulo. Immediata

mente cessaram os assassinatos. No dia 15 de

Novembro de 1889, quando proclamou-se a l~e

publica, não obstante o abalo natural de uma

revolução tão radical, não se deu n'esta cidade

um só furto, devido á proclamação do marechal

Deodoro, de que seria promptamente fuzilado o

gatuno surprehendido em flagrante ..A monarchia

foi impotente para extinguir entre nós os capoei

ras, associação tão perigosa como a Camorra de

Napoles, graças á fraqueza do jury e á protecção

que lhe dispensavam politicos influentes. Bastou

a enel-gia do Sr. Sampaio Ferraz, deportando-os

violentamente, sem processo, para que elles com

prehendessem que tambem eram punidos, ces.

sando logo os attentados que eram uma vergonha

ela nossa civilisação.

Ferri considera a pena inefficaz pelo caracter

imprevidente que distingue o criminoso nato. Tarde

responde vantajosamente a este argumento. Serão

os criminosos natos mais imprevidentes do que

as crianças e as mulheres? Ninguem negará en-
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tretanto a efficacia das punições 110S collegiaes.

Elias serão inuleis para os bons alumnos e sem

effeito durador para alguns raros indisciplina

dos, mas a maioria dos estudantes é sensivel a

semelhante freio.
.A estatística nos demonstra que nos paizes.

como na França, onde é prohibida a investigação

da paternidade, os nascimentos illegitimos estão

em uma proporç;'-w de 7 a 8 por cento, porque as

mulheres comprehendendo as consequencias da

sua. falta, defendem· se melhor, apezar da vioiencia

das paixões.
Ivlas nos paizes onde é permittida a investiga 4

ção da paternidade, como na Allemanha, os nas

cimentos illegitimos estão na proporção de 22

por cento.
A idéa do cadafalso ou da prisão pesa ioques-

tionavelmente de um modo muito serio na balança

mental de um malfeitor que premedita um crime.

Os artigos do codigo penal são a grande preoe

cupação dos delinquentes.

Alongi refere que entre os salteadores sicilia

nos, apezar do terror que elles inspiram, o senti

mento dominante é o medo da gellda17llcrie.
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o codigo penal hespanhol pune com uma sim

ples multa a falsificação da moeda, quando não

excede a 125 pese/as. Os moedeiros falsos têm o

cuidado de não passar este maximo. Sabe·se pelas

estatisticas que o numero dos envenenamentos

tem diminuido muito, porque as descobertas chi

micas em toxicologia permittiram descobrir-lhes

as causas e portanto a investigação dos au

tores.

Garofalo tambem combate com energia a dou.

trina de Perri. Os substitutivos penaes, diz elle,

não podem ter senão uma influencia indirecta

sobre os delictos naturaes. A taverna por exemplo,

não produz O homicídio, mas é uma occasião para

que se reunam bebedores e jogadores, donde CO\1

flictos e rixas que podem terminar em assassina

tos e ferimentos. Fechadas as tavernas, esta causa

diminuirá. rvIas cada prohibição nova terá seus

transgressores e haverá por consequencia novos

generos de delictos que não existiam antes. De

pois a diminuição de uma criminalidade especial

seria compensada pelo augmento de outra. Tirai

das classes populares as festas, os divertimentos.

Não augmentareis o seu isolamento diminuindo
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portanto sua sociabilidade? Não resentirão mais

vivamente as fadigas sem uma hora de alegria

que interrompa seus cuidados? E seu caracter

tornado mais sombrio, mais triste. mais odiento,

não afferecerá um novo perigo de crimes? Pela

instituição do divorcio tereis acabado com as

explosões da vingança da fé trahida. lVIas o con

jugc expulso da sua casa e ficando sem família

não será tambem um predestinado ás suggestões

do desespero e da vingança? Além disso ha me

didas impossiveis na pratica. A abolição das tari

fas aduaneiras acabaria com os contrabandos. :Mas

pôde o Estado privar-se de recursos necessarios

ao seu orçamento, á manutenção dos encargos

sociacs?

A prohibição dos CaSall"1entos para os militares

é frequentemente uma causa de ligações illicitas,

de seducções e abandonos. l\!las que governo póde

renunciar as vantagens incalculaveis de um exer

cito de ce~ibatarios? Em resumo, conclue Garo

falo, as medidas legislativas para prevenir o

delicto devem limitar-se a uma bôa policia, a uma

bôa administração de justiça, ao desenvolvimento

·da educação moral publica. Fóra destes casos não

r
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se deve aconselhar ao Estado uma grande e assi·

dua intervenção nos direitos individuaes. Sob o

pretexto de prevenir crimes haveria uma violação

insupportavel de liberdade.
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Gabriel Tarde

I

o illustre juiz de instrucç.ão criminal em Sarlat.

cujo nome serve de epigraphe a este artigo, é uma

honra e uma gloria da magistratura da França.

Seus li vros são acolhidos com transporte por todos

os que se dedicam aos estudos do direito penal e

suas opiniões citadas e discutidas com o respeito

devido a uma autoridade eminente.

Sua presença no congresso de anthropologia

criminal reunido em Paris cm 1889 foi saudada

com applausos. Lombroso confessa ler sido elle o

mais competente de seus criticas. Entre nós é
Tarde ainda pouco conhecido e não será sem inte

resse resumir fielmente, conservando tanto quanto
•
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possivel, suas proprias palavras, as suas princi

paes opiniões. Vamos pois expor a sua classifica

ção dos criminosos, sua idéa sobre o typa crimi

noso e sua celebre lei da imitação.

No entender de Tarde, em toda a nação CIVl

Jisada ha dois typos de população bem differeu

tos entre si. Um é fiel aos costumes c ás tradi

ções, outro sujeito ás innovaçõcs. Um é doeil ao

exemplo dos antecedentes domesticas c particu

lares, outro ú influencia dos estrangeiros. Um é

tão violento em sua grosseria quanto o outro é

,refinado em suas depravações. SflO de um lado

as profissões agrícolas e ruraes, que constituem

~s populações camponczas, e do outro as profis

sões industriaes c mercantis que constituem as

.populações urbanas. A classificação dos crimino·

50S deve portanto ser sociologica c abranger

dois typos - o crimilloso do campo e o crimilloso

u1'bano.

O primeiro está em decadencia e o segundo

em progresso. Ê certo que ambos estes grupos

são manifestações de uma mesma enfermidade

.social, ambos traduzem a mesma tendencia ~m

:se libertarem do trabalho aspero, vivendo á custa
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ela actividade alheia. Mas ha entre elles differen·

ças rac1icaes, que justificam a classificação.

A avidez do bandido rural tem por fim apenas

a satisfação de ncccssidades simples, modestas,

ha nelle mais orgulho do que vaidade. apraz-se

no gosto do poder exercido pelo tcrror sobre o

espirito élmedron,tado das populações.

O ladrão urbano é mais vão do que altivo,

mais viciado do que ambicioso, só aspira satis

fazer suas neccssidades de luxo e de orgia, ino-

. culadas pela civilisação. O primeiro é frequente

mente impeli ido ao crime por um homicidio de

JOoJcndelta, como na Corsega, ou por um sentimento

<1e revolta contra as oppressões sociaes, como na

'Sicilia e na Calabria, o segundo por uma falta da

mocidade, ruina da fortuna dissipada em deboches,

appctite desenfreado de gózos.

No primeiro a força do impulso criminoso está

na intensidade c tenacidade dos ressentimentos,

dos odios e das ambições; no segundo na in

tensidade e na multiplicidade dos vicias e da cu

biça.

Não é facil tornar-se bandido rural; é preciso

em geral uma preparação mais precoce, 1111l<:'-
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aprendizagem começada cedo sob a direcção de

chefes experimentados.

É o caso de crianças abandonadas ou cuja

direcção é descuidada por seus pais. Entretanto

bastam as cOl1sequencias do desespero causado

pelo deboche ou peJo jogo por alguma catastro

phe financeira, para lançar subitamente ao crinie

um cidadão civilisado. No campo o banqido se

prepara nas cavernas dos salteadores, mas con

servando o vestuario e a lingua do paiz. Nas cida

des os meninos mendigos e vagabundos se edu

cam nas tavernas frequentadas pelos assassinos e

ladrões, aprendem logo o a1'got e disfarçam-se com"

habilidade segundo as exigencias do crime.

O bandido rural, como o operaria do campo,

é obrigado a fazer um pouco de tudo, mas com

uma simplicidade ingenua de processos. O ladrão

da cidade é um homem do progresso, tem pro

cessos complicados, conhece a divisão do trabalho.

é frequentemente especialista. Além disso, nos an l

naes de todos os povos, principalmente da Italia,

o salteador do campo tem feito um papel muito

mais brilhante do que o ladrão da cidade, repre·

sentando uma funcçâo na historia; reis e impera·

I
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dores trataram com elle e procuraram sua alliança.

.como Fernando de Napoles durante a revolução

franceza.

O outro não tem tido até aqui senão a alliança

de alguns conspiradores. O salteador do campo

armava-se ~l.s vezes em paladino do direito e da

justiça, esposando a causa de uma victima. Viu.se

um grupo delles obrigar o maire ele uma circul1ls

cripçftú de Sarténe a regularizar sua situação com

uma antiga amante que elle não queria esposar.

Em 1866 um outro prohibill que se effectllasse

um duelo nas portas ele Ajaccio. Não S[lO perver

sos, desta fria insensibilidade moral que Lombroso

considera como o caracteristico fundame.ntal do

criminoso nato. O prefeito ele ~'Icssina os des

creve sobrios~ de natureza doce, muito respei

tosos para a burguezia e seriam incapazes de

com111etter delictos se não fossem instrumentos

das tenebrosas intrigas, das vinganças privadas,

das rivalidades. de alguns potentados.

Os chefes mais famosos, Peppino, Reggio,

Pasquale, Raia, sairam da classe dos campone.

.les. Os processos mais usados pelos salteadores

ruraes da Sicilia são a abigeato. a grassaziollC e a
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lcttera di scrocco. A abigealo é o roubo dos rebanhos

vagando Ilas immcnsas pastagens. A grassazioJlc

é o roubo á mão armada nas estradas, o ataque

ás diligencias. i\ Icltcra di saocco é a carta pedindo

ullla certa quantia, seguida de ameaças terriveis e

prol11pta ex.ecução se nfw fôr immediatamcnte

attendida. A passagem do banditismo rural para

a gatunice urbana não se faz bruscamente, lIa

um estado de transição, ele que a 1Jlaffia é a

prova.

Descendo da montanha para o littoral, muda

de caracter. !vIontanheza c selvagem, é silllples~

mente brutal; maritima e urbanisacJa, é ainda tal·

vez mais sanguinaria, porém principalmente mais

astuciosa e mais subtil; sua organisação se aper

feiçoa, seu machinisl110 S~ renova. Já nos seus

estatutos ha a clausula ele prover de um advogado

todo o associado que esti ver accusado de um de

licto e a de sustentar sua familia durante o tempo

da prisão.

A gatunice urbana em tempos anormaes, em

tempo de revolução, de guerra civil, quando en

fraqllec~ a autoridade do Estado, dá nascimento

a seitas terriveis, que espantam o mundo, que o

,
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lJropr[o historiador receia julgar, se nfto tem a

coragem de um ~'1axjme du Camp e de um Taine.

Pulllllam os cIlIbs e as sociedades secretas; os

mais violentos suffocam os mais timidns, e nestes

dominam logo os malfeitores odientos que são

tigres e hycnas de uma especic nova e complicada.

O mal tem os caracteres de uma. epidernia,

devasta passageiramente todo um vasto tcrrito·

rio. Elles organisam as listas de proscripção, o

confisco de bens, a lei dos suspeitos, o assassinato

em massa pela guilhotillé'~, o inccndio c a pilhagem

dos palacios. O terror na Revolução Francez<l, a

Communa de Paris, em 187 I, são magnificos

exemplos destas épocas de anarchia social. 1\'Ias

em tempo normal, a policia evita que a gatunice

urbana se ostente triumphalmente em plena luz

da historia. ElIa se oppãc á sua organisélç-ão, á
slIa centralisação conquistadora, dispersa-a, senão

a destroe.
,

..-\ grande industria criminosa a civilisaç-ão

substitue a pequena indllstria criminosa, que é

precisamente o opposto da transformação operada

na industria honesta. Não podendo mais se ajlln~

tarem em numero cOl1sideravel para gloriosas fa~
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litudes apparecerão em um relevo singular, uma

abstracção, incarna\ão individual da regra ideal

de que estes individuos são os desvios oscilato

rios. Agora tentai photographar as centenas de

criminosos reproduzidos 110 atlas de Lombroso;

não se conseguiria um typo ideal de todos estes

retratos violentamente dissolvidos e artificial

mente combinados entre si. Cada nação, cada

raça tem seus estelionatarios, seus ladrões, seus

assassinos, portadores dos traços al1thropologicos

que a caracterisam.

De duas coisas uma: ou o delinquente c phy·

sicamente se não psychologicamente normal, e

neste caso elie tem o typo mesmo de seu paiz;

ou é anormal, e então é sem typo c é caracteri

sado precisamente pela sua atypia. r.llas dizer ao

mesmo tempo que elle é uma anomalia e que se

conforma a um modelo natural, é uma contra

dicção.
No ponto de vista social o crime póde ser

uma monstruosidade, mas no ponto de vista In·

dividual, organico, é O triul11pho completo do

egoismo sobre os freios impostos pela sociedade

no interesse collectivo.
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ç.anhas, OS desclassificados odientos e máos são

reduzidos a urdirem obscuramente algum crime

vulgar, em companhia de dois ou lreS cumplices

ou aprendizes, a montarem alguma agencia de

c/talllage, algL11l1a casa de jogo, um meio qualquer

de explorar o publico.
Frequentemente illurlcm a vigilanci a policial

pela \"aricdade das suas invcnções. Os grandes

ccntros devem a sua originalidadc diantc a justiça

ao Horescimcnto verdadeiramonte luxuriante das

galLlniccs, dos estelionatos, dos abusos de con-

fiança.
Em resumo pois, não comprehendidos os de-

linquontes mais ou monos alienados, que são do

dominio da psychiatria, ha duas grandes classes

de criminosos - os que atacam a personalidade e

os que atacam a propriedadq; e estes são socio

logicamente divididos em assassinos e ladrões l
ruracs e em assassinos e ladrões urbano~.

Tarde não admitte a existencia anthropolo

gica de um typo criminoso.• Fusionai, diz ellc,

pelo processo de Galton, dez ou doze photogra·

phias de chinezes, e vós tereis um retrato gene

rico, onde, apagadas suas differenças, suas simi-
A NOVA ESCOLA PENAL 7
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II

Todo escriptor digno deste nome, quc tcm

convlcç.õcs arraigadas e profundas, no circulo de

seus pensamentos cscolheu uma ldéa, que torna-se

a abna.-malcr, a luz inspiradora da sua illtclligen

cia, dominando seus pensamentos, guiandO-OS em

uma determinada clirecç.flO, do mesmo modo que

na vida emocional ha um sentimento predilecto,

alma-ma/a do caracter, fonte da conducta.

Para 1..0l11br050 esta ic1eia dominante é a sua

descoberta do criminoso na/o, com sua fria inscnsi·

bilidadc moral, distinguindo-o do o'iminaloidc, do

criminoso de occasHio.
Para Garo[alo é a lemcbilidadc do c1clinquente

que se revela na sua privaç.ão dos dois instin

etos sociaes fundamcntacs, a probidade e a pie-

dado.
Para Tarele é a lei ua imitação, que explica o

desenvolvimento e a propagação do crime.

O illustrc juiz de instrucç.ão criminal em Sarlat

volta sempre gostosamcnte a esta sua theoria.

Escreveu sobro e11a uma obra especial e exclusiva

t
\

I

\
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- As leis da imitação. E em todos os seus volu·

mes, na Philoso/Jlda peitai, nos Estudos penacs e

soâacs, consagra-lhe longos capilulos com o el1·

thusiastico ardor de um propagandista, de U111

apostolo convicto c inspirado. Vou pois reunir,

na extensão que comporta o espaço estreito àeste

capitulo, essa famosa thooria, exagerada sem dll·

vida, mas que encerra grandes verdades.

Imitação, define clIe, é a acção poderosa,

inconsciente o mais frequentemente, sempre mys~

teriosa, que nos leva a reproduzir os actos dos

nossos scmelhantes. E' inhercnte {~ natureza

humana, aclua tanto nos individuos normaes,

como nos privadqs da razão. Conta o Dr. Saury

em sua Loucura liereditaria, que um idiota, tendo

assistido á matança de um porco, tomou a faca e

dirigiu-a contra um homem. Sabe-se pelos psy

chiatristas quanto é poderosa a tendencia imita

tiva dos incendiarias. Ha porém uma grande diffe

rença na maneira por que a tent1encia imitativa

actua nos homens normaes c nos idiotas, nos

loucos de todo o gencro. Nestes ullimos ella age

cegamente como uma força mechaniea irresisti~

veJ.
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Os primeiros tôm para rcfreiarem sua acção,

a força, o obstaculo das suas idéas, dos seus

habitas 111oraes, da sua vontade. .A imitação

não age exclusivamente sobre o individuo iso

lado, influencía grandemente as multidões, po

dendo-se affirmar que todos os actos importantes

da vida social são ex.ecutados sob O imperia do

exemplo.
:Mas é principalmente nas grandes reuniões

tumultuosas das t:icladcs populosas que esta força

caracteristica do mundo social se expande mais

fortemente..As grandes SCCllas das revoluções a

fazem rebentar, como as grandes tempestades

manifestam a presença da clectricidade atmos

phcrica, despercebida se bem que real em seus

intervallos. Uma multidão é um amontoado de

elementos heterogeneos, desconhecidos uns aos

outros.
A multidão vem por pura curiosidade, mas a

febre de alguns ganha rapidamente ocoração de

todos, eleva·se ao detirio. Tal que acudi u preci

samente para oppor-se á morte de um innocente

é logo tomado pelo contagio homicida.

Taine refere o facto succedido durante o terror

t
"
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da revolução franceza com um certo Grapin que,

deputado pela sua secção para salvar dois prisio

neiros, asscntou·se no tribunal revolucionario e

julgou durante sessenta horas. É urna verdadeira

geraç[lO espontanea. A. simples suspeita transfOl-·

ma·se logo em convicção nos outros. Actualldo

isoladamente no individuo e collectivamellte nas

multidões, clla tambem se faz energicamente seno

tir na familia pelo respeito supersticioso do filho

ao pai. 1'v[uito::; crimes são resultado da má educa·

ção familiar.

Como toda a força scientificamente estudada a

imitação tem leis f]ue regulam o seu desenvolvi

mento. Podcm ser resolvidas em numero de qua

tro:

l.R - A imitação obra na razf'lO clirecta da

proximidade e na razão inversa da distancia. O

exemplo sc irradia com uma intensidade que se

enfraquece á medida que augmenta a distancia

.dos homens tocados pelo seu raio. Distancia eleve

ser entendida não sómente no sentido geomctrico

da palavra. mas principalmente no seu sentido

psychologico, porque a immensidac1e de relações

epistolares ou impressas, as comlTIunicações espi-
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rituaes de todo genero entre concidadãos esparsos

sobre todo um territorio têm por effeito diminuir

neste sentido seu afastamento. É assim que nas

vizinhanças das grandes cidades encontram-se

ainda vil1as que conservam· seus costumes antigos,

suas antigas idéas e o exemplo de um grande

crime pôde ir corromper em um lagar distante

um individuo vivendo em um meio honesto.

2," - A imitação se propaga de cima para

baixo, de superior para inferior. O filho imita o

pai, o a\u111110 o mestre, o criado o amo, o cai

xeiro o patrão, o empregado o seu chefe. Quanto

mais alta é a posição do individuo, mais natavel

o seu merito, tanto mais energica e forte é a força

de seu exemplo. a tcndencia em imitaI·o. Na idade

média, no tempo do feudalismo, quando a socie

dade estava dividida em tres grandes classes, o

clero, a nobreza e o povo, as primeiras dominando

como senhores, a ultima obedecendo como escra

va, a tendencia imitativa se irradiava elos castellos

feudaes para as communas. Isto se comprova his

toricamente, estudando-se a embryologia dos cri

mes e dos vicias.

O envenenamento é hoje um crime vulgar;

l.

- lOl -

no seculo XVII era um privilegio das altas elas

.ses. A marqueza de Brinviliers é a avó directa

das pobres locustas de aldeia. Na idade-média,

na mesa de todos os reis e dos grandes senhores

felldaes era costume que nenhmn prato fosse ser

vido ao amo sem ter sido primeiramente provado

·pelo cozinheiro, com receio de que não estivesse

elle envenenado. A evolução do assassinato é

tambem instructiva. I-louve um tempo em que os

proprios reis) como é .exemplo Clovis, matavam

pessoalmente seus inimigos. Escolhiam de prefe

rencia os seus mais proximos parentes. A chro

I1\ca de Gregorio de Tours está cheia dos

parricídios, dos fratricidios, dos 1t.1:oricidios, dos

infanticidios, praticados pessoalmente pelos 1\10.ro

vingios.

Depois elles escolheram os bravi, os assassinos

assalariados, para instrumento das suas vinganças

politicas. A historia do Conselho dos Dez, em

Veneza, está repleta de cOl11missões deste genero.

A nobreza tambem tinha um grande sequito de

assassmos, protegidos em seus castellos da acção

da justiça, para livral-a de seus inimigos perigo~

sos.
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] loje qualquer individuo paga com facilidade

um braço mcrccnario para satisfação de seu adio.

O habito de fumar, tão espalhado actualmcntcr

propagou-se da mesma maneira. Jac:ques I de

Inglaterra, em 1604, tributou o tabaco com um

imposto muito forte, porque, diz sua lei, as baixas

classes, excitadas pelo exemplo das classes mais

elevadas, alteram sua saude, cmpestam O ar e

inficcionam o 5610. A vagabundagem é hoje um

delicto essencialmente plebeu, mas remontando-se

ao passado póde-se achar sua origem nos peri

~p'inos nobres, 110S mcncstrcis ela idade-média.

Nas sociedades modernas, onde a democracia

nivelou as condiç.ões sociacs, as capitacs substitui

ram a influencia ela nobreza.

São cllas que expedem para a provincia as

opiniões politicas, litterarias e religiosas, os usos

e costumes, a moda, o espirito, o entllllsiasmo c

o desalento. Os crimes e os delictos são tambem

exportados do mesmo modo. j\ idéa feminina de

lançar vitriolo no rosto do amante é toda pari

siense; foi a viuva CTras que em 1875 teve a honra

desta invenção. A semente fructificou e agora as

camponezas se ensaiam no manejo do vitriolo.

• - !O8- - 1°9-

Um outro instrumento do adio feminino é o revól

ver j SOll emprego em Paris em um processo

celebre foi logo seguido de lima detonação igual

em Auxerre. O mesmo succede quanto aos rou

bos.

NflO ha um cou!o do vigario empreg-ado nas

feiras das villas que não tenha nascido sobre o

!ro!!oir parisiense.

3." - A imitação não se desenvolve logo em

uma assimilação completa. De caso isolado passa ú

moda., de modo que se radica nos costumes. Póde

se comparar sua acção a uma lllo1estia que se

manifesta primeiramente por casos isolados. depois

alastra-se por todo o paiz e finalmente transmitte

se aos descendentes em fórmí1 de diathese. Certas

tribus da .A frica, ondc a cmbriaguez elevou-se a

altura de uma instituição, receberam ha cem al1nos

atr{ls elos europeus seu primeiro copo de aguar

dente e bcberam·no fazendo caretas. O habito de

fumar, inoculado na Europa depois da descoberta

da A merica, tornou-se hoje em certos paizes como

na ] Jespanha um emblema nacional. Não ha uma

virlude. barbara ou civilisada, a hospitalidade ou

a probidade, a bravura ou o trabalho, a castidade

.r~l
"1 ,:: i.
,;[ )1.

·q;f"!
i ij:
:i~:

.,~'
I~

~
-<í
!
r,
i



- 110-

ou a bencficcncia que arvorada boje nos costumes

de U111 povo não tenha sido primeiramente impor

tada.

É pois um erro acreditar que certos povos

que têm em seus costumes instituições barbaras

ou vicios clegradantes, como a antropophagia, a

escravidão, os autos ela fé, a pederastia, nasceram

cru eis ou corrompidos.

A verdade é que esses habites ncIles I11cc1ra

rarn porque tiveram a desgraça ele deixar pene

trar o microbio de algum funesto exemplo estran·

gOlfO.

4.D - A imitaçfto pócIo ser detida em sua força

expansiva pelo encontro de tenc1cncias rivaes e

appostas. Assim, por exemplo, um medico póclo

ter a paixfLO das viagens c ao 111eS1110 tempo a

prcoccupaçfLO da sua clínica; estes dois desejos

são oppostos entre si; um supplantará o outro. A

fon,~a imitativa inherentc ao homem lambem póde

ser obstada pela instrucção, pela educação, pela

sciencia, pelas bellas·artes, pela religião, por todos

esses factorcs que mais ou menos influem na dire

cção do caracter.

Não ha duvida que Tarde exagera a força da

t

- II l -

imitação. Mas CIla é inhcrcnte it personalidade

humana e tanto mais poderosa quanto mais fraco

é o desenvolvimento cerebral, como se observa

nos tolos, !las cria11<~.as e nas mulheres. Em todo

caso merecia ser conhecida a tbcoria ele um escri

ptor tão eminente.
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A classificação scientifica dos criminosos

I

A classificação scientifica dos critninosos é

hoje uma conquista da escola anthropologica ita~

liana 110 direito penal. Não se julga mais o delin~

quente, estudando abstracticamcnte o cdmc por

elle cOllll11cttido, considerado o c1elicto um serjuri

dico, C01110 entendem Carrara c seus díscipulos da

escola metaphysica. O criminoso absorve cOTl1ple~

lamente a attcnção do magistrado e a attençâo do

anthropologista e é pelo estudo de seus caracteres

anatomicos e physiologicos. pela psychologia ele

seus sentimentos, que se póde bem conhecer o

seu caracter de tcmcbilidade 0, portanto, gl-aduar

razoavelmente as penas segundo as exigencias da
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defesa social. Exposto assim resumidamente este

criterio, que domina hoje o direito penal, é facil

dc\le deduzir-se como immediata consequencia a

importancia da separação e agrupamento dos

criminosos. Cada um desses grupos apresenta um

gráo differente de energia resistente aos impulsos

dilcctuosos c, portanto, tambem um gráo diffe

rente de perigo social. Para que, pois, o legislador

possa garantir na lucta da vida os homens hones·

tos, os homens de actividade bemfazeja dos ata

ques dos criminosos, dos homens ela activic1ade

rnalfazcja. para empregar a expressão de Poletti,

é preciso que estes ultimos estejan'\ perfeitamente

divididos e classificados, como fez o botanko com

as plantas sujeitas ao objccto de seu estudo.

Logo que a anthropologia criminal elevou-se

á cathegoria de uma sciencia. graças ás desco·

bcrtas g·cniaes de Lombroso, a classificação dos

criminosos tornou-se o objecto das meditações

dos pensadores desta escola, e na sessão de 18 de li'
Novembro de 1885. no primeiro congresso inter·

nacional reunido em Roma, foram apresentadcs

differcntes projcctos, e depois de animada discus·

são decidiu-se sob proposta de Benedikt que a

- 1'7-

classificação de Ferri reunia cm suas partes essen

ciaes a approvação do congresso.

Entre esses projectos os que mais se salien·

tam, não só pelo merito intrinseco como pela

lmportancia de seus autores, são os de :r"Iarro, de

Benedikt; de Fcrri. Vamos, pois, expol·o em seus

traços geraes, para que o leitor fique assim conhe

cendo o que ha de mais notavel neste assumpto,

que affecta tão profundamcnte os interesses da

ordem publica e social.

Antonio ~1arro, o eminente psychiatra. medico

chefe do asyl0 de alicnados de Turim, julga que

o crime é o producto de causas externas e de

causas internas que actuam no organismo elos

dclinquentes, umas e outras podcndo agir como

causal? que predispõem ou como caus~'lS determi

nantes do delicto. As causas ex.ternas são physi

cas, physiologicas e sociaes. Entre as physicas a

mais importante é o clima, manifestando-se prin

cipalmente na elevação da temperatura. Entre as

physiologicas destaca-se () exccsso de bebidas

alcoolicas, que torna-se causa interna quando sua

acção prolongada chega a produzir alterações

organicas permanentes. Na ordem das causas
A NOVA ESCOLA PEN,\L 8
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sociacs o proletariado occtlpa o pritnciro logar.

vem depois a falta de eclucaçrLO moral e final

mente os defeitos da legislaçrlO positiva actual,

tão bCllcvola COI11 o crime e a vag'abulldagclll.

A~ causas internas são adquiridas ou illl1atas. As

primeiras dependem na maior parte do alcoolismo

chronico, das lesões na cabeça, de todas as enfer

midades que affectam o eixo ccrcbro-spinal.

Elias se revelam em lesões biologicas perma-

llcn teso

A palhogcnia das causas innatas está directa

mente lig-ilCla. á hereditariedade morbida pelo

vicio alcoolico. pela alicllaçfio menlal, pela epi

lepsia, pelo estado ncvropathico em geral dos

progenitores..A idade precoce ou tardia destes

ultimas na 6poca da procreaÇrlO pôde igualmente

legar aos filhos disposições que intercssam muito

especialmente á emotividac1e c abrem via a ten·

c1encias cdminacs cspeciaes. A prcponderancia

das causas externas} quer como causas quc pre

dispõcm, quer como causas determinantes, produz

geralmente uma criminalic1ade mais grave e mais

difficilmentc curavel. Estabelecidas estas primi

cias, lvlarro divide os criminosos em trcs grandes

\
- JIÇ -

cathegorias- I.ll criminosos influenciados pelas

causas externas, quer estas actucm como causas

que predispõem, quer C0l110 causas determinan·

tes; 2. a criminosos em que as causas internas e

externas se contrabalançam; l 3. l \ criminosos 1Il

fluenciados pelas causas internas. D0111inado elo

verdadeiro espirito scicntifico, sem preoccupaç.ões •

de amor proprio e de vaiclaue, o eminente psy·

chiatra, director-chefe do asylo ele alienados de

Turim, confessa que a sua classificação tem o

defeito de não ser natural, porque cada grupo

abrange muitas fórmas de criminal idade e os cri·

minosos differem naturalmente em seus caracteres

segundo as diversas manifestações de sua incli

naçfLo alltc~socia1. Esta differellça se manifesta,

quer nos caracteres psychologicos, quer nos cara

cteres biolog-icos e physicos. No que se refere ú

intelligencia, }'vIano observa que ella está longe

de ser a mesma em tocIa a cspecie de crimi

nosos.

Fraca g~erallllente nos inccndiarios c nos estu A

praclores, bem como em muitos assassinos e vaga

bundos. sc manifesta notavelmente desenvolvida

cm muitos falsarios} el11 geral nos estellionatarios

*
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e em certos ladrões. Acha-se a mesma differença

110 estado emocional, exaltado geralmente nos

rebeldes c nos obscenos, quasi sempre inc1iffe

rente nos estellionatarios, 110S ladrões e elll grande

nUlllero de assassinbs. j\ religiosidade apresenta

diffcrença ainda mais notavc!. Ê quasi sempre

.. elevada nos assassinos c nos violadores, causando

pasmo ollvir os protestos de fé e ver o zelo elas

praticas religiosas destes homens depravados.

Pelo contrario nos ladrões, e em geral nos

criminosos contra a propriedade. acha-se este

sentimento muito diminuido scnflO inteiramente

cxtincto. Ivlarro não achou 1,4111 só caracter psy

chologico que fosse COl11l11UIll a todas as classes

ele criminosos. 1\1051110 a precocidade que pal'cce

ser o distinctivo do criminoso nato, não se observa

em toclos aque\les que se póde considerar como

taes, attendendo-se á gravidade do clelicto com·

mettido1 á frequencia das reincidencias, ás elege·

nercscencias physicas. A mesma c1ifferença se

assignala nos caracteres physicos, variando se·

g"unclo a fórma da criminaliclac1c.

É assim que a frequencia de cabellos negros

assignalada pelo grande professor J...ombroso

- 121 -

como um dos caracteres do criminoso nato falha

nos individuas COnde111l1ados por attentaclos ao

pudor em suas differentcs espacies, onde predo

minam os cabcllos louros e castanhos. E a mesma

observação pôde ser feita em relação á cstatUl-a,

ao peso, {IS anomalias do cranco e do rosto, etc.

lVIoritz Benedikt, o cclebr0 professor de nc\"ro .

pathologia da universidade de Vienna, dividiu os

homens el11 tres classes, encarando·os no ponto

de vista ethico. I.
n O /IOJJlO 1/obilis, de que é o

mais bello typo na historia Jesus de Nazarerh.

É o que não hesita el11 sacrificar-se pela verdade

e pelo direito. 2.1\ O !tomo medioC1"is, {lut [l'PicIlS,

cm quem as virtudes e os vicias, a riqueza moral

e a pobreza ethica se encontram em tal equiJibrio

que ora devemos louvaI· o, ora censurai-o, som

que entret:1nto elIe chegue a infringir as leis

penaes ou a offender gravemente: o senso moral.

A terceira classe comprehende tres especies: o

vicioso, o canalha intrigante, o criminoso. O

vicioso é aquelle que infri nge as leis moraes

sem infringir as leis sociaes. O canalha intrigante

não tem consciencia do que é justo, falta-lhe todo

sentimento nobre; é de uma habilidade consul11-
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mada para reconhecer os defeitos essenciaes da

lei e c1ellcs servir-se 110 sentido do mal; sabe pre

valecer-se das fraquezas e das paix.ões da socie

dade elll proveito de seus interesses; é extre

mamente perigoso, porque sua inte1ligencia, sua

habilidade, sua actividade c muito frequentemente

sua posição social, o salvam de tornar-se um cri

minoso, no sentido habitual e legal desta palavra,

faiscando assim a estatística moral, que o c1assi·

fica entre os homens normaes. O criminoso pro

priamente dito comprehencle quatro cathegorias:

1':- o dclinquente accidental, que torna-se tal em

consequcncia de um movimento apaixonado ou

de apathia, de miseria, de seclucção, ele arrebata

mento, de falta de educação, de ociosidade, etc.;

2.~ o delinquente profissional, que não tem meios

de existencia e só tira scus recursos ele vida na

pratica elo crime; é incorrigivel por causa de uma

neurasthenia congenital ou adquirida na primeira

infancia; 3.ft. o delinquente por enfermidade, por

uma intoxicação temporaria ou permanente; 4.11.

os dcgener~dos.

Ferri é o orador c o polemista ela nova escola

penal, de que Lombroso é o sabia mestre e Garo-

- 12 3 -

falq o magistrado reformador das velhas theorias

e das caducas fórmulas processuaes. Sua classifi·

cação, que aliás mereceu em seus traços geraes a

approvação do congresso, é geralmente seguida c

aceita pelos espiritos mais adiantados e é princi

palmente contra clla que se levantam as objer.ções

e os protestos dos ql~e ainda se obstinam em con

siderar a justiça um principio eterno e imrnutavcl

gravado na conscicllcia humana, c o delicto um

ser jUl"idico.

Ferri dividiu os criminosos em cinco grandes

cathegorias - o criminoso instinctivo, o criminoso

apaixonado, o criminoso de occasião, o criminoso

habitual e o criminoso alienado.

r. O criminoso instinctivo, de que o. assassino

c o lé;drão são os typos mais coml11uns e mais

numerosos, apresenta dois caracteres psychicos

fundamentaes: a auscllcia hcreditaria do senso

moral e a imprevidcncia das consequencias de

suas acções. Da auscncia de senso moral deri vam

a insensibilidade physica e moral, a não repu

gnancia á idéa e á acção delictuosa, a ausencia

de remorso. A imprevidellcia se demonstra nas

manifestaç.ões imprudentes e denunciadoras que

(
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os delinquentcs fazem de seus crimes, antes e

depois de tê\-os commetticlo.

rI. o criminoso apaixonado é aquclle que

COlllll1ettc o crime sob o impulso violento de Ullla

paixão social, como o amor e a honra, porque as

paixões c1l1te-sociaes, como o adio, a vingança,

s~io proprias dos criminosos instinctivos. O crimi

noso apaixonado, a inverso do criminoso instill

ctivo, tem ullla sensibilidade physica e moral

extrCJ11il, mesmo exagerada, e precedentes honro·

50S. Ira nellc uma terrivel luta moral contra a tCll-

taç.ão criminosa, lUla seguida de ullla execução

agitada c por assim dizer explosiva do crimc
t

sem cmlJOscéleb, em presença de testemunhas,

C0111 armas improprias, tudo seguido de um re·

morso sincero, tão violento que chega ás vezes

ao suicidio, ausencia de reincidencia, apresentação

esponlanca {IS autoridades, conlissão completa.

IH. O criminoso de occasião se aproxima

psycholog-icalncnte do criminoso instinctivo, apre~

sentando, porém, os caracteres muito attenuados.

O que principalmente o distingue é a extrema

fraqueza. O criminoso illstinctivo procura a occa

.siào de commetter o delicto, estuda-o, premedita-o.
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O homem normal resiste, combate as tentações i'

o criminoso ele occasião fraqueja e cede.

IV. O criminoso habitual não tem caracteres

psychologicos lixos; é um typo intermediario~

No começo ele sua carreira apresenta os caracte

res elo criminoso de occasião, C0111 uma c1egene.

ração mais prnfunda do senso moral. l\iJas depois

elas reincic1encias, adquire succcssivamcnte os

caracteres psychologicos do criminoso illstinctivo

a ponto de confundir-se com elle pela influencia

dcg·enerativa do mcio penitellciario e social. Con

vém notar quc estes criminosos podcm apresentar

conjunctalllente a falta dos dois instínctos funda.

mcntaes do homem civilisado, a piedade e a pro.

bidac1c, como os ladrões que matam para roubar
•

ou a falta de um só destes instinctos como o

assassino por vingança ou o gatuno covarde que

tem horror ao sangue.

V. O criminoso alienado é anthropologica·

mente identico ao criminoso instinctivo, como

nos casos de loucura, de imbecilidade mor.l1 e em

grande numero de casos ele epilepsia, ou delle

diffcre pela gcnese fundamental da. degeneração~

pela desordem intellectual e por muitos outros.
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.symptomas psychologicos. Quanto á deliberação

do crime, ha dois typos appostos do criminoso

alienado, uns que commettcrn o crime após uma

lenta invasão da icléa delictuosa até tornar-se idéa

fixa, outros que executam por impulso subito e

imprevisto. que reveste frequentemente a natureza

epileptica. Quanto aos motivos do crime, não é

exacto sustentar, como queria Esquirol, que o

cri 111 i11050 tem selll pre um moti vo para com mctter

o crime c que o alienado nunca o tem.

lla criminosos instinctivos que COlllmettcm o

dclicto sem motivo algum, como ha loucos que

COl11ll1cttem o crime ou sem motivo por causa ele

suas allucinações e illusões ou por motivos paten

tes, ainda que sejam ante-sociacs, como o adio e

a vingança. Quanto ao modo ele obrar ha tambem

differenças notaveis.

IVluitas vezes o criminoso alienado age com

premeditação, com preparação de alibi e de evasão

após o crime, indiffercnte na presença· das victi·

mas, calmo na prisão, sem remorsos ou manifes

tando pezar de nlo ter podido ConSLlmt11ar o

·crime. Outras vezes COl11mette o crime em pre

sença de testemunhas, sem causa) escolhendo
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como victimas pessoas que o estimam, sentindo

grancle allivio após a explosão do crime, seguido

de soml1o profundo e amnesia completa dos fa

ctos. Quanto á vida pregreSSé.l, observa.-se muito

frequentemente nos criminosos alienados antece

dentes hcreditarios ou individuaes ele desordens

psychologicas, habitos de alcoolismo) mudança

brusca de caracter e algumas vezes reincidencia

no delicto ou na loucura.

Concluindo, observa Ferri, que todos os crimi

nosos, qualquer que seja seu typo anthropologico,

têm um caracter psychologico COl11ll1um e funda

mental, é a anormal impulsividade da acção por

ausencia ou fraqueza de resistencia aos impulsos

deJictuosos, impulsividade anormal, que pócie de~

rival" ou de uma degeneração hcrcditaria, ou de

uma condição psycho-pathologica successiva, ou

de lima perturbaçã.o psychico-transitoria, mais ou

menos tempestuosa.

Exposta assim a classificaç.ão, vamos agora

estudar ° typo do criminoso.
j
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'No entender de Denedikt o cerebro dos CrJ

1111110505 se distingue do cerebro dos homens

normaes, constituindo uma verdadeira variedade

anthropologica, que offerecc singular analogia

com os ccrebros dos macacos e chimpanzés.

O seu CfancO se distingue tambem -- é quasi

sempre asymctrico. O peso da maSsa cerebral é

na maior parte dos casos inferior ao peso com1l1um

dos homens IlOrl11acs. l\. autopsia tem revelado no

ccrebro dos crinlinosos c1cgencrescencias profun

das. Prunier, 'Mcncsclou c Pran7.ini apresentaram

lesões cerebracs c meningites. Guiteau, o assassino

americano do presidente Garfield, tinha os espa·

ços lymphaticos perivascularcs cheios de massa

granulosa de pigmento, residuo de antigos derra

mamentos sangllineos. Os vasos capillares, parti

cularmente na substancia cinzenta, estavam em

via de degencrescencia granulosa. As cellulas

nervosas de Gasparolle estavam tam bem cheias

de pigmento granuloso.

Pouca cousa dizemos n6s sobre o cerebro
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porque reina entre os physiologistas uma grande

divergencia sobre o resultado das suas investiga.

ções.

As cxpcriellcias de Lombroso, de Marra,

Feré, Corre, Topinard, ]\{anouvrier, J3cncdikt,

etc., são em geral contrarlictorias entre si.

O aSSllmpto está ainda obscuro. O que parece

mais provavcl é que o cranco do criminoso é asy

metrico c ordinariamente a autopsia encontra

meningites c outr.:lS lesões.

Divergem as observações dos anthropologis

tas sobre a estatura e peso do corpo. Ptlra Lnl11.

broso é alto c grande, observação tamuel11 cons

tatada por Biliakoff entre os assassinos russos e

Bischoff entre os criminosos allemãcs. ~~las Lall

vergnc achou os assassinos corsos baixos e fran

zinos, e Thompsoll verificou nos inglezcs, escasse

zes e irlandezes um peso notavelmente illferior

ao normal. :Maximc du Camp, descrevendo Thic

bert, deu 110 retrato que traçou deste celebre

bandidc a seguinte descripção, que é o typo mais

COllltllUm elo criminoso nato: « Elle é muito alto

e sua força devia ser collossal; seu poderoso

queixo inferior, sua larga bocca quasi sem labios,



a predominancia dos cabellos louros e castanhos.

nos violadores e nos criminosos allemães e suecos

tambem predomina esta côr.

Crespa cabel1eira, tufada e abundante, raridade

de cal vicie e ausencia frequente de barba, são cara

cteres communs j demonstrados quer nas observa

ç.ões de Lombroso, quer nas observações de Ivlarro.

.A physionomia e o olhar, os dois espelhos da

alma, na fórma da locução popular, onde se retra

tam os sentimentos em sua limpidez crystalina,

destacam-se !lOS criminosos de typo C011l111Ulll para

manifestarem logo a repugnancia e a aversão. Já
:\ a observaç~io empirica do povo traduzia esta

I anormalidade nas phrases -- cara de assassino, olhar

de assassino, o que foi confirmado no estudo dos

sabios. Segundo LOl11broso o olhar elo assassino

é frio, fixo, sem expressão j inquieto, oblíquo e

errante no ladrão.

A expressão patibular ela physionomia, diz

Garofalo, é muito frequente nas prisões. li' raro

encontrar ahi alguem de traços regulares, de

expressão doce; a fealdade extrema, a fealdade

repugnante, que não é conúucIo ainda a verda·
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seus olhos muito moveis e sua fronte fugitiva

dão-lhe a apparencia de um enorme chimpanzé,

apparencia confirmada pela extensão demasiada

de seus braços.»
Segundo :Marro as mãos dos assassinos são

curtas e as dos ladrões longas. Nfas Claudio c

Vidocq acharam nos assassinos mãos largas c

longas. Troppman e Campi, privados ambos dos

sentimentos ele piedade e probidade, porque mata

ram para roubar! tinham mãos fóra do commUI11.

i\ mão de TropplTlan era forte, descarnada e larga,

subindo O polegar até ú. phalangc superior dos

outros dedos, o que a tornava atrozmente dis

forme, c fazia Claudio comparaI-a ás garras do

abutre c aos telltac1110s elo polvo.

1\ mfLO de Campi, segundo o abbadc i\Ioreau,

capelão da TZoqucttc, tinha os dedos longos e

afilaclos, o polegar muito afastado e alongando-se

tanfo corno o indexo Ao lado deste tamanho anor

mal nota~se o mélncinislllo, ou o habito de servir-se

da mão esquerda, anormalidade evidenciada nas

estatisticas accórdes de Lombroso e 1\'Iarro.

Para Lombroso o criminoso é ordinariamente

moreno, de cabellos negros. Porém Marro achou

'I
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deira disformidadc, é muito CQ1111l111111 nestes esta·

bclecimcntos, e principalmente entre as mulheres.

A resistencia á dor e a disvulncrabilidade,

isto ê a propriedade de ter rapidamente ticatrisa

dos ferimentos gravíssimos, são qualidades cara·

cterísticas do criminoso nato, e a que Lombroso

liga Inaxima importancia. A cultura intcllectual,

o excesso de vida cerebral, excitando poderosa

mente o s)'stcma nervoso, augmentélm no homem

civilisado a impressionabilidacle e portanto a acui·

dade !lO soffrimcnto. As raças inft:riofcs, pri vadas

desta causa de cxcitaç;w, reagem lIluito mais for

temente contra a dor physica. O criminoso. C0l110

o ali..:::naclo, aproxima·se neste ponto do selvagem

c ojferccc lambem uma grande resistcncia á dor

c farliga. que rclcmbra a rijeza indomita do estoi

cismo espartano. Elle supporta, selll um lamento,

som um grito, com o rosto impa!:lsivel, as mais

dolorosas operaç.ões cirurgicas, e por motivos

frivolos, por causas ridiculas, inHig'c a si mesmo

as mais horriveis mutilaç.ões. Lomhn)so cita tres

exemplos significativos. Um ladrão deixou ampu

tar·se·lhc a perna sem soltar um só grito, e depois

da operação divertia-se em brincar com o mero·
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bro mutilado. Um assassino, para não ir a Cayel1a~

fez artificialmente chagas na perna; e quando

·ellas cicatrisaram passou por meio de uma agu·

lha UI1l cabcllo atravcz a rotula, de que lhe resul

tou a morte. l\tJandrin, al1tes que lhe cortassem a

cabeça, foi estripado em oito lagares diffcrentes,

nas pernas e nos braços; não deu um suspiro. A

estes exemplos ele Lombroso' junta o Dr. Corre

um oUlro bem significativo.

Um assassino, tendo cumprido a pena. rogou

.ao c1irector que o conservasse na prisão porque

Jlão tinha meios de vida. Vendo recusado o seu

pedido, rompeu os intcstinos com o cabo de uma

grande colhér, subiu tranquilamcnte a cscada,

deitou-se 110 leito, onde cxpirou momcntos depois

sem soltar. um gemido. j\ esta insensibilidade, a

esta rcsistencia ao soffrimento physico, explica-se

o uso geral da tatuagc, cspalhada entre os crimi

nosos.
,

A proporção que semelhante moda vai dimi-

nuindo nas camadas ignorantes,' principalmente

entre os maritimos, onde era geral, cresce e

desenvolve-se entre os criminosos. 1\ tatuage dos

delinqucntes tem de preferencia como objccto
A NOVA ESCOLA PENAL 9
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assull1ptos croticos, c Ó frequentemente de uma

obscenidade asquerosa.

Não são menos evidentes os cx.cmplos de

l.ombroso sobre a clisvulncrabilidade, sobre o pri

vilegio ele lerem rapidamente cicatrisadas as feri

das mais graves. Um ladrão, em uma escalada,

teve o frontal direito tendido lateralmente; em

quinze dias estava curJ.c1o, sem o Illenor incidente.

11111 assassino que trabalhava como pedreiro em

Ulll terceiro andar, llil altura ele nove metros,

le"emente rcprchcndido, atirou-se ao p,:ltco da

prisf'to. Quando o Sllppullham morto, quando

tinham ido procurar o medico e o capelão. o

patife levantoll-se sorrindo. sem lima escoriação,

pedindu que queria continuar o trab'llho. Ucnedikt

refere o caso de um handido do famoso bando

de Rozza Sandor, que, ferido por arma de fogo,

teve no craneo lima enorme depressão do osso

parietal esquerdo, e assim mesmo fez frente du

rante muitos clil.'l.s {lS tropas (~ustriaCéls e russas

que o pcrsegubm. Era um gigante pela estatura

c um herculcs pelo vigor. Teve nestes combates

mUltas vertcbras quebradas. Suas feridas cicatri·

saram, mas de gigante tornou-se um anão, c assim
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mesmo não diminuiu sua força physica. Traba~

lhava na officina de ferreiro e manejava facilmente

um pesado martelo.

O Dr. Emilio Laurellt, em sua celebre obra

Lcs Itabil"és d(.·s prisolls de Paris, contesta formal

mente esta a1lll1esia attrihllida aos criminosos.

Como inlerno da Santé, tcve olle occasião de

assistir muitas vezes a operações cirurgicéLs rra~

ticadas nos criminosos.

Os malandros choravam como mulherp-s, sol

tavam uivos ele bestas foras, muito mais poltn')cs

do que os operarias honestos tratados nos hos~

pitacs.

Lombroso estudou tambem com cuidado as

anomalias da enerva\"ão vaso-motora, que se ma

nifesta principalmcnte na auscncia elo rubor,

cssa vermelhidão que, colorindo as faces. traduz

o sentimento do pejo, da vergonha. Examinou .i9
criminosos de 19 a 26 êlnnos.

]~cprchcndidos, 36 coraram, ,) empallidcccram,

20 licaram impassiveis. T,cv<lnc1o mais IOllge suas

cxperiencias, :I .ombroso empregou o nitro de

a1l1ylo, que determina uma paralysia vaso-motora.

Sobre 19 cxpericncias cinco vezes não houve

•
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reacção sobre quatro ladrões, na. dóse de duas

gottas. Repetidas as experiencias com tres gattas

para lIm, quatro gaúas para outro, seis gottas

para o ultimo, o primeiro corou vivamente, o

segundo muito pouco e no terceiro o rubor levou

quarenta segundos para appareccr c circumscre

veu-se ao queixo e ao pescoço.

Ora nos individuos llorl11aes uma gotta pro

duz rubor sensi veJ no espaço de sete a oito

segunelas.

Attrahiu tambem a attençfLO do eminente sabio

a confusão das fôrmas ex.teriores elo sex.o. A

mulher criminosa é uma ,drago. de voz Íorte e

aspera, de gestos audazes, de gostos e inclinações

viris. O homem, pelo contrario, se effcminisa,

tem as ancas arredondadas, a voz fraca, longos e

finos cabcllas. Outros são feridos de infantilismo,

de um estacionamento em seu desenvolvimento

anatol1lico. Individuos de 18 a 20 anl10s parecem

ter apenas q. ou 15. baixos, magros, franzinos,

voz de mulher e rosto de criança. Os ladrões e

os violadores apresentam ordinariamente este

caracter ao inverso dos salteadores, dos assassi

nos c dos incendiarios, que são robustos e validos.
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Apezar das causas dcleterias inherentes ao

regimen das prisões, á falta de ar c de luz. de

actividadc physica, dc habitos dc hygicllc c dc

asseio, de alimcntação sadia, o criminoso vive

mais do que o homem normal. São pouco sensiveis

á dor e monos eXlJostos ás reacções vasculares.

Demais, a insensibilidade moral, a calma absoluta

de espirito, a dcspreoccupação do futuro, evi

tam-lhe as emoções, que tanto devastam o orga

nismo humano, arruinando a saude e encurtando

a vida. Casanova ficou admirarIo do grande nu

mero de individuas velhos que cncontrou nas

prisões. Agnelo. preso aos quarenta e quatro

annos, viveu trinta e sete na penitenciaria. Gas~

parone chegou aos oitenta e oito anl1OS. Dem

curiosa é a estatistica de Scttembrini. Elle achou

na prisão 277 criminosos maiores de cincoenta

annos. Um delles. de noventa e dois annos, con·

servava todas as suas faculdades mentacs e uma

grande parte de sua força juvenil. Corre achou

69 galés de 60 a 70 annos. E o Dl'. Baer tambcm

confirma a mesma vitalidade entre os criminosos

allemães.

Divergem os escriptores sobre a capacidade
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intcllcclua! do criminoso. O DT. Emílio Laurent

acha-os em geral estupidos c tolos. Corre de ullla

illtclligcneia média c Bruce 'Thompson habeis e

espertos. O que parece certo é que a intclligenciít

nada .offcrccc ele anormal, segue as mesmas c1iffe

rcnças que se notam nos homens C011l1ll1l!1S. Têm

havido criminosos estupidos e brutos como um

selvagem africano c tôm tambem havido crimi

nosos ele gcnio C0l110 Lacenaire. Elles são porém

extremamente ardilosos, habeis em inventar expe.

dientes engenhosos para consecução de seus fins.

O DI'. Emilio .Laurcllt refere os mais singulares

trltes por alies imaginados c postos em pratica

para iJludil"cl1l a vigilancia dos gUill'c1as elas pri.

sê'lcs c assim conseguir fumo, dinheiro, cartas de

Jogar e outras coisas prohibidas nos regulamentos

disciplinares. O estudo dos escriptos dos prisio~

!leiros pouca luz adianta "na resolução elo problema.

Estes cscriptos consistem em sua maior parte em

cançtles iml11oraes, ele uma obsccniclacle revol

tante, ou em memarias de sua viela, onde dão

largas á sua excessiva vaiclarle, descrevendo os

actos mais insignificantes elll um cstylo turg-ido

c emphatico, como se fosscm heroicos feitos c
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finalmente em pretensos planos de reorganisaçãü

social, que nfto passam de repcliç't)cs mal deco

radas ele jornaes <.lnarchistas.

!vlas ao lado deste espirito fino e ardiloso,

habil C111 invenções e expedientcs, elles são de

uma leviandade e de uma imprcviclcllcia sem par.

Muita vcz « justiÇ"« fica perplexa, hesitante, não

ha indicios que possam guiar sua. oricntação. -~:

enlfLQ o proprio criminoso que pela sua levian

dadc, sua irref1exflO, vem offerecer os elementos

de sua criminalidaue, dar as provas do seu crime,

illuminar a justiç-a, dirigindo suas pesquizas, suas

investig-açt)es para o verdadeiro caminho, quando

muito bcil lhe seria escapar c conseguir assim a

impunidade. Prado, o celebre assassino de l'Vlarie

Aguctant, trio audacioso, tão intelligellte, que

conseguiu illudir a proverbial pcrspicacia da po

licia franccza, revelou á sua amHnte Eugenie Fo

restier todo o crime, todos os detalhes, revclaçflO

imprudente, que maIs tarde custou· lhe a cabeça.

Vranzini mata Marie Rf'gnault, foge de Paris,

mas VéU presenlear uma prostitula de 1vlarsclha

COI11 as joias da viclima. f\I.ltlé Lafarge, tornada

menos repellente á posterioricladc pela defesa.

,
"
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c\oquentc e calorosa de Lachaud, envenena o

marido COIll um pastel, mas remette este pastel

com uma carta que assim descobria sua origem.

R.ogmoni mata o proprio irmão, arranja habil

mente um a/ibi. mas esquece-se ele lavar as roupas

sujas ainda de sangue de sua victima.

Fenayrou, phannaceutico. homem intelligente

c culto, prepara C0111 cuidado O assassinato do

amante de slIa mulher, covardemente attrahido

em uma cmbllscacla, mas esquece·se de calcular

o peso de chumbo ncccssario para reter o cadavcr

no fundo do Senil. (i-abriela Bomparcl revela a

Garalljer, seu novo amante, o assassinato do mei.

rinho GOllffé. de que foi co-autora, e vem incoll

scientemente entrcgal'·se á justiça franccza na

louca esperança de uma absolvição impossivel.

Expostos estes caracteristicos, resta-Ilos agora

estudar os sentimentos moraes, a psychologia do

(lelinqucntc.

- 14 1 -

III

Para os metaphysicos, que consideram um

dogma fundamental a existellcia do livre arbítrio)

a faculdade de poder o homem escolher á sua

vontade o bem ou o 111~1) o remorso fere e punge

a cOllsciencia do criminoso, porque elle se deixou

arrastar A pratica do delicto na torrente das pai ..

xões. Pôde-se comparaI-o ao Ore::-tes da mytho..

logia grega, agitado e perseguido pelas furias

infcfll[1CS. Recusa-lhe a natureza vingativa o

repouso do somno c a paz do espirito; está sem.

pre na sua memoria, tenaz, J-lcrsistente. invencivel.

a recordação do drama sangrento. A imagem da

victima, hirta, solcmne, tragica, surge aos seus

olhos aterrados como a sombra de Banquo nos

festins de lVracbeth. E assim vai eIle expiando seu

crime nessa vida infernal, até que a Providencia

Divina se condóe de seus males, dando-lhe pela

morte bcmdita, redemptora, a tranquilidade do.

tumulo.

"
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Semelhante supposição é uma das ultimas illu

sõcs da metaphysica, desfeitas e pulverisac1as pela

Scicllcia moderna. O criminoso nato não póde ser

comparado ao filho ele Agamcml1on. Pelo contra

rio, a auscncia ele remorso, como bem nota Ferri,

é um dos seus mais l10taveis característicos. A

vida del1cs nas prisôes é um desmentido perma

nente a este lugubre quadro de um supposto

remorso, Comem com o apetite ccclcsÍ<lstico de

um concgo e clormern o sol11nü longo c quieto de

\Im frade. Não sentem pezar pelo crime; refe

rem-se, pelo contrario, ás SLlas fa(,~anhas, com orgu

lho e satisfa\~ão. DUl11ollarcl, o celebre assassino

que matava criadas para roubar-lhes alguns

pobres francos, recusou todas as consolações da

rcligifLo, c, frio, calmo, sereno, aguardou o ultimo

momento, sem experimentar o menor pezar, o

menor arrependimento pelos seus atrozes feitos.

Büutcille, de 2 [ anl1OS, por uma causa frivola,

assassina sua velha mãe com cincoenta e SC1S

punhaladas, deita·se ao lado do cadaver e dorme

profulIdan1ente durante toda a noite. Um outro

monstro, Salvabella, matou tambem SLla pobre

mãe pela unica razão ele lhe haver censurado con-
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servar-se no leito até :tS J° horas da manhã. ]~cpe

ti ria sem hesitar o crime, dizia e11c, se ouvisse de

novo a mesma observação. Felix. Lcmaitre, de J 4

allllOS ele idade! faz-se assassino de lIIlla criança

de 6 annos. Apresenta-se arrogantemente perante

o c0111missario de policia, pedindo para ser preso,

declarando que não conhecia sua victima.

No dia seguinte, posto em presença do cada.

ver, Felix Lemaitrc horrorisou o juiz de instru

c(~ão Barbette, pelo seu cynismo, sua impavidez.

-Nunca choro, c1il.ia elle, todo orgulhoso de si.

Ao lado desta falta absoluta de remorso, o

outro caracteristico notado pelo professor Eurico

Ferri é a insensibilidade llloral, revelada por lima

ferocidade monstruosa, Ullla absoluta indiffercnça

pelos soffrimentos da victima, quando se rejubi

]am COIll estes mesmos soffrimcntos, quando não

se deleitam com os gritos ele dor, os g·emidos e

os soluços, as lagrimas e a prece. H..obolio assas

sinou sua mulher, vestiu o cadaver ele noiva e

junto delle banquete01..I~Se em companhia de ami~

gos. Corre cita um caso de um galé de H...ochefor,

que implorava como Ullla graça especial ser o

executor elas sentenças, o flagelador ele seus com-
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panheiros. Armado de chicote, executava a sen

tença com tal cnthusiasmo, que era preciso vi

gial-o para não exceder os limites do castigo. A

vista do sangue escorrendo das costas retalhadas

dava-lhe frenesis de alegria. Eu mato um homem

como bebo um copo de vinho, repetia frequente

mente I.acenairc, c, ainda mais barbaro, Gactano

1vlammona, bandido napolitano, bebia avidamente

o sallg-uc de seus prisioneiros. Braz Ferragc comia

os cac1averes das suas victimas e achava um sabor

especial na carne das Illulheres. Eyraudc c Ga

briela Bompard assassinam para roubar o infeliz

<Touffé c, quando preparavam o cadavcr para

occulta\-o na mala, disseram gracejos obscenos.

Fontana, o bandido italiano que aterrou a Pro·

vença, ao começar suas façanhas, engulia com

voluptuosidade um copo de sangue quente para

excitar-lhe a coragem e depois de cOn1mettido o

crime, em companhia de suas amantes, praticava

as maiores orgias no chão juncado de cadaveres

c ensopado de sangue. :Mas não se limitam a esta

insensibilidade, vangloriam-se do crime, conside

ram um titulo de gloria e de honra estas ignobeis

façanhas. Os heróes da Itaule pégre.. os que matam
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para roubar, desprezam c ridicularisam os pat ifes

da bassc pégre. os sin"lplcs gatunos ele relogios e
carteiras.

Quanto maior é o numero de crimes, mais

sceleraclos os feitos, l11éLis importante é a. conside

ração dispensada ao 1110nstro pelos outros crimi

nosos da prisão. Tratam-no com a respei tosa

attençâo que se dispensa a um legendario gene

ral. As mcmorias que escrevem cstão cheias das.

descripções detalhadas de seus crimes em um

estylo épico e campalludo.

.Mas esta ferocidade bravia não qucr dizer

coragcm. Pelo contrario, os criminosos são em

via de regra uns l11iseraveis covardes. Par,l mata

rem um só homem, reunem·se Clll numeroso

grupo, ou atacam-no de traição e ele emboscada.

Suas victimas são ele prefcrcllcia velhos, mulheres

e crianças. Fanfarrões, pcrdem logo a attitude

diante a resistencia cllcrgica. Serafini, chefe de

policia de Ravenna, soube que um assassino dos

mais pcrigosos. andava apregoando quc iria ma

tal-o; manda chamal·o á sua presença, dá-lhe uma

pistola carrcgada e convida que faça fogo. O

assassino treme e cmpallielece c Scrafini então
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expulsa.o de sua presença, depois ele o haver

esbofeteado. El~111S Linds fechou-se um dia em

um quarto com um galé feroz, que taalhclll pro..

palava matai· 0, fez-se barbear por c\lo e o despe·

c1iu depois, dizendo: {I Eu não ignorava teus pro

jcctos, mas clC'prczo·tc tanto que não julgo-te Col

paz de cxecutal·os. S/) c sem armas valho mais

do que voces todos reunidos.) Corre estudou a

altitude c1us criminosos diante a guilhotina c a

maior parl"c dclles morreu igtlobilmcntc, c;01l1 co

vardia c terror, como Castaing, Bcnoit., ]1arré,

Campi, Nlarch,tIlc1oll, ou apl\s t\1Yla luta desespe

rada com I) executor, como 511cccdclI com Trop

pman, ou <'IHão apparcntam uma pose cynica c

thcatr.tl, que nfLO é a coragem serena e calma,

como Laccnaire e Prado.

Ollicntos e vingativos, n'sentüm com vi\'aci

cl;\de as nffcllsas illsignitlcantC's C por estes frivu

los motivos n;io hesitam 0111 malar.

Lacenain::, que era litterato, cclebl'olt em ver

sos o prazer ela villg·ança. « Ver expirar o homem

que odi(li~, l1ízia E'IIC, é UI11 prazer di\'illO J que in

felizmente só pro\'ci cm pequenas gnt'léls.) Um

barrlO italiano mandou assassinar o vigario da sua
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p;1rochia, porque não fez, el11 uma procissão, pa.

rar diante da sua porta a imagem da Virgem.

Renaud, de 22 an1105, tcndo tido lima ligeira

altercação com seu amigo Foy, que durante

muitos <l11110S o havia sustentado, fere-o c tenta

ati"ral·o em um poço.~: preso, processado, e de

pois que cUlllprii.t a pena, saindo da prisão, foi

logo matar seu élmig'o, que aliás lhe havia per

doado o primeiro crime. Sanaricl1n, antes de

morrer, pedia aos bandidos de seu grupo que

matassem certos campo\\ezcs, com os <juaes não

tinha alie podido regular as suas contas.

Ao cffeminislllo physico, notado pelo eminente

professor ],ombroso, corresponcle o cffeminismo

mora\. .i\. \·aidade é na mulher u mais forte de

seus sentimentos, a corcla. sensivel que llunca

deixa de vibrar, o lado fraco que chega até a.

depravar as mais honestas e corromper as mais

puras. O criminoso é como a mulher, essencial

mente vaidoso, fofo e inchado como um balão,

atacado de um prurido de fazer falar sempre de

si, de attrahir sobre sua pessoa a élttcnção IJu,

blica. 'Vt\.sko, assassino russo, de 1<) annos. mata

lima familia inteira, unicamente para que SClt
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crime hediondo attrahisse a attenção de S. Peters

burgo e fosse o asstll11pto de toc1as as conver

.saçôcs. Prado) o audacioso assassino de 'Marie

A.gllctant, ora' intitulava-se conde de Linska,

ora filho de um presidente da Rcpublica do Perú;

dizia ter tido felizes aventuras com formosas cla

mas aristocraticas e fcito na guerra proezas de

heróc. Laccnaire em suas memarias referia-se á

sua pessoa sempre com o maior respeito, enamo

rado Narciso de sua superioridade. Pr.lllzini, du

rante o processo no tribunal do jury, quando es

tava em jogo sua cabeça. tomava attitudes de

comico, poses theatracs, lançando ternos olhares

ás senhoras que occ.upavam as galerias reserva

das. Fclix Lcmaitrc, o precoce c pervertido as

sassino ele uma criança de 6 annos, cmquanto

csperava na Pctitc R.oquette seu julgamento, só

tinha uma preoccupação: saber se os jornaes illus-.

trados haviam publicado seu retrato.

Esta excessiva vaidade é talv~z o sentimento

mais constante, mais firme na alma do criminoso,

porque em todos os outros clle é vario, incons

tante, modificando-se bruscamente, segundo as

·cmoções do momento, sem essa persistcncia e
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·unidade que define o caracter do homem normal.

Um forçado, diz Dostojowesky, referindo-se aos

prisioneiros da Siberia, casa·se, tem filhos, vive

muito bem neste Jogar. e repentinamente, em

uma bel1a manhã, desapparcce, abandonando mu

lher c filhos, sem causa, sem motivo, com estupe

facção de sua propria familia e de todo o lagar.

LOl11broso, confirmando esta observação, cita os

,exemplos de Gasparonc, impellido ao seu pri·

111eiro assassinato pelo amor de uma mulher e

matando pouco tcmpo depois esta amante por lhe

tcr feito lima leve censura, e de Thomaz, que,

·amando loucamente sua mãe, a precipitou ela

janella em um acccsso de raiva.

A religiosidade nos criminosos depende muito

-do mcio onde nasceram. São crentes fervorosos,

indiffcrentes ou sccpticos, segundo o paiz onde

vivcm é mais QU mcnos agarrado ás suas tradi

ções religiosas. Em geral os italianos são crentes

·e até mesmo, principalmente nas mulheres e nos

salteadores dos campos, hei uma certa alliança da

religião com o crime, porque têm clles por cos

tume fazer promessas e votos aos santos de sua

-devoção para que possam levar a effeito os crimes
A NOVA KSCDLA PENAL 10
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projccta<.los. É assim que a Lambeccari promettia

um calicc a Nossa Senhora de Loreta se conse·

guisse envenenar o marido. Em geral os parisien

ses, observa Laurcnt, são sccpticos. indifferclltes,

tendo alguns um certo orgulho em blasphemar e

escarnecer dos mystcrios mais augustos da rcli

gif'lO.

Inimigos do trabalho forte c aspero, sem ha

bitas de providencia c economia, ociosos e dissi

pados, os criminosos têm em grande escala a

paixão elo jogo. Um galé, recolhido it enfermaria

da casa central de S. lVriguc]1 mOrreu de fome,

porque jogava sua magra dieta de sôpa c de

vinho. H..auscgni esquecell-se que estava conde·

Illnac10 ;'t morte, absorvido 110 furor do jogo. Os

salteadores de Lcmairc jogavam som interrupção

dois c mais dias. Entretanto (: muito mais fraca

sua inclinação pelas mulheres.

O Dr. Emilio Laurent, estudando os crimino

sos de Paris, refere que frequentemente ouvia

muitos dclles} jovens c vigorosos, dizer que pre·

feriam um copo de vinho Ú mais bella das l1lU·

lheres. Naquelles mesmos que não se mostram

tão refra<.:tarios aos cncantos elo bello sexo, o
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amor nunca se eleva a um sentimento poetico,

ideal, puro; é sempre bestial, grosseiro, de uma

baixa sensualidadc. passando rapidamente da

paixão il indifferença, ao adio. Outros fornecem

verdadeiros casos pathologicos das mais degra~

dantes aberrações genitaes. São os pcLit~jl'Sl'S,

C0l110 são conhecidos no m'goL parisiense estes

miseraveis que vivem do cOlllmercio do seu corpo,

como as prostitutas.

Finalmentc, ha ainda a vasta classe dos soule·

llcurs, destes garotos que fornecem o grande CI)l)

tingentc ele laclrões e assassinos, que far.em da

exploração da mulher o unico meio ele vida, gor

dos, fortes, robustos, gastando o dinheiro que as

infelizes obtêm ú custa de degradante prostituição.

Taes são os caracteres mais notaveis que dis

tinguem O criminoso nato, caracteres que não se

enc.ontram uniformemente em todos elles, mas

que na maioria dos casos se apresentam para

orientar o juizo do criminalista sociologo. Nem

se diga que a falta de alguns destes clistinctivos

possa destruir a luminosa classificaçfw de Enrico

Ferri. Onele se encontra 110 organismo hUllHIIlO,

tão complexo, esta uniformidade que os ideologos

•



Os fadares do cnme

I

A sociologia criminal, como a comprchcndcm

os anthropologistas italianos, não se preoccupa

sómente ela classificação scientifica dos criminosos

e do estudo de seus caracteres anatomicos e psy·

chologicos. Faz tambem parte importante dclla o

estudo dos factares, das causas que contribuem

para o desenvolvimento Oll diminuição do crime.

Estes factares são divididos em physicos,

physiologicos c l11ora05. Dos physicos, o mais

importante é o clima; dos physiologicos, a here

ditariedade; elos 1110racs ou sociacs, a instrucçfLO,

a educaçfLO, as J.Jrofissõcs, a miseria, a riqueza, a.

civilisação e o progresso.
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A influencia do clima sobre o desenvolvi

mento da criminalidade pelas variações atmos

phericas do frio e do calor foi magistralmente

estudada em um artiS'o publicado a 28 de maio

de 1888 na Revista. Scien/ijica pelo Dr. Lacassagne.,

O eminente professor de medicina legal estudou

pacientemente as estatisticas criminaes da França

ele 1827 a 1870 e dessa analyse de algarismos

chegou a formular lima lei scientifica. Os attenta

dos contra a personalidade augrncntam no verão

c diminuem no inverno; os attcntac10s contra a

propriedade augmclltam no inverno e diminuem

no verão. Seria fatigante reproduzir os algarismos

que comprovam com o argumento irrecusavel

das cifras a lei do Dr. Lacassagne.

Basta citar o resulllo. Nos mozes de verão

deram-se os seguintes attentados contra a pcrso~

na-Iidaclc: em junho 8.033, em julho 7. 2 82.

Nos mczes de inverno a cstatistica baixa; em

novcmbro 5.691, em dezembro 5.611 .

Agora quanto aos attentadoii contra a propric~

dade.

Nos mezes de inverno a cifra é elevadissima;

,em novembro 16.053, em dezembro 16.879.

~,...-
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Nos mezes de verão observa-se-a baixa; em

junho '3 ..\9.5. em julho '3.336.

O Dr. Corre, em seu interessante livro Crime

e Suicidio, traz novos argumentos em favor da lei

do Dr. Lacassagne, demonstrando sua veracidade

em relação ás greves, aos suicidios e ás revoll1~

ções_ As greves em França rebentam mais fre.

quentemente em junho e julho, nos mezes de

mais calor. Os suicidios augmentam em junho e

julho, decrcscem em novembro e dezembro_

A estatistica ele 1886 deu o seguintc resul.

tado: em junho 261, em julho 283, em novcmbro

146, em dezembro t JO. A.s grandcs revoluç.ões da

França surgiram nos mezes ele verão. A tomada

da Bastilha teve logar em 14 de julho de '7 89;

a revolução de 1830, que derrubou Carlos x, foi

em junho; a de' 1848, que expulsou Luiz Filippe

e proclamou a Republica, em julho. Estudando os

criminosos italianos em sua Sociologia c,'imillal,

Ferri verificou a exactidão da lei do Dr. Lacas.

sagne, isto é, que os crimes contra a persona.

lidade augmentam no verão e diminuem 1)0 in.

verno .e que os crimes contra a propriedade

augmentam no inverno e diminuem no ver~to.
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Razões scientificas dernonstram que essa lei não

é l1n~a simples coincidencia de algarismos. No

VerflO o calor é mais forte, a luz mais ardente. O

calor accclera a circulação do sangue, torna o

homem mais bulhcnto, mais amante de discussões

e rixas, d'onde originam-se assassinatos e feri·

mentos. A luz telll uma grande força irritativa "',

sobre as ccllulas nervosas. Isto observa-se bem '

llas penitenciarias e nos hospícios, onde as esm

'"as acalmam promptamente os delinquentes peri

gosos e os loucos agitados. O inverno é a estaç.ão

tcrrivel para as classes proletarias da Europa.

O homem tem necessidade de mais vestllario,

de mais alimento, de luz para se aquecer. Acos

sado pela Illiscria, falta-lhe forças para resistir.

Outros commettem O crime muito propositalmente

para serem presos, porque os melhoramentos

trazidos nas penitenciarias em relação á alimen

tação e ás condições de salubridade e de hygiene,

tornam a cadeia um hotel gratuito e confortavel.

] Iereditariedadc, definem Littré e Robin em

seu Dicci01la.rio de JJ1edüina, é a transmissão dos

ascendentes aos descendentes de suas particulari

dades ele orga!1isação e aptidão. Coube ao grande
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naturalista inglcz Darwin a gloria de haver em

seu celebre livro - A o1·igcm das cS/icei,:s - forlllula

do pela primeira vez a thcoria da hereditariedade.

Mas, apezar dos trabalhos de Lucas, "Morei, .Lasc

gue, :tvIagnan, 1\1oreau, de Tours em França, de

Lombroso e j\IIarro na ltaHa, de Bruce Thompson

na Inglaterra, a hereditariedade é um desses phe

l1omenos physiologicos, sobre o qual a sciencia

ainda não lançou a luz intensa e viva de um 11010

phote que dissipe todas as trevas e allumie todas

as obscuridades. Em seu ultimo romance, o Dr.

Pascal, descreveu Emilio Zola com seu costumado

vigor de est)'[o as hesitaçües e as perplexidades

de um grande medico diante de pbenomcnos

obscuros da hereditariedade, que escapam á for.

mulação de uma lei, incxpugonaveis em seu mys

terio. Entre esses o mais curioso Ó scm contes

tação o atavismo, pelo qual o desccndente, Clll

vez de continuar o typo de seus progenitores

directos, reproduz os traços de antepassados

longinquos já até perdidos na recordação dos

sobreviventes. Lucas refere um exemplo curio

sOo Uma negra da Virginia, casada com um

negro, teve uma filha branca. Não havcndo du-
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vidas sobre a fidelidade da mulher, lembrou-se

o marido de que era branco um de seus avós e

assim reproduzia sua filha pelo atavismo as qua

lidades de seu antepassado longínquo. O almirante

v\Tard comprou essa criança e fui ella exposta na

Sociedade Real de Londres. Poucas leis têm sido

aceitas como perfeitamente definidas para expli·

cação da hereditariedade. Sabe-se apenas que ella

ê conservadora c progressiva, conservadora no

sentido de transmittir as qualidades recebidas,

progressiva 110 sentido de melhorar e aperfeiçoar

essas mesmas qualidades; que se transmittem as

qualidades espontancas e naturaes, como a côr

dos olhos c dos cabellos, os traç.os physionomicos.

etc., mas não se transmittcm as qualidades artifi·

ciaes, como a cauda cortada nos cavallos, as ore·

lhas mutiladas nos cães: que ella se transforma

para mais ou para menos; assim, por exemplo, de

um neurasthenico póde nascer um louco e o filho

de um louco ser apenas um desequilibrado. Mas,

apezar da obscuridade que ainda envolve este

facto physiologico, tem-se já certeza que a here

ditariedade psychica é um facto tão incontestavel

como a hereditariedade physiea.
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o proprio Darwin é um exemplo, filho de um

medico, neto de um naturalista. l--heckel refere o

caso da familia Bach1 composta de 22 membros,

que todos eram musicas. A historia das familias

reinantes é um argumento persuasivo. Dé.l familia

Julia proveio esta série de monstros, estes ceza·

res sanguinarios, pedi.dos, loucos, que degrada·

ram o imperio romano.

Os Borgias assignalaval1l-se pela libertinagem

mais desenfreiacla desele o amor grego até o

incesto.

Os Medieis distinguiam-se por Lima falta abso·

luta. de escrupulos politicos e por uma protecçào

intelligetlte e disvelada pela litteratura e pelas

artes. De Joatltla, a Lonca, veio para a llcspanha

uma série de "filippes supersticiosos c fanaticos que

acenderam em todo o paíz as fogueiras ela inqui

sição. De Guilherme, o Taciturno - o grande

principe de Orallge, recebeu a Hollanda uma elyné.ts

tia ele estadistas illustres. No direito penal a here

ditariedade estA demonstrada ser uma das cau

sas mais poderosas, mais productoras do crime.

Sichart fez a estatistica da penitenciaria de

que é director e ahi demonstrou que um terço
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dos prisioneiros descende de pais ou ele mães

condell1l1ados pela justiça e dos dois terços res

tantes mais de metade descende de loucos, epile

pticos, degenerados e alcoolicos. I\Jenesclon, o

celebre violador e assassino de uma menina de

sete alll10S, era filho de pais alienados. LOl11broso

conta a historia da familia de Antonio Alassia
•

epileptico, cllvencnador ele sua mulher. Teve elle

nove filhos. As quatro filhas foram todas prostituo

tas c dos homens um era assassino, outro ladrão'

outro maniaco, outro morreu e111 uma rixa, outro

emigrou para a .Amcrica apoz um crime.

De 1822 a 1027 a familia Villard, e\11 França,

se distinguiu por numerosas façanhas. Em um só

processo oito membros foram conc1cmnados á
morte, quatorze presos tinham ele responder por

cinco assassinatos, seis incendios, quarenta e

nove roubos. Em dez annos commetteu c1Ja mais

de mil roubos. Bruce Thompson cita uma familia

composta de quil1~e pessoas, quatorze condemna

das como moedeiros falsos c lima por haver incen

diado a casa para receber a imporlancia de uma

companhia de seguros.

Na America uma mulher de l\Jotgar teve em
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dois seculos uma descendencia de 900 pessoas,

destas 200 eram criminosas, 200 vagabundas ou

alienadas. Juke teve uma geração de 709 descen~

dentes, sendo 76 cOlidem nados por diversos cri

mes, 142 vagabundos, 128 prostitutas e T31 doen~

teso Sobre 507 criminosos l\1arro achou 235

descendentes de pais a1coolicos, 64 ele alienados

e 58 de epilepticos. Diante estes dados é inutil

reproduzir mais exemplos para delllonstrar que

a hereditariedade é um dos factos mais poderosos,

uma das causas mais efficielltes do crime. E é

por esta razão que os anthropologistas italianos

a invocam comÇ> um dos argumentos mais fortes

para a sustentação da pena de morte.

No segundo congresso de anthropologia cri~

mina1 reunido em Paris, em agosto ele 1889.

.i\Lme Clemence H...oyer sustentou que a ltercdita~

riedade actua principalmente com mais força nos

11Icsll(os. A historiaI diz ella, nos mostril que os

actos mais il11moraes, mais contrarios não s/lI11ente

á natureza humana, mas á natureza 'de todos os

seres organisados, se multiplicam principalmente

nas épocas de grande civilisação, flue são as de

grande cruzamento de raças. SiJe os mesliços não
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são de nenhum modo degenerados physicos, se

mesmo algumas vezes etles parecem ricamente

dotados, tanto ao ponto de vista de energia vital

como de intelligencia, póde~se dizer que entre

elles sua intelligencia parece tanto mais aetiva e

poderosa quanto nunca é refreiada pela cons~

ciencia.

II

:Muita gente illustrada pensa ainda que o

desenvolvimento da instrucção primaria tem por

cffeito diminuir o desenvolvimento da criminali·

dado. Em todas as festas littcrarias cíta~se logo

ti celebre phrasc - abril- escolas é fechar cadeias. E

disputa-se a paternidade deste pensamento genial.

Uns attribucm a S. Paulo, outros a Victor ]~[ugo,

outros a Eugenio Pelletan, outros a Castilho. Não

vale a pena disputar a gloria da invenção. O

celebre pensamento nflo passa de uma maxima

falsa. É hoje uma verdade demonstrada que a

instrucção primaria nào influe absolutamente nada

como factor repressivo do delicto.

Os modernos escriptores, como Garofalo e

".,
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Tarde, já eliminaram este erro. As estatisticas

de ']\'[arro na Italia e do conde de lIaussonville

em França provaram que a instrucção primaria

tcm nestes ultimas annos muito se desenvolvido

e que a criminalidade tambem muito augmentou;

que antigamente, quando ella era rara, era grande

.o numero dos criminosos analphabetos; mas hoje

que está diffundicla é tambem grande o numero

dos criminosos que sabem ler. Alguns escriptores

julgam até que a instrucção primaria, desacom

panhada da educação, pódc ser uma causa effi

ciente de crimes, despertando instinctos adonne

-ciclos, accendendo ambições superiores á posição

social do individuo. O Dr. Corre é desta opinião.

«( l\.. instrucç.ão é perigosa, escreve eIte, quando

não é apoiada sobre a educação. No menino e no

moço que a possuem sem a segunda é como uma

flôr do mal em terreno virgem, cujo perfume

corrompe. .l\.. instrucção que não consiste senão

em saber ler e escrever, disse Quetelet, torna·se

ordinariamente um instrumento ele crime. I'vlais

do que isso, é uma iniciação no crime. A ins

trncção exalta as curiosidades, sempre perigosas,

nas pessoas nervosas, ele imaginação ardente,
A NOVA I~SCOLA PENAL 11
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como as mulheres e os adolescentes. Qualltas

mulheres nfto têm sido pervertidas pela leitura

de romances, de li vrus de sensação, de dramas

jucliciarios? Eu alludo a este instincto l1l)'stcrioso

ela sexualidade, que illlpcilc inconscientemente

mulhcrC's bem educadas a terem uma"s,)'mpathia

eX'=jt11slta pelos heroc5 do crime. Cartucho, Co·

gnard, Troppmall, Pranzini j Prado) tiveram a

compassiva piedade de almas femininas, que nã.o

suspeitavam a natureza real dos seus sentimen

tos. A que impulsividades conduziriam taes seno

timentos exaltados pela leitura, transformados

sob a seducção do cstylo c os paradoxos ele

ccrtólS escolas Iittcrarias? O operaria se exalta.

e ab...·lllcloll.lril o instrulllento da sua profissão. Eu

ti\'c occasião de assistir a um excmplo bem

caracteristico. Um filho de opera rio, CJue teve

alguns successos nos bancos escolares, intelli

gente, mas clcscCJuilibr:tclo, se cal loca como rei·

villLlica<-1or dos direitos da sLla clél.sse. Tomam-no

ao sório. Aos 22 allllOS cllc declara saber toda a

SClenCltl s0cial na ponta ela Iingua. Com uma t;tl

SC1CnCI<.l nflO quiz ser mais operaria, fez-se jorna

lista. O resultado ele tudo isto foi, após algumas
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ac(~ões pouco dGlicadas, uma tentati va de assassi·

nato em Ulll bllrgllez que n[lO applíludia seus

artigos de polemica c uma ccnclemnação a cinco

annos de trabalhos forcados.»•
Tarde louva e exalta a instrucção superior

(;01110 causa repressiva de delictos. A prova cst!l,

diz ell(!l na fraquissirna contribuição das profissões

liberaes, elas classes letradas, para o contingente

criminal da llaçfLO. O Dl'. Corre emitle opinião

contraria. «A sciellcia, escreve clle, eleva sómente

aquelles que são susceptiveis de elenl.i;ao pela

hereditariedade ou pela correcção da educação.

Quanto aos outros, ella ensina os meios apcrfei~

çoados elo crime j a um os processos que assegu

ram a impunidade após um envenenamento i a

outro a maneira de executar falsiuades a abrigo

das investigações mais sagazes i a este o segredo

de fazel' passar estofos de algochi.o C0l110 tecidos

de seda ou procluctos sem nome como generos

alimcnticios; a aquelle a arte de fabricar a baixo

preç,o contl'afacçõcs dos grandes mestres vendidas

a preço fabuloso como originaes.~) Já Lepelletier

soltou UI11 c10Cjucntc grito de alarma contra os

perigos ela instrucç,fLO superior, que allgmenta ex~

*
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traordinnriamcnte o numero dos dec/assés. 1\11e pa

rece que o Dr. Corre exprime uma opinião mais

verdadeira do que a de Tarde. A instrucção su

perior não modifica o caracter. Um homem pócIe

ter um grande gcnio, uma vasta illustração e ao

lnesmo tempo sentimentos os mais baixos e cor·

rompidos. O genio de Bacon abriu á sciencia

moderna pela renovação do methado experimen

tal estes largos horizontes, que trouxeram as gran

des descobertas do nosso seculo. Elle foi entre

tanto um amigo perti.do c ingrato, um magistrado

venal. A intelligencia de La Place percorria des

assombrosamente os espaços infindos da mecha

nica celeste e eIle fazia·se pequeno e humilde

diante os poderosos da terra, servindo a todos os

governos na infamia das intrigas e das abjectas

bajulações.

Catharina, a grande, da Russia, elevou sua

paU-ia a potencia de primeira grandeza, mas sua

viela está cheia de crimes, e a devassidão de seus

costumes recorda as torpezas de Messalina. Quando

a perversidade da alma suffoca o sentimento da

honra e abafa O grito da consciencia, a sciencia

é um presente funesto. Serve apenas de instru-

- 169 -

menta aperfeiçoado para a concepção calma, pre·

meditada e fria de crimes hediondos. A thcse que

Paul Bourget desenvolveu em seu admiravel es

tudo psychologico O disci/Julo, nflo é apenas ullla

fantasia de romancista; encerra grandes c pro

fundas verdades, demonstradas na realidade posi

tiva dos factos. Foi a Scicllcia do Dr. La Pom

merais que lhe pcrmittiu o emprego ela d(r;italina,

desse veneno ate entã.o pouco conhecido e que ia

escapando ás investigações da medicina leg·al.

Foi í:l illustração litteraria de Chal1lbigc que

lhe deu prestigio para deslumbrar c seduzir uma

senhora de reputaçã.o immaculada até atirai-a

semi-louca no drama sangrento de Sidi·,Mabrouk.

O argumento da estatistica criminal invocado por

Tarde não é procedente. Se as classes illustradas

fornecem um pequeno contingente á criminalidade

é porque ellas tambem constituem uma grande

minoria na população de um paiz. l\1as, como·

bem observa o Dr. Corre, á proporção que se vão·

desenvolvendo os estudos liberaes, vai tambem·

augmentando o numero de criminosos mais ou

menos illustrados. Pranzini, Campi l 1vIarchanc1on,

possuiam uma instrucção acima da média. Crollzet
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e Castelman, os recentes ladrões que tanta sensa

ção produziram, eram letrados. As penitenciarias

do futuro parecerão com um congresso de sabios.

E agora neste drama do Panamá que acabou

de um modo tão triste para a dignidade da magis

tratura franceza e para a probidade ela sua admi·

nistração, estavam envolvidos além de um grande

numero de politicos mais ou menos distinctos

como Rouvier e outros, engenheiros de celebri

dade universal como Lesseps e Eiffel.

Nos escandalos bancarias de Italia já começam

a figurar tambem nomes que eram antes uma re

putação de gloria.

Os capellãcs das prisões soltam hymt10s enthu

siasticos, celebrando as virtudes da illstruqlio

nligiosa. É lima agua milagrosa de Lourdes, que

purificá conscienci::ts pervertidas, s~m escrupulos

e sentimentos de especie alguma, fazendo-as sur

gir limpidas e crystaJinas, para o arrependimento

e a regeneração. Os santos padres são rictimas

do seu zelo religioso ou illudidos pela hypocrisia

refinada dos delinquentes celebres. A religião é

inefficaz para reprimir os illstinctos criminosos do

.mO-DJ..em. As labaredas do inferno não atemorisam

"
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a consciencia para c1"eter as suggestães do odio.

da vingança, da libertinagem, do dinheiro.

Em Paris, onde os" criminosos, segundo os

descreve o Dr. Emilio Laurcnt, são atheus, que

cospem as mais torpes injurias sohre os m)'ste

rios da religião, ellcs sobem á guilhotina recu

sando as consolações do padre. Eyraud repelliu

o sacerdote que o acompanhava como um impor

tuno. R.avachol soltou blasphemias, que horrari·

saram os circumstantes. Na Italia, onde a fé

religiosa é mais intensa e mais Yiva, cl!es fazem

promessas ás madonas e aos san tos de sua cleroção "

para que sejam coroados de feliz exito os crimes

que projectam. E depois, ainda cobertos de san

gue de suas victiméls, vão cumprir estes votos

sacrilegos,

Póde ser que em alguma alma piedosa o receio

da justiça divina abafe e suffoque o pensamento

do crime. 1\{as com certeza trata-se ahi de um

C/imillaloide, de um criminoso de occasião. No

<lelinquente nato, que se caracterisa pela fria

insensibilidade moral, a instrucção religiosa nada

vale. Ellc continúa a matar e a roubar, apezar de

ouvir missas e de rczar ao dormir. Outr'ora em
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nome da religião o fanatismo exterminou povos~

queimou hereges, accendcu guerr.-'l.s.

Hoje pela tolerancia elJa não é mais, como

ainda pretendem alguns lin'cs pensadores mais

exaltados do que justos. lima causa efficicntc de

crimes. !\1as tambem não é Ulll factar repressivo.

É uma força quasi cxtinct~l. que não pncle ser

contemplada nas alavancas da mcchallica social.

No ponto ele yista da sociologia criminal, a

pala\'ra educarão nfw se emprega em sua acccpção

rcstricta, em seu sentido pcc1agogico. Tem uma

significação mais larga, comprehendc O conjullcto

de influencias externas, a série de sccnas que o

menino vê se desenrolar diante os seus olhos e

que actualldo sobre o seu espirito e sell coração

lhe imprime habitas moraes, lhe f6rma o caracter.

O probkma ela educação tem um duplo aspecto,

em rcla,f:o á infancia e em relação á maioridade.

Divergem radicalmente as autoridades compe-
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tentes acerca da influencia da educação sobre a

infancia.

Fouil1é, em um artigo celebre publicado na

Rtvis/ll dos Dois lJ111lldos, de 15 de setembro de

It:S4, sustentou a influencia omnipotcnte da edu~

cação sobre o caracter do menino. Elle será bom

ou múo, honesto ou pervertido, digno ou critlli~

11050, segundo a educação que lhe f('Ir dada na

infancia. Toda criança é má e isto é uma verdade

confirmada pela observação unanime dos pec1ago4

gas. Ella é cruel, deleita·se em maltratar os ani4

méles, em perseguir os velhos, os mendigos, os

enfermos, cégos c aleijados. É egoista, esquecen...

do-se fe\cillllente de seus pa.is e innfLOs, dos seus

companheiros de brinquedos. 1\1ente audazmente.

Furta o que póde apanhar. CalumnÍa, attribuindo

sem hesitar a terceiros innocentes as suas traves

suras. Não tem o sentimento do pudor.

Agita-a o instincto de destruiçflO. Grethe

refere em sua auto·biographia que em sua illfan

cia, tendo um dia ficado só em casa, abriu os

armarias e atirou pelas janellas toda a. louça e

porcelanas nelles guardadas. É portanto a educa

ção que fórma e desenvolve o caracter. Bem c1iri-

i"
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gida, ella rarA deste mostrengo um cidadão digno

e util. Continuando os máos exemplos, a criança

ainda mais pervertida se tornará. No segundo

congresso de anthropologia criminal lVr. mo Pau

line Pigeon abundou na mesma doutrina ele Fouillé.

«A escola de que SOLl dircctora, diz a illustre

educadora pal"isiensc. recebe meninos dos dois

sexos que suas molestias fazem excluir das esco

las ordinarias. Antes da creação desta escola,

muitos meninos, cujos pais, trabalhando fóra de

casa, não podiam vigial·os, passavarn a maior

parte do dia a correr pelas ruas. Se n~to eram

pequenos vagabundos 110 sentido absoluto da

palavra. tinham muitos defeitos inhercntes a esta

classe. Occupei me mais especialmente dos meni·

nos de cinco a quinze aonos e posso affirmar

que cntre cllcs não encontrei um s6 que se mos

trasse indisciplinado ou mesmo insensível aos

-cuidados de que era objecto.) i'
Espinas emitte opinião radicalmente contra·

ria. Em seu entender a educação só corrige e

eleva o caracter dos meninos quando estes não

têm uma hereditariedade, carregada e lugubre.

É certo que as crianças na primeira infallcia são
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más e viciosas. 'Mas a evolução psychica é seme

lhante á evolução physica. ])0 mesmo modo que

o fcto na vida utcrina percorre todas as differen

tos fórmas (b. animalidade desde as mais rudi

mentariéls até o homem actual, assim tambem o

sentimento pC'rcorre toda sua escala e\'o\uliva,

desde os instinclos primitivos da besta· fera até

ás emoções ,altruistas e generosas que caracte

risam o nosso tempo. Na puberdade os sentimen

tos se precisam, o caracter se define. Os bons

corrigem se e aperfeiçoam·se pela educação. Os

máos continuam máos, qualquer que seja o 111C

thodo educativo empregado. A expericl1cia de

todos, os pedagogos refere innullleros exemplos

de meninos incorrigiveis.

Garofalo acha o problema de difticil solução.

A hereditariedade apresenta o phenomeno do

.<ltrlvismo, quc pódc destruir a hcrança il11mediata.

Depois ha no sangue do menino o cruzamento

,de instinctos maternos e paternos.

Se um dos progenitores é perverso e vicioso,

o outro póde ser honesto c puro. Qual delles

predominarú? O que lhe parece averiguado é

que a má educação perverte sempre pela força
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arrastadora do exemplo tão poderosa na in·

fancia.

Se na infancia é duvidosa a força da educação,

nflO ha hoje mais duvidas sobre a sua inefficacia na

idade viril. Depois que o homem attinge á maio·

ridade, depois que tem implantado em seu cere

bro e em seu coração um certo numero de idéas

e de sentimentos, não ha educação que lhe modi

fique o caracter.

O sonho da escola correccionalista é hoje uma

utopia desprezada, um erro pulverisado pela

experiencia. quotidiana dos factos. O numero dos

reincidentes sempre em augmento, confirmado

nas estatísticas de todos os paizes da Europa,

demonstra a incorrigibilidade do criminoso nato

e do criminoso de habito ou profissão.

Os escriptores socialistas consideram a miseria

como uma das causas mais productoras de crimes.

O celebre caso de João Valjean, tão esplendida

mente descripto por Victor Hugo nesse estylo

que tem a sonoridade do bronze e o brilho do ouro,

não é uma creação fantastica de poeta. O prole

tariado europeu, usufruido pela ganancia judaica

dos capitalistas, é impellido ao crime pela fome

I
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e pela miseria que o atormentam. Turati em seu

celebre opusculo - O Delicio e a Questão Social

- formulou scientificamente as theorias do par

tido socialista, que aliás são esposadas neste

assumpto por autoridades da ordem do Dr. Lacas·

sagne e do conde de lIaussonville. A miseria, diz

elle, é um dos factores mais energicos da crimi·

nalidade. O augmento successivo dos delictos é

devido á organização artificial da sociedade. Cor

rigida essa organização, regularisadas ele um modo

equitativo as relações economicas do Estado, a

consequcncia immediata será a diminuição da

criminalidadc. Para demonstrar sua theoria reear-·

reu Turati ás estatisticas criminaes. Quasi todos

os delinqucntes em materia de roubos e furtos

pertencem ás classes proletarias da sociedade.

Sempre que ha falta de colheita, sempre que

apparece a fome, augmcnta logo a criminali

dade.

Na Baviera, a cada augmento do preço dos ce

reaes, corresponde um roubo de mais sobre uma

população de 100.000 habitantes. Na Prussia, em

1862, estando muito caro o preço dos generos ali

mentidos, os delictos contra a propriedade deram
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uma proporção de 44. %, Cessada a crise, a esta

tística desceu o 41 %,

Garofalo levanta-se COIll energia contra a thco·

ria de Turati. O sentimento que impellc o inc1i~

viduü ao crime, diz ellc, nflO está em uma C011

diçflO cconomica especial, mas em um estado psy

chiev lodo particular. onde haja auscllcia ou dimi

nuição elo instincto de probidade c ao mesmo

tempo illconscienci~ ela boa rerllta\:~o que se

clcscj'l gU<1rc1ar intactél. Em vez ele declamar con~

tra a miseria do pl'oletari<1clo os escriptorcs socia·

listas deviam combater o mal-estar cconomico

que se revela pela voracidade dos appclilcs. Nil1

gucm quer \imitar suas ambiçôcs aos seus recur·

sos de vida. Todos desejam avidamente os gozos

c os luxos que a civilisac;'.ão moderna offcrecc. ()

operario sonha a vida <lo contra-mestre, este a do

cngenheiro, este a do proprictario, este a do

banqueiro miliionario, que por sua vez atira-se

ás mais arrojadas a \lcntu ras fi nélncci J"êlS para dupli

car sua collossal fortuna. O caso de João Valjean,

como bem absolTa Frank em sua Plúlosophia do

direi/o pCJla/~ é lmpossi \lol ele sllcccclcr. Em toda

cidade um operaria <:letivo c intclligcntc acha

\1
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trabalho, não precisa furtar um pedaço <.le pi'ío

para viver. Tolstoi' visitou os bairros miseraveis

ele .l\'[05COW c só encontrou uma mulher que dizia

nfw comer ha dois dias. Os argumentos de Turati

não resistem á analyse.

Se é certo que nos crimes de roubo e de furto

a maioria dos delinquentes pertence ao proleta~

rindo, é tambem certo que as classes elevadas

fornecem o contingente de outros delictos contra

a propriedade, C01110 as falsidades, os est('lliolla~

tos, a moeda falsa, as f.-dlencias, o suborno, o pe~

cuia to, etc. Na Ttalia, em 1880, C0111111C'ltcralll os

proletarios 1<l.51~1 dclictos e a burguczia 2.011. A

população d.1. ltalia é de 28,450.-15 I habitantes.

O reCCllSe<lmcllt'o deu a cstatistica de Zj llli

lhtlCS ele operarias e ele trcs milhões de proprie~

tarios. Vê-se portanto que o contingente fornecido

;'l criminalieladc pelo proletariado nflO é supcri(lI~

ao c1<1 lHlrguczia. Na Baviera c na Prussia as <'5·

téltisticas dcmonstram que quando desce a cifra

dos rlelictos contra a, propriedade augmcnta a

cifra elos delictos contra a personalidade. O fUlldo

de i1l1l11oraliclac1c social não é modificado, muda

sflmcnte a fónna de dclicto. Havenclo mais bebida
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e mais comida, farto o ventre, o operaria procura

-as tavernas, os jogos, os clubs politicos, os diver

timentos, as festas, os amores, tudo emfi.m que é

causa ele delictos de differente natureza. Resu~

mindo sua theoria, chega Garofal'.} ás seguintes

conc\u!'õcs: 1.1\ A ordem economica actual, isto é.

a maneil'a porque a riqueza está repartida, não é

em geral uma causa de criminalidacle. ~.a As Au·

ctuações que têm logar !la ordem economica po

dem trazer o augmento de uma fórma de crimi·

nalidadc que é compensada pela diminuição da

'Outra fónna.

O Dr. Corre julga que a extrema nqueza c a

extrema miseria podem igualmente ser causas

)Jodcrosas de crimes. ~~\ primeira corrompe, a se

gunda degrada. Sem as energias do trabalho, sem

() estimulo da ambição, dispondo largamente do

dinheiro; que lhe pcrmilte satisfazer todos seus

'Caprichos e fantasias, o homem póde cair em uma

'ociosidade cmbruteccdora e saciado de prazeres

procuraI" requintes e depravações que o arrastam

-ao CrIme.

j\:las tambem sem leito para dormir, sem pão

para comer, cle\'orado de angustias, desesperado.
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póde tornar·se um criminoso e mais de um drama

dilacerante de miserias se tem desenrolado diante

os tribunaes.

O processo da mulher Souhin, julgada pelo

jury de Limoges. em abril de 1889. é um elo

quente exemplo. Esta desgraç.ada vendo preso

seu marido, sem pão para dar a cinco filhos

menores, em um accesso de desespero matou a

todos ellcs e tentou depois suicidar-se, quando foi

salva pela intervenç.ão dos visinhos.

IV

A influencia das profissões sobre a criminali·

dade foi objecto de uma interessante commul1l~

ca(;ão feita ao segundo congresso de Anthropo

Iogia Criminal pelo Dl'. l-Ienriquc Coutagne,

medico perito da justiç.a de Lyão. Na opinião elo

illustre professor todos· os sociologos estão de

accôrdo em reconhecer a influencia das profissões.

mas até onde vai esta influencia e de que modo
A NOVA ESCOLA PENAL 12
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çôes feitas perante a justiça pelos delinquentes

nem sempre merecem fé. Muitas prostitutas, que

procuram o palco como meio de exhibição, são

classificadas como artistas. Para se conhecer él

verdadeira moralidade de uma profissã.o é preciso

sondar-se profundamente os incidentes multi pios,

algumas vezes insignificantes em apparencia, que

se sllccedcm em seu exercicio e apanhar as impro.

bidadcs sabi.éunentc dissimuladas nos processos

civis ou nas operações fillanceiras e industriaes,

absolvidas pelos codigos, sempre atrazados da

cOllsciencia publicél. Não se p(~dc, por exemplo,

como observa Tarde, faler uma idé!a exacta da

criminalic1ade comlllcrcial, sem ter em considera

Ç;lO o Ilumero das fallencias C as condições em

que ellas appareceram.

A. cstatistica official da França em 1886, deu

o seguinte resultado sobre 1,).000 criminosos:
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se exerce ella sfi.o questões que a sciencia. llO

estado aetual não póde esclarecer. Os medicos

legi:slêlS c h.rgienistas têm estudado as particula

ridades physicas devidas ao excrcicio de tal ou

qual profissão. Conhecem-se hoje bem as clefor

m(lç.ões produzidas no corpo humano peli,ls cliffc.

rentes 'especies da actividadc industrial. lvIas

ainda nâu apparecell o philosopho, ao mesmo

tempo biulogo, que, reunindo estes numerosos

elementos esparsos, escrevesse a psychologia pro

Jlssional, fazendo entrilr sob bases seguras este

importante assllmpto no dominio po~iti \lO da alI

thropologia criminal. A materia, portanto, é ainda

obscLlra. E certo que as estatiSlicas criminacs

referem sempre as profissões dos delinqucntes.

?vfas pi'lrél que a estatistica ela criminalidade

profissional tivesse valor scicntifico c moral in

atacavcl, seria preciso, em vez desta repartição

grosseira ele crimes, sob tal ou qual etiqueta, que

se estabelecesse sua proporção, tendo em conta o

numero total dos individuos, exerccndo as dive-r

sas profissões. Infelizmente os documentos offi.

ciaes nccessarios se prest.am difficitmelltc á confcc.

\~ão de semelhante trabalho. Depois, as declar'l.

Proprietarios .

Profissões liberaes

Em pregaclos publicas

Caixeiros.

C01n merciantes

90

35 0

15°

S5 0

500

•



A civilisação moderna, o progresso espantoso

deste secuIa, tem encontrado admiradores fanati

cos e inimigos acerbos. Eugenio Pelletan can

tou-lhe hymnos enthusiasticos. O conde Leão

1'015tol cobriu-o de maldições. Especialmente

quanto á criminal idade é occasião de indagar se

a civilisaç.ão tem contribuido para o augmento

ou a diminuição dos crimes.

Garofalo entende que a civilisação não cria

o criminoso, mas tambem não tem o poder de

destruil-o. A verdade é que a cri minalidade na

França, na Italia, na Allemanha, em toda a

Europa, tem augmentado não só de maneira abso

luta, como em uma proporção ainda maior que

a da população. O 'crime existia antes da civili~
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s'ação, coritinua nella a existir. :Muda apenas a

fórma exterior do delicto.

Antigamente o salteador legendario com a

mascara no rosto e a carabina apontada atacava

os viajantes na estrada com o terrivel dilemma

a bolsa ou a vida. I-loje o ladrão veste-se com a

elegancia apurada de um herdeiro rico, senta-se
•

no vagão de I. a classe e furta a carteira do com-

panheiro de viagem com delicadeza e arte.

Varia apenas a fórma do processo.

Tarde distingue. Toda civilisação, àiz eUe,

atravessa dois estadias, um em que as innovações.

as invenções influem, outro em que cessa este

influxo innovador e os conhecimentos adquiridos

se coordenam e se systematisam. Uma civilisação

póde' ser muito rica. sem ser coherente, como a

nossa, ou muito coberente sem ser rica, como foi

a idade·média. Quando a civilisação é coherente.

quando ha cohesão da sciencia, da religião, do

poder, de todas as fórmas da actividade. a crimina

lidade diminue, porque todos estes elementos

formam uma coalisão contra o crime, augmentam

as forças de resistencia. Quando a civilisação não

é coberente, a criminalidade augmenta pela falta

4°°
1.460

2.27°

7·35°

5°0

5°0
200

5°0

Artistas de profissões alimentícias

Operarias de fabricas e officinas

Operarias de construcções .

Profissões agrícolas .

Profissões nomades .

l'vIilitares e marítimos

~'1endigos e prostitutas.

Sem profissão
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de moral, de religião, de principios, de crenças,

pela anarchia mental, pelo desenvolvimento exa

gerado elos appetites. Antes das guerras punicas,

H_ama mantinha a unidade de crenças religiosas

c políticas e então offereceu ao mundo estes

exemplos admiravcis de patriotismo, de probi.

dadc, de desinteresse, clllfim, de todas as virtudes

privadas e civicas que constituem o homem e o

cidadão. Alas depois da conquista da Grecia,

quando invadida pelo 11111t1d? inteiro, dissolveu-se

ao contacto de povos differcntcs a sua unidade

mcntíll, então os vicias c os crimes, a dissolução

da familia c a torpeza dos costumes attingiram a

esta corrupção espantosa que pareceria incrível

se não fosse tão fielmente descripta nos livros ele

Suetonio e de Taeito. A nOSsa civilisação actual

tem todos os esplendores arrancados ú natureza

pelas descobertas das sciencias experimentaes,

clla porém atravessa uma grave crise psycholo

gica, não tem mais firmeza em suas crenças reli.

giosas e· philosophicas e é a este. vacuo da alma,

$em fé e sem principias, que se deve o desenvol

yimcnto assustador do crime, O augmcnto terrivel

l';1.ô.1. loucura e dos suicidios.
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Polctti formulou sobre este ponto uma lei

.celebre, e que fel i objecto de vivas criticas de

]'ardc e de Garofal0. O crime, diz elle, é o rasul·

.tado ela actividade do homem, como () commercio

c as indusl"rias são fi resultado da sua actividadc.

A primeira é uma actividade malfazcja. a se

gunda lima nctividade honesta. A primeira faz o

objccto da sociologia criminal. a segunda da

economia politica,

lvIas ha lima prop~r\ão entre a activielade

.malfazeja e a activic1ade honesta.

Esta proporção consiste em que a primeira

·cresce de modo muito inferior ao <lugmento· da

.seguncla.

~enr1o assim, n.:io obstante as estatisticas accu·

sarem um <iug'111E'nto tlumerico da criminalic1acle,

.11él realmente uma diminuiçfw lenta e progressiva,

,porque, sob o impulso dos mesmos factores, o

-eommcrcio e :J.S industrias desenvolveram-se pro

.digiosamcntc e o crime. cresceu pOllCO. É facil

.(lC111onstrar a verdade desta lei pelas estatisticas

da França C ela Ttalia. Na França, as estatisticflS

.accusam, de.1826 a 1878, um augmento de crimes

de ,100 ;;l. 25-\. No /1wsmo tempo a actividadç

;
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honesta manifestou-se pelo augmento da impor

tação e eXlJortação de IDO a 700, do orçamento

do Estado de 1°9 a 300, das transmissões here

ditarias ele 1,346 a 3.646 milhões., Duplicou o

imposto de transmissão de iml1loveis entre vivos;

as instituições de bcncficencia puderam dispor de

SOCCorros em uma medida quatro vezes maior e

as sociedades de soccorros mutuos quintuplicaram

seu capital; a produeção do trigo subiu de 60 mi_

lhões de hectolitros a 104 milhões; os salarias

augmentaram perto da metade; o consumo de

trigo e de bebidas alcoolicas duplicou para cada

habitante; a segurança social ficou quasi a mes

111a; porque o augmcnto da força publica foi ape

nas de 100 a 135. Na ltalia, de 1863 a 1879, O

augmento da criminalidade foi de 70°/0, Mas o

movimento cOl11l11ercial augmentou na importação

de 100 a 149 ,e na exportação de 100 a 183. Os

impostos de 61] milhões em 1866 subiram a

1.228 milhões em 1879; as instituições de benefi.

cencia augmentaram seu patrimonio em 38 mi·

lhões.

Ora, se a acti vidade honesta teve este nlOvi·

mento espantoso, se a acti vidade criminal teve
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um augmento muito inferior, a consequcncia é

4 ue este augmento é simplesmente numerico, mas

que tende a uma diminuiçãO lenta e progressiva.

A raz.ão é quc. o desenvolvimento das faculdades

intellectuaes e dfl actividade ecanomica augmenta.

as aptidões de resistencia ao crime.
Comprova-se pelo augmento crescente da emi..

gração e dos suicidios. Os deshenlados da sorte.

os vencidos na lucta da vida, não preferetll mais

o crime como profissão. Emigram ou suicidam-se.

procurando nu exilio e na morte allivio ou re..

pouso para suas affiietivas condições.

Garofalo e Tarde impugnaram a doutrina de

Poletti. A relação entre a actividade honesta e o

numero proporcional de delictas, diz Garofal0, é
puramente arbitraria. não se comprova pelos fa..

etoS. Na Inglaterra augmenta a actividade com ..

mercial e a crimina\idade diminue. Na I-Iespanlla

augmenta muito a criminalidade e desenvolve·se

muito lentamente a expansão commercial e indus..

trial.
Tarde acha que o problema foi mal collocado.

NflO basta, diz elle, examinar a massa bruta elos

delictos; é preciso estabelecer a comparação en·
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·tre estes delictos e as occasiõcs em que el1es po

,deriam apparecer. E' assim, por exemploJ que,

para saber-se qual 0·111 aior numero de mortos por

.accidcnte, se nos antigos meios de transporte, se

nos caminhos de ferro de hoje, não é sufficicnte a

cifra elos mortos, torna-se illdispensavcl o numero

.das pessoas que viajaram e a extensão elos kilo~

. metros percorridos. Sendo a~sil11, a lei de Poletti

,é errada. Os abusos de confiança centuplicaram.

os c1clictos contra os costumes augmcnlaram sete

·"ezes e não é exacto que as OCCi'lsiõcs em que

ellcs poderiam surgir tenham augmentado na

-mesma. proporção. Nos correios, entretanto, o nu

,mero ele cartas registradas com dinheiro, ele r86ü

:<l 186i tornoL\-se duas vezes c meia mais nume

·TOSO. Entrctanto o roubo destas cartas, que em

.} 860 foi elll numero de 4', baixou a I I em 1867.

De tocla csta discussão, o que 111e parece mais

:pro\'avcl, é que têm diminuido os attentaclos con

.tra a vida, os homicidios e as lesões corporeas,

mas que têm cm muito augmcntado os attcntados

.ao pudor e os crimes contra a propriedade.

A civilisação moderna dá ao homem o horror

·pelo sangue, mas .em compensação augmenta.llw
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o appctite desenfreado do gozo C é por isto que

appareceu a Bolsa, organisaç.ão ele companhias c

outros aperfeiçoados instrumentos de enriquecer

facilmente; ou então estes attentados ao pudor

que pela sua perversão parecem verdadeiros casos

vathologicos.
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o papel da mu lher na etiologia do crime

Entre as monographias apresentadas ao se

gundo congresso de Anthropologia criminal, re

unido em Paris em 1889. uma das que mais se

salienta é a do illustre professor de Palerma, Giu

seppe c1'Aguanno. estudando o papel da mulher

como factor do delicto, como elemento produ

ctÍ vo na etiologia penal.

O eminente escriptor desenvolveu o aSSllmpto

sobre quatro faces por onde p6de ser encarado e

é tão interessante o estudo do problema em suas

diversas modalidades que tentou·me resumir a

longa monographia como complemento indispen

savcl do estudo dos factares do crime, d'esta pro

phylaxia e therapeutica do delicto.

I. É certo que a mulher contribue como agente
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dirccto ele dclicto em menor proporção que o
hOl11ol11.

As cstatisticas criminaes o demonstram de um

moelo eloquentc, irrcclIsavcl, com o argumento

irrcspondivel dos numeroso Quctelet ~lpreSel1tou

uma cstatistic:l. de 28.686 criminosos, antes de
18'0c, .

Destes 5.416 eram mulheres e 23.27° homens,

isto Ó, lima relação de 23 u/o' .I\.Jarro refere que de

18, I a 11:)1)-1 ontraram na prisão juc1iciaria de

Turim 7·-1~12 l11ulheres. O numero de homens no

mesmo lapso ele tempo foi ele 56.29-1.' Em 18-t-1

compareceram el11 :Frallça perante a camara cri.

minai 7...j.Ú2 accllsaclos. Eram homens 6.185 c

mulheres 1._162, propor\"ão de 17 % ,

Qual a razão de [flO grande desproporcionali

dado? Um poct~t aproveitaria o ensejo para reci

tar macll'igacs, assucarados e lisonjeiros, depri

mindo c estigmatizando a malvadez do homem,

enaltecendo a bondade, a meiguice, a ternura de

um coruç'[lO de mulher.

l\,lais prosaico, menos galanteador, o professor

Giuscppe d'.A..g-u<.1nno aponta as causas physiolo.

gicas C Illoraes que explicam esta differcnça elos

- '95-

sexos na etiologia penal. }\ capacidade craneana:

da mulher é inferior ao homem na razão cle 142

a 220, o que quer dizer na nB.i?ria geral dos casos

a mulher é muito inft.nior elll intelligencia ao

homem. A historia o prova. )JcnhUl11il grande des·

coberta que honra a humanidade tc"c como autora

uma mulher.

Na littc:ratura como na scicncia, na industria

como nas artes, os mais celebres representantes

foram sempre do sexo lTlllsculino. J\t~ na musica,

que cllas cultivam com ardor, os grandes vultos

são homen.5. }\ estreiteza da sua intelligcllcia nfLO

lhes pcrmitte pois cOllceber, preparar, amadurecer,

realizar cstes crimes que exigcm rcHexõcs acura

das, profundas, frias, cncandeialllcnto de acç;tO,

série de planos. (O escriptor destas linhas exerce

ha seis ílllllOS o cclrgo ele promotor publico e até

hoje ainda nüo teve occasião de ver um~l SI) mulher

processada por crimes ele cstelliollato e falsidade.)

Depois a constituição physiologica da mulher pro

duz llc:lla um caracter menos impetuoso, menos

aggrcssivo t as paixões se manifestiln1 com pouca

intensidade, a versatilidade de seus selltil1lentos"

a leviandade natural de seu ($pirito nao lhe per~

,
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~nittem as bravias explosões do odio, da vin·

gança, da ira.

E assim que são raros os assassinatos, as lesões

:graves praticadas por mulheres e estas quasi sem·

.pre alcoolicas. Entretanto, nota ainda o illustre

professor, ha crimes de grande importancia de

que as mulheres são mais numerosas do que

os homens: infanticídios, abortos e envenena·

"mentos.

Este facto, longe de destruir, confirma a regra

·de que a mulher pratica o crime de conformidade

·com as suas tendencias c segundo o seu genero

-de vida; porque estes crimes são commettidos

para occultarcm faltas que a compromettcm no

respeito e na consideração publica.

Finalmente a mulher offerece mais resistcllcia

·A ar.ção deprimente das forças surdas da heredi

tariedade. Lombroso demonstrou que a camada

cerebral é menos activa na mulher do que no

homem, principalmente nos centros psychicos,

·que a irritação provocada pela degenerescencia

-se fixa menos constante c solidamente. Em vez

portanto da criminalidade chegar-se-ha simples

mellte á hysteria ou à epilepsia.

I
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A estas causas physiologicas que explicam

pelo temperamento o caracter da mulher, junta

o professor Giuseppe d' Agllanno a acção das

causas moraes.

Estas consistem principalmente na vida seden·

taria, modesta e tranquilla da mulher. Encerrada

na sua casa, no placido soeego de seu lar, tratando

da educação de seus filhos, não tem ella como o

homem tantas occasiões que impellem para a pra

tica do crime, as tentações do dinheiro, a sede

desenfreada do luxo, as explosões do adio e da

vingança, em fim o esforço desesperado da lucta

pela existencia, porque na quasi universalidade

dos casos a mulher é sustentada pelo homem. Só

os soutelleurs abrem excepção a esta regra e nesta

expressão souteneurs se comprehendem não só o

caften baixo e torpe como o elegan te e forn10so

mancebo que se casa exclusivamente pelo dote.

Não perdeu ao rude contacto da inveja as

brancas illusões da mocidade, conserva intactos

os freios tnoraes que animam o caracter, as cren·,
ças religiosas e os sentimentos de honra. E por

isso que todas as vezes que a mulher é desviada

da sua missão, tirada do santuario do lar para as.
A NOVA ESCOLA PENAL 13
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agitações da vida publica, augmenta-se a crimL

nalidade na estatística feminina. Nas cidades ha

maior numero de, mulheres criminosas do que nos

campos e na revolução ele 1789 e na communa

de 1870 e el1as excederam em crueldade os maio

res energumenos.

Nunca em França a estatistica "de mulheres

cnmlllQsas foi tão grande como no tempo da re

gencla do duque de OrIeans, onde chegou ao

auge a corrupção dos costumes, a ponto de duas

senhoras ela mais alta aristocracia, a duqueza ,de

Polignac e a marqueza de Nesle, baterem-se a

pistola em ducHa; disputando o amor do duque

de Richelieu.

A corrupção dos costumes, trazendo ordina

riamente como consequencia habitas de embda~

guez, é a causa principal, o factor dominan.te,da

criminalidade na mulher.

Marra refere -que entre 17 mulheres crimi

nosas 16 eram prostitutas e entre 14 casadas s.ct:e

estavam separadas de seus maridos.

n. Ivlas, se a mulher como agente directo re

presenta uma quota pequena na estatistica dos

delictos, como causa 'excitadora ella contribue ex-
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traordinariamente para o augmento da criminali

dadc. A celebre mélxima franceza - cherchcz ·la

(Clll1JlC- não é apenas uma phrasc de espirito.

encerra uma enorme verdade, traduz a influencia

terrivel que a mulher exerce sobre o homem,

principalmente quando este tem um caracter en

fraquecido por tendencias hereditarias, recebeu

uma educação imperfeita ou vive em um ambiente

corrompido.

. Não se fez ainda uma cstatistica completa

sobre as causas dos crimes; mas ide ao amago

destas causa::;, penetrai nas profundezas do ·cora

ção humano e sob motivos apparentes e frivolas

encontrareis a influencia dominadora, imperiosa,

fatal, magnetica, deste fragil ser, desta frivola

creatura, que com um olhar e um sorriso impelle

o homem ao crime. Nos attentados á propriedade,

no roubo, no furto, no estellionato, clicrc!lcz· la

fcmmc, yuasi sempre a mulher é a causa instiga

dora do crime. Ella quer viver nas opulencias db

luxo, nos dourados esplendores da grandeza, fre-,

quentar theatros, bailes e festas, ostentar sedas c

JOlas.
O amanle não tem dinheiro para satisfazer

*
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estas ex.igencias, nem coragem de abandonar esta

harpia de aveludadas garras.

E então procura no crime recursos mais fortes

do que· proporciona o trabalho.

Nos attentados contra a personalidade, nos

homicidios, nos duellos, nas Lesões corporaes,.,

c!zerc!lcz la fcmme, quasi sempre a mulher- é a

causa directa do delicto; rebenta uma explosão

de ciumes e de vinganças, de desejos e cubiças

por aquella carne que tamhem incendeia outro

homem. É a eterna historia de todos os dramas e

todos os romallces, que se repetem na vida real

todos os dias com a immutabilidade de um phe·

nomeno physiologico.

UI. Mas, assim como a mulher é uma grande

influencia excitadora na etiologia do crime, póde

tambem ser um elemento moderador, um factor

reprimente da criminalidadc, um desses sostitulivi

penali, de que falia Ferri.

Com suas maneiras doces e conciliadoras,

com paciencia e mansidão, póde ella restabelecer

a calma onde ardem as paixões mais ardentes e

tempestuosas, inspirar prudencia onde vão com·

metter·se as acçôes mais irreflectidas. Quantos

- 201 -

caracteres impetuosos têm sido dominados pela

influencia lenta, mas intelligente e amorosa, de

uma mãi ou de uma esposa. Esta tberapeutica

familiar, esta acção preventiva da mulher, não

chega ao ponto de transformar um lobo em um

cordeiro. :Mas p6de evitar mais de um crime.

Um marido chega á casal pallidol feições trans·

tornadas. tremulo de colera, falando em vingança.

A mulher perquire a causa desta ira, conhece

a desproporcionalidade dos motivos. aca\ma-o

com sorrisos e palavras e evita assim a pratica

de um delicto.
IV. Finalmente. para que diminua a influen-

cia excitadora c augm ente a influencia modcrati va

da mulher na etiologia do crime, é necessario

dar· lhe uma educação mais elevada e superior,

a responsabilidade de sua missão social, a com.

prehensão de seus arduos deveres. A mulher é
hoje frivola e ociosa, incapaz, na regra geral, de

um pensamento profundo, de uma acção heroica.

Convém elevai-a á altura de seus destinos e

dar-lhe o lagar que lhe compete na evolução

progressiva da humanidade.
Tal é a theoria do professor Giuseppe de

......
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..'\.guanllO sobre o papel da mulher na etiolog-ia

do crime.

O Dr. Emilio Laurcnt, reconhecendo tambem

Q pequeno contingente fornecido ao crime pela

mulher, dá comtlldo do facto uma explicação

111a15 brutal. A mulher, diz elle, é menos crillli~

Bosa do que o homem, porque encontra na pros

tituição um derivativo do crime. Um desgraçado

atol'mcntado pela fome furta para viver.

A mulher, sendo moça, offercce·se ao primeiro

que lhe sorri e tem assim, por lima operação

rapida e agradavel, dinheiro prompto c éÍs vezes

bem remunerador.

1..0111 brasa nota que clla offcrecc grande nu·

mero elos caracteres do criminoso nato e consi

dera. a prostituição um equivalente do crime.

QUARTA PARTE
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A instituição do Jury

1

Um illustre puhlicista contemporaneo consi~

derou o jury como a mais energica e ex.pressiva

a~rl1lação da liberdade de um povo, palladium

dos direitos dos cidadãos, garantia segura da

justiça democratica. No ardor de seu enthusiasmo

clle recommendava á gratidão da humanidade a

grande Inglaterra, pois foi de lá que partiu '0

Jury.
Se assim 'pensa um publicista. não comparti.

Iham da sua admiração os magistrados. Hoje, nos

paizes da raça latina, em França. na I-Iespanha t

na Italia, o jury é combatido como uma das cau...

sas mais poderosas do augmento da criminali·

I
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dadc, C0l110 tribunal anachr,onico, reminiscencia

atavica do direito feudal, dominado de ullla scn·

timcntalidadc morbida e decidindo inconsciente

mente as mais graves questões, que exigem pro

fundos estudos de legislação, de psychiatria, de

physio-psychologia, de mora\. .Augmcnta todos

os dias O numero dos que o atacam c, qpanclo

llma instituiçtlO tem como ad \'crsarios homens do

alto valor scicntifico de um Tarde c de um Garo

falo, é licito duvidar da prosperidade de seu

futuro, das vantagens que justificam sua conser·

vação.

Sombrias c carregadas são as clcscrip(;ões que

os magistrados 110S dão do jury na França e na

Italia. O facto é instructivo C convem ser ampla

mente examinado.

(lO jurYl escreve o conselheiro Loubet, em sua

ex.ccllcnte obra AJustir-a O-illlina!, o jury em França

tem sido nestes ultimas annos objecto de cr!ticas

vi "as e repetidas. Tem-se feito notar os crimes

ficado impunes, os factos invertidos por declara

Ções mentirosas, o abuso ele circumstancias atte·

. nUélntes e um grande numero de decisões que

,j.larecem outros tantos desafios atirados á COI1-
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sciencia publica. O que é gravc, o que é realmente

de natureza a fazer nascer em todas as pessoas

honestas sérias prC'occupa,ões, é a 11101lc1.a do

jury, principalmente do jury de Paris, ácerca de

uma certa cathegoria de crimes,

«Esta molleza passou mesmo a estado de juris

prudencirt. Não se cont.a mais o numC'ro de indi·

viduos processacJos por assassinato ou telltatinl

de assassinato por mcio de vitriolo ou revólver

e absolvidos. I~ principio para estes bons jurados

de Paris que toCL.lS as vezes que () racto criminoS0

é o resultado ele uma violcnta paix.ão, cuja origem

nada tem dc vil c de baixo, n~'"to ha razão para

punição. A n;:ltur~za do movei desculpa tudo a

seus olhos. Para alguns acclIsaclos é o ciume,

para outros a vingança, para outros o amor 'eles·

ordenado. Chama·se a, isto crime:., romanticos,

crimes litterarios. crimes passionaes. Qualquer

que seja o Ilome, o resultado é in varia velo A

todos, indistinctamente, o jury parece dizer, pro·

nunciando o seu veredictum: ide em paz, amigos,

não valia a pena nos incom1l1odar por t;lO pouco.

«Debalde protestos energicos se têm levan

tado contra semelhantes tendencias, que têm por

:f1i lli
ml
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effcito transformar uma nação ate então reputada

a mais civilisada do mundo em um povo de epile

pticos e de loucos furiosos.

«Todos entretanto deviam comprehendcr que

o revólver e o vitriolo não são uma solução; que

estes crimes que se procuram divinisar não são

frequentemente senão ex.plosões de orgulho e de

pessima conducta; e que em qualquer hypothese'

jámais é permittido ao individuo insurgir-se con-

tra a vontade da lei.

« Não se pócIe negar a funesta influencia exer

cida por estas sentenças sobre a moralidade

publica. Os jurados de Paris representam verda

deiramente em França o papel de agentes provo....

cadoTes. Estranha inconscquencia! Este mesmO'

jury. tão sentimental para o vitriolo e o revólver.

se mostra algumas vezes por ouhos crimes de

uma severidade impellida· ao excesso. Refiro-me

a esta cathegoria de accusados que arrombam as

fechaduras c os cofres de segurança~ os gatunoS" e

ladrões. l\.. estes .0 jury recusa frequentemente

estas circumstancias attenuantes de que é hani:"

tualmente tão prodigo para com os assassinos, e

entretanto não existe entre a morte e o roubo nQ
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ponto de vista social uma enorme differenç.a? A

sociedade não tem mais interesse em reprirnir

antes o attentado contra a vida do que o atten

tado contra a propriedade? ,)
Mais sobrio de palavras, porém ,linda mais

severo, é o juizo d~ Tarde sobre o jury francez.

«A ignorancia, escreve o illllstre professor em

sua monumental obra A Pltilosop/lia Penal, o

medo, a ingenuidade, a inconseqllencia, a parcia·

lidade. ora servil, ora anarchica, dos jurados. es

tão exhllberantemcnte provadas. A instituição

pecca pela base e se pensar er'n todos os homicí

dios, em todos os infanticidios, em todos os roubos,

em todos os incendios. em todos os estellionatos.

em todos os abusos de confiança. em todos os

attentados ao pudor, que sem o jury não se teriam

realizado, não se exagera affirmando que o jury

tem feito mais mal á sociedade do que apropria

tortura. ,)
Na ltalia as causas se passam ainda peior do

que em França. Garofalo nos traça do jury italiano

este energico quadro: « T'odas as provas mais es

magadoras, todos os relatarias das autoridades.

os depoimentos das testemunhas mais fidedignas,

'·1· ,
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dcsapparcccm elll um momento diante a imprcs.

são sLlbita que a tramoia rIe um advogado habit

produz sobre o cspirito dos jurados. Todo mundo

cOllcorda, inclusive os proprios advogados. que

um julgamento no jury depende só cio acaso.

Frequentemellte os defensores empregam toda ;.t

sorte de meios para lançar a perturbação no espi

rito dos jurados, para fazer surgir a du\'ida onde

só ha a evidencia, não hesitando em affirmar fa

ctos completamente imaginarios. Um 1:ldvogado

rócIc ganhar 11 causa representando a miseria em

que ficarão scp~iltadas a mulher C as filhas do

infeliz acclIsado l que p.ntretanto nUllca teve familia

Oll jéi a abandonou ha muito tempo.

« Um outro nos dirá com o accento maiS 5111

cera, que a mãi do acclIsado enlouqueccu de dôr

ou êlcha·sc a ponto de expirar, quando ella gOía

de pcrfeita sallde e náo faz caso do tratante de

seu filho.

\~ O ad"og"ado tem lagrimas na voz, cstende

os braços em signal de desespero, o juiz sorri-se,

mas a simplicidade dos jurados se deixa illudir,

vê logo trageelia anele ha apenas uma fal'ça r'ídi.

cuja. NflO i: tudo. .l\ U11l numero illlJ11€nso de

211 -

sentenças injustas, deviua~ á falta de espirito

critico e de reflexão, á emoção do momento, jun"

tam-se outras que dependem da má fé, da timi

dez e da corrupçãO. Em Napoles, por exemplo, o

terror dos cammorrislas é tal que é quasi impossi

vel obter-se de um j Llry a affirmaç.ão da sua c~l·

pabilidade. Na Sicilia o jllry obedece sempre á
mafia. Por toda a parte. emfim, os criminosos

ricos, falsarios, moedeiros falsos, estellionatarios.

~ão absolvidos, e estas absolvições produzem ~lln

cffeito sinistro sobre a moralidade publ.ica, por

que são evidentemente devidas éÍ omnipotencia

do ouro.
«na em algumas provincias jurados que têní.

a sua tarifa onde o preço varía segundo se quer

comprar absolvição ou circulllstancias attenuan·

teso Um jurado siciliano lamentou-se a um depu

tado de que um celcbre processo nada tinha

rendido aos membros da jury..

«( Vêm-se frequentemente ser conclemnados. os

cumplices pobres e absolvidos os. verdadeiros

autores do crime, porque têm dinheiro. No sul

da ltalia, anele algumas vezes vinganças sangren..

tas são commettidas por homens ricos, o pub~ico.

j
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doutrinas modernas da psychiatria sobre ares·

ponsabilidacle moral do delinquentc, mal COtll

prehendidas e exageradas, e o systema actual

das recusas.

Vou descnvolver a argumentação do illustre

.magistrado francez, reproduzindo tanto quanto

permittir este capitulo as suas proprias palavras.

I.a E' jurado todo o cidadão que" fôr eleitor.

Como no actllal systema elas democracias o suffra

gio eleitoral é 11l1iversal~ segue-se que nfLO lla

nenhuma escolha, nenhuma sclecçrLO para a com·

posição da lista dos jurados. Sentam-se no tribu

nal para decidir as mais importantes questões

sobre a vida e a liberdade de um homem indivi

duas de uma ignorancia crassa, algulls mal sabem

assignar o nomc, e outros de uma probidade

duvidosa, de uma moral corrompida e estragada.

O pessoal habilitado, intelligente e honesto,

é suffocado no U/arc maguuUl dos tolos. Nestas

condiç.ões, como esperar decisões criteriosas e

justas ele UIll tribunal composto sem reflexão,

sem condições prévias de habilitaçf'Lo e honesti

dade?
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prevê que elles não serão condemnados e não

,se engana. Em Portcnza. a 16 de dezembro de

)879. esperava-se a ahsolvição de uma mulher

adultera e de seu amante, que. haviam assassi

llado o marido e confessado o crime. Um festim

-estava preparado em um hotel e com effeito, á

noite, réos, testemunhas e jurados banquetea

ram-se todos.)

Depois destas descripções de Loubet, de Tarde

e de Garofalo, não se póde dizer que na Italia e

na França o jury seja um tribunal digno de res

peito. Vejamos agora quacs as causas que nos

paizcs latinos da Europa produziram a decaden

'Cia c a desmoralisação do jury.

II

No entender de Loubet, as causas que têm

produzido a decadencia e a desmoralisação do

jury podem ser classificadas em numero de cinco

e S[lQ- a organização defeituosa da lista dos

jurados, a influencia indebita e perniciosa da

imprensa, o modu espectaculoso dos debates, as 2.a ..l\.. curiosic1'lde inqUIeta, ardente
A NO\'A ESCOLA PENAL

c apaixo·
H

,

,
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nada da imprensa tem exercido prejudicial inftuen·

cia sobre as decisões do jury. Avida sempre de

noticias de sensação, que estimulando a curiosi·

nade do leitor provoquem o augmento da ven

da, a imprensa nos crimes celebres apodera-se

do delinquente, descreve suas menores palavras,

seus gestos, faz dclle um heroe, uma victima

lamentavel da fatalidade e do amor, deturpa os

factos, inventa situações, apaixona os espiritos,

cria cmfim uma opinif'tO falsa. O jurado não sen

ta-se na cadeira de juiz desprevenido e calmo,

aguardando a leitura dos autos e o debate para

formar seu juizo; já vai de opinião feita, que

resiste a todos os argumentos em contrario, por

mais fortes que sejam. Esta inten"enção é ainda

méUS perigosa, quando o processo submettido ao

jury apresenta caracter politico ou religioso. O

facto é apreciado, segundo vem de üm adversa·

no ou de um correligionario, sob os aspectos

mais oppostos, e a absolvição e a condemnaç.ão

são reclamadas com a mais escandalosa illSis

tcncia. Se a decisão é conforme aos seus desejos,

a instituição elo jury é representada como o ideal

de justiça, no caso contrario é uma torrente inau-
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dita de injurias e ameaças, que duram semanas

inteiras. Como achar espiritos livres e firmes para

darem sentença imparcial? Como esperar pruden

cia e cOl1sciencia nestas horas de exaltação, em

homens envolvidos nas lutas violentas dos parti

dos? Os jurados cedem pois ao espirito politico

ou, o que ainda é peior, ao sentimento do medo.

3.:\ A sessão do tribunal do jury está hoje

convertida em uma verdadeira sala de especta

cuia; não é um tribunal que fut1cciona, é um

theatro onde a gente se diverte. A curiosidade,

agitada e doentia, deste fim ele seculo, leva ao

tribunal uma multidão enorme, onde sobresahem

as mulheres, de toilettes garridas, rescendendo a

perfumes, binoculando o réo, nomorando ás vezes

com os juizes, promotores e advogados. E então

promotor e advogado qucl-em brilbar, arrancar

applausos. A accusação c a defesa nf'lo se limitam

ao estudo das peças do processo, á argumentação

solida e severa das circumstancias e da lei. Os

dois contendores lançam-se no campo da rhcto~

nca, é um torneio oratorio, com sacrificio dos

factos, da imparcialidade e ela justiça, onele não

se hesita em faltar á verdade, com tanto que a

"



- 216 -

mentira se preste a uma beBa imagem ou a uma

phrase rctutn ban te. E serão Iivres os jurados,

quando um auditorio tumultuoso espia os seus

movimentos, procura adivinhar os seus pensa

mentos e ler em seus olhos o que a lei os obriga

a calar?

4.1\ As modernas doutrinas scientificas sobre

a loucura, sobre a suggestão hypnotica, sobre a

.hereditariedade morbida, têm prestado aos advo

gados um fertilissimo concurso de expedientes

para conseguir do jury as mais escandalosas absol·

vições. Credulos, ingenuos, ignorantes, ou ainda

mesmo de regular instrucção, os jurados não são

uma academia meciica para decidirem com conhe

cimento de causa estas gravissimas questões, que

affectam o livre arbitrio e a responsabilidade do

delinquente. E então é facil ao advogado pertur

bar o seu espirito com uma theoria scientifica,

falsamente applicada. Um bandido, de instinctos

perversos e sanguinarios, mata sem provocação)

por um motivo frivolo, a um pobre homem inof

fensivo. O advogado faz delle um degenerado,

uma victima de pais loucos ou alcoolicos, um

doente de epilepsia larvada, que pratica o crime
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em ~m accesso de loucura transitoria. Uma mu

lher dominada da necessidade vaidosa de luxo

e não tendo recursos sufficientes para satisfazel-a,

furta rendas ou leques de um grande armazem.

Dizem logo que é um caso da kleptoma1lia, deste

impulso irresistivel de furtar, que algumas vezes

élcommette as mulheres no primeiro perioclo da

gravídcz. Um rapaz precocemente corrompido

associa.se a matfci tores celebres para assaltarem

uma casa e matarem os moradores para roubar.

]~ lima victima da sllggestfto hypnotica, não poude

res.istir á influencia magnetic.1, exercida sobre

seu cerebro juvenil. E assim vai o jury absol

vendo criminosos perigosos á sociedade, illudido

por uma theoria scientificél, cujas applicações e

consequcncias completamente ignora.

5.:' Tendo o direito de recusar perempto

riamente 12 jurados em um tribunal que func

ciona com 36 membros, o advog'ado prepara na

Inaioria dos casos um conselho favoravel aos seus

intuitos, incapaz de uma deliberação imparcial e

justa..A lista do jury comprchende necessaria

mente homens de intelligencia e de caracter diffc

rentes, uns, em pequeno numero, illustraclos, fir-
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mes, independentes; outros, fracos, inexperientes,

tendo necessidade de serem guiados para o bom

desempenho do dever e incapazes de resistirem

aos artificios de uma palavra vibrante e eloquente.

Os advogados que frequentam o jury e co

nhecem o pessoal recusam systcmaticamcnte os

primeiros. Demais, desde que o sorteio do jury é

publicado na imprensa. os parentes e amigos do

acclIsado começam a trabalhar, fervilham os el11~

penhas, e quando abre-se a sessfLO o advogado

conhece exactamcnte as disposições favoravcis ou

contrarias de cada jurado. Os que se mostram

rebeldes aos empenhos são promptamcllte recusa

dos. O ministerio publico fica ele peior partido,.
porque seria rebaixar sua nobilissima missão

rCCQn-er <t este expedionte, profundamente Im·

mora\.

Uma tal situaç.ão não é sómcnte offensiva aos

jurados recusados, ataca a justiça, Illultiplicando

as m:ls decisões c assegurando a impunidade dos

crimes. O que se pódc com effeito esperar de um

corpo enervado pela eliminação das suas mais

llotaveis intelligencias e de seus mais firmes car<t 4

cteres?

- 21 9 -

Conhecidas assim as causas que têm contri

buido para a desmoralização do jury, Loubet pro

põe os tres seguintes expedientes, parà a regene

raçfLü do tribunal popular:
1.0 A lista do jl1ry não deve depender do

eleitorado, mélS sim confeccionada éllll1ualmente

pela magistratura, tendo-se como condiçflo o mais

rigoroso escrupulo sobre a capacidade, independen

cia c probidade dos jurados. Pouco in1porta que

o numero fique muito reduzido. Quer-se um pes

soal habil1tado c nfLü uma multidão de ineptos.

2.0 O direilo de recusa peremptoria deve ser

sllpprimido aos promotores e advogados, tendo

etles, como em outra qualquer causa, o direito de

stlspcil:ão motivada, al\cgada perante o presidente

do tribunal e decidida pelos outros jurados, se o

que fôr suspeitado não reconhecer a prudenc1a

dos meti vos.
3." O jury eleve ser obrigado a justificar SlliJ,5

decisôes, a declarar os moLi\'os da sua convicçrlo.

Tendo assim de expor sob a responsabilidade da

sua assignaLura os fundamentos de seu voto, elle

recuaria de eerto nestas absolvições escandalosas,

que affrontam o publico.
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Vejamos agora como as COUSaS se passam
nesta ilIustre cidade.

III

o meu sympathico amigo Dr...~\.Iberto ele Car.

valho, nos grandes lances da sua rhctorica, cos

tuma fazer a apotheose elo jury em uma abundan

cia de acljectivos sonoros, caractcristicos, dos

cllthusiasmos profundos C sinceros. Quem porém

estuda e observa o tribunal na calma da reAcxão

c na serenidade do espirito, chega a conclusões

bem diversas, desalontadas e tristes. O jury entre

nós não é Ullla instituição pepular, prezada elo

publico C0l110 expressiva c encrgica afl1rlllação

elas liberdades democraticas. Ningucm liga-lhe

importclllcia, todos se recusam cumprir os eleveres
civicos de jurado.

A justiça como a religião não pólio dispensar

o apparatn SO]Cl1lIlC elas fôrmas extcriores, que

ferem a imaginação c infundem () respeito. Um

tribunal precisa para a mageslélcle de scus julga-
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mentos dc um eclificio nobre, imponente e vasto.

O jury cstá funccionando em uma sala do pavi·

menta terreo elo antigo museu, sala pequena,

estrcita e humida, sem ar e sem luz, sem as

cOl11modidades mais inc1ispensaveis. Nos tempos

de calor abafa e asphyxia como um deserto de

areias aquecidas pelo sol tropical. No inverno é

sombria, precisando de gaz para ser alumiada.

Cadeiras velhas c mesas quebradas, onde formi·

gam percevejos, constituem-lhe a mobilia. QuandO

a causa desperta a curiosidade ptlblica, e a anela

dos curiosos invade o tribunal, llflO é possivel

manter-se a separaçfLo terll1inant~illentc recom·

mcndada pela lei, sob pena de nullidadc do julga.

mento. Juiz, promotorl advogados, jurados e

publico, confundcm-se todos no espaço estreito e

acanhado
l

onde redcl110inha e acotovela-se. uma

multidão enorme. Os jurados não tôm uma sala

decentc, para Sllas deliberações, funccionam em

uma cafua escura c hum ida e as testemunhas que

têm de depôr soffrem um verdadeiro marlyrio

porque SfLO guardadas na latrina em falta de outro

lugar. Debalde a imprens2. tem energicamente

reclamado contra semelhante estado ele causas,



- 222 -

debalde os jurados se indignam e os juizes soli

citam providencias.

Os ministros passam indifferentes, succedem-se

os homens e o tribunal continúa a funccionar

nesta sala impropria, immullda e fetida. De vez

8m quando organizam-se c01l1111issões para a cons

trucção de um edificio digno. l\1as estes generosos

esforços se perdem e murcbam diante a gelida

impassibilidade do publico e do governo.

Para que se avalie da indifferença dos poderes

publicas a este respeito, basta dizer que o proje

eto do honrado magistrado DI". André Cavalcanti
l

autorisanc1o o governo a despender a quantia ne.

cessaria com a constrllcção de um edificio para Q'

'J'ribunal do Jury I dorme no Senado o somno das
Causas inuteis.

Em França, o jury é o tribunal procurado

pelos ad vogadcs como o mais proprio para fir

marem reputação e conquistarem clientela. O pro

cesso de :M.rnc Lafarge tornou Lachaud, ainda

muito' moço, uma gloria do fôro. Foi no jury que

resplandeceram os triumphos de ] ulio Favrc, de

Bcrryer. de Chaix J)'Est·Ange. Aqui os advoga

dos iltustres desdenham completamente o jury,

~
1
I

I
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não o frequentam, apparecem raramente e por

especial favor. Aquelles mesmos que no jury ou

tr'ora brilharam, estão hoje retirados, e o proprio

Dl', A.1berto de Carvalho vai cada vez se tornando

mais raro..A tribuna da defesa está exclusiva

mente entregue ao dilettantism.o dos solicitadores.

Ás vezes o tribunal tenta ainda as ambições de

alguns moços de talento, levados pelo nobre esti

mulo de apparcccr e distinguir-se. Mas retiram-se

logo desil\udidos, como succedeu a Oscar de 1\{a·

cedo SOrlrcs e Fausto de Aguiar Cardoso) o pri

meiro argumentador logico, persuasivo, valente;

o segundo orador energico, nervosO C apaixo

nado.
O pulJlico desta cidade tem pelo jury deci-

dida c formal llegação. O tribunal leva em sessões

prcparatorias mais de mez, são sorteados quatro

centos llomcS c só consegue fUllcciollar quando

11a lia lista trinta c seis empregaclos publicas. Os

medicas, cng'enheiros, negociantes c artistas lá

não vão, não querem incommodar·se para o des

empenho desta funcção civica, que para o inglez

é um tiLulo de honra. Os mais attenciosos man

dam um attestado de doença, estando aliás robus-

\~"aij., I. 'l. ',.

fi
~' I
ir',
l.ii:f'1
.+,~ Io.
I; 'I

.!: :, ,
.~ .
,,
. "j ,

~l,
~r
~(
,'"

~i

il
fr!,
r



- 224 -

tos e sadios. Eu acredito que, se as multas fossem

cobradas, augmentaria a frequencia dos jurados.

I\1as não quer isto dizer que augmentaria tambem

a estima pelo jury. Elles iriam ao tribunal unica

mente pelo receio dc pcrder uma somma avultada

de dinheiro. E que argumento forte para a sup

pressão do jury nftO clá esta indifferença, ou an

tes, esta surda hostilidade do publico! Nos paizes

livres, as instituições elevem traduzir as aspirações

elo povo, e é uma tyrania impor-lhe á força sob o

pretexto de ser liberal um tribunal que elle re

pellc, contra o qual protesta pela abstenção e

pela auscncia.

Os julgamentos no jury não se fazcm de

acd:'rclo com as prcscripçõcs nccessarias para o

completo esclarecimento ela verdade..l\.s testemu

nhas raramente appareccm e, como não é possi

vel adcliar-se eternamentc os processos, ficam os

jurados assim privados de esclareccr·se sob o

trecho equivoco de um depoimcnto, sobre uma

acarcação cntre contestações positivas em factos

donde depende o resultado do julgamcnto.

Felizmente n[io ha cntre nós, como succede

na ltalia, casos frequentes ele corrupç.ão e venali-
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dade. ~las ordinariamente o jury é de uma bcni~

gnidade excessiv'a, de um sentimentalismo mor

bido. As farç.as mais triviaes, como a apresentação

.da mulher e filhos dos réos no trihunal, todos em

lagrimas, arrancam-lhe a absolvição l contra as

provas mais convincentes e robustas, Facihncnte

O advogado o illude. Qualquer assassinato prece

dido de rixa torna-se logo defesa propria, e se

foi motivado por uma questão de mulheres, a

explosão da vingança ou de ciumcs é um caso

elc loucura transitoria ou de força irresistivel.

I\1aridos assassinam as mulheres alleganc10 a des

.affronta de seus brios, Debalde o promotor de·

monstra que elles toleraram o adulterio j conviviam

com a mulher, locupletavam-se ás vezes com as

liberalidades do amante. O jury promptamcllte

arimittc a defesa da honra. Em certos crimes,

como o attcntado ao pudor, o estellionato, a absol

vição é certa se o advogado insulta a victima, se

inventa contra ella as mentiras mais absurdas.

J-1a jurados que conc1cmnam sempre, convencidos

de que no banco dos réos nunca póde sentar·se

um innocentc, e outros que absolvem systcmati

camente, sustentando que o poder de cOIlc1cmnar
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pertence sómcnte a Deus. Alguns resolvem a du

vida fechando os olhos e tirando ao acaso a bola

da absolvição ou cOlldcmnação.

São frequentes as contradições manifestas na

resposta aos quesitos, como negar o facto princi

pal e reconhecer circumstancias aggravantes. O

que porém tudo domina como nota característica

é a piedade mal entendida, a perversão deste

nobre sentimento. As sympathias elo jury não

são pelos que morrem, são pelos que matam. E

torna-se assim, sem o querer, t~l1la causa pode

rosa do augmcnto da criminalic1ac1e, porque os

crimes crescelll {l medida que enfraquece are.

pressão 0111 puni l-os.

IV

No organismo social, assim como no orga

nismo physico, a parte affcctada de um mal graye

é promptamente eliminada em bem da conser.

vação geral. O jl1ry entretanto vai resistindo ás

criticas acerbas da magistratura e da scicllcia e

ainda ultimamente a constituição poli.tica da repu- I
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blica o admittiu como fórmula definitiva do julga.

menta criminal.
Duas razões principaes têm contribuído para

esse estado de cousas - a lei da inercia e a remi

niscencia romantica. O habito não é uma segunda

natureza somente para os individuos, influe tam·

bem extraordinariamente na evoluç.ãO progressiva

das sociedades, demorando-lhes a marcha. O
espirito se acom1110cla com as instituições onde

se desenvolve e tem medo das transformações

subi tas, de uma ordem t1e cousas completamente

differente e nova. O jury é um tribunal secular,

legado de muitas gerações, e os espiritos já se

adaptaram a esse modo ele julgamento. Debalde

os inconvenientes resaltam á vista com a força

irresistivel das verdades axiomaticas, soffrem·se

com resignação os males com medo da substi·

tuição por esta força da inercia que abate as

energias e atrophia o animo inl1ovador e fecundo.

A esta causa poderosa accresce que a geração

actual, ainda não educada na philosophia positiva

e experimental ele Com te, tem o vinIS do roman

tismo politico e litterario.

A rcvoluçfLo franccza consagrou o jury como
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o tribunal democratico, baluarte dos direitos e

guarda da liberdade contra as usurpações violen

tas do poder. E nós repetimos isto, sem reflectir

c pensar, suppondo que a magistratura é subser

·viente e doeil á vontade do governo e que o

jury resiste com heroismo e dignidade, defen

dendo o cidadftO perseguido injustamente. A

historia, porém, protesta com força contra tal

supposiçfto.

«Nos tempos agitados, diz Tarde, e mesmo

no estado normal, nas causas em que a politica

intervem, o jury ou é servil ou é rebelde, e tão

tcmivel no ultimo caso como no primeiro.

(' Ora tribunal de terror, por exemplo l.1a

França sob a revolução e a restauração, na Ingla

terra nos scculos XVI e XVlT, ora instrumc!1to

das facções e encorajando todos os excessos do

jornalismo. tem provado que sem certo gráo de

intclligencia nrlO ha verdadeira independencia e

imparcialidade.

«Foi o jury de Athcnas, o tribunal dos Helias~

~esl que condemnou á morte Socrates e Phocion,

foi o jury inglez que enviou ao cadafalso Thomaz

Morus.) E nesta cidade a força do argumento

~
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politico llrLO tem absolutamente valor pela actual

organisação judiciaria. Os processos politicos são

da competencia da justiça federal e os crimes de

liberdade de imprensa, ela camara criminal.

São inefficazes os expedientes lembrados por

Loubet para reerguer e regenerar o jury. O mal

é organico, está na natureza intrinseca do tribu

nal.
Faça-se effectiva a cobrança das multas l não

augmentará a estima e talvez nem mesmo a con

correncia, porque infelizmente não faltam medicos

para darem attestados graciosos de doenças a

individuas no gozo de invejavel saude. Tire-se

do advogado o direito peremptorio de recusa,

tendo o da suspeição motivada. Mas nem por

isto os empenhos deixarão de fervilhar ou a cre

dulidade ingenua do jurado de ser illudida por

estas farças sentimentaes que lhe enternecem a

alma. O mal principal do jury, o defeito que o

invalida, e a sua absoluta incapacidade para,
julgar.

Hoje, nas numerosas diversidades das ramifi-

cações scientificas, exigem-se para cada especia.

Iidade conhecimentos proprios, adquiridos pelo
A NOVA ESCOLA PENAL Hi
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estudo e pela pratica. Quem quer construir uma

casa recorre ao architecto. Quem está doente invoca

a experiencia do medico. Como chamar-se para

juiz individuos ignorantes das lei.s do processo, da

theoria das provas, das questões que affectam o

livre arbitrio e. portanto, a responsabilidade mo

rai do delinqucllte? Pelo unico facto de ser eleitor

um sapateiro, que sabe fazer botinas com perfei

ção, mas cuja instrucção lil11ita~se a ler mal e

assignar o nome, vem como jurarIa decidir ques

tões onde muitas vezes os peritos hesitam. Como

poderá elle aftirmar si o réo C0111111ctteu um estel

lionato ou se houve apenas um dolo civil que

escapa á sancção penal? Como poderá elle decidir

si o réo está lucido e l'csponsavcl ou si praticou

o crime em um accesso de epilepsia larvada, em

um impulso irresistivel a que obedeceu como

automato? Sua decisão é inconsciente. Nem se

diga que o jurado decide sómente sobre o factQ

e que a applicação da lei pertence ao juiz. lvIas é

justamente da apreciação do facto que depende a

condemnaçáo ou absolviçào do rôo e para essa

apreciação o jurado não tem habilitações scienti

ficas, não póde formar juizo exacto e imparcial.

'-"':1
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É porisso que cite absolve um assassino perigoso,

que o engana com uma supposta defesa da honra

e condemna severamente a longos annos de prisão

° gatuno que furta gallinhas.

Nas sociedades cultas não ha funcçáo mais

elevada, de mais graves responsabilidades do que

a distribuição da justiça. Sem a ordem não é
possivel a liberdade e a ordem consiste na defesa

dos direitos de todos pela protecção concedida

aos direitos de cada um. Supprimam todas as

liberdades, desencadeiem-se todas as perseguições,

c a justiça serena, impassivel. irá reconquistando

para o cidadão uma a uma as garantias do seu

direito. 1\. prisão illegal e1la responde com O ha

beas corpus, ao processo injusto com a absolvição,

que proclama a innocencia da victima. Deixar o

exercicio dessa fUI1Cção elevadissima á ignorancia

e á incapacidade é um erro gravissimo e ainda

mais perigoso quando se trata, não da fortuna, mas

da honra e da liberdade de um homem.

O jurj' tem no decurso de longos annos pro

vado sua absoluta incapacidade. .1\ sciencia de

magistrados provectos como l ..oubet e ele crimi

) nalistas do valor de um Tarde e de um G-arofalo

•
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o proclama não um tribunal de repressão mas um

factor cnergico da criminalidade.

Supprimil-o é pois uma necessidade da defesa

social.

A sociologia criminal e suas applicações
á processualistica penal

I

A instrucção c o julgatnento de um processo

criminal são assumptos que devem attrahir pro

fundamente 11 attcnção de um povo livre. Dois

graves interesses estfLo ahi em jogo, o interesse

individual c o interesse eoUcctivo. O interesse in

dividual, porque é o codigo do processo que esta

belece e rcgularisa os meios de defesa, permittindo

ao cidadão injustamente accusado provar sua inno

cencia, defendendo sua liberdade e sua reputação.

O interesse col1ectivo, porque é na instrucção

que se descobre o criminoso, que se estudam os

precedentes da sua viela} que se póde avaliar seu
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caracter de temebilidade e portanto empregar os

necessarios meios de repressão para bem acau

tellar a defesa socia!.

A magnitude do assumpto indica portanto

a necessidade de leis criteriosamente reflectidas

e de um pessoal habilitado para interpretal-as e

applicakls. Nilo temos a pretensão de querer

como mestre doutrinar nesta materia, mas a ver

dade é que as nossas leis sobre o processo crimi-.

nal precisam de reformas c que tambem carecemos

de uma magistratura convenientemente habilitada

para a difficil e ardua missão de decidir e jul

gar um processo criminal, onde se trata da liber

dade de um cidadão c dos i ntercsscs da defesa

social.

Que as nossas leis de processo criminal preci

sam de urgente reforma se demonstra, estudando

a organisação actual da nossa j lIstiça, o modo por

que se desenrolam os tramitcs ele uma acção.

Primeiramente ha uma excessiva delonga. NfLO é

sem exemplo no nosso foro a formaçftO ela culpa

dura.r mais ele um al1no! Seis ou sete mCles é

ordinariamente O prazo C0111111un e regular. Depois

o processo quasi sempre se limita ao depoimento

\,,..
I
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das testemunhas c ao interrogatorio do réo, inter

.rogatorio rapido, ligeiro, segundo as perguntas

.sacramentaes do formulario. Não se indagam os

precedentes do réo, não se estudam os moveis,

as causas que o lcvaranl ao commettimento do

crime, mo,·cis que revelam o seu caracter e por

tanto indicam o seu gráo de temebilidadc; não se

conhece completarnente o facto, em suas circullls

tancias capitaes c importantes. Assim I"nai prepa-·

rado, mé.d organisado, o processo não resiste á
critica c á i.lnalysc elos advogados distinctos 1

paira a duvida na consciencia do juil c por este

pendor excessivo de benevolcncia que caracterisa

a nossa raça, vai o criminoso aproveitar ele uma

im1l1crecida absolvição.
A nova escola penal, que tem em Lombroso

seu chefe, em Fcrri seu orador e seu polemista,

em CTarofalo o magistrado perspicaz c vigilante,

a nova escola penal que da Italia se tem propa

gado pelo Inundo inteiro, conquistando as adhe

sõos elos cspiritos mais eminentes, estudou pro

fundamente o estado actual do processo penal e

propol uma série ele reformas, originaes, audacio~

sas} uteis, que melhorariam a anarchia. actual.
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A primeira dellas, a mais importante pelas

cOllsequencias largas de seus effeitos, seria a sup·

pressão do jury, desta instituiçrlO anachronicél t

som razão que a justifique hoje, incompetente e

inepta, tribunal que se diz liberal e cIemocratico,

mas que em todos os paizcs túm sido um doeil

instrumento das tyrannias c que conclelllnando

inflexivelmente os pobres, absolve systcmatica

monte os ricos. Já demonstrei 110 capitulo anterior

a necessidade da sua suppresstLO.

Niio quero insistir nas considerações que lon

gamente desenvolvi. R.('conhcçQ porém <1ue a

suppressão do jury encontraria grande resisrencia.

O publico, que não medita nc:stes assumptos, que

se deixa levar pelas phrascs ôcas c retumbantes

muito repetidas, estA convencido de que o tribu

Ilal do .lury é o palladie ela dcmocracia, a mais

energica e a mais exprcssiva affirmação da liber

dade de um povo. Veria portanto na mcdida que

propllzesse a extinéção deste tribunal UIll ataque

aos seus direitos l um preparo para o despotislllc

e a tyrabia. 1\las cmquan.to n[lO sc p6de fealisar

a medida l'adical da suppress':io r.onvém 11lodificar

sua actual fórma dc julgamento, para attcntlar os

Ir
/1

i
1
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inconvenientes. Lembro logo a necessidade do

voto publico c de serem fundamentadas as sen

tenças.

O juiz togado, que julga uma causa, é obri·

gado pela lei a expor os motivos da sua convi

CÇflO, a justiilc<tr as razões do seu voto. O publico

lê os considerandos da sentença, julg-a e aprecia a

conducta do juiz que firma a sentença com a

responsabilidade de seu nome. A opiniflQ publica

pelos seus applausos ou suas censuras é um

grande freio na conducta humana, estão de ac

cardo todos os moralistas, qualquer que seja sua

escola philosophica. O juiz togado tem pois sohre

seus actos a vigilancia incessante do publico. O

jury entretanto, encerrado na sua consciencia,

responde sim ou n5.o, sem explicar razões ele seu

voto. E perde-se na urna a responsabilidade do

voto, porque o julgamento é secreto. Est<'t ahi

uma das causas mais poderosas da desmoralisação

da instituição. Sem receio da censura publica,

sem mêdo ele comprometter-se, de ver m anchacla.

sua reputaçrlO, porque a urna guarda discreta c

impenetl"avel o segredo elo voto, o jurado cede e

fraqueja, deix.a·se vencer pelas solicitaç.ões e os.
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empenhos, sacrifica a justiça, absol vendo CrIml

·n0505 perigosos, porque falta-lhe o receio da

censura publica. É um facto verificado pelos pro

motores e advogados em todas essas absolvições

escandalosas que affrontam a opinião publica, que

nenhum jurado quer ter a responsabilidade do

voto absolvitorio. Todos elles no dia seguinte ao

julgamento dizem ter votado contra o réo, que foi

entretanto absolvido. Essa immoralidade não se

daria com o voto publico, porque eIles receiariam

.3. censura da opinião.

Nem se diga que a publicidade do voto e a

obrigação ele fundamentar as scntcnç.as podem

acabar C0111 a inclependcncia do jur)'. Sómente

receiam a publicidade de seus aetos os que obe

decem a motivos pouco confessaveis. Os homens

honestos e dignos, que calma c independente

mentc cumprem o seu dever, que formam sua

convicção segundo as provas exhibidas nos deba

tes, não tcmem a consequencia de scu voto. r\

publicidade cio voto, portanto, longoe cle cnfraque

cer a inclependencia do jury, seria pelo contrario

mais um elemento ele rcsistencia, porque os fracos,

os irresolutos, que ficam acanhados em reagir

i

ij
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,contra os empenhos, tomariam coragem e alento

no exemplo dos fortes.

Outra reforma a propor é a suppressão do

direito de recusa, st.;,bstituindo-o pela suspeição·

motivada, julgada pelo presidente do tribunal

com recurso para a Côrte de Appellaçãoo O actual

systcma de recusas, sem causa conhecida, sem

motivo declarado, tem produzido duas unicas

consequellcias, animar a covardia dos jurados e

eliminar dos julgamentos os cidadãos mais com

petentes. Em todo processo celebre, qU3ndo o réo

tem defensores poderosos. o jurado que não se

quer comprometter, que acha um escandalo a

absolvição, mas tambem nfLO quer desgostar os

protectorcs, empenha-se com os promotores e

advogados afim de ser recusado. É o expediente

que concilia tudo. Outros recorrem a um estrata

gema muito sabido 110 tribunal) fingem dar sua

opiniãO em voz alta sobre o processo, manifes

tando.se previamente, afim de serem recusados.

j\ suppressão do direito de recusa obrigaria estes

covardes a cumprirem o seu dever. Depois em

um tribunal onde o pessoal se rcnOYa poucas ve

zes pela negaç[LQ do publico a este serviço, atten-
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dendo-se tamhem á leviandade da nossa raça,

incapaz de guardar segredos, é em pouco tempo

sabido o modo de proceder dos jurados. Os idiotas

que degradam a tribuna do jury l fazem consistir

nesse conhecimento sua unica sciencia e recusam

systematicamcntc todo jurado que se distingue

pelos seus estudos e seu criterio, que não acre·

dita nas mentiras audaciosas e cynicas com que

eIles emporcalham sua defesa. O que póde 'ser o

julgamento ele um trihunal donde são eliminados

os seus membros mais notaveis?

Garofalo, Ferri, Lombroso e no segundo Con

gresso de Anthropologia Criminal Pugliese têm

C0111 razão reclamado contra o actual systema de

sentenças do jury, respondendo simplesmente sim

ou não, si o réo é ou não o autor do delicto. A

magistratura togada tem tres fórmas de julga

mento: conde1Jlllar, si o ministerio publico provou

ser o réo realmente o autor do delicto; absolver,

si o réo provou sua innocencia; nou liqueI, a absol

vição por falta de provas, de indicios graves e

vehementes. Esta formula devia tambem ser es

tendida ao jury, porque este tribunal muitas

vezes absolve o réo, não porque este provasse

1~ - 24 1 -

estar innocente, mas porque os indicias e argu~

mentos apresentados contra el1e não foram bas

tante fortes e vehementes para tranqui11isar a

consciencia e gerar a certeza da sua criminalidade.

Esta distincção não tem um effeito unicamente

theorico. A vida pregressa do criminoso é um

1 documento importantissimo para sua classificação

scientifica. Absolvido simplesmente, elre tem o

direito de invocar sua innocencia, de proclamaI-a.

Absolvido por falta ele provas -non tiquel - o facto

fica duvidoso, suspeito o caracter do réo e, mais

importante ainda, o processo póde ser renovado,

colhendo ~ instrucção provas novas, mais robus

tas e convincentes.

O art. 9 do decreto n.· 848 de I I de Outubro

~ de 1890, deu ao Supremo Tribunal Federal a

attribuição de proceder á revisão dos processos

criminaes, em que houver sentença condemna

toria definitiva, qualquer que tenha sido o juiz ou

tribunal julgador.

Este recurso é facultado exclusivamente ao

condeJ11nado. lvlas porque motivo não se estende

,j tambem ao ministcrio publico, em casos de absol·

vição escandalosa contra a prova manifesta dos

, , MI



- 24 2 -

autos, como se admittc em certos casos na Aus

tria (Codigo de Instnl~çrlO Criminal, art. 355) e

na Allemanha (Codigo de Instrucção Criminal,

arts. 374 e 402)?

Si é um facto que horrorisa a condemnação

de um innocente, si a lei deve facultar-lhe os

meios de corrigir o engano da justiça, é tambem

um facto que revolta a absolvição de um crimi·

11050 c deve haver recurso para corrigir-se o erro,

a fraqueza ou a corrupção elos juizes que o absolp

veram. Em um processo, não estú só em jogo a

liberdade individual. Merece tambem toda a

attenção a defczéI social, a protccção da vida c da

propriedade contra o assassino e o ladrão. Si ao

accllsaclo dei a lei o recurso da revisflo, não póde

llcgal·o ao accusador. O processo tem duas partes,

o que accusa e o que defendc. Favol'ccer uma em

detrimento da outra é uma clamorosa injustiça;

prejudicial aos interessad0s da sociedade, ele que

o promotor publico é o representante legal.

,
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II

r\ especialidade dos conhecimentos é um dos

factos caracteristicos do seculo XIX. A cnorme

expansão das sciencias não permitte mais em

nossa época os Aristoteles que abarcavam todo o

saber humano de seu tempo. Hoje o homem tem

de applicar a sua intelligencia a uma scicncia de4

terminada e esta mesma sciencia póde ser tão.

vasta, como por exemplo a medicina, que elle é

forçado a limitar o seu estudo a um dos ramos,

a lima parte especial e certa. Da especialidade

dos conhecimentos nasceu a especialidade das

funcções. Quem quer construir UIll di.que, l11olho,

rar UI11 porto, dirige,se ao engenheiro hydl'aulico.

Quem soffre da vista procura o oculista. Quem

deseja valer diante os tribunaes a efficacia de um

direito, entrega seu negocio A perspicacia do

advogado. lsto é logico c racional. Entretanto,

conservando-se um systema caduco, absurdo e

irracional, entregam'se ú clccisfLO elo jury questões

que exigem a mais alta competencia scientifica,

conhecimentos profissionaes, expericneia esclare-

.• i;,1
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cicIa em longa pratica. O jury tem de decidir do

gmatical11ente, com a infallibilidade do papa, si

o reli COl1ll11ctteu o crime em estado de loucura,

SI o arsel1lCO ministrado foi em dóse Ilccessaria

para produzir um envenenamento, si a morte foi

devido não ao mal causado pelo réo mas ás con·

dições personalíssimas do offendido ou á falta de

preciso cuidado no tratamento.

E mil questões desta eSIJecie, cada qual maIS

difficil, mais grave, exigindo para ser resolvida a

vasta sdcncia de UIll medico. É certo que na

instrucc;ão criminal, na formação da culpa, o JUIZ

preparador nomeia peritos para decidir estas

quest(lcs.

,VIas O seu parecer é uma peça quasi inutil

nos autos, não tem força obrigatoria. o jury póde

deixar ele adoptal·Q, o que ordinariamente suc

cede. E ha maior disparate, maior contrasenso, do

que deixar a U111 sapateiro, a um vendedor de

chitas, a um amanuense de secretaria, cidadãos

jurados, bons e honestos, mas completamente

ignorantes nestes assumptos, o direito de invali

dar com o voto secreto e irresponsavel pareceres

firmados por autoridades scientificas? Este facto

l
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-despertaria a veia comica dos poetas, inspiraria

a musica de Offenbach, provocaria as gargalha

·das do publico. E pratica·se todos os dias, á luz

<lo sol, muito seriamente, no lrihunal do jury. É
tempo de corrigir este absurdo, esta insensatez

·da lei.

O jury deve limitar-se a responder exclusi

vamente sobre a autoria do facto. Todas as ques

tões technicas de medicina legal, dc toxicolo

gia, de psychiatria, devem ser deixadas á ex

·clusiva competencia de um jury espccial, com

posto dc mcdicos notaveis, unicas autoridades

competentcs para decidirem do assumpto. Só

·elles podem julgar a questão com proficiencia,

esclarecer o ponto duvidoso, dissipar as trevas,

·dar CI11I1.I11 .:í. justiça a luz que a illumine neste ca

minho escabroso. É o que justamente pede a

.nova escola penal, é o· que Pugliese propoz 110

.Segunda Congresso Anthropalogico de Paris.

Devo lealmente confessar que a ideia da creação

·de um jury technico especial para a decisão de

todas as questões de medicina legal, toxicologia

e psychiatria foi combatida por Brallardel. Mas

-são lão fracos os argumentos partidos de tão emi~
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nente sabio, que ainda mais convencem da neces

sidade da creação do jury technico.

Nada seria mais perigoso para a justiça. diz

Brouardel, porque é raro que o lado medico da:.

causa, não obstante a extensão que lhe conferem

as conquistas anthropologicas, constjtua todo o

processo e sob os pontos estranhos á medicina o

medico seria U!l1 máo juiz. Mas equivoca-se o sa·

bio mestre. O medico não é chamado para discu

tir questões de medicina legal, nftü sahe da es~

phera de sua competencia, não ha portanto razão

para o receio manifestado.

Com effeito, não se quer que o jury technico

decida si a acç.ão ·está prcscripta, si é forte a.

prova testemunhal, se a confissfLo elo réo foi pro·

duzida em juizo competente. O que se deseja é

que elle se pronuncie sobre o estado mental do

accusaclo, sobre a· natureza do ferimento e suas

conscqllencias, sobre a causa da morte, emfim, so

bre estas questões de medicina legal, onde e1le tem

estudos especiaes, onde portanto é mais compe

tente do que o bacharel pretencioso ou o jurado

ignorante. O segundo argumento de Brouardel

não é mais procedente. l-Ia apenas um seculo.
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continúa e1le, que a medicina mental penetrou

nos debates judiciarios. Suas conquistas são len

tas. A opinião do perito pode ser pessoal, o que

hoje lhe afligura ser a verdade, póde amanhã

estar rejeitado pela sciencia. Só mais tarde,

quando os documentos até aqui esparsos estive~

rem devidamente classificados. quando houver

um COllsellSUS geral ou quasi unanime. é que o

perito deve ser chamado a decidir. !vIas si os

proprios sabias, os que se dedicam a estes estu~

dos proflssionaes. não podem ainda firmar um

juizo seguro, vacillam, hesitam, quanto mais os

ignorantes! Em todo caso elles offerecem mais

probabilidade de acertar, inspiram mais confiança

do que o jurado. E já que não se pode attingir a

verdade, convem tentar o caminho que della

mais se approximc.

Cada vez mais a circumstancia aggravante

da reincidencia se impõe ao estudo do crimina~

lista. É ella que permitte classificar o criminoso,

avaliar o seu caracter de temebilidade, medir a

necessidade da defesa social. Para demonstrar a

reincidencia dos criminosos 56 temos as certidões

da Casa de Detenção, meio incompleto. manco,

•

..
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porque só comprehende os crimes commettidos

nesta cidade. Convem portanto introduzir aqui o

Casier Judiâaire, adaptado em França pela circu

lar cle 6 cle Novembro cle 1850, firmacla pelo

il1ustre Rouher. o celebre ministro de Napoleão

UI. A Iudia adaptou logo a instituição sob o

nome de CaseI/ano Giudiziario C na Allemanha

foi ella estabelecida sob o nome de "cgis/ros penaes

peJa orclenança fecleral cle Junho cle 1882. O

Casier ]udiciai1'e consiste em remetter·~e para o

districto natal' do criminoso O extracto de todas

as condemnações pronunciadas em qualquer logar

e em qualquer época. Cada districto criminal tem

um armario com vinte e cinco gavetas, corres·

:ponc1endo ás letras do alphabeto e ahi SflO guar

dados os boletins dos condemnados. Garraud

precisa bem as vantagens do G1sier judiciaire.

l,a Todas as vezes que um condemnac1o apparece

diante os tribunaes é facH conhecer seus prece

dentes judiciarios. 2.3 Instrue tambem sobre os

antecedentes do individuo que solicita uma func

çâo publica, 3.a Permitte aos particulares em

diversas hypotheses conhecer a situação dos indi·

viduos com que vão entrar em relações.

I
I
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Os mestres da escola, Garofalo e Ferri, insis

tem sobre a necessidade de ser separada a ma~

gistratura criminal da magistratura civil, dan

do-se á primeira uma educação conveniente ás

suas funcções .. A ideia é tão razoavel que Tarde

a applaude, apeza.r de ser um dos nossoS mais

eminentes adversarios em pontos fundamentaes.

Para que serve, observa Garofalo, encher a ca

beça do magistrado criminalista de textos do di·

gesto? EUe sahe replecto de erudição antiga, mas

ignorando as. sciencias mais necessarias á sua ta~

refa, que é a descoberta do crime e a classifica

ç.ão do criminoso, pelo seu estudo biographico,

<lnatomico e psychologico. Na faculdade, diz 'far

de, elles estudaram O direito criminal como um

accessorio do direito civil, estudaram-no syllogis~

ticamente, sem se inquietarem, sem perceberen'l,

mesmo, as relações do crime com as sciencias

naturaes, com as sciencias sociaes, com a dege~

nerescencia e a loucura, com o progresso e a ci

vilisação. verri refere a seguinte anecdota cara

cteristica da ignorancia dos magistrados, educados

no actual systema de ensino, sobre as descober

tas da anthropologia criminal. Um perito, ç1e~
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monstrando a degenerescencia de um criminoso,

apontou, fundado na autoridade de Morei e de

Lombroso, como um dos signaes caracteristicos

tcr elle as orelhas destacadas. « Mas isto, inter·

rompeu o magistrado, ufano de si, depende do

modo de usar o chapeu!)

Em uma interessante monographia apresen~

tada ao Segundo Congresso de Anthropologia,

reunido em Paris em Agosto de 1889, Pugliese

traçou com vivas côres os inconvenientes do sys·

tema vigente. « Presentemente, diz ellc, as cousas

vão muito mal. Um juiz qualquer. que sabe ape

nas theorias juridicas no verdadeiro sentido da

palavra, é encarregado da instrucçfto ele um pro

cesso. Talvez nunca tivesse visto um processo

criminal, um cadaver, uma autopsia, ignora com

pletamente a anthropologia e a sociologia crimi

nal, e entretanto é chamado a cxcrcer lima muito

delicada, muito difficil funcção, de que dependem

a sorte dos cidadãos e a segurança social.

«Fará experiencias in corpore vivo, aprenderá

á sua custa; sed j;ost quam sudavit et a/sito E

quando consegue ser um medi acre preparador. é

iJ;nudado de lagar e de funcção por causa de sua

li,
I

I
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promQçã.o e um outro começará como elle a per

correr a mesma via cr/leis.
«NflO é um systema

l
é a negação. Os incon

venientes, as faltas, os escandalos são enormes;

sessenta por cento dos processos criminaes ter·

minam mal; o verdadeiro culpado tem scmpre

probabilidade de se salvar; emqui:lnto que os

innocentes correm o perigo de perder a paí'., a li·

berdade, a honra.
«Demais é evidentemente neccssario que o

processo criminal não se llmite, como actual

mCIHc, a recolher provas esparsas; pelo contra

rio, deve tcr o cuidado de invcstigar as causas

criminaes nas quaes está encerrado o segrcdo da

criminalidade e a. verdadeira raúío de punir.

«Convém tambem procurar os precedentes 50

maticos, psychicos c sociaes, e todas as condições

do meio onde se manifestou o phenomeno crimi-

110S0.»

Faz-se portanto preciso reformar os estudos

juridicos para aquelles que se dedicam á magls

I tratura criminal.
I
\ Estes estudos devem c0111prehendcr a med i~,

cina legal, (L anatomia, principalmente do cere~
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bro, a psychiatria, a estatistica, a anthropologia ..

a sociologia criminal.

Mais ainda. É necessario obrigar os alumnos

a serem internos nas prisões, afim de estudarem

o criminoso, não como o descrevem os juristas.

mas como elle realmente é, com suas anomalias

anatomicas e psychicas. Só assim se terá uma

magistratura apta e idonea, capaz de desempe~

nhar sua missão, a mais digna que pode tentar

as ambições do talento-defender a sociedade

contra os ataques do crime.

Si na França e na Italia, onde a instrucção

criminal é aliás tão completa, a magistratura pro·

voca criticas desta ordem, o que podemos dizer

de grande numero dos nossos magistrado;:; que,.

na sua innocente paz de espirito, nem sequer pre

suppõem a existencia da anthropologia e da so

ciologia criminal?

Seu espanto, ouvindo faHar nestas cousas, se

ria igual ao de um primitivo habitante do Brazil

ressuscitarIo agora e vendo as descobertas da ele

ctricidade e do vapor.

:\
I

1

A acção publica
e a acção privada no Direito Penal

I

o Codigo Penal da Republica, no art. 407, firo

mau a distincção na processualistica penal entre

a acção publica e .:t acção privada. Em regra, o.

procedimento da Justiça Publica inicia-se pela

denuncia do promotor. Mas ha casos em que s6

a parte offendida tem ° direito de acção.

N os crimes de damno, de violencia carnal~

rapto, adulterio, parto supposto, calumnia e ir~ju...

ria, só a victima tem o direito de promover a

punição do delinquente. Se ella perdôa, ou se

prefere soffrer calada, esperando apenas a justiça.

divina, ninguem tem o direito de levantar o véo.

:/
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que envolve o mysterio e o criminoso assim

denunciado invoca logo victoriosamente a incam·

petencia do querellante. :Mais ainda. Não satisfeita

de firmar a distincção entre acção publica e pri

vada, estabelecendo os casos em que só a parte

offendida tem o direito de queixa, o Codigo dá

ainda á victima a faculdade de intervir nos pro

cessos iniciados por denuncia do promotor publico

para auxiliaI-o.

Antes de apreciarmos a legitimidaLle dessa

divisão entre acção publica e privada, convem

logo declarar que essa faculdade conferida á

parte offendida de intervir nos processos inicia

dos pela denuncia elo promotor publico, é humi·

lhante para a dignidade do ministerio publico e

perturbadora da marcha regular do processo. É
humilhante para a dignidade do ministerio pu

blico, porque suppõe·sc que os seus representan

tes têm a precisa idoneidade, a necessaria capa

cidade para desempenharem os deveres dc seu

cargo.

Não são jovens 'rc\emacos, inexperientes e

ingenuas, que precisam ela assistencia e dos con

'selhas de provectos mentores. Deve-se tambem

,- 255 -

snppôr nelles, além da capacidade intellectnal, o

preciso zêlo para que a verdade se apurc, para

que a instrucçfto reuna todos os indicias, colha

todas as provas que elucidem o facto e demons

trem a culpabilidade do delinquente. Ora admittir

junto do representante da justiça. um assessor,

( Ull"\ auxiliar, é abrir uma presumpção legal de

sua incapacidade. Além deste inconvenicnte, desta

suspeita lançada pelo propria codigo aos orgãos

de sua justiça, a admissão da parte offendida. con

junctamente com o promotor publico só p6de

causar perturbações e conflictos nos tramites re

gulares do processo. A parte pócie requerer dili-,

Rencias a que o promotor se oppanha, c vice-versa,

ter cada um delles um plano diverso, e dahi nas

cem conAictos, perturbações, animosidades, que

em vez de esclarecerem a verdade, confundem,

obscurecem, baralham o processo, em proveito

unico e exclusivo do réo, lIa muito tempo que

acostumci-me a respeitar a autorisacla opinião do

conselheiro Baptista Pereira, o illustrado autor

do nossa Codigo Penal. M~s neste ponto me

parece que a reforma do mestre não foi feliz.

Os escriptores francezes approvam c applau-
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dem a divisão da acção penal em publica e pri

vada, porque consideram o direito de queixa urna

garantia individual.

«Este direito popular, diz Faustin Helic, foi

considerado em todos os tempos como uma espe

cie de liberdade publica, um meio de resistencia

á oppressão, uma garantia que assegura aos fra

cos e aos pequenos a protecção da justiça contra

culpados assás poderosos para se subtrahir á

êlcção da lei. » Le Royer concorda com esta opi~

nião. «Parece perigoso, diz cUe, permittir ao

procurador da rep·ublica deixar uma queixa sem

. procedimento judiciario. Quanto mais grave fôr

o objccto da queixa, mais prejudicial será a inac~

ção do ministerio publico. As garantias contra

os accusadores temerarios se encontram na obri

gação de pagar as custas e no perigo das inde·

mnisações no caso de improcedencia das suas

queixas.» Commentando o Codigo de Instrucção

Criminal, Adolpho Guillot, magistrado em Par:is,

abunda em identicas considerações. «Aquelles

que desejam para' ° ministerio publico, diz elle,

um poder absoluto, um monopolio ciumento, des·

naturam o caracter de sua missão. Parece que a

,
J
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,acção seria para elle uma especie de direito con

quistado sobre as liberdades privadas. Não é

assim que nós o comprehendemos; elle é dele·

gado para a applicação das leis penaes, porque

julgou.se que seria mais vigilante, lnais energico

<10 que os interesses privados, e não porque se

desejasse prohibir que esses interesses se defen·

dessem a si mesmos. Foi instituido para exercer

habitualmente a i:lcção publica e não para lhe

paralysar o exerci cio. Seu direito consiste em

tomar a iniciativa do processo , mas não vai até

privar a parte lesada, de que em realidade ellc é
apcnas o mandatario, dos mcios de pro<.:urar jus

tiça. Ao mesmo tempo que o direito de queixa

resguarda os interesses privados, allivia a respon·

sahilidade do ministerio publico. Se unicamente

o procurador da republica tivesse a iniciativa dos

processos, elle seria frequentcmente ccnsurado.

Todas as vezes que um escandal0 se produzisse,

que um processo tenebroso ex.citasse a curiosi~

dade publica, que a opinifto imaginasse, fundada

ou infundadamente, que certos culpados, mais

felizes do que outros. tinham, o privilegio de

infringir as leis, accusar-sc-hia logo o ministerio

.,
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publico, ficaria suspeita sua imparcialidade. o·

publico se entregaria a toda especie de con

jecturas para lhe emprestar sentimentos bem

diversos do que os que lhe inspiram. Estas sup

posições não O attingiriam mais,·se a parte lesada

partilhasse com ellc o direito de processar. Como

censurar sua inacção, se os proprios interessados

julgaram conveniente tambem se abster?»>

Garofal0, porem, em nome ela nova escola pe

nal se levanta contra esta divisão de acção publica

c privada, acceita 110 nosso Codigo e applaudida

pelos escriptores francezes. «Com tal divisão, diz

cIte, esquecem completamente o delinquente~ não

indagam se clle é reincidente, se a maneira como

preparou O delicto não é a revelaçflO de um mal

feitor perigoso, se reparou o damno, ete. Um sim

ples cidadão offendido torna·sc assim o arbitro da

fUllcç-ão social da repressão. Elle é quem julg"a se

é cOiwcnicnte fazer soffrer uma pena ao violador

de uma lei social; é clle quem decide se ·para se

gurança social convém prender o delinquente ou

deixaI-o livre. O Estado lhe pergunta: Qucreis que.

se prohiba cste estcllionatario ele profissão de

roubar outras pessoas ou antes desejais que elle

t

,
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faça aos outros aquillo que já vos fez I Esta con

cepção ·é tão estranha que parece voltamos ao

tempo em que a pena não era senão a vingança

do offendido ou de sua familia.»

Qual das duas theorias é mais racional, mais

justa I A do nosso Codigo. amparada pelos escri

ptores francezes, ou da nova escola penal defen

dida por Garofalo? Não hesito em inclinar-me

deste ultimo lado. A divisão da acção penal e111

publica e privada deve desapparecer dos codigos

modernos, porque nfLO se conforma com o funda

mento racional do direito de punir, não attende á
classificação scicntifica do criminoso, não passa

emfim de uma longinqua reminiscencia de idéa

da vingança, que foi nos tempos primitivos o

conceito justificativo da pena.

Os argumentos invocados pelos escriptores

francezcs não convencem da necessidadc dessa

divisão. Com effeito, sua arg-umentação se reduz

a um ponto 56. É perigoso deixar ao ll1inisterio

publico, dizem elles, a iniciativa exclusiva de

formar o processo, de abrir a acção official da

justíça, porque elle póde deixar impunes r60s al

tamente collocac1os, IlUli to protegidos, ficando

.1',
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assim sem desaggravo o direito particular offcn

<lido.
Mas convém notar primeiramente que esse

argumento se funda sobre uma excepção, que é o

abuso. Deve-se suppôr que o promotor publico

tenha a precisa hombridade, a necessaria inde

pendencia para não disting'uir entre réos podero

sos e humildes. para cumprir o seu dever, por

mais alto que seja preciso ferir. Essa é a regra;

o abuso é excepç,\lo. lVlas admittindo·se mesmo a

possibilidade de um abuso, de uma fraqueza do

ministerio publico. a le-i pócle rel1'lcdiar o incon

veniente, sem dar á parte offendida o direito de

queixa. Esta apresenta ao ministerio publico sua

queixa. Se elle recusa·se tomar conhecimento

p6de haver recurso para o juiz de instrucção cri

minal, que, julgando procedentes os fundamentos

ela queixa, abre o processo, inicia a formação da

culpa. independente de denuncia. Assim tem a

parte um n,,~io legal de fazer valer os seus direi

tos, meio que é tambem um correctivo para qual

quer ahuso por parte do ministerio publico, obri

gando-o a ser bem escrupuloso no exame das

reclamações levadas ao seu conhecimento e pro·

\
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-ccclentemente justificar os motivos por que dellas

não se occupou.
Instituindo o ministerio publico, o fim 'da lei

foi dar á sociedade um representante que zelasse

pelos seus direitos, mas calmo, frio, imparcial,

sem adias e sem paixões, inflexivel. severo no

cumprimento de seus deveres. A pena na moderna

.concepção juridica deste secul0 não é mais uma

vingança do offendido, mas uma necessidade de

.defeza social. A lesão ao direito individual é tam

bem uma lesão ao direito collectivo. NflO deve,

:portanto, caber ao particular a reparação dessa

.offcnsa; mas sim ao promotor publico, que falia

em nome dos interesses sociaes. Deixar ao parti

.cular o direito de queixa, de punir ao seu aggres

sor, é dar logar a duas consequencias bem peri

.gosas, ofl'ensiva uma do direito individual, outra

.elo interesse social. Offensiva do direito individual

porque se cada cidadão póde por uma queixa

iniciar um processo contra outro, comprehende.se

.quantas vinganças, quantas especulações, quanta

,c/zanlage, não podem ser exercidas á sombra deste

-direito de queixa.
Eu quero vingar·me do meu inimigo, nada

A NOVA ESCOLA PENAL 17
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mms faeil do que armar-lhe um processo, do que

attribuir·lhe um crime imaginario.

O rapaz rico não se quer deixar explorar pela

amante. Pois bem. Attribucl11-1he um suppostó

desfloramcnto , levam·no até a barra do tribunal 06

jury. E factos desta ordem têm sido frequentes

no fôro desta cidade. É certo que no fim a verdadé

triumpha, desmancha.-se O ignobil drama, o inno

cente é absolvido. !vIas quem o indemniza das

attribulaçõcs c das torturas soffridas durante ó

processo, ele seus negocias paralysados, da ver

gonha de ver-se sentado em um banco de réos,

de sua reputaçflo atirada pela imprensa na narra~

ção elos factos escandalosos?

Se coubesse sómcntc ao promotor publico a

iniciati va do processo, tacs COllsas não succede

riam, porque elle examinaria a queixa calma·

mente e n~io permittiria essas explosões da vin~

gança e da chanlage.

É verdade que a nossa lei pune a denuncia

calumniosa. l\1as quantos não deixam de punir

seu denunciante falso, por falta de meios ou can

sados, cxhaustos pela Iucta do processo? E se o

caluI11niador foge? 1\{as ainda mesmo que seja

\

•

\
I
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elte punido, compensa essa punição os soffrimen~

tos da sua victima?

Offensiva do direito social, porque se a victima.

não quizer procurar seu aggressor, fica impune

um individuo perigoso, animado por essa mesma

impunidade a COI11l11ctter novos crimes. O ladrão

continúa a furtar, o seductor a deshonrar moças,

o cal umniador. a manchar reputações imJl1aculadas.

Não, mil vezes não. É tempo de abandonar

semelhante systcma desacreditado e seguir o ca

minho mais seguro que nos ensina a nova escola

penal.

Não ha motivo que justifique a divisão da

acção penal em publica e privada.

A inici~tiva do processo deve sempre caber

ao representante do ministerio publico.

II

o 110SS0 Codigo Penal não se limitou em con~

ceder a qualquer cidadão o direito de queixa. Foi

ainda mais longe. Em certos crimes sómente a

parte offendida tem o direito de provocar a acção

*
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da justiça. O ministerio publico não intervirá se

não quando a victima reclamar o seu auxilio. O

art. 407 fixou estes crimes. São o adulterio, o

parto supposto, violencia carnal, rapto, calumnia

e injuria, furto e damno, OrtO havendo prisão em

flagrante.

Ex.aminemos cada um de per si estes casos

de crime particular.

Quanto ao adulterio, acho justa a disposição

do Codigo, collocanuo-o f6ra da alçada do minis

teria publico. Assim penso, não porque considere

o adulterio um crime particular, mas porque en·

tendo que não é um crime, que um codigo penal

portanto não deve mais se occupar delle, deixan

do·o exclusivamente para a competencia da jus

tiça civil. Em opin,ião não é um paradoxo. Já
Beccaria a defendeu e ainda recentemente na

confecção do Codigo Hollandez mui tos crimina

listas assim tambem a sustentaram.

Basta reflectir-se na natureza especial do facto

e em seu desenvolvimento historico, para ficarmos

convencidos de que o adulterio não é um crime.

O casamento civil, e a nossa legislação não

reconhece outro, é um pacto, um contracto.

- 265

Por este pacto a mulher compromette·se como

condição essencial a guardar ao marido a neces

saria fidelidade. Se ella viola esta convenção, se

falta ao que prometteu, deixou de cumprir uma

clausula essencial e a cOl1sequencia dessa infra·

cção, portanto, deve ser nã,o a imposição da ca

dêa, da prisão cellular, mas a nullidade do pacto,

a nullidade do casamento. Esse é o principio do

minante em materia de contractos. O casamento

é um contracto, deve portanto estar C'"omprehen

dielo na regra geral. Nem se diga quc, pclo seu

caracter elevado, pela natureza nobilissima de

seus fins, O casamento deve constituir uma exce

pção. A prova de que este argumento não pro

cede está na realidade dos factos. O marido tra·

hielo propõe a acção do divorcio, justificando o

pedido no adulterio da mulher,; e não se conhece

até hoje, no fôro criminal uma U1~ica acção desta

natureza. A disposição da lei é letra morta.

Attendendo·se ao desenvolvimento historico, vê

se como se tem modificado o conceito publico a

este respeito. Nos povos selvagens a pen~ de·

morte era O castigo da adultera, porque se consi

derava a mulher uma causa, uma propriedade do

.~
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marido. Na idade média .procuravam degradaI-a,

passeiando-a núa pelas ruas, untada de azeite e

coberta de pennas, sendo depois açoutada no pe

lourinho..Hoje a pena é de prisão c pena sem

valor, porque não é applicada.

Não vejo motivo algum que justifique ser o

parto supposto considerado crime particular. Pelo

contrario, pela natureza de seus effeitos, pela

necessidade de sua punição, eleve ser considerado

um crime publico. COl11prehende-se que nenhuma

mulher, sem causa importante, por um motivo

frivola. vá simular um parto, sonegar ou substi

tuir um filho. Os sentimentos matcrnaes, o instin

eto do pudor, evitariam o acto. Sempre este crime

tem por fim um attentado á propriedade, um

estellionato, urna usurpação de heranças. emfim a

creação ou extincção de um estado civil.

E uma mulher que se presta a semelhante

crime revela um caracter perigoso, uma natureza

completamente estragada e corrompida.

O parto supposto, portanto, deve ser conside

rado um crime publico. porque. como bem pon.

dera Garofalo, nenhuma sociedade p6de existir

sem haver da parte de seus membros respeito

)

J
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pelos sentimentos altruistas de piedade e de pro

bidade e este crime fere a um destes sentimentos

essenciaes senão ao mesmo tempo a todos dois.

Demais, deixar sómente á parte offendida o di

reito de queixa é decretar a impunidade na maio

ria elos casos.

Se a victima é uma criança. se o pai é tambem

connivente 110 crime. quem póde fazer valer os

seus direitos senão o promotor publico, que é o

defensor collocado pela lei ao lado de todos os

miseravcis que têm fome e sêde de justiça? Se é
o marido. ° amor, a piedade, o receio de um es

candalo, podem dCl11ovêt-o de intentar o processo

e não é um perigo social semelhante impunidade?

Não me parece tambem procedente a classifi

cação da calumnia e da injuria entre crimcs par·

ticulares. Quer se tratc de funccionarios publicos,

atacados em sua reputação em razão de actos

commettic1os 110 exercicio de suas funcções, quer

se tratc dc Ull1 simples cidadão. os crimes contra

a honra e boa fama, a calumnia e a injuria, devem

sempre ser da alçada do ministerio publico, Em

r<::lação aos fUl1ccionarios, o Codigo Penal foi

extrcmamente injusto, se não cruel. Supponha-se

- ,-
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com cffcito um empregado puhlico, pauperril11o, a.

quem o ordenado Il"lal chega para as despezas.

urgentes. 1\'ruito nobremente, muito honestamente,.

elle oppõe-sc no exercicio ue seu cargo ás preten-

çôes de algum audacioso aventureiro que pretende·

lograr o Estado com contractos patoteiros. V cndo·

frustrada sua pretençflO, O aventureiro vinga-se

do pobre e honesto funccionario insultalldo-o des

bragadamente em lima publicação a pedido, inven

tando as mais torpes e asquerosas calumnias. Para.

que possa ser punido este cynico diffan1ador é

necessario que o funcciollario atacado dê queixa,

intente á Slla custa o processo. lVlas elle nflO tem

dinheiro, elle não pode fazer face ás despezas

avultadas de um pleito judiciario.

E assim, pela cloutrina do codigo, fica impune

O calumniador, atrevido, animado a novas proezas,

fica pungentemente insultado em sua honra O

honesto funccionario publico, cujo unico crime foi

defender os interesses do Estado contra o assalto

de um gatuno. l\'Ias é assim que se anima e re~

compensa o zelo pelo serviço publico? Desclll~

pe·me o Sr. Dr. Baptista Pereira. Mas esta sua

theoria é incomprehensivel, é iniqua. Acredito

,
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que S. Ex.", refledindo com seu costumado cri~

teria, será o primeiro a desejar uma modificação

radical. 1vIesmo se tratando de um simples parti

cular, a calumnia e a injuria devem ser crimes.

publicas. lIa ahi, como bem classificou Garofalo,

um attentado á personalidade, a manifestação de

uma falta de piedade ou humanidade, de um ins·

tincto que é necessario para a exbtencia da so~

ciedade.
Não se trata de um simples facto ps)'chico,

porque a dor moral é complicada com uma lesão

da posição que o individuo occupava na sociedade.

E se a sociedade tem interesse em punir o homem,

que apunhala outro, se o promotor publico é o

competente para iniciar a acção, ntlO haverá tam~

bem um grande interesse social na punição do

calumniador? Na expansão de um altruismo ge~

neroso, um philosopho allemâo chamou a calu~

mnia o /1011liddio moral. Tem el1e razão. Muita vez.

as feridas da alma, produzidas pela calumnia.

d6em mais pungentemente do que as feridas do

corpo. E estas ultimas cicatrizam e as primeiras

podem sempre sangrar em uma continua affiicção

de desalentos e amarguras.
ii l
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Eu sei que contra esta theoria se levantam
duas objecções.

Primeiramente se o Promotor Publico quizer

se Decupar de processar os calum niadares não

terá tempo de tratar de outros processos. Este

crime absorve~lhe toda a attenção. Depois muita

vez a victima não deseja processar o algoz. Julga

que o desprezo é a sua melhor punição. Mas se

o crime de calumnia é hoje uma vergonha nossa,

uma chaga na civilisação brazileira. dev~se isto

á sua impunidade.

Logo que a repressão se faça sentir efficaz e

energica, ell~ diminuirá. E convém tambem mudar

a natureza da pena. E em vez da cadeia, a in

dcmnização do damno causado, como propõe

Garofalo, dando-se á parte olfelldida hypotheca

legal, direito de divida privilegiada sobre os bens

do calumniador, quando este fôr rico, ou obri

gando-o em cas.o de insolvabilidade a trabalhar

nas officinas do Estado até pagar a indemnização

fixada na sentença. E assim se extinguiria, tal.

vez, este crime hoje tão frequente e que é um

deprimente indicio do caracter nacional. A se.

gunda objecção é frivola. Pouco importa que o

I
I

1
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offendido queira perdoar o seu aggressor. O inte·

resse social da repressão vale mais que o senti·

mento particular.
O furto e o damno são crimes particulares,

nflO havendo prisão em flagrante. Felizmente

quanto ao furto, acha-se esta doutrina do Codigo

revogada pelo art. 49 do decreto 11. 1.034-A de I

de Setembro de 1892, que o considerou sempre

da acção oflieial da justiça. lVIas porque no crime

de damno a circul1lstancia de haver ou não fla

,grante pócle influir na natureza da acção? Não

revela o damno a indoIe perigosa do delinquente?

Não é um ataque á propriedade como o furto,

o roubo, o estellionato? E como a ex.pressão do

Codigo é generica, como não é licito distinguir

onde a lei nflO distingue, o damno ás cousas

publicas, ás propriedades do Estado, está tambem

çomprehendido na regra geral do Codigo, e então

terá o Estado, que paga o promotor publico, cle

nomear um procurador para apresentar sua queixa

em juizo? É realmente singular.

Nos attentados ao pudor, em suas differentes

modalidades, o Codigo Penal só permitte a inter~

venção « ex-officio ,) do promotor publico - 1.°,
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quando a offendida é miseravel ou asylada de

algum estabelecimento de caridade; 2.'>, quando·

da violencia carnal resulta morte, perigo de vida

ou alteração grave da saude da offendida; 3.°, se

o crime foi perpetrado com abuso do patrio poder

ou da autoridade de tutor, curador ou preceptor.

Os que applaudcm a acção privada justificam a

doutrina elo Codigo Penal pelo fundamento de

garantir O lar domestico, a honra das familias,

contra a intervenção indiscreta do ministerio pu·

blico. Se fosse permittida ao promotor a inter·

vençflo directa em semelhante assumpto, tão deli

cado, tflO melindroso, argumentam eIles, podia

este, sob o pretexto de averiguar um crime, pes..

quizar provas, sujeitar a exames vergonhosos a

virgindade de lima menina, levantando suspeitas

sobre sua honra, expondo·a aos ataques da male·

dicencia e da calumnia. E ainda mesmo que o

facto seja verdadeiro póde succeder que a familia

prefira deixal·o impune, abafal·o no silencio, do

que torna1-0 publico e conhecido no escandaloso

ruido de semelhante processo. Quantas meninas

seduzidas não se têm depois casado, ignorado

como foi o facto, sabido apenas pelo homem que

I - 273 -

lhe dando o nome de marido teve o cavaI hei

·rismo de esquecer e a generosidade de perdoar'

!VIas esta argumentação, seductora em appa

renda, não resiste á analyse. Nenhum promotor

se atreveria, sob um pretexto qualquer, a expôr

a honra das moças a suspeitas ultrajantes. O que

tal fizesse seria demittido, processado, se tan'lbem

a beng-ala paterna não lhe applicasse nas costas

a necessaria correcção.
É, pois, uma bypothcse toda gratuita. Quanto

ao segundo argumento, tambem não procede, por

que o attentado ao pudor só deve constituir crime

quando tiver sido praticado com violencia e o

homem que assim procede manifesta um caracter

tão perverso que constitue um perigo social e

portanto sua punição é indispensavel. ainda que

com o processo possa soffrer a offcndida.

'Mas é ° caso do interesse individual ceder

diante o interesse collectivo.

Em conclusão. Não ha moti\'o que justifique a

acção privada no direito penal. O unico funda·

menta da pena é a defeza social, posta em perigo

pela tcmebilidade do delinqucnte. Seinprc qüe

houver um crime atacando a personaliclade ou a
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propriedade, houve a manifestação da falta de

piedade ou de probidade. E como a sociedade

não pódc existir sem estes dous lnstinctos altruis·

tas, compete sempre ao promotor publico, cocar·

regado de velar pela segurança social, a prompta

e effi.caz acção que tem por fim punir o delin·

quente.
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o hypnotismo no direito penal

I

A quest.flo do hypnotismo no direito penal é

uma das que mais interessantemente prendem a

.attenção do magistrado moderno. Ainda não se

:projecta sobre ella a luz esclarecedora da verdade.

Duas escolas, a da Salpêtriere e a de Nancy, dão

.soluções radicalmente oppostas. Os phenomcnos

·da suggestão hypnotica pasmam e maravilham o

'publico como cousas sobrenaturaes, milagres de

santos. E na consciencia do magistrado paira esta

'pergunta terrivel: - até onde vai a força do hy

pnotisador e até onde, portanto, se limita a res

ponsabilidade do hypnotisado?

Elle vê-se em um dilemma perigoso. Ou con-
A NOVA ESCOLA PENAL 18
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dcmna um illllocente, que obedeceu como um ins

trumento, uma machina, á vontade de outrem e é

uma clamorosa injustiça a conc1emnação deste

automato, ou se deixa illudir nas mentiras e fa·

bulas de um refinado tratante e é um perigo para

a defesa social a absolvição de um criminoso tão

perigoso.

Nesta incerteza, nesta hesitação da scicncia

diante opiniões rac1ic~dl11ente appostas, vamos nos

limitar a expôr as theorias elas duas escolas, da

Sa]pt~triere e de Nancy, e narrar o processo mais

llotavel onde fo.i debatida a responsabilidade do

delinqucnte pela dominaçfLO da vontade.

O hypnotismo em 1890 preoccupoll o foro de

Paris na causa celebre de Eyraucl e Gabriela

Bomparcl, assassinos do official ele justiça Gouffé.

Foi tão gTanc1e o intercsse levantado pelos deba

tes, tflO ardente a polemica dos jornaes, tfw pro

nunciada a sympatlIia lllorbida e romanesca em

favor ele G-abriela Bompard, aprcsentada como

uma victima da suggestão hypnotic<-L, quc o illus

tre procuraclor ela Republica Quesl1ZtY de Beau

repairc veiu pessoalmente sustentar a accusação,

amparando-a com o prestigio de seu cargo e com

II
! I
i
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o brilhantismo da sua palavra vehemcllte e ener

glca.

.Antes de descrever o crimc, convem descrever

os personagens, segundo o retrato que c1ellcs tra

çou Bataille.

Eyraud é um homem sem moral idade, sem

probidade, violento c capaz de tudo. Filho dc ne

gociantes, recebeu uma certa instrucçXLO, mas tor

nou-se semprc um naufrago da vida pelos seus

desregramentos. Em r863, fazendo parte ela expe

dição do lvlexico, desertou diantc o inimigo. :Mais

tarde, tendo se casado com uma senhora honesta

que lhe trouxe ele dotc _10.000 francos, foi repre~

sentar na Amcrica uma casa ingleza, cujos chefes

o despediram, qualiflcanclo-o de cavalheiro de

inc1ustria.

Estabelccido depois como distilador em Sc
vres, arruinou-se em deboches c abriu fallcncia.

l~eduzido a viver de expedientes, tentou arruinar

sua mãe, respondendo á recusa desta com amea

ças de morte. Associando-se com um negociante.

devorou logo o capital da COlTImanclita, fallindo

pela segunda vez. Em 1888, sem recursos, vivendo

de expedientes, encolltrOlI·se com Gabdela BOIll-
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pard ~ resoI veu aproveitar-se da belleza de sua

amante para a exploração e a c/laufage de algum

velho libertino e rico, attrahindo·o a uma embos

cada sob o convite de uma entrevista de amor,

Conhecida a vida pregressa de Eyraud. veja

mos agora como é ellc a}Jreciado por dois emi

nentes anthropologistas. o Dr. Lacassagnc e 1.0111

braso.

«Um sentilnento de compaixão. e de commi

seração, diz o Dr. Lacassagne, me veio por esse

assassino, procurado pela policia dos dois mundos,

perseguido e acuado pelos agentes, buscando de

balde um refugio e achando por toda a parte, nas

gazetas ou nas conversações, os detalhes de seu

crime c a ameaça de uma prisão. Obrigado a

viver de expedientes e de mentiras, sem recursos

para o futuro, com todas estas preoccupações, ao

declinar da vida, tinha a paixão indomavel, como

uma ulcera no coração, por esta rapariga endia

brada. Depois eu o vi no tribunal do jury fazendo

frente á accusação. repellindo circumstancias fu

teis, equivocando-se em factos insignificantes, sus·

ceptivcl e mesquinho. Tendo feito o sacrificio da

sua vida, só trabalhava para unir á sua a sorte

, - 281

da amante, desesperado. procurando esta suprema

consolação: a satisfação de morrer com ella. Era

um violento e um apaixonado, um verdadeiro ge~

nital, de interesse ou de habito. Nesta época te

mivel rIo declinar da virilidade elle tinha achado

um excitante para sua carne. Era desde então a

existencia testicular; os pensamentos, os actos,

os sentimentos preoccupavam-se exclusivamente

da satisfação genital. Amou Gabricla pelo prazer

recebido. Queria sua perda para punil-a de o haver

abandonado, só, com sellS dcsejos insaciaveis c

sempre impotentes.))

Na opinião de Lombroso, Eyrauc1 não e UI11

criminoso nato, é antes um crimiualoidc," um crimi

noso de occasião. «O amor do mal pelo mal, es

creve o sabia italiano, que é o verdadeiro cara

cter do criminoso nato, principalmente nos crimes

de sangue, não se observa nelle, quer na época da

infancia, quer na época da mocidade. Não foi

senão um desertor e um estellionatario. O inque

rito estabeleceu que elle era um homem jovial,

gostando de rir, mas ao mesmo tempo brusco,

violento, encolerisando·se facilmente, indo algu

mas vezes até ao furor sem motivo seria, amando
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excessivamente as mulheres e capaz ele tudo para

satisfazer essa paixflO. A mulher, sempre a mu

lher, tal é a unica preoccupação do accusado.

(I Após o crime, na Amcrica, encontram-no em

todas as casas suspeitas. Depois da sua prisão,

Eyraud fala sem cessar ele seus antigos amores.

É Ullla idéa fixa, lima obsessão de todas as horas,

de todos os instantes. Esta loucura se traduz em

sua ccllula por aetos que os guardas têm difficul·

dado em prohibir. ·I~ por llma mulher que cllo

torna-se desertor. :~ com as mtdhcrcs que eJle

gasta o seu dinheiro, empregado no cOl11merciú

de couros c na clcstilaç;10.

«( É por uma dcllas, om 11111 , que, perseguido.

dcsC'spcrac1o, som recursos pcclllliarios, torna·sc

assassino. O que aproxima. Eyraud do criminoso

nato é sua leviandade. Elle passa com extraordi

naria rapidez de lima idéa alegre a uma idéa

triste; nota·se incoherencia lia sua conversaç.ão.

Danc1o-se-lhe um bom charuto, acaltna-se imme

diatamente scu dcsgosto. Sua intcllig'cncia é

muito desenvolvida, fala o italiano, o illglez, o

porLugucz; é primeiramente feliz em todas as suas

cmpreZilS, Illas não tcm constancia em nenhuma.

1
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Do criminoso nato clle tem a insensibilidade mo

ral, esta illdiffcrcnc:.a pela vida dos homens, esta

fria crueldade no crime, que certamente elle pro

jectava renovar na All1crica contra Garanjer. Em

summa, póclc dizer-se que ha. aqui um estelliolla

tario, principalmentc um debochado, um crilllina·

loide que se tornou um criminoso d6 habito, arras

tado como foi pela prcoccupac:ão COllstante da

mulher.
«Estou ~lbsolutamentc persuadido que, sem

Gabric1a Homparc1, iVriguel Eyraucl teria siclo um

simples estellionatario.)
(í.abriela Hompard era filha de um negociante

de mctac~ no departamento do Norte, homem

abastado, Educada e111 bons collegios na Fl'all\~<-l

e na Bclgica, foi ele todos elles dcspec1icb. em

conscquCllcia de sua natureza indi~ciplinac1a c \'i

ciada. :Por essa causa teve de ser rccolhi<la au

estabelecimento penitenciario do Hom Pastor de

Arras. Regressando á casa, tornou-se intima

amiga da amante dc seu pêli, L:tZcndo·a confidente

das suas aventuras amorosas.
Cansada ela viela soccgada de provincia , vciu

para Paris. anele vivia da prostitlli(.~:io. até sua
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ligação com Eyralld. O Dr. Brollardel, o celebre

e respeitado chefe do serviço medico-legal em

França, examinou Gabriela Bompard e achou.a

perfeitamente respol1savel. É uma rapariga vi.

ciada, diz cllc, cedo pervertida, muito mentirosa,

de úma imaginação desregrada c sempre aceu.

pada em inve'ntar romances. Esperta, escrevendo

com facilidade, dotada ele uma memoria feliz, sua

intelligencia não apresenta IOLlcura alguma. Não

é o que se chama uma grande hysterica. Teve

alguns ataques de nervos, alguns accessos.hyste

rifarmes pouco caracterisados1 muito raros, não

implicando perturbação mental.

.Mas apezar desta opinião do autorizado perito

não se animou Quesllay de Beaurepairc em pedir

a pena de morte contra Gabriela Bompard ..

Em sua peroração eloquente assim se exprimiu:

« Quanto a Gabriela 13ompard, entrego a vós o

destino della. 'I'crn vinte e dois annos. Uma vez,_

era no começo da minha carreira, eu requeri a

pena de morte contra uma mulher ele vinte annos,.

O jury não me attendeu e nesta noite eu me jul~.

gl1ei bem feliz. (Scnsaç:ão). Vêde como ella é in.

telligente, com que arte representou a comedia

,

;,
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até nesta auc1iencia, sem uma palavra de arrepen·

dimento que eu esperava sempre. É contrari..o ao

meu dever pedir para clla circulllstancias atte

nuantes. Não posso. 1\1[as vós pensareis el11 sua

idade, em sua má educação, na influencia do

meio e vereis então se é possi vel ir mais longe

do que eu.»

Lombroso, cuja autoridade nestes assumptos

não se póde deixar de invocar, formulou sobre

Gabriela Bompard o seguinte retrato: «Posto

que as mulheres culpadas, escreve elle, quasi

nunca tenham a physionomia criminosa, esta a

tem completamente. Cabellos espessos, rugas

anormaes. precoces, pallidez Iivida do rosto, o

lobulo da orelha enonnc, nariz curto e arrebitado.

mandibula muito volumosa para uma mulher,

principalmente asymetria da physiollomia e euri

gmatismo mongolico.

«Não é preciso mais para ahi achar-se o typo

criminoso. Todo o prestigio da sua lJelleza, muito

preconisada, vem da má aureola que lhe dA o vicio

precoce. Ella foi de lima precocidade e de um

ardor no doboche excessivos. Ora este caracter

se associa muito facilmente ao gosto sanguinario~

.'" ; 'J,.
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assassino. Certamente ella prestou-se facilmente,

de boa vontade, á idéa do homicidio. Preparou

o sacco fatal muitos dias antes. Após o crime,

dormiu friamente no mesmo quarto ao lado do

cadaver da victima. Não acredito que ella tenha

agido por suggestão hypnutica. A brusca mu

dança sobrevinda em sua ccnclucta é facilmente

explicada. De cumplice tornou-se acclIsaclora. Por

que? E' prin"lciramentc um traç.o, lIm habito que

se nota 110 criminoso associado, accusar-se pri

meiramente para depois attenuar seu crime, di

zendo que soffreu a dominaçfw de lima vontade.

«Gabricla Bompard, como verdadeira mulher,

dobrada ele habitas criminosos, não pódc suffocar

em si a vaidade do crime, tem necessidade de

falar dcllc, de expandir-se junto de um terceiro,

sempre representando de mulher virtuosa. Para

complclar seu papel nesta comedia, ella impelle

cstc terceiro a ir dcnunciar seu cumplice, não

comprchelldeu O perigo a que se expunha.)}

l'vIas seja Eyraud um sou!elleur de alta escola!

procurando lima mulher bonita para á cllsta della

ex.plorar pelo crime um homem rico, como quer

Bataille, quer Ul11 genital! impel1ic1o ao crimc pela

1

]
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necessidade de sustentar. esta mulher, corno en

tende o Dr. Lacassagnc, o facto é quc Eyraud e

Gabriela l30mpard estavam reduzidos á. ex.tren'la

difficuldadc de vida c quc cntre si combinaram

e premeditaram o assassinato de Gouffé, esco·

lhenc10 um aposento apropriado na rua Tronson

Ducoudray, comprando mala c sacco encerado

para occultação do caclaver J enco111mcnelanclo uma

corda de seda vermelha e branca, de uma solidez

especial, que serviu para a eslrangulação da

victima.

GOllffé, a victim<l escolhidáJ VillVO ha muitos

annos e vivendo em companhia ele duas filhas,

occullava sob apparcncias Il1cthodicas uma ex.is

tenda dissipada. l\IlIito audaz junto de mulheres,

andava scmpre envolvido el11 aventuras amorosas.

Sabia·se que ús vezcs deixava somlll<l.S importan

tes el11 scu cartorio da rua l\,[ontmarlrc. Gabricla

l.1ompard o attrahill, sob a promcssa de uma en·

trcvista de amor, ao aposento da rua Tronson

Ducoudray, c, fingindo quc o acariciava, passou

lhe pelo pescoço II corda ele seda, que EY1-aud J

occulto na alcova, puxou promptamcntc, mor

rendo assim enforcado o in-Eeliz omcial de justiça.
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Então Eyraud partiu promptamente para o

cart,orio da rua 1'Iontmartre, cujas chaves esta

vam no bolso do meirinho, mas nada conseguiu

roubar. Prepararam depois o cadaver no sacco

encerado, g'uardaram-n'o na mala e partiram para

Lyão, onde conseguiram desembaraçar-se delle,

atirando-o em um valle da communa de :r..1il

lery.

Encontrado mais tarde pelo guarda campestre

Coffy, foi sua identidade demonstrada em uma

autopsia do Dr. Lacassagne, considerada pelos.

entendidos como uma obra prima de medicina

legal.

Frustrado o roubo, que tinha sido O moveI do

crime, começou para os dois amantes uma exis

tencia de miserias, em peregrinações na Europa e

na America. :Mas abi Gabriela Bompard apaixo

na-se por um tal Garanger. confessa-lhe o crime,

foge com elle e vem para Paris entregar-se es

pontaneamente á autoridàde. Agentes da policia

franceza conseguiram prender Eyraud em rIa-

vana.

Submettidos em julgamento do tribunal do

jury, em 21 de Dezembro de 18go, foi Eyraud con-
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demnado á pena de morte e Gabriela Bompard

a vinte annos de trabalhos forçados.

Mas a mocidade de Gabriela Bompard, seu

caracter nervoso e bysterico, a circumstancia de

revelar seu verdadeiro nome a Garanger, que a

conhecia sob a falsa denominação de Bertha

Vanert, de contar-lhe sua participação no crime, de

vir espontaneamente a Paris apresentar-se á jus

tiça, esse complexo todo fez ver nella uma victima

do hypnotismo, agindo sob a suggestão de Eyraud

c, portanto, irresponsave~.

Esta opinião foi defendida por Liegeois, da

escola de Naney, e combatida por Brouardel, da

escola da Salpêtriere. O jury deu razão a este

-ultimo.

Vejamos agora as theorias das duas escolas.

,lI

A escola da Salpêtriere, que tinha como fun

dador o illustre Charcot, como sectarios eminen

tes Brouardel c GI1les de la Tourette, sustenta

que a suggestcLO hypnotica só póde ter logar

. ill
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durante o 50111110 e que o hypnotisaclo sómcnte

obedece ao bypnotisador em actos insignificantes.

simples. c que estejam de accordo com o seu

caracter.

Todas as vezes que o aeto sug-gerido estiver

Cl11 desaccordo com os sentimentos elo hypnoti

sado, a moral innata sobrevive, conserva seus

direitos, elle recusa peremptoriamente obedecer

ao hypnotisador, cac extenuarIo 0111 um violento

ataC)L1c ele nervos. A suggcstflO tom pois limites

que não se pndc transpôr. Não é portanto possivel

lançar-se um hypllotisado sobre um crime como

se lança um cftO sobre uma pista, salvo si clle é

um destes dclinqucntes natos, privados dos ins

tillctos fUllclal11cntaes da piedade c da probidade.

Em sustentação desta doutrina cita o Dl". 13rouar

dei cxpcricllcias curiosas da SalpC:tricre. l\. uma

simples palavrfl, horizontaes ficavam immediata

mente lllWS. l\hdheres de operarios, honestas,

recusavam-se terminantemente despir-se. Gatunos

furtavam pl'omptamente o que lhes suggeria o

hypnotisador. Artificcs honestos absolutamente

recusavam, por mais imperiosa que fosse a sug

gestão.
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A escola ele Nancy, que tem como chefes Der·

nheim e Liegeois, sustenta theoria radicalmente

opposta. O hypnotismo póde ter logar em estado

de vigilia e o hypnotisador sUg'gere sempre sua

vontade ao hypnotisaelo, seja qual fôr a ordem,

esteja ou não de accarelo com o seu caracter.

Pócle a rcsistellcia ser mais ou menos forte, mas

no fim elle obedecerá. Em apoio da tbeoria cita

Liegeois a nutoridadc dos factos. Em lZuão um

dentista abusou de uma cliente depois ele tel·a

adormecido. Uma bonita senhora, viajando só~ foi

suggcstionada instantaneamente:, sem mesmo ter

fechado os olhos, por um companheiro de viag'em,

e tres dias depois ella , tão honestrt , lhe escrevia

uma carta ele amor. .
Expostas assim as theorias das duas escolas,

vamos agora estudar suas clifterentes applicações

em determinados crimcs.

É possi vel obter-se por mcio da suggestão

hypnotica quc alguem constitua-se devedor de

outrem, assig'nando um titulo de divida? Liegcois

responde affirmativ<lmcntc e refere o seguinte

facto succcdiclo comsigo: « Eu, disse elie a uma

senhora, vos emprestei 500 francos. É preciso as·
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signar já um documento que prove minha divida.

lvIas, replicou ella, eu nada vos devo, nunca me

emprestastes dinheiro. Vossa mcmaria vos engana,

~1".mo P., cU vou precisar as circumstancias do

facto. Vós me pedistes esta somma e cu consenti

em vos emprestar, entreguei·a hontem, aqui mes.

mo, em um embrulho de peças de 20 francos. Sob

a acção de meu olhar e em presença de minha

affi.rmaçáo, feita em um tom de sinceridade, IvLmO

P. hesita, seu pensamento se perturba, ella inves.

tiga em sua memoria, esta, doeil á minha sugges

tão, lhe. recorda o facto cuja lembrança acabo de

evocar. Este facto inteiramente imaginario apre

sentou-se aos seus olhos com todos os caracteres

da realidade. lVI.lUll P. reconhece a divida e assigna

o documento. EUa é maior, o documento tinha os

requesitos lcgaes. seu pagamento podia ser prom

ptamente exigido por uma aCçflQ judiciaria.»

O Dr. Emilio Laurent acha que um facto desta

ordem é puramente experimental, é uma expe

riencia de laboratorio. que não se realisa na vida

real.

Quem tentasse uma aventura desta ordem

COllll11etteria um estellionato dos mais perigosos.

1I
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Um inquerito habilmente feito demonstraria o

ardil criminoso empregado.

É possivel pela suggestão determinar algucm

a prestar um depoimento falso em juizo, narrando

factos imaginarias? Bernhcim responde affirmati~

v~mente e narra o seguinte facto: «( Eu disse a

uma das minhas sOl11nambulas: lIa tres mezes

atrás, a. 3 de Agosto, pelas 4 horas da tarde, en

trastes em vossa casa. Chegando ao primeiro

andar, ouvistes gritos, saídos de um quarto,

olhastes pelo buraco da fechadura, vistes o velho

que habita na casa attentando contra o pudor de

uma menina..Ao. criança se debatia, elIe a amor

c1aç.ava. Vistes tudo e ficastes de tal maneira im

pressionada que não ousastes contaI-o a ninguem.

Ivlas se a justiça vos interrogar, dizei a verdade.

'Ires dias depois esta mulher, interrogada por um

magistrado. narrava esta pretensa sccna, e com a

nü"'to sobre o Evangelho jurava que tinha assis

tido.» Gilles de la Tourette acha que é p~ssivel

ao accusado demonstrar perfeitamente sua inno

cencía. Pôde invocar um afiM, provar que a vi

ctima e a testemunha nflO se achavam presentes

na mesma hora e no mesmo logar.
A NOVA ESCOLA PENAL 19
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Póde-se violar uma mulher em estado de som

nambulismo? Obtido o seu consentimento haainda

uma violação? Gilles de la Tourette responde

negativamente. Um individuo, diz cllc, que ador~·

mecer lima mulher 110 50111110 hypnotico. não. a

possuirá se esta na vida normal não quizer ceder

aos seus desejos. Será preciso violal-a, na propria

accepção da palavra, o que não slIcceelerá sem

enormes difficuldades. porque exalta-se muito nas

somnambulas o vigor muscular, a ponto de uma

moça fraca tornar~se um verdadeiro athleta.

Como prova) GilIes de la TOlll'ctte refere um

caso de Dyce, onde dois individuos introduzidos

POI" uma proxcncta junto de uma sOl11llambula

tiveram de amarrai-a c amordaçai-a para que pu

dessem vencer sua resistencia.

Liegeois affirma o contrario. Em sua opinião

toda pessoa posta 0111 estado de somnambulismo

torna·se nas mfLOS do experimcntaclor tim puro

autom.ato, tanto no physico como no moral. ElIa

aceede facilmcntc aos desejos da pessoa que a

adormeceu. Não vê senão o que eUa diz que veja,

não sente senão o que ella diz que sinta, não acre~

dita senão o que el1a lhe diz que acredite; Toda
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espontaneidade desapparece. Para comprovar a

theoria invoca Liegeois o seguinte facto narrado

por Hugues Le Roux. Uma rapariga que tinha

ficado algumas semanas no I-Iôtel Dieu, passando

diante um café dias depois da sua saída, foi cha

mada por alguns estudantes que ahi bebiam e

que tinham conhecido no hospital durante sua

enfermidade. Um de1les ordenou·llle que o se

guisse, conduziu-a á casa, deshonrou·a e mandou

depois que se fosse assentar em um banco do

boulevard. Só ahi é que a pobre moça, despertando

elo domínio da suggestão. conheceu a triste scena

de que tinho sido victima.

O hypnotismo tambem permitte ao hypnoti

sador arrancar do hypnotisado os Inais intimos

segredos da sua conscicncia. Um dia, diz Liebaut,

eu affirmei a uma menina adormecida que era

padre e que ella era uma joven penitente vinda

para se confessar. A pequena tomou a serio o

papel e fez-me uma confissão de peccadilhos encan

tadores. Brierc de Boismont refere que uma se

nhora posta em estado de somnambulislllo pelo

professor Blandin e interrogada com muita euria·

sidade acabou por dizer, após uma certa hesitação,

•
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corada e embaraçada: lV[cu Deus, eu amei a

lv1. .. O medico atemorisado não lhe pcrmittiu

concluir, despertou·a no momento em que o pai

da senhora se aproximava, perguntando se a expe

ricncia tinha tido exito. Demarquay e Giralld·'J'eu

1011 citam UIll exemplo analogo. Uma senhora,

hypnotisada por clles, respondeu ÚS Sllas pergun

tas com confidencias de tal sorte graves c com

promcttcdoras que clles se apressaram em des·

portal-a.

E' passivel lambem provocar um aborto pela

sllggestão hypnotica. O Dr. Emilio ] .aurent refere

C'stc facto, de que foi lestemunha ocular, Deeul

tando os nomes pela discrcç-tlo profissional: Um

estudante de mccliciml, indo passar férias em casa

de sua familia 1 encontrou-se com lima prima, na·

morou-a e deste namoro resultou uma gravidez.

O rapaz, bastante atrapalhado, lembrou-se do

hypnotismo e pela suggestão determinou-lhe °
aborto, que se realizou no dia c hora indicados.

No congresso internacional de hypnotismo foram

tambem mencionados varias factos identicos por

Voisin, Liebant, Gascard , Briant e Ladame.

E' possivcl que uma pessoa possa ser hypno-
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tisada, sem seu consentimento, por um individuo

estranho, at6 mesmo antipathico'? Ladame res

ponde affirmatívan1cntc. O estudo elos casos, diz

clle, que fazem objecto de um inquerito ou ele um

julgamento !lOS prova que quasi todas as ll1ulhr

res violadas durant.e o hypnotismo foram adorme

cidas de surpresa e scm consentimento. O profes

sor Pitres, descobrindo as zonas hypnogenes,

demonstrou que os individuas facilmente hyp110

tisavcis podiam ser adormecidos pela prcss;lo des

sas 7.011<:15, de surpresa 0. contra sua \'cllltal1e, c

ci ta II m caso cleste gellero intci ram~l1le caracte

ristico. Uma hysterica.somnambula, virgem, sac

da c1inica em companhia de uma outra hysterica,

e encontram dois senhores que lhes offercccm

almoço. Nc\s chegamos, conta ella, em um }JC'queno

resta.ura.nl f/lI'a da cidade. Um dos senhores quiz

me abr<:tçar, cu zanguei-me vivamente e começa

mos o almoço sem que elIe renovasse SlI:l.S tenta~

tivas. Acahado o almoço, minha amigél deixou-me

sú com elle.

Quiz ainlla abraçar-rne, eu o repelli, ameacei

de gritar e agarrei me~mlo uma cadeira para me

defender. Elle tomou-me os braços. Então eu perdi

.~' ..

t~
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o conhecimento e nfto sei o que se passou. Mas

nove mezes depois deste dia a rapariga tornava-se

mãe.

A violação póde ainda ser cotnmctticla em um

perioc1o chamado de lethargia iucida, durante este

estado em que a hypnotisada ouve tudo, mas não

póc1e reagir
l

paralysada, iml110bilisada pela sug

gestão, COIllO que envolvida em uma camisa de

chumbo.

A gravidade da questão do hypnotismo au

gmcllta em relaç~lo ás mulheres. As hystericas,

diz o Dl". Emitia Laurent, são ordinariamente des·

providas de senso moral e de conscicncia, todas

entregues aos instinctos, alguma cousa como um

automato pensante, uma boneca dotada ele intclli

gencia. São sempre conduzidas pela vontade dos

outros; vão indifferentemente para o bem ou para

o mal; tudo depende de quem as dirige. ColIo

cai-as em um convento e eBas serão religiosas.

'rransportai-as para um lupanar c em uma semana

el1as terão adaptado a linguagem, os costumes,

os vicias da casa. Eu conheci em Troyes uma

hysterica que edificava uma cOll1munlü"Lo religiosa.

Em um bello dia, arrastada por sua irmã, emigrou
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do convento para o lupanar da cidade. Como tinha

sido no convento um modelo de piedade e vir

tude , foi tambem a perola do lupanar, a mais

debochada.
Alguns escriptores lembram-se de empregar a

suggesUio hypnotica como meio ele conseguir dos

criminosos a confissflO de seus crimes, esclareci

mentos que pudessem orientar a acção dajustiç.a.

lvIas semelhante expediente tem sido repellielo

comO ignobil e torpe. Seria, diz Rrouardel , subs

tituir a antiga tortura por uma inquisição de nova

especic.
J.iegeois considera uma traição armada aO

elesgTaçaclo c Dcsjardins acha que deve ser pri

vado de seu cargo o juiz que recorresse a esse

infame expediente. Demais, diz o Dl'. Emitia Lau

rcnt, não ha certeza da veracidade da confissão.

O hypnotisado responderia affinnativa on negati

vamente, segundo quizesso sou hypnotisac1or.

Taos SflO os factos que me pareceram mais

curiosos a extractar elo interessante opusculo do

]jr. Elnilio Laurent -IA:S snggesfiolls crimillelles.
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enganar seus hypnotisadores. Em conclusão, não

existem motivos sufficientes que autorizem o

legislador a se preoccupar, quer dos crimes COl11

mettielos sob o impulso da suggestão, quer ela

responsabilidade de seus autores.

Esta opinifLo de uma tão celebre notabilidade

não podia deixar ele levantar no congresso forte

discussão.

Foi ella tambem apoiada por l\Iotet, perito

legal da justiça de França e que linba como ta.l

fllnccionado 110 ruidoso processo de Eyrauc1 e

Gabriela BOll1pard. Para 1\·lotet, nesta ca.usa nunca

existiu suggcstão. Si alguem estava hypnotisac1o,

era Eyraud, que soffreu a influencia funesta de

uma mulher pervertida, no declinar da virilidade,

nesta época tfLO perigosa ao homem.

Atacado por todos os lados, Bcncdikt \"olton

ft brecha em um discurso ironico, agg-rcssi\'o á

probidade scientifica dos medices francczes, que

affirmam a existencia da suggestfLo. O professor

de Vienna accentuou ainda mais sua descrença.

Os factos tão exageradamente aprcg-oados não

passam de simulações dos hypnotisados ou são

fraudes manifestas e conscientes elos proprios IllC-
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III

No terceiro congresso ele Anthropolog"ia Cri

minal, reunido em Bruxelléls em Agosto <1e 1892,

foi o hypnotismo objecto de interessantes relato

rios e de viva discussfLO.

.Th/loritz Hcnedikt, o celebre professor da Uni.

versicladc ele Vienna, não acredita n;t existcncia

de crimes COlllJl1ctlidos sob o impulso da suggcs

tão. SfLO apenas prodllcro de uma in feliz phanta

sia scientificôl, simlllaçües representadas em salões

e iaboratorios, mas sem realidade pratica. Bene

dikln;to julga digno de credito o que se tem escri

pto na Jilleratllra contcmporanca sobre a sugges·

tr'lO criminosa. I'[a vinte e cinco annos tem elle

estudado o assumpto, (,It1Jl studio t:l siJlc ira, prati

cado expcricncias physiologicas e thel·apeuticas.

O resullado foi negativo. ~a il11mensa maioria

dos casos os actos praticados pelos individuas

suggestionac1os nfLO passam de simples condes.

cendencia para a autoridade do medico ou de

simulaçôes para com medicos crcdulos. 1\s mu

lheres hystericas principalmente capricham em

r
r
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dicos. Uma celebridade, referiu Benedikt, sug

geriu o uma bella mulher, que odiava seu marido,

que tivesse por elle sympathia e amor, e a este,

que era impotente, a virilidade, A mulher ficou

gravida e ° milagre da suggestão espalhou-se pelo

mundo. lVlas tempo depois descobri~-se que o pai

da criança era um addido de legação e que o po

bre marido não conseguira melhorar de forças.

O DL Augusto V oisin, medico-chefe da Sal,

pêtricre, trouxe ao congresso o concurso de sua

experiencia pessoal. Referiu dois factos, inques

tionavcis, verificados por elle mesmo, de sugges·

tão criminosa, uma experiencia de laboratoria, e

outro real, positivo. desenrolado perante a justiça.

Uma de suas doentes, filha de pai alcoolico,

desequilibrada, hysterica, soffrendo durante o

som no de allucinações e pesadelos, recebeu delle

em estado ele hypnotismo a ordem de ir tres dias

depois !t casa de um de seus amigos, na avenida

Bugeaud, com phosphoros e mechas afim de in~

cendial-a.

N o (~ia marcado a mulher lá apresentou-se c

sem hesitar, friamente, lançou fogo nas mechas

que levava, fugiu apressadamente, deixando estu-

- 3°3 -

pefactas as pessoas que assistiam a tão estranha

scena. Esta mesma doente, em estado de vigilia,

na sala do hospital, em presença de tres magis

trados, precipitou-se armada de uma grande faca

sobre um manequim porque o hypnotisador du

rante o somno lhe havia suggerido que o mane

quim era uma mulher e ordenado que a matasse.,

A 17 de Janeiro de 1888 foi Voisin nomeado pelo

juiz de instrucção do tribunal de primeira instan

cia do Sena, para examinar o estado mental de

uma mulher de vinte al1110S, accusada de furtos

nos armazens do Lauvre.

Submettida ao somno hypnotico Voisin veri·

ficou que esta mulher, de.grande deg-enerescencia

physica e mental, tinha sido suggestionada em

estado de SOInno hypnotico para commetter os

furtos e que portanto nflO passava de um auto

mato, de uma força inconsciente, obedecendo ás

ordens de terceiros. Encontrou-se com effeito na

de seus hypnotisadores o que ella havia furtado e

o juiz, julgando-a irrcsponsavcl, mandou recolhel-a

no hospital da SalpGtriere. Considerando portanto

de evidencia scientifica a existencia da suggestão.

passou Voisin a examinar qual a responsabilidade

.,
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do hypnotisado. :rvlas ahi é preciso fazer uma

grande distincção, dependendo das condições

pcssoaes. Nos individuos de cerebro equilibrado

êl suggcstrLO é impossivel, toda a ordem crimi

Ilosa é rcpcllida, porque é contraria á integridade

de seu SOllSO moral e de seus interesses. :r.Jas el11

dctenninadas conc1i"ücs. no dcscquilibrio, na de·

gcncrcscellcia, na debilidade mental, o individuo

obedece á ordem
l

cxccula o que lhe é determi

nado. l<"cslIlllindo seu rclatorio o Dl'. Augusto

Voisin apresenta as seguintes conclusões: 1.1\ A

sllgg(;slilJilid~tdc criminosa 0111 estado de vigília

ou em cstad() de hypnosc cstú, intimamente ligada

il debilidade ou it dcgcllercsccllcia montaI do in

dividuo suggcstionac1ú. 2." l-Ia casos raros em

verdade, vnde soh íl. influcncia (le uma sug"gestão

hypnotica \.} individuo é capaz de COl11l11cttcr cri

mes a modo de certos degencrados impulsivos.

3.a A responsabilidade penal ele um individuo,

tcndo praticado o crime sob a influcncia da sug

g'cstão h,}"pnotica., l: nulla, porque foi elle coagido

por uma força a que nã.o podia resistir.

a Dr. BeJ"i1l01l, reclactor da Revista do flJ'P1U)"
tiS1ll0, apresentou o tcrceiro relatorio. Dcpois de

1
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fazer um magnifico resumo das theorias até hoje

apresentadas, elle conclue que as experiencias

de'laboratorio, isto é, feitas nos hospitaes e nas

clinicas sobre individuos habituados a serem

bypnotisados, não provam grande causa, porque

ellcs têm inconscientcmente no cspirito a certeza

de que não serão coag-idos {t pratica de actos

verdadeiramente crirninosos, assumindo sempre o

experimentador a responsabilidade do que suc

ceder.

Na viela real a co lisa é mais diRlcil, não Sl1

pelas circu111stancias complicadas que exige a

pratica ue um crime como pela rcsistencia inven·

civel que o individuo póde oppclr.

O Dr. Derillon acha entretanto impossivel que

certos individuos possam ser coagidos pela sug

geslão á pratica de um crime e que neste caso

são irresponsaveis, elevendo SOl' punidos os que

provocaram a suggestão.

Fechando este capitulo eu devia perguntar: O

quo tem contribuido a minha patria para a solu

ção do problelila? Nada. Em nosso f(lro até hoje

nenhum processo se apresentou, invocando-se a

irresponsabilidade do réo pela suggcstão.
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Felizmente para a justiça os. advogados que

abrilhantam a tribuna do jury, salvas umas duas

ou tres excepções, estão em perfeita innocencia

sobre este assumpto, ainda não foram além da

loucura transitaria. No dominio da theoria penal

este livro é o primeiro que largamente se occupa

elo hypnotis11lo.

Possam estas paginas despertar a attenção do

meu illustre amigo DT. Francisco Fajardo e clle,

tão competente, ttLO profundo, discutirá com a

sciencia do mestre o que eu expuz como dilet

tanti.

Em todo O caso me custa seguir a opinião de

Benedikt.

Si é certo que a escola de N ancy tem exage

rado a força elo hypnotismo, custa tambem ao

espirito acreditar que medicas da probidade scien·

ti fica de um Chareat e de um Voisill inventem

mentiras e fabulas no fim exclusivo de charlatanis·

mo e de réclaUlC.

Na vida real nós conhecemos individuos fra·

cos dominados scrnpre pela vontade de outro.

Porque não acreditar tambem no dominio da

suggestão? Si os equilibrados e os fortes podem

-- 30 7
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resistir~lhes, os degenerados são incapazes de uma

opposição victoriosa.

O problema está sendo estudado com vigor e

é provavel que em pouco tempo dê a sciencia

sobre elle sua sentença final.

H

'li
j'
-



•

r•

A embriaguez

I

De modo diverso tem sido considerada pelos

·cscriptores a responsabilidade criminal do homem

-em estado de embriaguez.

Tres theorias têm successivamcnte appare·

.ciclo, dominando a opinião do tempo.

R agora surge uma nova, a da escola anthro·

pologica italiana, defendida e amparada na reCQ

"nhecida autoridade de Garofalo.

Blackstone enten~ia que a embriaguez. longe

de attenuar a responsabilidade criminal, devia

pelo contrario ser uma circumstancia aggravante

do dclicto. Ebri7ls jJu1l1"tur propter ebrida.Lem.
A NOVA Io:SCOL .... PENAL 20
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o grande jurisconsulto inglez fundava sua

opinião nos seguintes motivos:

A lei pune a embriaguez como um delicto,

como uma contravcnçfLO, impondo penas aos que

são encontrados em semelhante estado.

Ora, como um facto considerado criminoso

pela lei, punido 110 artigo penal, p6de servir de

justificativa. de circulllstancia dirimente a outro

crime?
Depois, a. embriaguez é um aeto voluntario e

livre, d~pendente exclusivamente da resolução

do individuo.

Comprehenc1c·se que a lei isenta da pena os

aetos dos loucos, dos coactos, porque são cir

cU111stancias independentes, superiores ú vontade

humana.
IvIas com que direito póde invocar a embria

guez como escusa dirimente de seu crime quem

por slIa liv"re e exclusiva vontade procurou seme

lhante estado embrutecedor e degradante?

l\.. theoria da irresponsabilidade em estado de

embriaguez é um perigo social. Augmenta e des·

envolve o alcoolismo, que é uma chaga das socie-

- 3 11 -

dades modernas, tirando este freio do receio da
pena.

Nada mais contém o homem.

Sabendo que não é punido, entrega-se a estes

excessos aviltantes, fica uma besta fera, terrivel

e perigosa.

Lambert levantou-se contra o excessivo rigor

da doutrina de Blackstone.

É certo que a embriaguez é um acto exclusi

vamente dependente da vontade do homem. Mas

tambem é certo que semelhante estado perturba

o livre funccionamentC? elas faculdades mentaes,

tirando a lucidez de espirito, obscurecendo a luz

inspiradora da consciencia.

Não se deve considerai-a uma circumstancia

dirimente ela criminalidade. rvras é de justiça dimi

nuir a pena aos individuos que COl11mettem crimes

em estado de embriaguez.

Era esta a theoria seguida pelo antigo codigo

criminal do imperio, que no art. 18, § 9, conside.

rava a embriaguez circulllstancia attenuante me

diante os següintes requisitos: 1.°, que o delin

quente não tivesse antes della formado o projecto

do crime i 2.°, que a embriaguez não fosse procu-

•
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rada pelo delinquente como meio de o animar á

perpetração do crime; 3'°, que o delinquente não

seja costumado em tal estado a commetter cri

mes.

Hoje, a maioria dos escriptores considera a

responsabilidade penal na embriaguez segundo o

estado pathologico desta.

a illustre alienista francez Legrand du Saulle

divide a embriaguez em tres periados distinctos:

alegre, furiosa, lathargica ou comatosa.

1.0 periodo - Embriaguez alegre. As faculda

des da intelligencia e as forças physicas se exal.

tam ligeiramente, sentimento de bem estar, rapi·

dez de pensamento, escolha feliz de expressão,

amabilidade um pouco exuberante, algumas inco

herencias na narração, palavras indiscretas e írre

ftectidas, integridade de sentidos, consciencia

perfeita.

2.° período -Embriaguez furiosa. li.. vivaci

dade da imaginação diminue, depois extingue-se.

a voz eleva-se progressivamente e vem depois a

turbulencia, a face torna-se rubra e depois empal.

lidece extraordinariamente, incham as veias do

pescoço, a respiração torna-se anciosa. estabele-
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cc-se uma cephalalgia congestiva. os sentidos,

primeiramente enfraquecidos, embotam-se depois,

os movimentos são incertos, a pronuncia embara

çada. tremem os membros inferiores, augmenta

sensivelmente a desassociação de idéas e a inca-
•

herencia de palavras, fallece a memoria, a von·

tade se paralysa, esquentam·se as paixões. fazem

explosão sob o menor pretexto e podem conduzir

a actos irresistiveis, as illus5es, as allucinações e

os impulsos accentuam-se mais. O perigo é im·

minente; o ·homem, igual neste momento ao ma

niaco.. é tão perigoso para si COlHO para os outros.

3.0 periodo -Embriaguez lethargica ou coma·

tosa. Apparece um som no profundo, apoplectico,

acompanhado de estertor respiratorio. Incapaz de

fazer bem ou mal, estranho ás cousas do mundo

externo, o individuo é um animal inoffensivo, ex

posto sómente a soffrer as consequencias perigo

sas deste estado degradante.

Dividida assim a embriaguez e expostos os

caracteres que assignalam cada um de seus diffe

rentes estados, cita Legrand du Saulle o seguinte

curioso exemplo de um crime commettido em

estado de embriaguez:

.·'-:r, ~'ll

- 'I
I
I
I
!

I

"



- 3 1 4 ,-

Pouco tempo depois de seu segundo casa

mento, Pedro Grande da Russia enviou á czarina

uma mensagem urgente. Um francez, de nome

Vil1ebois, foi encarregado de entregar o despacho

em mão propria. O frio era intenso, Villebais

gostava de beber e quando chegou ao seu destino

estava completamente ebrio e violentamente agi

tado. A czarina achava·se no leito e suas criadas

retiraram~se quando introduziu-se o mensageiro.

Vendo uma mulher jovCll e bella, precipitou-s~

brutalmente sobre ella. Apezar dos promptos

soccorros, a honra do esposo ausente estava ul·

trajada. Preso, Villebois adormeceu, e quando

Pedro Grande, chamado ás pressas, quiz interro~

gal-o, eIle dormia ainda. Despertando, de nada se

lembrou. O czar se contentou de enviai-o para as

galés do Estado. :Mas, seis mezes depois, o agra~

ciou e reintegrou-o em suas fUl1cç.ões.

No primeiro periodo a responsabilidade é

plena e completa. porque as faculdades mentaes,

apenas ligeiramente excitadas, funccionam nor

malmente, está lucida a consciencia, perfeito o

livre arbitrio. Mas no segundo 'periodo não ha

ir-csponsabilidade penal. porque é uma loucura
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artificial, um estado semelhante á mania furiosa.

Do terceiro periodo não se 'cogita, porque o ho

mem scpultado n,o somno apoplcctico é um bruto

inaffcnsivo. Esta theoria é a seguida no nossO

codigo penal. No art. 27, § 4.°, elle declara que

n~io são criminosos os que se acharem em estado

de completa privação de sentidos e de intclligen

cia no acto de commetter o crime, e no art..-1-2

que é circumstancia attenuante tcr o delillquente

cOl1lmettido o crime em estado de embriaguez

incompleta.
Na embriaguez furiosa deve·se procurar saber

si ella foi occasional. involuntaria ou si foi pro

positalmente procurada com o fim de commctter

o delicto. Nesta ultima hypothese divergem os

escriptores.
Bertauld sustehta a irresponsabilidade elo de

linquente porque a dolo nfLO foi concomitante á

acção.
Garraud distingue. Si o agente commetteu

um delicto, onde a intenção criminosa é essencial

á culpabilidade, como um roupa, uma falsidade,

nenhuma pena lhe deverá ser applicada; si elle

commettcu um delicto, mais ou menos sevcra-
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<mente punido. segundo o acto material constitu

tivo foi commettido com ou sem intenção crimi.

nosa, como um homicídio. offensas physicas, eIle

deverá ser punido com a pena do delicto não

i 11 tencional.

Carrara, cuja opinião é sanccionada nos codi

gos e geralmente seguida. sustenta a responsabi

lidade plena do delinquente no caso de embria

guez procurada. Elle tornou-se, argumenta o

grande criminalista italiano, o instrumento futuro

do delicto que projectava. A imputação do homem

se funda neste momento; o que acontece depois

é uma consequencia de seu acto doloroso; não se

imputa o que faz o homem ebrio, mas o que faz

o homem são de espírito. a quem se deve attri

buir o delicto de que é a unica causa. O homem

são de espírito é o sujeito activo principal do

delicto e está em estado de plena imputabilidade.

O homem ebrio é o sujeito activo, secundaria, o

instrumento material do impulso recebido.

Póde succeder que um individuo simule a em

briaguez para commetter crimes e invocar depois

a irresponsabilidade penal. Como se poderá dis

tinguir esta embriaguez simulada da verdadeira?

- 3 1 7 -

Legrand du Saulle considera o caso dos mai..

embaraçados. São as testemunhas, diz elIe, que

devem então prestar esclarecimentos aos magis

trados e aos medicos, é preciso inquirir dellaS' a

qualidade e a quantidade das bebidas ingeridas e

mesmo tanto quanto possivel a aptidão do indi

viduo em supportar o alcool.

Ordinariamente ha tendencia nos que simulam·

embriaguez em exagerar a manifestação caracte

ristica.

Faustin Helie adapta a mesma opinião.

A justiça. diz elle. deve proceder com precau.

ção, deve cercar-se de todos os indicios, interro

gar todas as provas e todos os elementos que

estiverem ao seu alcance, para formar a sua con

vicção. A natureza do facto, os actos di versos do

agente, o interesse que tinha no crime, os habitos

de sua vida, todas estas circumstancias vêm depôr

da verdade ou da mentira.

A nova escola penal formulou pelo orgão de

Garofalo uma theoria original sobre a embria

guez.

É preciso distinguir, diz Garofalo, a embria

guez, que não faz senão exagerar o caracter, do.
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alcoolismo, uma verdadeira enfermidade, capaz

de mudaI-o inteiramente.

O culpado, no primeiro caso, deverá ser con·

siderado como si tivesse agido em seu estado

normal, porque a excitação causada pelo vinho

não é senão a causa occasional que revela o ins

tincto cri 111 i n050.

Um homem de caracter brando p6de beber

quanto quizer, jámais matará a facadas seu cama.

rada por uma questão de taverna.

O ebrio será, pois. comparavel ao homem CQ

lerico que faz em um accesso o que o outro não

teria feito de sangue frio.

:i\tIas póde succcder o caso em outros crimes

que não sejam homicídios e roubos de uma in

compatibilidade evidentemente demonstrada entre

o acto delictuoso e o caracter do individuo, de

sorte que o delicto sómente deve ser attribuido á
exci tação alcoolica.

Vê-se isto frequentemente em injurias, incen

dias, attentados ao pudor, c1iffamação.

Si ficar provado que o acto punivel não foi

preconcebido, que o delinquente não foi procurar

uma nova energia no alcool, é preciso considerar
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'.este acto como um dclicto involuntario e não

como mn.delicto natural. Cousa diversa é o delin

quente impulsivo, formado pelo alcoolismo chro

nico.

lIa ahi uma causa permanente de crime, até

que dcsapparcçam as causas permanentes deste

vicio.

O que elles precisam é de um tratamento es

pecial, e não de responsabilidade igualou mino

rada. Devem ser encerrados em um asylo ao

mesmo tempo hospital e prisão e só delle sair

quando estiverem curados, se ainda fõr possivel,

deste funesto vicio.

guid est verilas, onde está a verdade? pergun

tava Pilatos a Christo. Nesta série de doutrinas

tão diversas onele estará tambcm a verdade?

Si o provcrbio popular representa a observa

ção dos povos, a theoria de Garofalo tem em seu

favor mais este elemento. in villo veritas, diziam

os romanos, e os povos modernos repetem a pa

remia.

Mas si a psychiatria tem demonstrado que a

loucura traz como um dos seus immediatos effei·

tos a perversão profunda do caracter, si a em~

,
i
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briaguez em seu periodo furioso é uma verdadeira

loucura, é licito ver no acto praticado pelo ebrio

a revelação de instinctos máos até então occultos,

ou antes deve~se attribuir este acto á perversão

do caracter honesto pela loucura alcoolica?

A objecção é séria e no estado actual da

sciencia não se lhe póde dar ainda uma solução

exacta.

II

Temos até agora considerado a embriaguez

sob seu aspecto jurídico. em relação á responsa

bilidade do dclinquente.

O alcoolismo porém merece que lhe consagre

mos algumas linhas.

É um nos flagellos mais terriveis deste secula,

um dos que mais tristemente preoccupam a atten·

ção do sociologo.

Como bem notou tlle gl'eat old mau, o illustre e

glorioso Gladstone, eUe só tem produzido mais

males do que os trcs classicos castigos de Deus,

a fome, a guerra, a peste.

1 - J2I-

Debalde os sabios chamam a attenção sobre

os e!feitos funestissimos do a1cool.

O consumo cada vez mais se generalisa e

progride.
Em 1850 o consumo do alcool na França foi

de 625.200 litros.
Em 1887 a cifra subiu a 2,005.635.

Em 1874 havia neste paiz. não incluindo Pa

ris, 342,980 casas de vender bebidas.

Em 1885 a cifra elevava-se a 395,703.

Á proporção que se alastra o uso do alcooI,

vai tambem augmentando o numero dos suicidios.

das loucuras. da epilepsia, da criminalidade. E o

alcool é um do factores mais energicos de tudo

isto.
Briere de Boismont estudou os inqueritos de

4.595 suicídios succedidos em Paris•.130 foram

ulotivados por excessos alcoolicos, o que dá a

proporção de I sobre 8. O Dr. Lunicr demons

trou em detalhadas estatisticas que o maior nu

mero de suicidios se encontra nos departamentos

onde o consul')1O do alcooI é mais elevado.

A mesma influencia se manifesta na etiologia

da epilepsia. As investigações de Feré, Ladame,

~.
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BournevilIe, Lentz, chegaram ao resultado de que

dois terços dos epilepticos descendem de pais al
coolicos.

A degenerescencia mental em suas multi pias

variações prendem-se grandemente ao excesso do.

aIcao!. Em seu celebre relataria, apresentado ao,

sen;:tclo francez sobre o alcoolismo, Claude de.

monstrou pelas informações de todos os medicas

chefes dos asylos de alienados o augmcnto pro

gressivo da loucura alcoolica.

O DT. Lunier verificou pelas estatisticas que a

loucura auglllcnta á proporção que tambem au

gmcnta o consumo do aleGaI.

Em 1870 20 °/u dos alienados aclmittidos em

Sallt'Allllél eram alcoolicos. Em 1871, sob a Com

muna, a proporção se elevou a 58 0/O,
A estatistica dos asyJos elo departamento elo

Sena mostrou que em 15 annos sobre 32,000 alie

nados houve 5,881 casos de loucura alcoolica.

Um medico americano, Dl'. Howe verificou no

estado de .l\JIassachussets que em 300 idiotas I45

descendiam de pais alcoolicos.

E o que ha de l1lí'l.is triste no alcoolismo é

q!le seu effeito destruidor não se limita ao indivi-

_. 3,2$. -:-

duo, propaga-se á desccndencia, variando desde

o gosto pronunciado pelos licôres fortes até a

degenerescencia mais completa do ser humano.

O Dr. Legrain estabeleceu scientificamente a

filiação dos accidcntes alcoolicos hereditarios. O

pai é ebrio, mas póde chegar a uma idade avan·

çada, sem perturbações cerebraes, porque seus

ascendentes eram normaes, sem tm'cs nevroticas.

O filho será um desequilibrado, um dipsomano,

com accidentes cerebraes. Nos netos apparecerá

a epilepsia, a demencia, a loucura paralytica, o

idiotismo.

Segundo o celebre Morei, a degradação se

observa deste modo:

Primclra gcra(.ào. Depravação moral, excessos

alcoolicos.

St'g1t11da gcra(.ão. Embriaguez habitual, acees

sos de mania, amollecimcnto cerebral.

Tcrccl:ra genl(:ão. Hypocondria, melancolia, sui

cidios. homicidios.

Quarta gera(.lio. Imbecilidade, idiotismo, esteri

lidade, cxtincção da familia.

Na criminal idade é tambem importantissima a

funcção do alcool.
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<:lencia, legando ao mundo degenerados physicos

e moraes, sêres con~emnados ás penitenciarias e

aos asylos.
Até hoje recorrem a palliativos, medidas man...

cas, cuja inefficacia a experiencia demonstrou.

E assim será por muito tempo.

No parlamento allemão, quando se discutiu,

em 1891, a lei sobre embriaguez, Von Kendell

·aflirmou que .\8 % de todos os crimes são devidos

ao aleooI.

O Dr, Gallevardin, em Lyão, achou sobre

2.950 criminosos 2.124 alcoolicos, o que dá a pro

porção de 72 %.

Na Belgica o Dr. Delaunois aflirma que os

<:lirectores das prisões proclamam que 75 'lo dos

seus prisioneiros devem a condemnação ao abuso

do alcoo!.

Estatisticas mais ou menos iguaes tcem sido

produzidas na Inglaterra e nos Estados-Unidos.

Diante estes dados t[LO elequentemente tristes

·0 sociologo criminalista espera do legislador a

efficaz providencia. A melhor, a mais energica e

prompta, seria prohibir a fabricação e a venda do

aleGaI. Não se atrevem a isto os politicos. De um

lado receiam os interesses feridos, não querem

perder um grande numero de eleitores. Do outro,

esbarram com O principio da liberdade indivi·

d lia!.

Triste e miscravel liberdade, que permitte ao

homem degradar-se, embrutecendo sua descen·
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Pela infancia abandonada

Eu vos consagro este artigo, meigas e pallidas

crianças, que tendes como unice leito a pedra das

ruas e unica Jampada a solitaria .estrella. Si1litc

pal'vuios vCllire ad me, consenti que as crianças se

approximcm de n'lim. dizia Christo, com sua pala

vra cheia de arnor para todos os infelizes, cheia

de perdão para todos os peccadores.

Mas a voz suave e doce do propheta da Galli·

lea não encontra nesta cidade uma repercussão

sympathica.

Com um egoismo f~roz. alma fechada á pie

dade e oi sympathia, nós ficamos indiffcrentcs e

frios á:sorte da infancia desvalida, quando della

não 110S aproveitamos para·uma exploração baixa,

ígnobil e torpe.
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Si neste paiz se prestasse alguma attenção

para os problemas da sociologia criminal, si não

fossem os a este respeito de uma ignorancia ver.

gonhosa e crassa, si tivessemos estatisticas mio

nuciosas e completas, há muito que um grito

de alerta ou antes um grito de piedade e de dôr

teria partido de um peito generoso vendo quanto

vae crescendo entre nós a criminalidade da in.
fancia.

E o que pasma não é 56 o numero de delictos,

e ainda mais a torpeza, a infamia, a crueldade des.

tes delictos,. revelando em uma idade tão joven

uma consciencia pervertida, um caracter corrom.

pido e máo.

Quem escreve estas linhas já duas vezes teve

occasião no tribunal do Jury, como representante

do ministerio publico, de accusar crianças apenas

puberes por crimes revoltan~es.

Uma dellas, de physionomia sympathica e

insinuante, olhar sereno e placido, matou na rua

de Gonçalves Dias, por um simples gracejo, com

uma raspadeira, de que sempre andava armado,
um outro menino, que se achava conversando

feliz e despreoccupado em uma roda de amigos!

J
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Tres outros, alegres e vivos com a cara bre~

jeira e ironica de um garoto parisiense, violenta

ram em Villa-Izabel uma orphã anemica e doen

tia, de onze allHOS de idade, consllmmando o

attentado infame na presença uns dos outros,

entre gracejos e risos!

O Jury os abs~lveu. commovido da sua idade.

lvIas esta absolvição seria para ellcs a agua

milagrosa da piscina do Evangelho que purifica

todas as lepras?

Quem porém se condóo da \Zossa sorto, quem

se preoccupa do vosso futuro, meigas e pallidas

crianças, que tendes como unico leito a pedra das

Tuas e ullica lampada a solitaria estrella?

Perüttl1l,1Jl dicendi non 1"ecUSO. E' preciso dizer a

verdade, clara e franca, sem phrases amaneiradas

sem arabescos de estylo que attenllem as côres

escuras e sombrias do quadro.

Nem a policia, nem a magistratura, nem os

philantropos se incommodam com a sorte dos

menores, assumpto que não interessa sómente a

attenção curiosa do psychologo mas affecta de

modo importante os destinos de um povo livre.

Os nossos philantropos limitam sua generosi ..
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dade em subvencionar escolas gratuitas de ins·

trucção primaria, convencidos de que é uma

grande verdade a conhecida maxima - abrir esco

las é fechar cadeias. }vIas este pensamento é com·

. pletamente falso, como demonstraram as estatisti·

cas de Man'o na ltalia e do conde de Haussonville

em França.

A instrllcção primaria em nada influe sobre a

repressão da criminalidade.

A.. ntigamente, quando ella estava pouco espa

lhada, eram raros os criminosos que sabiam ler.

l[oje, que muito se diffundill, augmentou na

. mesma proporção o numero dos criminosos que

sabem ler e escrever.

que fôrma o caracter é a educação e não a

instrucção primaria, que desacompanhada da pri

meira póde até tornar-se, como demonstrou o Dr.

Corre, uma fonte de crimes, incluindo no espirito

ideias falsas e perigosas, depravando o sentimento
l

aguçando appctites.

O dinheiro da g-enerosidade particular teria

melhor applicaç.ão, mais fertil ele consequenci~s

uteis, si fosse destinado a estabelecimentos de

ed.ucaçfto, onde o menor poderia modificar sinão

- 33' -

corrigir inteiramente seus sentimentos v~ciados e

aprender um officio que lhe assegurasse meios de

vida honestos e lucrativos.
Os delegados de policia costumam renletter

para a Casa de Detenção todos os menores que

são encontrados pelas ruas vagabundando, sem

profissão nem domicilio. Ahi ficam elles longo

tempo até que por um feliz acaso seu nome venha

de novo á memoria ela autoridade, que os manda

entfto soltar.
E a pouco tempo o Conselho da Côrte de

Appellação deu /wbcas·corjJl(s a uma criança que

se achava presa na Casa ele Detenção ha sete

mezes sem processo, sem nota de culpa!

Não póde haver systcma mais desastrado,

mais infeliz do que esse empregado pelos delega

dos de policia.
O menor que entra na Casa de Detenção vadio

e vagabundo, mas talvez ainda susceptivel de re

generação, sahe de lá completamente estragado e

pervertido, com a educação preparada para o

~rin'le, e em pouco tempo volta de novo como

. gatuno habitual e incorrigivel.

A promiscuidade dos companheiros, mais ve-

"

'i,
I,

.ri
!
,,

!
':;
:1

t~I
i

.:
li

,

I
I1

fi
'I
li
I
f.



- 33 2 -

]JlOS do que eIle, mais corrompidos. mais affeitos

ao crime, acaba de destruir os bons sentimentos

que ainda tem, os poucos escrupulos que lhe res

tam. A ilnitação, como demonstrou Tarde, é uma

força poderosa, principalmente na infancia.

O menor se enthusiasma pelas proezas dos ga

tunos, toma-se de "admiração por elles e então

o objectivo principal ela sua vida é tornar-se

igual a estes heróes, poder ser considerado um col

lega digno delles.

Todos os escriptores que se teem occupaclo

dos regimell5 penitenciarios são aecardes em re

conhecer a influencia deleteria da promiscuidade

nas prisões e consideram esta promiscuidade como

uma das causas mais efficientes que têm contri

buiclb para a auglllcnto da criminalidac1e.

Um celebre anarchista, que é tal1lbcm celebre

cscriptor, preso varias vezes por causa. de suas

idéas politicas, o principe de K.ropotckine em

uma conferencia de 20 de Dezembro de J 887 des

creveu de um modo notavel o que ellc viu a este

respeito. Crianças de I -I a 16 anllOS, os pai lidos

VOYOlfS parisienses, olhavam os criminosos celebres

com uma admiraçflO mesclada de cnthusiasmo e

- 333 -

de respeito, imitavam~lhcs os gestos, o modo de

falIar, os fies de physionomia e em suas conversas

asseguravam que ainda um dia tornar-se·hiam cele~

bres como heróes da hau/c pegrc.

Os menores entregues á protecção dos pretores

não têm sorte mais digna de inveja, futuro mais

risonho e garantido. Si escapam aos horrores da

promiscuidade na Casa de Detenção, cabe~lhes

em quinhão o serviço de criadagem.

Com effeito, o pretor nomeia um tutor ao orphão.

obriga-o a assignar um termo de responsabilidade,

abre uma caderneta na Caixa Econol111ca, onde

devem ser recolhida::) as soldadas do' menor.

~{as na maioria dos casos este tutor é apenas

nm sujeito interessado, que quer ter criado barato,

usufruindo e explorando a infanda.

E,a prova está na quantitlade enorme de pedi

dos que assallam os pretores para dar orphãos em

soldada.

Pouco lhes importa que o menor aprenda um

officio, evite companhias perigosas, tenha educa

ção moral que fórma o caracter.

O tutor contenta-se em que o pequeno seja

um bom criado, vivo e esperto.
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Muita vez torna·se até um verdugo para a

pobre criança, acabrunha-a de mãos tratos "e pan

'cadas, dá-lhe alimentação insufficiente e má, cobre

lhe o tenro corpo de roulJas esfarrapadas e

sujas.

A.. imprensa tem registrado varias factos desta

ordem.

E' certo que seus autores são immediatamente

clcstituidos da tutela e que a justiça publica lhes

inicia O competente processo.

:NIas quantos crimes desta especie não ficam

impunes, abafados no recesso do lar os soluços e

os gemidos das pobres crianças, que não sabem

valer as suas queixas, mal·tyres resignados e timi

elos da brutalidade e da tyrania?

Absolutamente, narrando estes factos, não pre·

tendo censurar os pretores.

Seria uma injustiça..

Ollde collocarão eBos os orphãos si não temos

aqui um só estabelecimento industrial, uma colo·

nia agricola, nada emfim que possa preencher os

intuitos ela pedagogia moderna, na larga accep·

çfLQ desta palavra?

A culpa portanto não é elos jovens magistra·

I
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. dos) mas da lei, que lhes ata os braços,

não lhes permitte outra llorma de conc1ucta,

se tem descuidado de um é\SSlll11pto ü'"to grave c

serio.
Olavo Bilac e111 uma ele suas chronicas, como

só olle sabe escrcyer, l[LQ leves, tfto iriadas e ao

mesmo tempo tão eloquentes e sentidas, chamou

a attenção do poder social para o futuro de infe

lizes meninas impellidas á prostituição pela cobiç.a

paterna.
SfLo as floristas que andam pelos thcatros e

pelos gabinetes reservados dos "cs!ollrallls, onde

ceia o mundo que se diverte, vendo sccnas pouco

edificantcs, ouvindo palavras obscenas, seduzidas,

tentadas, resistindo hoje, mas todos os dias per

dendo o pudor, até se entregarem, esgotadas da

lncta, corrompidas nesta atmosphera viciada l eles

lumbradas pelo luxo espalhafatciro c bulhellto

das (,()cotlcs.

Os pais destas meninas não ignoram o que se

pass.a nesses logares, mas rnuito propositalmente

empregam as crianças na esperança de maior

lucro, ele mais negocio.

E assim sacrificam aos seus interesses e ás
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suas ambições o futuro dellas, com a impassibili·

dadc de um judeu que tudo immola ao dinheiro.

Si as meninas mais velhas, de noite, correm

os theatros como floristas, as mais moças, de

dia, andrajosas e sujas, invadem a rua do Ouvi·

dor e os cafés, pedindo esmola, e o dinheiro

assim arrancado pela sympathia que inspira a

infancia serve para entreter na ociosidade e no

vicio gente valida c robusta.

Para estes abusos vergonhosos, para estas es

peculações miseraveis, que se dão tambem e em

mais larga escala em Paris, lembrou J-Icnri Joly

um remedio justo - a perda do patrio poder.

A. instituição do patrio poder foi feita não em

lucro do pai mas em beneficio do filho.

}\ lei confia a guarda e a protecção da criança

a aquelle que pelos laços da natureza e do san

gue tem mais interesse em cumprir essa missão.

Mas se apparecem individuos assim privados

destes sentimentos mais communs á especie hu~

mana, que longe de velarem pela sorte de seus

filhos, tornam-se algozes das crianças e compro

mcttem o seu futuro, por que motivo continuam

elles no exercicio de um direito que tão mal
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~sarn ? Permittir a continuação de semelhante es

peculação é fazer a infancia ceder diante a maio

ridade, a fraqueza diante a força.

Provados factos desta ordem o juiz deve privar

o pai de quaesquer direitos sobre o filho, romper

os laços da lei já que o bruto foi o primeiro a

romper os laços do sangue.

Este problema da eduçação da infancia, esta

generosa aspiração de desviaI-a do crime, que

está hoje esquecida. já foi entretanto objecto de

um ensaio entre nós.

O decreto n.O 2745 de 13 de Fevereiro de

186 I creou nesta cidade, annexo á Casa de Cor~

recçflO, o Instituto dos "Menores artesões.

Era dividido em duas secções, na primeira

.comprchendiam-se os menores presos pela policia

por vadios, vagabundos e abandonados e os de

tão má indole que não podiam ser corrigidos por

seus pais ou lutores e quando estes pediam sua

admissão no estabelecimento; a segunda secção

era composta de orphãos que não podiam receber

uma educação conveniente e apropriada em outro

logar.
a fim deste estabelecimento era evidentemente
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util; mas a má escolha do logar e outras circums.

tancias peculiares de occasião tornavam-no infe

cundo e esteril, o que determinou em breve sua.

suppressão.

:Mas será motivo para desanimo este insuc

cesso? Para resolver o problema nem precisamos,

estudar j basta imitar o que a Europa nos offe~

recc, com a confirmação da experiencia, com o

attestado de um brilhante passado.

Ahi está il calúnia agricola e penitenciaria de ,

:Mettray, a cinco milhas de TOUfS.

Era a maxima de Demctz, seu fundador,

melhorar o ILOmem pela /erra c a terra pelo homem

- e a calúnia tem cor:-respondido ás esperanças

deste philantropo. Em 34 anl10S recebeu ella 4287

menores, sendo 647 filhos illegitimos. 1657 or

phãos, 291 enjeitados ou abandonados, 593 su·

jeitos a padrasto ou madrasta, 381 filhos de

uniões illicitas, 889 cujos pais ou irmtlOs tinham

estado nas prisões e 7 cujos pais foram conde·

mnados á pena ultima.

E quasi todos estes desherdados da sorte teem

tido uma vida honesta e feliz, sendo raros os que.

commettem crimes.

- 339-

Ha tambem a colonia de Ruysselede, fundada

por Ducpetiaux perto de Ostende, onde são reco

lhidos menores de 7 a I S annos de idade, que ahi

se occupam ele lavoura durante o vedto, de tra

balhos mechanicos durante o inverno.

Em Beernem, sob a mesma direcção, ha um

asyl0 para meninas que ahi aprendem trabalhos

de lavanderia, costuras c rendas, recebendo tam·

bem instrucção moral e religiosa. E assim muitos

estabelecimentos que 110S podiam servil: de mo·

delo.

lHas não quero estender demasiadamente os

limites deste capitulo. :Meu fim foi simplesmente

soltar um grito de alerta, chamar a attenção das

almas generosas pela sorte dessas meigas e paI.

lidas crianças que ou vivem martyrisadas, victi

mas da especulação, ou dormem ao relento,

famintas e nuas, sob a luz protectora da solitaria

estrella.
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o contagio do crime

Para os philosophos metaphysicos a justiça é

uma idéa innata, um principio eterno e absoluto,

immutavel no tempo e no espaço, dominando as

sociedades e sobrevivendo ás civilisações extin·

'etas.

Quem viola, pois, as regras da justiça, ser

independente e livre, quem desobedece aos seus

preceitos, gravados no coração e na consciencia,

commette uma acção condemnavel, a sociedade

tem o direito de punil-o e o remorso punge.lhe a

alma em um tormento sem tregoas.

Esta concepção do crime dominou antigamente

os escriptores do direito penal e inspirou os legis

ladores e os coc1igos. 1\1a5 os recentes estudos da

anthropologia penal, a observação exaeta, deta-
A NOVA ESCOLA PE!\AL 22
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lhada, paciente do criminoso, os methados de

experimentação applicados ás scicncias Il'loraes, os

estudos dos physiologistas explicando as funcçõcs

do ccrebro sem necessidade da hypothese da

alma, immortal e divina, arruinaram completa

mente essa antiga concepção do crime. que não

satisfaz mais as exigencias do pensamento mo

derno.

Outros theofistas appareccram, uns, como

Maudsley, vendo 110 crime o resultado de um

estado morbirlo do cerebra, o dcsequilibrio men

tal, outros considerando o criminoso um pheno~

mono atavico, o selvagem reapparecendo no meio

civilisado com seus instinctos barbaros e primiti

vos, que a civilisação tem eliminado na massa

geral dos homens.

Entre as opiniões que têm surgido na corrente

das idéas mocl~rnas, uma das mais originaes é a

que foi sustentada no Congresso de Anthropolo

gia Criminal, reunido em Paris, em I SS9, pelo

Dr. Paul J"\ubry. Não sou um sectario das idéas

do eminente alienista (rancez, nome muito conhe

cido e muito respeitado no mundo sabio. lVlas a

sua thcoria tem vistas tão audaciosas e tão largas,

- 3:43 -

observações tão interessantes e tão cxactas. refle~

xões tão suggestivas, que certamente merece seI"

exposta, ainda que em resumida synthese.

No entender do Dr. Paul Aubry O crime não

é o resultado de uma deliberação livre e res·"

ponsavel da consciencia, é o effeito do contagio,

transmitte..se como um microbio. O contagio, diz

cllc, adoptando· a definição de Gallard, é o acto

pelo qual uma enfermidade determinada se COTll

munica de um individuo que está affectado della

a um outro que está são, por meio de um con·"

tacto, quer immediato, quer mediato.

Para que haja contagio dois elementos são

necessarios - 1.0 o virus, o microbio; 2.° um orga·

nismo adaptado para a multiplicação e desenvol

vimento destes microbios.

Reun idos estes elementos e posto o indivi~

duo são em contacto com o individuo enfermo, o

mal se transmitte e propaga. Isto que succede

com as lllolestias inficiosas como, por exemplo,

o cholera, as variolas, dá-se do mesmo modo com

o crime. ElIe se transmitte e se propaga pelo con

tagio moral, pelo mesmo processo, tão effic~z e

tão forte do contagio physico.
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Para demonstrar sua opinião recorre o DT.

Paul Aubry ao argumento persuasivo da expe

riencia, dos factos consummados.

O vitriolo não é um meio de crime moderno.

Chronistas francezes o referem empregado em

1639.

No começo deste seculo, na Escossia, foi tão

frequente o seu uso, que tornou-se "necessaria uma

lei especial de repressão.

!vIas em 1875. em plena rua de Paris, a vi uva

Gras, abandonada pelo seu amante, utilisou·se

delle como instrumento de vingança.

O crime tornou-se celebre, os jornaes viva·

mente o commentaram, o jury absolveu a crimi·

nosa.

Desde então o facto repetiu-se em proporção

assustadora e o vitriolo tornou-se logo o agente

preferido de qualquer mulher que tinha contas a

liquidar com seu amante. Garofalo refere um caso

analogo.

Em Napoles, em 1843, qualquer rapaz, despei

tado com uma mulher bonita, que recusava accei

tal-o por marido, desfigurava ° rosto da rapariga

a golpes de navalha. Votou-se uma lei especial
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condemnando a J 3 annos de galés os criminosos

desta especie.

O delicto cahiu em desuso. rvlas agora tornou

a reapparecer com tal furia que é raro encontrar-se

nos arrabaldes de Napoles uma moça que não se

resigne a casar-se com o primeiro que a deseja,

receiosa da vingança.

Em algumas regiões, na Italia, na Corsega, no

sudoeste da França, o assassinato existe em estado

endemico.

E' o mesmo processo, o contagio do crime, que

explica as atrocidades revoltantes das guerras

civis, os odios irreflectidos das multidões, as vin

ganças sangrentas em momentos de agitações

politicas.

Ao lado destas verdadeiras epidemias ha os

casos que se reproduzem promptamente.

Em 1884 no palacio da justiça M,m. Clovis

Hugues matou a tiros de revólver o individuo que

a insultava em cartas anonymas. Logo em' Auxerre

uma senhora imitou seu procedimento.

O processo Pastier-Beausier, que do fôro de

Ruão ecoou por toda França, revelou uma série

de envenenamentos pelo arsenico. Dois mezes
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depois a instrucção criminal em Nancy occupa

va-se de um processo identico, o envenenamento

de uma familia inteira pelo arsenico.

Demonstrado assim que o crime se propaga

pelo contagio, passa o Df. Paul Allbry a desen

volver o modo por que se effectua a transmis·

são.

Succed~ que em urna casa de familia cae um

individuo affectado de lllolestia contagiosa. Os

outros membros da família ahi ficam, respiram o

mesmo ar, estão em contacto diario com o doente.

Dois ou tres adquirem a 11101estia, mas os outros

ficam immunes. Porque?

Nos primeiros o terreno de cultura er~ favo

ravel, estavam predispostos para adquirir a moles·

tia, os microhios se desenvolveram e multiplicaram.

Os segundos offereciam resistencia tenaz, o ter

reno de cultura era ingrato, a molestia não podia.

desenvolver~se por falta ele alimentos.

O mesmo facto se dá com o crime. I-Ia indi-·

viduos que offerecem rcsistcllcia, quo são rerra

ctarios ao crime e outros predispostos para commct

tel-o, victimas preparadas para o contagio mora\.

ús Jactores ÇJue predispõem o individuo ao crime
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são; na opiniflO do Dl'. Paul Aubry. physiologicos

e moraes. Os primeiros comprchenrlem:

1.° A hereditariedade.

É esta a maior, a mais poderosa de todas as

forças. Não são sómentc os caracteres physicos

que se transmittern dos ascendentes aos desccn~

dentes. As qualidades Illoraes constituem tambcm

o apanagio das familias. A tenc1cncia para o

crime se translllitte de um modo quasi fatal.

R.ibot refere o facto de uma familia de 80 mem

bros, dos quaes 10 eram criminosos c os outros

restantes loucos
l

idiotas, epilepticos e prostitutas.

Lombroso, estudando o celebre criminoso r'\.n

tania Alassia
l

envenenador de mulheres e que

era epileptico, conta a historia de seus nove filhos.

O primeiro tornou-se assassino e refugiou-se na

America, o segundo suicidou-se, o terceiro, vi

cioso e turbulento, morreu em uma lucta, o quarto

era maniaco religioso, o quinto foi condcl1lIlado

por crime de roubo, as quatro filhas prostitutas.

« Em um estudo devido a um director da prisão,

Sichart, escreve o Dr. Cabadé em seu recente

livro .A J~espollsabilidade CrimiJtal, ficou demons

trado que um terço dos prisioneiros descende
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de pais ou de mães que foram condemnados pela

justiça e dos dois terços restantes mais da me

tade tem pais de cerebro .detraqué, loucos, epile·

pticos, suicidas, etc.»

2.
0 Desequilihrio do systema nervoso, vasta

classe que comprehende os nevropathas, os neu

rasthenicos, os hystcricos. individuos que conser

vam a lucidez da consciencia e comprehendem a

responsabilidade do acta, mas de uma vontade

fraca, de uma extrema sensibilidade e sujeitos a

deliberação impulsiva.

3,° Anomalias c deformações Craneanas. O

illustre Lombl'oso long-amente estudou os crancas

dos criminosos e notou as anomalias encontradas.

Nem todas as conclusões do celebre professor

são aceitas pelos anthropologistas. l\IIuitas. pelo

contrario, têm sido o objecto de severas criticas.

lvIas O que parece ponto incontroverso, aceito por

todos, é que o craneo do criminoso não é igual á

massa geral dos cerebros dos homens nOl"maes,

offerece irregularidades e deformações, lesões

mais ou menos constatadas.

E, como a funcção depende do orgão, como a

idéa é uma funcção do cerebra, como a digestão
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é uma funcção do estomago, comprehende·se que

um cerebro irregular, defeituoso, não pôde offe

recer a mesma somma de resistencia de um espi

rito lucido, equilibrado e ,são.

Estudadas os causas physiologicas, passa o

Dl'. Paul Aubry a mencionar as causas moraes.

que contribuem para o contagio do crime.

Em primeiro lagar estão a educação familiar

e o regimen da promiscuidade nas prisões.

O espirito da criança é uma cêra mollc, e uma

tela virgem, onde gravam-se de modo indelevel

as primeiras impressões recebidas.

Sabe-se que as crianças, como os selvagens,

tém desenvolvido no mais alto gráo o espirito de

imitação, a tendencia para os actos reflexos. Fi

lhos de criminosos ou de prostitutas, convivendo

em um meio da mais baix~ degradação moral,.

assistindo todos os dias á pratica de actos crimino

sos e immoraes, perdem o estimulo do dever e da

bonra, a noção do trabalho e vão-se iniciando

nesta vida aventureira da ociosidade e do crime.

Commettido o primeiro delicto e atirados á prisão.,

sua educa(.ão se aperfeiçoa neste contacto com os

grandes criminosos e dahi saem completamente:
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pervertidos e estragados. Outra cousa impor-tante

é a publicidade revoltante da imprensa.

Commettido um destes grandes crimes que

abalam a sociedade, a imprensa immediatamcntc

se apodera do facto e sob epigraphes de scnsa·

·ção o descreve em uma prolixidade de circl1ll1s

tancias e de pormenores.

Provoca-se uma curiosidade imprudente e I11or·

biela sobre o criminoso. Elle é descripto minucio

samente no physico e no moral, diz-se a côr de

SCl:S cabellos, de seus olhos e ela sua cutis, a

estructura das suas feições, o tamanho da esta

tura, maneira por que se veste, o que come, o

que diz e o que pensa. R.cgistram-se boletins de

seus dias na prisão.

A photographia espalha aos milhares seu rc

lrato, Parece que se trata ele um celebre persona

gem e não de um scelerac1o. E assim dcsenvol'

ve-sc o contagio do crime pelo espirito de imitação,

"por este desejo de ruido e de fama, que tão ener

gicamente actua na alma essencialmente vaidosa

do Criminoso.

Para as causas 1110raes do contagio do crime

foi faeil ao Dr. Paul Aubry indicar os remedios

- 35 1 -

que evitam seus effeitos. Os asylos penitenciarios,

as calonias agricolas, permittem sequestrar de fa

milias corrompidas estas crianças, filhos de crimi

i10S0S e ele prostitutas, dando-lhes regular educa

ção mOl-alisadora. A prisfw cellular evita a pro

miscuidade revoltante. 1\. imprensa pôde corrigir

este ahuso de publicidade por um accôrdo -prévio.

C0l110 já ha dois annos se pratica na Suissa.

Quanto, porérn, ás causas physiologicas, cala·se

o Dr. Paul Aubry. Mas a este respeito levantam os

metaphysicos uma grande objecção. Se ha homens

que por tendencias hereclitarias, c1esiquilibrio do

systema nervoso ou deformidades e anomalias do

craneo offcrecem pouca resistencia ao crime, são

predispostos á pratica dos delictos, até onde chega

para a sociedade o direito de punil-os ? até onde

esta pena é proporcional e justa? Sim, o crime é

uma infracção voluntaria da lei penal, presuppõe

um agente responsavel e livre. :Mas, se o delin

quente não tem plena responsabilidade de acção,

se el11 seu organismo actuam forças porlerosas e

surdas, como tornaI-o culpado de defeitos da natu

reza, como punil-o com a mesma pena que recac

sobre os homens equilibrados e sãos?
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Para nós, porém. que admittimos o determi

mImo como uma verdade philosophica, a defesa

social como unico principio justificativo da pena

e a temibilidade do delinquente como unico crite

rio para a sua classificação e portanto para a gra·

duação da pena} semelhante objecção não tem o

menor valor. A doutrina do Dr. Paul Aubry é
um desenvolvimento mais materialista, mais levado

aos seus ultimas rigores logicos das· leis de imi·

tação de Tarde e merece pois o mesmo juizo,

encerra uma grande somma de verdades, ainda

que um pouco exageradas.

,

Os regicidas perante a historia e perante
o direito penal

Entre os personagens da historia que mais

apaixonam o juizo dos contemporaneos e passam

á posteridade envoltos em gritos de enthusiasmo

e de maldição, estão aquelles que têm attentado

contra a vida dos chefes de Estado, dos estadistas

influentes ele seu tempo. Para uns são almas he·

roicas e superiores, animadas de um puro e santo

patriotismo, que á custa da propria vida libertaram

a patria de tyrannos que a· degradavam. Para

outros são seres abjectos e vis, cheios dos vicios

mais degradantes, infames instrumentos mercena

rios de alheios adias.

Quando Ravaillac assassinou I-Ienriquc IV,

foi julgado um emissario do papa, do rei de Hes-
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panha, do duque de Guise, mas outros viram

nelle o instrumento escolhido por Deus para vin~

gar a França catholica do rei hereje e perjuro,

que com o edito de Nantes pcrmittia a liberdade

de consciencia aos reprobos protestantes. Quando

Carlota Corday assassi nau 1\IIarat, os jacobinos

julgaram-na uma prostituta da mais asquerosa

degradação. paga pelo ourO dos emigrados para

matar o valente republicano. Outros, porém, viram

nella, casta c virgem, uma nova pucella ele Orlealls'

que vinha libertar um povo illustre de um louco

sanguinario. As paixões effcrvcscentcs ela época,

os adias politicos apoderam-se do facto c elle é

julgado não na atmosphcra calma e serena da

sciencia, mas neste meio tempestuoso e férvido

dos interesses feridos.

lHas hoje o estudo destes criminosos, tão inte~

ressantes por mais ele um titulo, acha·se feito de

11m modo completo', scientifico, sob as bases da

psychiatria. e da medicina legal pelo Dr. Emma

nuel Régis, illustrc medico alienista do departa

mento da Gironda, em lima monographia apre~

sentada ao congresso de anthropologia criminal,

reunido em Paris em 1889. O trabalho do celebre

1,
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clinico nã'0 tem o tom irritadiço, virulento dos,

juizos pal'tidarios.

É imparcial e frio, fala em !10me dos factos"
•aprecia e com menta sob a luz dos principios. E,

longo O trahalho, mas vou tentar resu,mil-o, sem

prejudicar os conceitos geraes e consct:valldo

tanto quanto PQssivel as proprias palavras do

illustrado escriptor.

Na opinião do Dr, Emmanuel Régis ha vcrda

ddros e/alsos regicidas. Os verdadeiros são aquelles

em quem o attentado contra uma personalidade

distincta foi a consequcllcía directa e forçada de

um estado particular do espirito. Os falsos, pelo

contrario, são aquelles em quem o attentado, mais

apparente do que real, foi pura e simplesmente

obra do acaso, sem connexão il11111'ediata com o

fundo de 'ictéas delirantes ou não delirantes.

Na primeira cathegoria pódem·se citar: Bal

thazar Gérard, matanrlo Guilherme de Nassau

para tornar-se martyr da igreja romana e ser ca·

nonisado; Ravail1ac, assassinando l-Ienrique IV,

para evitar que elle declarasse guerra ao papa e

transportasse a Santa Sé para Paris; Carlota Cor

day, apunhalando Marat para salvar a Republi.
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ca; Frederico Staaps, projectando matar Napoieão

para obedecer a uma inspiração divina e restituir

a paz ao mundo; LouveI, assassinando o duque

de Berry no intuito de libertar successivamente

a França de todos os Bourbons, seus peiares ini

migos; Orsini, tentando fazer desapparecer Napo

leão lII, o amigo do papa e o ad versaria da Ita~

lia; Passavantc, precipitando-se com uma bandeira

socialista na mão sobre o rei Humberto, que eIle

queria matar para fundar a R.epublica universal.

N a segunda cathegoria estão, por exemplo,

Mariotti e Perrio, que atiravam ou sem alvo ou

com a arma sómente carregada de polvora, não

para Inatarem o chefe do Estado,· mas para cha·

maTem a attenção sobre si proprios.

Os primeiros queriam destruir um personagem

importante e, para este fim, convergiam todos os

sel1S esforços; os segundos intentavam uma rei

vindicação pessoal, causa diversa do que a morte

de outrem. Só portanto os individuas da primeira

cathegoria merecem o nome de regicidas.

Mas nesta primeira cathegoria faz ainda o

Dr, Emmanuel Rég'is uma outra distincção. ]-Ia

regicidas que são completamente loucos e outros
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'3Jlyslicos. Na primeira classe pódem-se mencionar

Margaret Nicholson, affectado de megalomania e

ferindo Jorge m, porque a corôa de Inglaterra

lhe pertencia e se seus direitos não fossem reco,

.nhecidos o paiz seria ensopado em sangue du

ran te cem gerações; Roderich Macleall, dispa~

Tando em 2 de Março de 1882 um tiro de revól

ver sobre a rainha Victoria, porque o povo inglez

era seu inimigo.

Semelhantes individuos não offerecem inte~

resse especial. Qualquer que seja a fórma de sua

loucura, não se afastam dos typos commul1s. Fe

riram um chefe de Estado como poderiam ferir a

'qualquer outra pessoa.

O interesse do assumpto está principalmente

1105 11IJ's/icos.

Por mysticismo, define o Dl'. Emmanuel Ré~

gis, deve-se entender não sómente uma exagera

ção do sentimento religioso, mas uma tendencia

instinctiva para exaltar todas as cousas da reli~

gião e da política, alimentando exclusivamente

dellas um espirito já doente, até chegar a deter~

minações e concepções verdadeiramente patholo

glcas.
A NOVA ESCOLA PENAL
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Em sua fórma habitual, este dclirio se traduz

na crença em uma missão a cumprir, missão ins

pirada por Deus e devendo ser- coroada pelo mar

tyrio.

E um amalgama mais ou menos complexo de

razão e de loucura, de idéas generosas e de dis

parates, de enthusiasmos juvenis e projectos ex

travagantes.

É por isto que quasi todos os regicidas são

muito moços. Jacques Clément tinha 25 annos,

Passavantc 28. Carlota Corday 25. Balthazar Gé·

rard 26, Pierre Barriére 27, Jean Chatel 18, Ali~

bauel 26, :Meunier 23. o abbadc Vergel' 30.

O mais velho é Guiccau, o assassino do presi

dente Garlield, que tinha 40 annos.

Na opinião do Dr. EIl111lallUel Régis os regi·

cielas não são, l1em absolutamente sãos de espí

rito, nem absolutamente alienados.

Sfw verdadeiros dctraqués ou degenerados.

Elles têm com effeito lares hereditarias, malfor

mações intellectuaes c somaticas, perturbações da

sensibilidade, tendencias impulsivas, e acima. ele

tudo, llma falta de equilibrio, que com apparell

cias intellectuaes mais ou menos brilhantes faz
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delles anormaes, incapazes de resistirem ás soli

citações que os instigam. É facil demonstrar es·

tas asserções, estudando de per si cada um dos

regicidas.

Jaeques Clément era ignorante, grosseiro, li

bertino, sujeito a allucinações. Jean Chatel era

um eSlJirito melancolico, entregue desde a infan~

cia a um vicio infame, ao mesmo tempo mystieo,

erotico e impulsivo.

Damiens era de um caracter sombrio, ardente.

audacioso. Seu temperamento sanguineo, melan..

colico, o impellia a coleras subi tas, terriveis.

Algumas vezes o sangue afAuindo ao seu ce

rebro·o lançava em acccssos de frenesi e clle re·

corria então a abundantes sangrias para acalmar

seus sentidos e recuperar o uso da razão.

Nobiling e Aubertin eram filhos ele suicidas e

conhecidos elles mesmos como exccntricos e exal

tados.

Hilairaud, de uma origem ainda mais mor

bida, foi reconhecido pelos medicas que o exami

naram após sua tentativa de assassinato contra

Bazaille, como soffrenc1o dc uma insufficicncia

aortica com atrophia do braço esqucrdo.
•
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Uma outra particularidade, no entender do

Dr. Emmanuel Régis, caracterisa os regicidas.

distinguindo-os da maior parte dos loucos alluci.

nados e impulsivos. Elles não procedem cega

rnente, de um modo subita c violento.

O attentado é um aeto logic~. concebido em

plena lucidez, longamente premeditado e prepa

rado, rejeitado primeiramente e depois aceito, em.

fim executado após duvidas, revoltas, combates

da consciencia, que sómcnte a crença delirante

em uma missão divina ou na salvação da patria

ou ria religião consegue fazer cessar.

Mas não obstante esta lucidez de espírito e

estas apparencias de razão, esta longa e lenta

premeditação, que faz frequentemente considerar

os regicic1as como simples exaltados, perfeita.

mente responsaveis, não é menos verdade que

eIles são enfermos, desequilibrados, de vontade

fraca, escravos de uma idéa fixa, e que arrasta.

dos por uma força cega e fatal não lhe podem
resistir.

É por isso que os regicidas dão uma quota

muito diminuta á estatistica dos suicidios.

EUes tfim antes de tudo o orgulho de seu

,

I
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crime, perdem voluntariamente a opportunidade

de fugir e esperam o castigo como uma honra

suprema.
•E uma cousa digna de nota a coragem e o

estoicismo com que affrontam os sllpplicios.

Todos eIles, homens ou mulheres, politicos ou

religiosos, desde Mucio SccevoJa, queimando

friamente a mão direita sobre o brazeiro, para

punil·a de não ter ferido Porsena, até Carlota

Corday, soffreram sem se lamentar, quasi com

inclifferença, as mais dolorosas torturas.

Mas a par desta coragem, deste desprezo pela

morte e desta indifferença pela dôr, ha tarnbem

uma excessiva, uma enorme vaidade.

Uns, os mysticos religiosos, exclusivamente

preoccupados do céo, não pensam senão na re

compensa que seu sacrificio vai merecer.

Os outros, os mysticos politicos. pensam prin

cipalmente na gloria terrestre e na fama da his

toria, no pantheon da immortalidade.

Em sua illusão, imaginam que a multidão os

admira e applaudc e ficam confundidos diante

dos signaes de reprovação que levanta seu crime.

Mas, apezar destas particularidades caracte~'
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risticas. têm os regicidas, observa ainda o J)r.

,EmmanueJ H...égis, numerosos pontos tIe analogia

com os criminosos. É assim que, em um certo

l1umero, encontram"se nos antecedentes diversos

delictos, principalmente roubos. João Chatel é

chocado pela ictéa de commetter um incesto com

sua irmã ou um acto de bestialidade em animaes

.no momento mesmo em que vai executar sua

.tentativa criminosa. H..availlac tinha estado en

carcerado em Angoulême por dividas e homicídio.

Damiens tinha passado uma existencia deshon

Télda de roubos, e antes de commetter o seu

crime furtára ao seu ultimo amo uma quantia
consideravel.

A. principal causa que produz os regicidas é a

predisposição individual, quasi sempre heredi

taria, que faz delles, desde o nascimento, desequi.

librados, degenerados, e os deixa assim sujeitos

a todas as influencias das causas occasionaes.

É esta Im'c original que cria o vicio de orga

nização, preparando assim antecipadamente um

terreno favoravel ao desenvolvimento das conce

pções pathologicas, das obsecações impulsivas e

em particular a este mysticismo delirante, que

I, I
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é o caracteristico do estado mental dos regici·

das.
As causas occasionaes se resumem em grande

parte na influencia do meio an'lbiente, espirito do

tempo, vida monastica, acontecimentos importan

tes, leituras exaltarlas, etc. É por isto que os

l'egicidas são muito numerosos nas épocas das

grandes agitações politicas ou religiosas, inAuen·

dados pelo cunho deiS idéas dominantes.

Estudados e classificados deste modo os regi

cidas, demonstrado .que siio elles mysticos, não

devem ser punidos como os criminosos communs~

de espirito são e plena responsabilidade_

Quando forem manifestamente de,lirantes c

allucinados devem ser recolhidos em um asyl0 de

alienados. Quanto aos outros, a solução mais con

fonne aos dados da sciencia e ao interesse publico.

consiste em collocal·os pelo tempo necessario e

com as devidas garantias medico-Iegaes, em um

destes asylos de alienados criminosos, de que ha

exemplo na Escossia c na Inglaterra, e que os

criminalistas reclamam na França 'c na Italia como

um intermedio indispCllsavcl entre a prisão e o

asylo propriamente dito.
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. Tal é em resumo fiel a excellente monographia

do Dr. Emmanuel Régis. que veiu esclarecer uma

questão tão ~importante na historia e no diteito
penal.

"

Os oradores do jury

Quando pela primeira vez, em consequcncia

do cargo que exerço, tive de frequentar a tribuna

do jury, tres oradores passavam como os mestres

da eloquencia forense nesta cidade. Dous delles~

Jansen Junior e Sizenando Nabuca, estão mortos.

O ultimo, Busch Varella, velho e cansado, dorme

á sombra de antigos louros.

Dos tres, o mais eloquente. o melhor orador.

era Janscn Junior. Elle tinha de lutar contra um

physico feio, repugnante, ridicul0, e nos oradores.

como nas mulheres, o physico é um quasi ele~

mento de successo. Baixo, physionomia sem ex~

pressão, corcunda, mal vestido, ordinariamente

,com uma roupa preta sebenta e velha, tinha o a('

de um procurador de causas perdidas, exhalando
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'O cheiro mofento de autos velhos. Emquanto o

promotor publico falava , agachava-se na tribuna,

lodo encolhido, ouvindo o accusador com simu

lada indiffercnç.a. Suas primeiras palavras eram

tremulas e tardias. "lvlas o cnthusiasmo apodera

va·so delle e o homem transfigurava-se. Era Qutro.

O rosto animava-se em uma expressão de

provocação e desafio, os olhos scintilavam luzentes

e firmes, os labias arqueavam-se em um sorriso

terrivcl de sarcasmos e de desprezos. Era parco

-de gestos, quasi sempre a mão diJ-eita estendida

e a esquerda pousando na tribuna. A pala\'ra

sahia-lhe prompta, feliz, ora vibrante e acerada,

ora mais branda, quasi meiga, segundo exigia o

momento. Não tinha grande correcção grammati

cal, nem finas imagens litterarias, que agradam

aos paladares exigentes e artísticos. iVlas a vibra

tibiJidade do som e a fertil opulellcia dos syno

nymos, espandanando em borbulhões, resgatavam

estes defeitos. Era principalmente um orador tri

bunicio, proprio para dominar as massas.

Não se prendia em argumentações juridicas,

fatigantes para o publico do jury que não as

comprehende.
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1Ferj,a, o lado emocional da causal pondo em

jogo I.H'l;XÕes e sentimentos. Ora fazia o auditoria

estremecer conr a descripção arrebatadora de um

grande lance dramatico, ora provocava g-argalha

das com anccdotas divertidas e ironias mordazes..
Em outro paiz, em um meio mais animador,

estudando mais, elle tinha a capacidade precisa

para elevar-se aos vôos de um Julio Favre e de

um Lachaucl.

Sizenando Nabuco era um homem de fina 50

ciedadel homem ele salão, ele maneiras apuradas

na cOllvivcncia de senhoras. Alto, elegante, de

larga fronte palida e distinct8, physionomia sym

pathica, com grancle mobilidade de olhar, sempre

de uma irrcprehensivel corrccção de loi/clle, con

quistava logo as sympathias do puhlico.

Litterato, conhecedor da antiguidade classica e

do movimento romantico deste scculo, sua phrase

sahia correcta, apurada e suas imagens tinham um

sabor artistico e fino. Era um academico na

pureza da dicção e na sobriedade dos gestos.

Compenetrado da responsabilidade de uma

·defesa, cioso da sua fama l elle não se aventurava

.ao acaso das inspirações do momento, lia e estu-
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dava bem o processo, preparando com felicidade

e methodo o plano de seu discurso.

Não subia em vôos de aguia, mas tambem

nunca rastejou na planicie.

Não sacudia o auditoria em frenezis de enthu·

siasmo, mas fazia-se sempre escutar com prazer e
agrado.

Faltava-lhe a vehemencia demosthenica, mas

tinha a palavra facit, brilhando nas lantejoulas da

arte. O seu defeito principal era ser pouco natu

ral.

Muita vez teria tido momentos mais felizes se

não cohibisse tanto a vivacidade do tempera

mento. Deixava transparecer muito a molc.

Esquecia-se de que o jury não era o salão de

nobres damas e respeitavcis cavalheiros, que é
uma. assembléa essencialmente popular, onde o

orador precisa para dominai-a de ter nas suas

expressões e nas suas maneiras um certo quê de

dcgagé, do democratismo plebeu.

Dos tres, Busch Varella era, devo mesmo em

pregar o verbo no preteri to, porque tem eIle se

retirado da tribuna, o mais juridicamente ilIus

trado. Foi um dos primeiros advogados que ini-

j

dou no fôro desta cidade o estudo e o conheci

mento dos autores italianos.

Discutia sempre em uma linguagem clara e

.concisa, com muita logica e muita proficiencia,

esgotava o assumpto, fazendo sobre elle uma

perfeita prelecção. Era um debater, como qualifi

cam os inglezes aos oradores deste genero.

Esta pleiade iHus!re resplandecia em 1889. Ao

redor della, como satelites girando em torno de

grandes planetas, apparcciam, promettedores de

esperanças, alguns moços de talento e de estudo,

como eyro de Azevedo e Oscar de :Macedo

Soares.

A que estado está hoje reduzida a tribuna da

defesa do jury? É preciso dizer resolutamente a

verdade sem subterfugios nem rodeios. Está com.

pletamente decadente, salvas as excepções que

mais adiante apontarei. Não se medita hoje na

grave responsabilirlade que assume um advo

gado encarregando· se ela defesa de um réo. Qual

quer typo, sem noções elementares de direito

criminal, mal sabendo ler, julga·se autorizado em

subir a tribuna da defesa. rliscutindo processos

gravissimos. questões que exigem a mais alta
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competencia scientifica. E então assiste·se a um

cspectaculo que seria enormemente comico se

não degradasse o tribunal.

O discurso desses pretensos defensores é uma

série de illcorrecçôes graml1laticaes, de absurdos

juridicos, de disparates e sandices.

Sem respeito de si mesmos, sem respeitarem

o tribunal perante o qual discutem, pregam au

dazmente as maiores mentiras, inventam circums·

tallcii15 inteiramente falsas, para illudirem a boa

fé do jury. Tocam sempre a mesma estafada

corda de uma sensibilidade ridícula e parva, in

vocando Jagrimas de uma mãe ou de uma esposa,

que não existem, para abrandarem a serenidade

inflexível da justiça.

Sua unica sciencia consiste em conhecer o jm]',

como clles dizem, isto é, saber os jurados que

votam conscienciosamente de accon.1o com a prova

dos autos, e os ingenuos e credulos que se deixam

arrastar por suas invenções e mentiras. A Casa

de Dekução está-se tornando uma academia de

defensores do jury. Réos que t&m sido julg-ados

no tribullal pelos mais degradantes e vergonhosos

crimes, absolvidos hoje, não hesitam no dia

j
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seguinte em apresentar-se como advogados, affron·,

tando impavidamente o promotor que os accu"

sou e o tribunal que os julgou. E assumindo um

ar de tenor de opera comica affirmam as fabulas

mais incriveis. Isto não consta dos autos, dizem

elles, mas eu garanto ao tribunal sob a mill/la pala

vra de honra. É forçoso reconhecei" que os juizes.

de direito, presidentes do tribunal, têm alguma

culpa de semelhante degradação da tribuna forel1~

se. A lei quer que o réo seja defendido e quando

a defesa consiste sómente em dislates e parvoices

devem elles considerar o réo indefeso e nomear

um outro advogado. Não o fazem por ullla delica.

deza mal entendida e assim vão estes pescadores

de causas exercendo em paz Slla inclustria.

Na França a tribuna do jury é occupada pelos

mais eminentes advogados. lZesplanc1eceram nel1a

Berryer, Julio l'avre. Gambetta. Lachaud.

Hoje brilham Demallge. Barboux. 'Valdek.

H.ousseall.

Aqui os advogados mais illllstres não frequcn-,

tam o jury e os rapazes recentemente formados, em

vez ele procurarem nelle uma grande escola de
raciocinio e de logica, um campo de gloria, prefe~
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rem mendigar empregos ou perder o tempo na.

rua do Ouvidor. em uma ociosidade vergonhosa.

Entre os oradores que ás vezes surgem do

jury, Fausto Cardoso e Antão de Vasconcellos

são os mais distinctos e entre os que assiduamente

o frequentam estão na primeira plaina Alberto de

'Carvalho e C"ndido Mendes.

Fausto Cardoso foi meu coHega na academia

de direito do Recife e desde esse tempo eu cos

tumei·me a ver nelle um dos espiritos mais dis~

tinctos da nova geração que hoje se levanta.

Educado na convi vencia de Tobias Barreto, em

um circulo de rapazes do merito de l\1artins Ju

nior, Arthur Orlando, Clovis Bevilaqua, perdeu

cedo o gosto pela rhetorica estcril e palavrosa e

fortaleceu seu espírito na seiva fecundante da

scicncia moderna. De UI11 grande talento, de uma

vasta instrucção superior á sua idade, elle allia á

profundeza do pensamento os atavios de uma

imaginação brilhante. É nervoso, cheio de imagens

arrojadas, de uma phraseologia colorida e vi·

brante, seductora e communicativa. Como orador

tem rasgos felizes, ele uma eloquencia inspirada,

ferina, que vergasta os nervos do auditoria como

- 37 2 -
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-choques de machina electrica, Seu unico defeito,

e este mesmo de faeH correcção, é falar ás vezes

muito apressadamente. As palavras caem-lhe em

Bocos de cachoeira, perdendo 11 effeito que conse··

.guiriam da pausa.

Antão de Vasconcellos é dotado de uma

'verve scintilante, de uma palavra prompta e feliz,

de uma ironia fustigante e aeerada. O auditoria

·cscuta·o eom prazer, saboreando·lhe as pilherias.

Candido Mendes não é um orador. A palavra

.sae-Ihe tardia, demorada, sem fulgurações de

effeito, sem lavores e arabescos de estylo. Mas

,ninguem estuda um processo com mais attenção,

-com mais cuidado. Tem no .mais alto gráo a con

.sciencia de sua responsabilidade como defensor.

Analysa e discute tudo, questões de facto e ques·

tões de direito, auto de flagrante e corpo de deIi

-eto, prova testemunhal, theorias jurídicas. Não

.arrebata, convence. Arranca suas absolvições pela

força da argumentação e da logica. Seu defeito é

·este excesso mesmo de zelo pela defesa, Não

sabe resumir-se, atacando sómente os lados prin·

·cipaes do processo, os pontos fracos da accusação.

Discutindo e analysando tado, se bem que com
A NOVA ESCOLA PENAL 24
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proficiencia, torna-se longo. diffuso, fatigand.o a

attenção do auditoria. É um moço de muito es

tudo, de muito merito.

.' Alberto de Carvalho é um romantico de 1830•.

rcsuscitado nos tempos modernos. Parece um
batalhador daquella pleiadc illustre que tinha em

.A.rmand Carrel seu chefe a seguir e a imitar. A

scicncia moderna com as suas theorias seccas,

frias, crueis, irrita·lhe os nervos de sonhador e de

poeta. Ellc ama loucamente a Deus, pairando

sobre os mundos e as estreitas, a liberdade,-3

democracia, a alma divina e immortfll. todos esses

palavrões sonoros. E' inquestionavelmente UJ11

orador energico de vastos recursos. Favorece-o

um esplendido physico. A..lto, cheio, vasta fronte

'illuminada, bigodes de general russo, gestos am

plos, parecendo querer abranger o espaço e '0

auditoria. A voz sonora·escôa por toda sala, firme

e sem esfoTç.O. Tem momentos muito felizes, tri)o

chos arrebatadores que electrisam os ouvintes,

apanha promptamente o lado sympathico e com·

movedor da causa. Se estudasse mais, se reftectisse

no methodo de seu discurso, faria uma figura

ainda mais brilhante. lvIas, homem do mundo,

,.
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falta-lhe tempo, preenchido em occupações mais

amaveis, para a meditação e o estudo. Fia-se na

força de seu talento, na inspiração do momento.

E é por isto que ás vezes torna·se por demais

extenso, repete~se muito, repisa argumentos, per6

de occasiões felizes de terminar. Apezar destes

defeitos é hoje o nosso primeiro orador forense .
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NOTA

o autor pede desculpa de muitos

erros typographicos. Como ninguem

se dá ao trabalho de lêr e verificar

erratas, elle confia na intelligencia do

leitor.
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Programma do Curso de Direito Criminal
na faculdade Livre de Direito
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\ objecto da Sociologia Criminal.
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do crime -'Delictos e Contra-

Da existencia de um typo criminoso-

peutica.

14·
Aftirmações e controversias.

15. Da não retroactividade das leis penaes

_ Territorialidade - Extradicção.
16. Do erro de facto - Da ignorancia do di·

reito _ Consentimento do offendido - Processo

(

• Chambige.

j 17. Conceito

v.enções.
18. Causas Dirimentes da criminalidade-

Idade-Loucura - Surdo·mudez - Somnambulis

mo _ Embriaguez - Obediencia passiva - Força

irresistivel.
19. Hypnotismo- Processo de Eyraud e Ga·

briella Búmpard - Escolas da Salpêtriêre e de

N ancy - Congresso de Bruxellas.
20. Defesa propria - Defesa da propriedade

Defesa da honra.
2 I. Theoria das Circumstancias aggravantes

_ Da premeditação - Theorias de Alimana e

Hohzendorff - Da reincidencia - Seu desenvol

vimento progressivo - Sua prophylaxia e thera·
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principio utilitario - Kant e a justiça absoluta- :

Pinheiro Ferreira e a regeneração moral. \

6. Escola eccletica de Rossi.
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do Recife - Influencia de Tobias Barreto - Pro

paganda das idéas italianas - Dr. João Vieira de

Araujo - O Codigo Penal da Republica.

9. Factores physicos e pbysiologicos do crime
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10. O papel da mulher na etiologia do·

crime.

J J. Factores sociaes - Educação - Instrucção-

- Religião - Miseria e Riqueza - Celibato e Ca

samento - Alcoolismo - Profissões - Progresso

e Civilisação - Ideias de Tarde, de Poletti e de

Garofalo.
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13. Do criminoso nato-Seus caracteres ana

tomicos - Sua psychologia.
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atte.,) 36. Reforma da magistratura-Sua educação

,- _I r~rofissional - Creação do jury technico.
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22. Theoria geral das'
11Uantes.

23~ .Da autoria e do mandato.
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-Congresso de Stockolmo - Theoria de Thoni:

sen -lndiviclualisação da pena - T'heoria da ei

cola positiva_ Indemnisação do damnü _ Thcc
rias de Spencer e ele Garofalo.

28. Da pena de morte.

29· Prisão cellular-Systemas penitenciarios
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3 I. Da prescri pção.

3 2 . Da acC'urnulação das penas.

33· Da acção publica e privada _ Prisão Pre.
ventiva - Fiança.

34· Da rehabilitação do cOlldemnado.
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