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Embora seja lItil constituir as condições políticas ue um 
povo de accordo e harmonia com as melhores theorias , 
cumpre todavia confessar que o que mais importa é aper
feiçoar e esenvolver os meios de uma boa adminislracãO 

'1 • 

pratica . 
Á administração em seus diversos ramos é qnem abraça 

e incessantemente anima o Estado; é auem dá vida ás leis , 
estuda seus defeitos, suppre suas impCl,feições e completa 
sua acção; é quem preside a associação em todas as sua s 
relações e detalhes, e eleva ou relarda a sociedade na eseal a 
do poder e prosperidade. 

Embora seja imperfeita uma organisação polilica, all i . . 
está o governo mglez para demonstrar quanlo vale uma 
administraçãO energica, illustradll e providente. 

Pelo contrario, quando esse cenlro da vidn social s01rre, 
ou não p6de desempenhar os IIILos fins de sua missão I as 
melhores condições politicas tornão-se pUl'amenle I'OCCS ct 
nihil pn:etel'ea, perdem toda a sua fOI'ça, e os gl'andes inte
~esses sociaes sel:. incI'emento e garantias. 

'N a latitude deste Pl'incipio posilivo e pratico compreltell ' 
de-se pa ; ticularmente a ao.minisli'ação cri111inal. O podeI' que 
a exerce é o guarda cfl'ectivo das leis, e por isso mesmo 
uas JibCl'dades e destinos publicos : se eUe abusa , perlgãl' 
os direitos do Estado e do individuo . 

• 
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Com effeito, é manifesto que entre as nonHas ou condições 
sociaes as que affectão mais de perto os cidadãos são sem 
duvida as leis criminaes. Sem elIas não ha garantias indivi
duaes; IDas de outro lado s1l0 tambem elllls que estabelecem 
as comminações penaes, e que oIrel'ecem o duplo cal'acteI' 
de proteger e punir, de inspirar a confiança e o temor. Em 
summa são ellas as que realisão o complemenlo de todos os 
outros ramos da legislação e decidem da fortuna, liberdade 
e vida do cidaduo. 

Entretanto, o que são as melhores leis criminaes por si 
s6s se é imperfeito o processo de sua applicação? Que 
caracter tomará ti mais justa das penas na hypothese de em 
Cl'ime quando applicada a um homem innocente? De que 
valerá lambem eBa para a segurança da sociedade, se o juizo, 
qualquel' que elle fôl', poder deelal'ar innocente o perverw 
que a tinha merecido? 

Certamente o processo criminal é credor d .. mais alta 
consideração, pois que seus lermos e formalidades sUo os 
que fazem das leis penaes entidades praticas, realidades 
efficllzes, e consequentemente actos de justiça ou de op
preSSãO. 

É por isso que os povos vão excitando os melhol'amentos 
de seu processo penal, que em curto periodo tem sido quasi 
lt'ansformado na maiol' parte dos Estados da Europa para 
que segure a exacta observancia das leis. 

Felizmente deixámos o nosso antigo processo das orde
nações do liv. 5°, e, cntl'e outros progressos, demos um 
grande passo adoptando o jury criminal, belJa instituição 
que serve de orgulho ao povo inglez, que defendeu a liber
dade de sens maiores, que escud a a de seus filhos, e que 
algum dia será talvez universal. O jury é filho da inspiração 
a mais simples, e ao mesmo tempo a mais philosophica e 
transcendental em suas consequencias. 

Em nosso paiz, pOI'ém, o jury está ainda no berço, e talvez 
já viciado. É a arvore de saborosos fl'Uctos, de amiba som
bl'a, que foi transplantada de solo fertiJ, que ainda não se 
;; ~lill1atol1 , que demanda terreno pl'epal'ado e conheciment o 
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uo sua cultura, para que viva c não definhe , nem tOl'lle 
insonsos ou pel'igosos os seus fructos. 

Muito se tem escripto sobre a vantagem de fazer julgai' o 
cidadão por seus pares: nossa tarefa não nos consente entrar 

• nessa demonstraçãO, que além disso parece-nos já muito 
esclarecida; sómente diremos que são os proprios e illustres 
magistrados da Inglaterra os primeiros que apregoão que 
um jury imparcial e moralisado é o baluarte mais fh'me das 
I iberdades publicas, o sanctuario da civilisação, o asylo sa
orado que dá immunidade á innocencia e puniçãO aos crimes 
em seus justos limites. 

Com tudo, para que esse palladio permaneça puro e ostente 
a justiça dos tribunaes, é de necessidade absoluta e inde
clinavel que os jurados sejão homens de honra e de completa 
moralidade; que procurem conhecer perfeitamente e desem
penhar toda a extensão de seus importantissimos deveres. 

O desejo 'de concorrer com o nosso p3queno contingente 
para que tal conhecimento se distenda, não só pelos jurados, 
mas tamhem pelos diversos magistrados singulares que in
tervém hos processos da formação da culiJa e do julgamento, 
leva-nos a offCl'ecer-lhes os apontamentos que vamos colli
gindo para nosso proprio uso. 

No curto espaço que temos a honra de servil' na RelaçãO 
desta côrte temos sido forçados a julgar nullos muitos pl'O
c~ssos expedidos l)elo jUl'y, apezaI' de reconhecermos quanto 
essa decisão affecta a acção da justiça publica e o sofft'imento 
dos accusndos. PoSSão os nossos desejos minorai' tão graves 
inconvenientes! 

O plano que seguimos em nosso estudo, e que obscrval'c
mos nestes apontamentos, é o seguinte; 

ProcUl'aremos dividir e considcr~.r cada um dos actos do 
l),~ocesso criminar'em sepal'ado, e sobre cada um delles ex
poremos " 

" 

1. o A nossa legislação patria. 
2 . o As leis estrangeiras parallelas. 
5. o Os principios philosophicos <la scicncia ou instituições 

criminaes. 
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A analyse assim comhinada ilI11slrará a maleria, mostrará 
as lacun'1s ou imperfeições em que alguma das disposições 
ele nossa lei possa lahorar; e emitlil'emos mesmo DoS'Sas 
opiniões a respeito, para que, quando não destituid;\s de 
fundamento, possão servir de lembranças de melhoramento. 

Sabemos que os principios por si s6s e as leis estranhas 
não são leis positivas do Brazil; mas sabemos lambem que 
mutuamente se auxiliãO e illuminão; que aquelles são a 
matriz das leis, como filhos da sciencia ou razão esclarecida, 
que estuda e proclama os elementos da organisação e ordem 
social, e que estas fornecem exemplos, aprecião os resultados, 
assignalão os defeilos e preparão os melhOl'amentos das ins
tituições. Depois disso, o jury não é creação nossa: derivamos 
essa instituição, e outras disposições do nosso processo cri- • 
minaI, da legislação da Inglaterra, Estados-Unidos e França. 
Observaremos pois o principio logico que dicta que, pra 
entender perfeitamente a lei, convém reconhc:cer a fonte 
donde originou-se, suas vistas, systema e fins, e assim tam
bem a razão e a justiça univel'sal, que é e deve ser o seu 
primeiro fundamepto, como espirito creador que dá-lhe 
nascimento e perfeição para que promova a felicidade dos 
homens, seu ultimo fim. 

o 

u ,tl 
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PROCESSO CRIMINAL PELO JURY . 

PRIMEIRA PARTE. 

Do Processo Criminal. 

• CAPiTULO PRIMEIRO. 

DEFINiÇÃO DO PROCESSO CRUdNAL. 

§ 1. 0 Desde que 2S leis sociaes são violadas, desde qu:! ha 
crime, é indispensavel que o poder comÇeLente tome conheci
mento deIle, porque é incompativel a impunidade dos crimes 
com, a existeucia da Ol'dem publica e liberdades individuaes. É 

porém essencial para applicação da lei que o facto seja reco
nhecido desde sua origem, em sua intenção, moralidade, valor 
e circumstancias, e sobretudo que a innocencia jámais seja 
compromettida. Essa a tarefa do processo criminal. 

§ 2.· Processo criminal é o complexo das disposições e 
formalidades instituidas pela lei para regular a acção da justiça 
publica no juizo criminal com o fim de conseguir a completa 
manifestação da verdade e a justa applicaçáo da lei. 

O processo Ol'dinario pelo jury, unico de que tratamos, t~m 
divel'bas partes, q!le são expressóes'de sua marcha previdente 
t! methodica . 

§ 3. o <!Primeiro que tudo elIe trata de s"gurar~se da exis
tencia do crime e de quem seja seu autor, circumdando seus 
actos de fonralidades e recursos: tal é O processo da formação 
da culpa. 

Posteriormente dá o espaço necessal'Ío para colligirem · se 

:2 
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lodos os melo! de convicçao e de defesa, e exprl!ssar os pl'e
cisos lermos da accusação, aproveitando a dilação para simul
taneamente constituir o tribunal do jury. São os preparativos 
da accusação. 

Em seguida produz perante o tribunal a accusaçi!o já for
mulada, debate-a solemnemente e entrega á consciencia do 
jury a decisão. Esse é propriamente o proc~sso da accusação 
ou julgamento. Por ultimo resta a applicação da lei ao facto, 
isto é, a sentença e seus recursos, ou a execução. 

Trataremos de cada uma destas divisões; mas antes disso 
tliremos alguma cousa sobre as formalidades substanciaes do 
processo em geral . 

CAPlTULO 11. 

DAS FORMALIDADES SUBSTANCIAES DO PROCESEO CRIIIIINA L. 

~ 4.' Ninguem se::á sentenciado senão por autoHdade com
petente, em virtude de lei anterior e na {m'ma por ella pres
cripta. Const., art. 179, § 11. Tal é o preceito de nossa lei 
fundamental, preceitc de alta justiça e madura sabedol'ia. 

Quem não conhece o importante valor das formas estranha 
que deixe de decidir· se do fundo da questão e anllulle-se um 
processo sómente por omissões de formalidades; mas quando 
se reflecte que sem a religiosa observancia de8tas o processo 
póde tornar-se um chaos, e em todo o caso objecto de caprichq 
e arbitrio dos juizes, cessa toda a admiraçãO. 

O bom methodo e leal execuçãO da lei é quem ministra a 
unica garantia da genuina <lpplicação dos principios de justiça 
que ella encerra. As formas são que estabelecem esse methodo, 
são meios coercitivos que a lei tem estudado e prestabelecido . 
para regular os actos e termos que devem sei' empregados no 
procedimento criminal: são pharóes que as-signalão a linha e 
direcção que a justiça deve seguir, ou precauções salutares 
que encadeão o arlzilrio e os abusos, que esclarecem a verdade 
e protegem a innocencia, e os meios de defesa, assim como de 
convicçãO, debatendo-os reciproca e solemnemente. 
_ Supprimi as formas, e responc1ei que processo fica? Quae~ 
OI! meios ccnservadores dos direitos? Como impedir a chicana, 
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li duplicidodc, O arbiLrio, a injustiça? Desde que é indlspen· 
savel reLirar dos juizos criminaes toda a influencia que nlio 
seja a da lei, desde que se reconhece que, se a administração pe
nal não fosse adstricLa a regras ou nórmas fixas, ningu.3m 
poderia responder pela verdade dos factos oujustiça dos octos 
preparatorios ou julgamento, seria contradiclorio deixar 
viola-Ias impunemente; valeria O mesmo que não tê·la~ 

p restabp-Iecido. 
É pois consequente que, preteridas os formalidades sub· 

stanciaes, annulle-se o processo, porque ha violação de lei, e o 
que contra seus preceitos se faz nada vale; ou, por outra 
phrase, porque não ha processo, visto que este nelo é senão o 
complexo dessas mesmas formulas e tramites legaes. 

SECÇÃO P RIMEIRA . 

(, Da compclencia e fóro criminal. 

§ 15.' Entende-se pOI' competencia o direito que pertcnco 
a um magisll'ado ou tribunal de conhecer de um negocio o 
exercer actos de jurisdicçãO a respeito délle. 

A competencia {. a primeira e essencial form alidade do pro
cesso criminal, assim como de qualquer outro acto do poder 
publico. Em verdade o direito de exercer autoridade nãO nasce 
de fontes arbitrarias, e muito menos da vontade de quem a 
qucir'a exercitar. O poder publico nasce só e unicamente da 
lei, e só por eUo póde ser conferido. Assim, só o tem aquelle 
a quem a lei effectivamente concede-o. 

Nem basta dizer- se sómente que a lei ministrou podel' para 
conhecimento de um acto; é demais necessario examinar os 
termos e exlensão dellc. Póue um juiz ler autol'idade para 
formar culpa ou exercer qualquel' outro aClo, mas FÓ em um 
jistricto ou casos determinados; e desde entao, excedendo 
esses lin1.Ítcs, viola as regl' as da compete~cia e usurpa allri~ 
buiçóes que não tem. 

Essa é a difTerença que ha enll'o competencia e simples 
jul'isdicçi'io, porque esta é sómcnle o poder dejulgOl',jus dice!'c, 
e aquell~ é esse mesmo podeI' legitimado em relaçfio ao facto-
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de que se trata, segundo a sua natureza, partes interessadas e 
localidade. 

Do exposto manifesla-se que a incompetencia é uma infrac
çãO injustillcavel das leis que regulão as attribuições dos 
tribunaes, e um fundamento irrecusavel de recurso e nulli
dade, porque os actos por ella viciados nada valem, são filhos 
de usurpação. Non est maj01' defectus quam defectus potestatis. 

§ 7.° O principio de competencia, que é de evidente razãO, 
e que pousa sobre a primeira e essencial condição do poder, 
qual é a sua legitimidade, acha-se consagrado não só no citado 
art. 179, § 11, da Constit. , mas tambem em diversos titulos de 
nossas Ord., como a do liv. 3°, tH. 75, e no cod. crim., art. 137 
e 139, que pune a usurpnção do poder publico. Póde ver-se 
sobl'e esta materia o cod. fr., art. 408. 

Acha·se além disso consignado em nosso cod. do proc. crim., 
que estabelece com clareza as jurisdicções e fôro criminal: 

Posto que a questão de competencia envolva todos e cada 
um dos actos do processo, e que tenhamos por isso, quando 
tratarmos de alguns delles, de referir-nos a ella, comtudo 
expôremos aqui algumas observações a respeito, primeira
mente quanto á fOrm!lçãO da culpa, e posteriormente quanto 
ao julgamento. 

§ 8.° Formação da culpa. Tem jurisdicçãO para receber 
queixa ou denuncia, e para á vista della ou ex-officio, nos casos 
da lei, proceder a COl'pO de delicto, formação de culpa, prisão 
dos culpados, buscas, e expedir os termos de fiança, os chefes 
de policia em relação a toda a provincia, e os juizes municipaes, 
delegados e subdelegados de policia em. relação a seus distric
tos. Lei art. 4°, §§ 1. 0, 2° e 8", arts. 5· e 17, § 2"; reg ui. arts. 262 
e sego 

Os juizes de pnz tem jurisdicçãO sómente para fOI'mar corpos 
de rlelicto e fazer prender os culpados. Lei art. 91, com referen· 
cia á de 15 de outubro de 1827, art. 5", §§ 7·· e 9"; e os juizes 
municipaes, além do sobredito poder, telll de mais a altribui
ção de sustentar 0.\\ revogar ex-oflicio as pronuncias quando 
proferidas pelos delegados ou subdelegadOS. Lei art. 17, § 3°. 

Como ainda assim as sobreditas autoridades tem jUl'isdicÇãO 
cumulativa, e mais de uma ~: óde ser .competente, eSlabeteceu 
a lei art. li·, e reg. al't. 246, normas claras pal'a dceidir qual 
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deva, em caso de concurrencia, preferir na continuação do 

pro~esso. 

Esta jurisdicçãO cumulativa, a que alludimos e que alguns 
invectivão, jurisdicçâO que faz commum porções de territorio 
á vigilancia da autoridade, em vez de prejudicial, é fundada na 
conveuiencia da paz publica e na propria garantia dos indivi
duos, como depois teremos occasiãO de demonstrar: ella é 
adoptada pelas legislações da França, Portugal e Inglaterra, 
em cujos pequenos condados 11a mais de cem juizes de paz, 
custodes pacis, com jurisdicçãO cumulativa em todo elle : o que 
importa é atlender bem ás qualificações dos individuos a quem 
se confia o poder publico. 

Posto que as sobreditas autoridades tenhão a jurisdicÇãO 
r.umulativa que acabamos de referir, todavia ella só procede 
ou sómente são competentes para formar culpa áquellas cujos 
distçctos comprehoodem o domicilio do indiciado ou lugar do 
deli~·to, porque eSSA é 'o nosso fôro criminal, como por argu
mento se ded'uz do cod. do proc., art. 160, § 3° in fine, e sobre
tudo do art. 257; e bem o explicão os avisos de 9 e 10 de março 
e decreto de 6 de abl'il de 1836. 

Algunscodigos, comoofranc , arts. 23, 63' e 69, declarão tam
IJem competente o juiz do districto em que o indiciado ffJr en
contrado (N. R. J. de Port., al'l. 886); e nossa antiga lei como 
tal reconhecia o do domicilio do queixoso, com o fim talvez 
de poupar a este os incommodos e despezas da ausencia do 
lugar de sua residencia. 

Parece-nos porém que o fôro criminal o mais racional é o 
do lugar do delicto, porque neJle foi violada a lei, P, portanto 
provocada a jurisdicçao da respectiva autoridade incumlJida 
de manter a paz e ordem publica, e de punir sua infl'acçao: ali 
ha maior facilidade de provas e esclarecimentos necessarios 
assim para a accusação como para a defesa; ali emfim é mais 
cooveniente e justo o exemplo da puniçãO. O fôro do domi
eilio do féJl, embora se diga filho da icléa de ser o l'espectivo 
jujz seu juiz natural, parece-nos fundado m~is em razão ap
parente que valiosa desde que o delicto foi commellido em 
outra localidade. 

Entretanto, como o nosso fÔI'O criminal é o do delicto ou do - -
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micilio do réo, locaremos em uma lacuna do nosso Reg., qU3 
rôra para desejar que não houvesse. 

Succedendo que dous juizes, um do domicilio do réo e outro 
do lugar do delicto, tomem conhecimento do Cl'ime, qual pre
fere i' Se houver alguma dilferença de tempo, é claro que fir
ma-se a competencia pela prioridade delle. Reg., art. 246, ibi
simultaneamente. Se porém encetal'em o processo aO mesmo 
tempo cada um em seu districto ? Parece ainda que, se fôrem 
de caracter desigual, deve observar-se a disposiçãO do dito 
artigo, preferindo o mais graduado, porque eHa é geral e não 
distingue o caso de sei' a concurrencia simultanea em um só 
ou diversos districtos, tanto mais que o do chefe de policia é 
geral na provincia. Se porém der-se a concurrencia simulta
nea entre autoridades iguaes, isto é, os subdelegados dos 
dous districtos P É o que o Reg. não decide, e por isso pensa
mos que deve reconer-se á legislação ailJ!frior, que regula e 
firma a prevenção em tal caso pela pri'!ão" do indiciado. alv. 
de 25 de dezembro de 1608, § 23, Per. e Sz., noto tiu (N. R. J. de 
Port., al't. 888), devendo o juiz assim competente avocar a si 
a culpél que o outro estiver formando pelo mesmo delicto. 

Esta questão do fô,ro crim. e competen.cia envolve ainda ou
tras, sobre as quaes póde a nossa lei ser melhorada. TI'atare· 
mos primeiro da connexão de delictos. Se Q réo, além do crime 
que dá causa á formação da culpa e julgamento pelo jury, com
meLle conjuncta e simultaneamente outros delictos, porém po
liciaes, deve ser sujeito quanto a estes a dilferente tl'iIJUnal P 

Como nossas leis não uelerminárão positivamente o caso, a 
prat:ca póde variar ou regular-se sómente pelas alçad~s. J ulga
mos entretanto um defeito. Os delictos simultaneos e connexos 
tem enll'e si estreita ligação e devem ser apreciados conjunc
lamente. O réo nITo tem ubiquidade para estar ao mesmo tempo 
em dilferenLes tribunaes; ainda quando livre em um, tem de 
sujeitéir-se a novo procf:sso em outro; solfrem tambem as 
testemunhas, e a prova se divide e enfraquece. Assim, pare.::e 
que fôra melhor ttlclaral' cOill;Jetente pal'a todos eSS,3S delictos 
em taes casos o jury respectivo, já por ser o tribunal da culpa 
maior ou principal, de que as outras são accessorios, já pOI' 
ser o que simultaneamente olferece maiores garantias . 

Tal é sobre este assumplo o principio seguido pelo Cod. Fr. , 
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arl~. 226 e 227, que define quaes sãO 08 deliclos connexos, tal 
deve ser o nosso. Como julgar em diiferentes tribunaes os réos 
associados para commelter crimes graves, que trabalhão em 
diversas localidades, mas de accordo e para um só e mesmo 
fim? Como mandar o complice de um mesmo delicto da al
çada do jury para ojuizo polició.ll só porque a pena de compli
cidade é menor? NiíO seI á nestes e outros casos dar lugar a 
julgamentos contradictorios e sobre factos que exercem enlre 
si decidida influencia? Corno separar parte ou ci!'cumstancias 
de um mesmo facto que .:leve ser apreciado em toda a sua in
tegridade e extensão? 

Ha uma outra lacuna em nossas leis quanto ao fôro criminal 
competente para punir os crimes commettidos no alto mar a 
bordo de embarcações brazileiras ou em paiz estrangeiro por 
subditos brazileiros contra o imperio, hYPolheses sobre as 
quaes julgamos hem previdentes o Cod. da Fr., arts. 5,6 e 7, 
combinados com o art. 23 e a N. R. J de Port., art. 887. Na In
glaterra o trlhunal competente para os cldmes commettidos 
no alto mar é a Cô1'le do Almirantado. Blilckst, liv. /J,., capo 19; 
e quanto aos commettidos em territorio estrangeiro, a Côrte, a 
quem o rei dá commissão dict., liv. /J,., cap .. 23. 

Finalmente, a questão de competencia compl'ehende não só 
o juiz, mas o escrivão, officiaes de justiça e ju rndos, pois que 
todos elles exercem poder publico, e por isso sómente podem 
exercê lo legalmente, aliás são nullos os aetos que praticarem 
e aquelles outros que sobl'e esses repousarem. Observaremos 
entretanto que se bouvesse questão em algum jury sobre sua 
competencia, a decisão penderia do juizo de dil'eiLo e não dos 
jurados, pois que tal questão é de direito e não de faclo, e nes,· 
se sentido regulada pelo nosso Cod. 

§ !l.. Julgamento. Para o julgamento é competente o jury 
do domicilio do réo ou do lugar do delicto. Cod. do Pl'OC., 
art. 257. Esla disppsiçãO soifl'e a unica excepção que inclue 
lambem a formação ila culpa constante do art. 93 da lei e .2/J,3 
e 24/J, do f.eg., que determinão qual seja o r.;lro crim. compe
tente no caso de sedição ou l'ebellilio. 

O fundamento da nossa lei é obvio e seu preceito sobre ser 
de justiça é inlimameúte lig<1do com a ordem publica. Com 
elfeito, nos CHOS de sediç1'io, rebelJião, e accrescentarernos 
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nos de insurreição e outros crimes graves que compromettão 
a segurança publica de urna localidade que tolhão a mal'cha 
regular e livre das justiças do lugar, o que cumpre fazer? 
Quando o crime é de tal gravidade e impol' t;tncia, quando 
bandos armados, como os de MilitãO e Guerreiros nas villas 
do sertão da Bahi'l, quebrão a força das autoridades locaes, e 
tornão impossivel um jury não suspeito e consciencioso, é 
de indispensavel necessidade que o magistrado que tem de 
investiga-lo seja rodeado não só de força pbysica, mas lam
bem de maior força moral, presligio, independencia das in
lluencias locaes e seus partidos, e mesmo de mais alta intelli
gencia para comprehendt r O facto em toda sua extensão. É de 
mister um jury digno desse nome e não escravisado ás pai
xões, temores e consequencias da localidade. 

§ 10. Estas considerações são de tanto peso, que os gover
nos livres e esclarecidos tem modelado por ellas suas provi
dentes disposiçõeE. 

Sabe-se que na Inglaterra, além do poder criminal que tem 
a alta côrte do parlamento, Blackst, liv.4·, capo 19, ha uma 
outra cÔl'te criminal que possue importantissimas attrillui
ções, a côrte do ba~lco do rei. EUa tem a autoridade de conhe· 
cer e avocar a si toda e qualquer causa crimiuaÍ desde o de
licto o mais grave até a simples infracção da paz publica, e de 
crear um jury especial para o respectivo julgamento, attribui
ção de alto valor para a segurança do estado. Póde ver-se o 
que expõe Black~t., li\'. 4·, capo 19, ou antes o acto do 6° anno 
de Jorge IV em 22 de junho de 1825, §§ 20, 21, 30 e 32. 

A legislação da França oITel'ece providencias quasi seme
lhantes, porquanto não só commette o julgamento dos grandes 
criminosos que atacão a paz publica á camara dos pares, mas 
dá no art. 542 do seu Cod. do Proc. á côrte de cassação o poder 
de designar ojury em que devão ser julgados taes crimes que 
t:mto aITectão a segurança publica. 

A Novis. Reforma Judie. de Port., art. 1269 e seguintes, esta
belece, para o c,\t~O de que tratamos, medidas semelhantes ás 
nossas. 

Finalmtnte, fôra um errO pretender que o poder social fos
se imprevidente e deixasse de defender, como deve, a socieda
de na presença de semelhantes crimes. Fôra um eno suppôr 
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que taCs modificações, indispensaveis em eircumstancias anor-
1I1aes, orrendem as liberda 'les publicas. Não, ellas não o1Ten ~ 
dem, anLes protegem n50 só ~os proprios réos, assim liberta
tios do odio e parcialidade dos seus contrarias ou inimigos 
lacaes, mas lambem a par, e ordem publica, que são os verda· 
deiras fundamentos da liberdade moral e esc.larecida, unica 

digna de tal nome. 

SECÇÃO SEGUNDA. 

Da suspeição . 

§ 11. A legitima suspe ição da autoridade publica que tem 
de exercer j urisdicçãO na causa, é outra questão que alTecta a 
validade do processo. Embora ella seja competente, desde 
que ha razões fundadas para duvidar de sua imparcialidade , 
pócl'é e deve declinar-se sua intervenção pessoal; o contrario 
seria injusto"e menos digno, pois que importa á ordem publi
ca e moralidade dos tribunaes que as relações e dependen
cias do cidadão sejão apreciadas e decididas sem prevenção, 
sem odio, sem paixões, e CJue a sociedade lf2pouse na convicçilO 
de que a lei e só ella é quem dieta ojulgamento. 

Como porém os motivos de suspeição não devem ser abnll
donados ás susceptibilidades dos juizes nem aos caprichos das 
partes, que por interesse ou paixões divol'cião-se muitas ve · 
zes da ra2ãO e da verdade, por isso a lei tem estabelecido as 
justas condições mediante as qnaes deve uma tal excepção 
prevalecer. 

O art. 61 do Cod. do Proc. e 247 do Reg. declara0 que os cbe
fes de policia, delegados e subdelegados, os juizes de direito 
e muuicipaes, assi m como os juizes de paz, quando fôrem ini
migos capilaes ou intimos amigos, parentes consanguineos Oll 

afins até O seguudp grão de alguma das pal'tes, seus amos, se
uhores, tutores ou curadores, ou ti verem com alguma dellas 
uemandaS'; ou fôrem particularmente inte r !1:~sados na decisão 
u A cansa, poderáó ser recusados; e que eltes mesmos são obri
gados a dar- se de suspeitos, ainda quando não sejão recusados. 

Notaremos p!'imeiro que tudo que o grão de parcntescll 
dl"signado pela lei inclue os ascendentes c descendentes, 80-
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gro, genro e padl'asto, irmãos e cunhados, tios, sobrinhos, 
e primos-irmãos consanguineos ou amos. 

Assim, no caso de parentesco, ou das outras circumstancias 
acima expressadas, não só as partes podem oppôr smpeição 
aos juizes. mas estes mesmos devem como taes declarar- se, 
quando realmente o sejão. Semelhantemente devem tambem 
os proprios jurados governar- se pelo Cod. do Proc. art. 330, e 
A viso de 2 de abril de 1836; firmando porém sua suspeição 
com juramento nos termos do Regul. art. 249, que com 
razão o exige de todo o julgador, já para evitar vãas suscep
tibilidades, já para não facilitar infundadas evasões do julga
mento. 

~ 12. Observaremos entretanto que os juizes não podem 
ser dados de suspeitos na formação da culpa e casos de desobe
diencia, Cod. do Proc. art. 66, Reg. art. 248. Esta disposiçãO. 
que poderá parecer á primeira vista inconveniente, não.só é 
corrigida pelo preceito do art. 61, que obriga, .,como disse
mos, os proprios juizes a declarar-se taes independentemen
te de requisiçãO das partes, mas é dictada pela necessidade de 
evitar o abuso dos deJinquentes , e nocivas consequencias que 
produziria a (1ispos~ÇãO contraria ao tempo em (lue a lei de
manda celeridade, c não incidentes dessa ordem. ESfa a ra
zão por que perante o jury de accusação não se admiltem re
cusações, nem mesmo suspeições oppostas pelas partes, Cod. 
do Proc. art. 330, preceito identico ao do jury inglez c fran
cez. 

Quando os proprios juizes se decJarão suspeitos, ou reco
nhecem a suspeição opposta, não ha processo della, devolve
se a causa a seu legitimo substituto; quando porém não re
conhecem, e por certo não devem reconhecer sómente por
que a parte exija, Aviso de 23 de junho de 1834, então commet
te a lei o julgamento ás seguintes autoridades. 
~ 13. Da suspeição opposta ao juiz de direito conhece e 

julga O jury respectivo, Cod. do Proc. art. 70, Reg. art. 255, e 
Aviso de 2 de julho de 1834. Esta disposiçãO merec'ê ser sub
stituida por outra menos pl'ejudicial. O legislador parece que 
lembrou· se sómente do processo pelo jury, e esqueceu-se 

_ que o juiz de direito tem, além disso, outras attribuições já nas 
correições, recursos criminaes, e processo de responsabili -
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dade. Como o jury nli.o é tribunal permanente, tem succedido 
e succederá ou retardamento, ou graves inconvenientes na 
espera da reunião de um jury para semelhante julgamento; 
melhor fôra commeltê-Io ao juiz de direito mais vizinho, ou 
á respectiva Relação, a estar esta mais proxima. 

Da suspeição opposta ao chefe de policia e aos juizes mu
nicipaes conhece o juiz de direito. Lei art. 25, § 2°, c Regul. 
art. 200, § 3°. 

Da que é opposta aos delegados ou subdelegados julga o 
juiz municipal. Lei art. 17, § 6° , e Regul. art. 211, § 8°. 

O Regul. não diz quem deve julgar a suspeiçãO opposta aos 
juizes de paz, de que outr'ora conhecião as juntas de paz, Cod. 
do Proc. arts. 70; mas por paridade de razão parece dever ser 
o juiz municipal. 

§ 14. O processo da suspeição é claramente descripto pe 
los art. 250 e sego do Regul. , autorisado pelo art. 97 da lei, 
alérd do que vigorão os art. 64 e 65 do Cod. do Proc. Esses ar
tigos decla(do quaes as cauções e termos respectivos. 

A excepção da suspeição comprehende tambem os escri
vães, que em tal caso devem sei' substituidop, como mandão 
nossas ord., e entre outras a do Liv. 3°, tiro 62, § 2°. 

Concluiremos observando que todo o processo feito perante 
juiz que fôr julgado suspeito é nullo , e que elle deve ser con
demnado nas custas. Cod. do Proc., art. 71. 

Das recusaçóes dos jurados falIaremos quando tratarmos 
do jury de sentença. 

SECÇAO TERCEIRA. 

De outras formalidades substanciaes. 

§ 15. No principio deste capitulo fallámos das formalidades 
substanciaes em ~eral , e particulmisámos depois as da com 
p'~tencia e suspeiçãO. Além destas porém existem muitas 
outras es.senciaes, relativas a diversas p1!rtes, ou actos da 
instrucção, preparativos da accusação, '.lebates e j ulgamen
to, cuja preterição induz a sua nullidade parcial ou total. 

Já dissemos que as formalidad(s criminaes sãO as expres
sões da lei constitutivas do methodo , fórma e systema que 
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eIla em sua sabedoria prescreveu para regular o como as par
tes, jurados e juizes devem proceder nas causas cl'iminaes; 
e pOI'tanto é faci! comprehender que não é licito contrariar 
esses mandamentos da lei. 

Sómente analysando cada um dos actos do processo, seu va
lor e fins, é que se póde reconhecer quaes as pretel'içóes 
substanciaes, e quaes as simples irregularidades. E' portanto 
de necessidade que reservemos nossas observações para en
tão; entI'Ctanto, para anticipar algumas idéas, embora vagas, 
enumeraremos algumas das formalidades substanciaes cuja 
omissão vicia o processo. 

§ 16. Taes são, quanto ao processo da formação da culpa, 
os requisitos legaes da queixa e denuncia, o corpo de delicto 
nos crimes de :facto permanente, isto é, que deixão vestigios 
de sua existencia, e numero legitimo de testemunhas. 

Taes são, quanto aos preparativos da accusação, a legitimi
dade do sorteamento das cedulas da urna geral para consti
tuir o conselho dos jurados, o conhecimento dàdo ao réo do 
libello ou accusação, e termo ou dilação legal para sua defesa' 

Taes são, quanto á audiencia do jury, as notificnções prévias, 
solemnidades da serlSão, sua publicidade, numero legal de ju
rados, seu sorteio, recusaçóes, juramento, debates, exame 
das provas, imparcialidade do juiz de direito, resumo da ac 
cusação e defesa, exactidão dos quesitos dirigidos ao jury, co
herencia nas respostas deste, incommunicabilidade dos jura
dos, e outras formalidades que depois veremos. 

Taes são finalmente, quanto á sentença, a sua conformida
de com a decisãO do jury e com a lei. 

§ 17. Nossas leis nãO especificão quaes sãO as formalida
des sullstanciaes do processo, e deixa0 aos tribunaes superio
res o justo apreciamento do valor dellas , seguindo nisso o ex
pediente da legislação ingleza, que procede semelhantemente. 

Entendemos que muitas vezes uma mesm.a preterição de fOl' 
mulas póde tornar-se substancial, ou simples irregularidade, 
segundo a diversi{lade dos processos, e valor e cons"Bquencias 
que della prol'enhão; entretanto consideramos melhor o sys
tema do Cod. do Proc. Fruncez, que foi imitado pela Novis8i
ma Reforma Judiciaria de Portugal. 

O Cod. Franc. estabelece suas regras, e sallcciona com a ~ 



- 21 -

expressões - pena de nullidade -- aqueJl as que julga essen
ciaes, como se vê DOS seus arts. 257, 271, 296, 312, 317, 332 . 
341, 347, 372, 381, 383, 392, 394, 406, e outros. E além disso, 
para obviar aquelle inconveniente referido, e completar suas 
vistas providentes, determina depois, como se vê do seu art. 
408, condições geraes pua proteger os meios de defesa e mi
norar o arbitrio dos tribunaes. 

Finalmente, cumpre que os termos do processo manifestem 
ql1e for50 observadas as formulas substanciaes delle; seu si
lencio a respeito induz a presumpçâo de que forao preteridas. 
Esse é o principio seguido pela côrte de cassação da França, e 
de necessidade indeclinavel, porque não ha prova em contra
rio, sim omissão. 

Nós juntaremos postel'iormente um f o I'DlUlario pal'u o pro-
cesso verbal do jury. 



SEGUNDA PARTE. 

Da Instrucção ou Formação da Culpa . 

CAPITULO PRIMEIRO. 

DEFINiÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA CULPA. 

§ 18. O summario da pronuncia, informação, instrucçao 
criminal, ou, corno outros denominão, formação de culpa, é o 
processo preliminar ou serie' de actos determinados pela lei, 
por meio dos quaes o juiz competente examina e comprova a 
existencia do crime, reconhece seus elementos, esclarece suas 
circumstallcias, e collige as provas de quem seja ~eu autor e 
complices, quando haja; e consequentemente detém os ~ndi

ciados debaixo de fiança ou prisão, nos ttrm~li da lei, até 
que se decida da accusação. 

Este summario, como é faci! de ver, é a ba~e do procedi
mento criminal; seus vicios, quando substanciaes e não recti
ficados em tempo, se transmittem e afIectão os actos posterio
res. Elle demanda tocla a exactidão e clareza em cada um de 
seus termos, como passamos a observar, e por isso não deve 
ser commettido senãO a magistrados ou homens habilitados 
para desempenha-lo. 

CAPITULO ll . 

DOS MEIOS PELOS QUAES SE ENCETA A ACÇÃO OU PROCESSO CRUUNAL. 

§ 19. Os meios de dar principio ao processo criminal não 
sãO nem podem ser arbitrarios; importão pelo contral'io 
muito á ordem e liberdade publica. 

As diversas legislações dos POVO!! cultos estabelecem sim 
numero, compet/l'ncia das partes e difIerentes conüições ne
cessarias para legitima-los, segundo a natureza dos cI'imes. 

Nossas leis tem abolido as devassas geraes e periOdicas, e 
.,. não reconhecem outros meios criminaes senão os que vamos 

indicai'. 
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SECÇÃO PRIMEIRA. 

Da queixa. 

§ 20. Todo O crime offende a sociedade e perturba a ordem 
puhlica, que é a base da associação, da liberdade civil e dos 
interesses individuaes. 

Allendendo porém á natureza e importancia dos crimes, a
lei divide-os em duas classes: encerra na primeira aquelles 
que tem condições e consequencias mais de uma lesão indi
vidual que geral; encerra na segunda aquelles que por suas 
lendencias preparão maiores perigos, ou que por seus carac
teres, atrocidade ou consequen: ias, alfectão mais de perto os 
grandes interesses sociaes. Para punir os primeiros, estabe
lece o direito e acção privada competente sómente ao olfendi
do; 'para os ~egundos, não só a acção do olfendido, mas tam
bem a publicá e oflicial. 

Trataremos primeiro da acção privada, que não concorre 
com a publica, isto é, da que versa sobre crimes em que não 
tem lugar a accusaçáo por parte da justiça, e posteriormente 
da outra especie. 

O meio para a acçãJ puramente privada é unicamente o da 
queixa, ou, como outr'ora ehamavamos, querplla. A queixa é 
o acto pelo qual a pessoa que tem soffrido immediata ou me
diatamenLe por effeito de algum crime, informa delle o juizo 
nos termos da lei, e pede a punição do delinquente, mediante 
a accusação que se propõe agitar. Per. e Souza, §§ 26 e 29. 

Algumas legislações reservãO sempre a acção criminal, qual
quer que ella seja, ao ministerio publico, não d:mdo ao offen~ 
di do mais do que a acção civel para a reparação do damno. 
Quando tratarmos das denuncias propriamente ditas, teremos. 
occasião de examinar este principio : por agora sómente ob
servaremos que, tendo nossas leis dado á pute queixosa o 
direito de a'tcusação, direito cujo abuso affecta e preJudica a 
l'eputação, fortuna e liberdade do individuo indiciado como 
criminoso, com razão formulou condições legaes para o uso 
dessa faculdade, garantias destinadas a distribuir justiça e· 
protecção imparcial e reciproca. 
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S :l I. A primeira condiçao da lei é quc a que ixa só pos~a 
ser dad1 pelo prGprio olTendido ou pessoa que ° reprfsente , 
nos termos 110 al·l. 72 do Cedo do PI·OC., e 262 do nego (N. 11. J. 
de Port., art. 866 e seg., Cod. FraLlc, art. 63), excep to sendo o 
olfendido penoa mii eravel, caso em quc a aCÇao deixa .te ser 
I)Crsonalissima c torna-sc ou popular Oll omcia\. Cad., art. 73. 

POl'lllllIO, a llueixa dlldll lIOI' pessoa incompetente é Ilulla, e 
com eHa todo o processo, pois que obra sem direito que a le
gitime como parte. Esta nullhlade pór1e provir nao s6 dessa 
incompeten ~ia, mas ainda mesmo da prohibiç!iO da lei, embo
ra seja qu eixoso o proprio oITendido, como no caso de ser 
IiIho fam ilia, menor, etc. , art. 72, ou na hypothcse do art.. 76. 

A segunda coodiçao é que cUa seja assi;oada ejurada pelo 
queixoso, e se eHe ntío souber ou nno poder escrever, por 
uma testem unha di;na de fé ou seu procurador, mediante 
licença dojuiz:o. ·Cod., art. 78, e lei, art. 92 (N. R J. de Port., 
art. 877. Cod, Franc., art. 65). A falta de assignatura da lJeti . 
ç.1o de queixa é totla"ia suppl'ida pela assignatura lua juramcn 10 
que deve preceder a formação da culpa, avi.o de 9 de abril de 
1.836. A falta Ilol'ém do juramento, a uno ser sanada nos ter_ 
mos dos arl. 26, § ~' c SO da lei, assim como 200, § 2' , 291 <: 
3M do Reg., anolllla a queixa (N. fi. J. de Pari., art. 87lJ ). EUo 
deve ser lavrado por termo lias aulOs, como se deduz do aviso 
de 9 de alJril Ile 1836 e dilo art. 291. O juramento já era ex igi
tio por nossa antiga Icgislaç.10, Ord. do Li ." S' , lit.117,S6' , 
como uma garantia da verdade, ou ao menos da boa fé que evi 
te a calumnia. 

As demais condiçôes exigidas pelos arts. 79 c 80 do Cod. di · 
rigem-Ie a colligir os necessarios e convenientes escla reci 
meDtos 50bre o crime, suas ci"cumstancias, seu autor. (N. 1\. J. 

de Port., art. 878) . 
O queixoso é oLJrigado a provar a sua queixa e a Domeu 

desde logo suas testemunhas, art. 79, § S' . Outr'ora, segundo 
a Ord. do Liv. 5', til. 117, §§ G' e 10, n!io só devia o queixosu 
lIomear desde 10.1° em sua putiç:to toda J as testem:lIlhas. m~s 
ttriO era licito ouvir outras além dessas i eSla disposiçãO lIa
turalmente funlia'fa-se Ctn raz.1n de equidade, isto é, DO intuj · 
10 de (Iue o accusall0 podesse de allletnflo conhecer as testt· 
mnnhas r. allf'gar em v.: mpo suas contratli cu.~ , pOis qne enl!\O 
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o processo era inteiramente secreto. Coherenle com essa dis
posiçãO era a outra da dita Ord., § 6°, que não admittia se
gunda querella pelo mesmo crime. 

Por nossa legislação actual, como o processo pousa sobre 
outras bases, publicidade e recurso~, parece que o queixoso, 
ainda mesmo em crimes em que não tem lugar a accusação 
por parte da justiça, póde, ainda depois de nomear suas teste
munhas, indicar alguma outra, uma vez que o faça antes de 
ullimada a inquirição, e que não exceda o numero legal. Cod., 
art. 1M, e lei, art. 48 (N. R. J. de Port , art. 938, § unico). 

Quanto á reproducçãO da queixa, temos o art. 327 do Cod. , 
que declara que aquelle que uma vez fôr absolvido pOl' um cri
me não poderá ser outra vez accusado pelo mesmo crime. 
Cumpre porém attender que o que a lei consagl'a é a excepçáo 
7'ei judicatm, ou a maxima non bis in idem, a reproducçãO da 
acc~sação julgada e eXLÍncta definitivamente; mas esse prin
cipio não vi'~ora DO caso de simples illlprocedencia, falta de 
prova ou llliUidade da pronunc13. Uma cousa é a sentença de 
absolviçãO passada em julgado, que impóe fim ti causa, outra 
a decisãO que declara a não pronuncia DO summario meramente 
preparatorio, Oll por ignorancia de quem 8"~ja o autor do crime, 
ou por qualquer outra razão. Nem outl'a alguma intelligencia 
poderá combinar-se com a disposiçãO do art. 327 do Cod., 
confrontado com os arts. 147, 149 e 329, aviso de 9 de fevereiro 
de 1839, e art. 48 in fine da lei de 3 de desembro. Os principios 
seguidos solll'e este assumpto pelos arts. 246 e 360 do Cod. F. 
são identicos aos da nossa lei. (N. R. J. de Port., art. 883,) 

Quanto ás leis inglezas sobre a queixa por acção privada, 
veja-se Blackst.liv 3° das offensas particulares ou injurias civis. 

Concluiremos a primeira pllrte desta secção observando que 
a queixa por crimes em que Dão tem lugar a accusação omcial 
é puro direito da parte, que portanto póde desistir delle; que 
o queixoso é obrigado a provar sua queixa e seguir todos os 
termos della, sem o que caduca, 

S 22. T\-ataremos agora da queixa por cr'mes em que tem 
lugar o procedimento omcial dajustiça. Dissemos no § 20 que, 
quan.do os crimes affectão mais de pel'to os interesses sociaes, 
a lei não só dá acçâo ao offendido, mas tambem faculdade pa
ra a denuncia e accusaç;lo omcial. 

li 
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Com elfeito, o olfendido tetl.1 dirp,ito de produzi!' a sua queixa , 
quer o crime seja particular, quer publico ou policial, uma 
vez que seja olfendido nos termos da lei. 

Algumas pessoas confundem a queixa com a denuncia, e 
chama0 denuncia a queixa do olfendido quando ella versa so
bre crimes publicos, ou outros em que tem lugar a accusação 
omcial. Essa confusão é muito prejudicial, não tanto porque 
assimile actos differentes, como pelas consequencias que della 
nascem. 

Se o offendido não quer ser parte, se não se propõe a agitar 
a accusação, então sua participação do crime feita ao juizo, 
para que este proceda ex-omicio, é sem duvida uma simples 
denuncia. Se porém sua participação dirige-se a abrir o pro
cesso criminal mediante sua accusação, então ella não é de
nuncia, e sim queixa, pois qne só o queixoso póde ser ac
cusador. 

Por effeito dessa confusão, muitos pensão, c, até um áviso 
(leclarou, que todos aquelles a quem a lei deu fa'~uldade para 
denunciar, deu por isso mesmo direito para accusar. Essa as , 
serção parece·nos falsa, á excepção do que pertence ao minis
terio publico, a qu~m a lei deu não direito, sim obrigação de 
denunciar e accusar. Pensamos que, além do ministerio puhli, 
co, só tem direito de agitar a accusação aqnelJes a quem a 
lei deu o direito de queixa, ou a faculdade expressa de ac
cusar, como no caso do art. 157 da Consto , não bastaudo só
mente o poder de denunciar para inferir- se delle essa outra 
faculdade (N. R. J. de Porto art. 865). Tocamos nesta especie 
de passagem, pois que a reservamos para quando fallarmos 
(~a denuncia, e tocamos por ser-nos necessaria tal prevenção, 
-attenta a classificação que seguimos neste capitulo. 

Volvendo ao assumpto principal, observaremos que a quei
xa por nimes publico~, policiaes, ou inafiançaveis, é sujeita 
ás mesmas condições descriptas nos paragraphos anteriores, 
e regida pelos mesmos al'ligos do codigo e lei l que l'egulão 
a queixa por cri,r:ues particulares, sómente com as modifica
ções que vamos indicar. 

A primeira differença é a do numero lIe testemunhas, por 
isso que no caso de acção puramente privada não deve o juiz 
inql1eril' menos de duaf. Iwm mais de 5 além das referidas, e 
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informantes, Cod. aI t. 140, lei art.li8; e pelo contral'io, no caso 
t1e crimes em que tem lugar o procedimento omcial, póde 
inquerir : té oito, e ainda mais DOS termos do dito art. li8; 
nunca porém menos de cinco. A N. n. J. de Porto concede no 
primeiro casO a inquirição das testemunhas nomea,las pelo 
(IUeixosO; não excedendo de oito, art. 876, e no segundo a de 
:10 além das referidas, dito anigo e 938. Cod. Franc., art. 71 e 

seguinles. 
A segunda differença procede pal'a O caso de desistencia ou 

perempção que póde verificar-se quando a acção é puramente 
privada, e não quando o crime é de natureza que provoque o 
procedimento oflicial da justiça, pois que então, se a parte de
siste ou não promove a cccusação, toma conta della o promo
tor publico. Cod., arts. 37, 7lie 2li1. 

A Novissima Reform'i Judiciaria de Portugal estabelece mais 
dua ... differenças em seus arts, 865, § 2·, e 871, dirigindo-se a 
primeira a h·~bilitar os parentes do assassinado a accusar o 
homicida; e a segunda, a dispensar alguns d()s esclarecimeu
tos precisos para a acç:1o puramente privada. 

SECÇÃO SEGUNDA. 

Da denuncia dada por particulares ofl'endidos ou não pelo crime. 

§ 23. Denuncia é a participação do crime policial, publico 
ou inafiançavel, e portanto provocador de acção oflicial, feita á 

autoridade, para que a justiça proceda contra o delinquente. 
Esta é a definiçãO que se deduz de nossa anterior legislação. 
Per. e Souza, § li3, que se deri va da N. n. J. de Port., arts. 891 e 
896, e do 'ut. 30 do Cod. da Fr.; Chassan, parte 2·, liv. 1·, cap .1·, 
§ 2·; ella é, além disso, coherente com as disposições do nos-
so codigo, que, embora a não definisse, estabelece disposições 
consentaneas C0111 a intelligencia constantemente dada a esse 
meio de aú'rir o processo criminal. Por esta só definiçãO j á se 1 
vê qu~ o denunciante, só por ser admitlido á denun~ia, não ~ca 
autol'lsado a ser accusadol', porque ella não quer dizer queIxa, 
não promove por si mesma a acção, e sim deixa aojuizo do tri
uunal, nem tão pOllCO a ir' pOI' odio, vingança ou qualquer ou~ ) 
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r tra paixãO reprovada, incommodal' o cidadão com um pro
L cesso violentamente agitado. 

Tal participação ou denuncia póde ser feita ou por aquelle 
que foi offendido, mas que não quer ser parte, e por isso não 
usa de queixa (N. R. J. de Port., art. 896), ou por qualquer do 
povo, embora não o1I~ndido, U'1la vez que não seja exclui do 
dessa faculdade, nos termos dos arts. 74, 75 e 76 do nosso co
digo (N. R. J. de Port., art. 891), 

O direito de accusação em taes cl'imes pertence de justiça, e 
pai' alta importancia á sociedade, e portanto ao ministerio 
publico. Póde a lei reparti-lo discretamente com o offendido, 
mas nunca com estranhos, pois que, além dos funestos abusos 
que dahi podem provir, fôra despojar-se a sociedade sem ra
zão alguma de uma importantissima atll'ibuiçãO, de que im
periosamente carece para poder responder pela ordem publica 
e segurança individual. <.. 

Estes fundamentos porém não prevalecem para'·) simples fa
culdade de denuncia que provoque a acção omeial da justiça .: 
ou se consic\ere essa faculdade como um direito que tem o ci
dadão interessado na ordem publica de avisar a autoridade, ou 
se classifique como ~um meio mais de obter noticia dos crimes, 
ou emfim de supprir a impossibilidade em que o offendido es
teja de mover sua queixa; a admissão da denuncia é necessaria 
e estabelecida em todos os processos criminaes, algumas vezes 
até cOm excesso e abusos. 

§ 24. Nosso codigo pôde ainda ser melhorado a este respbi-
10; todavia elle não é dos mais imperfeitos, e estabelece algu
mas garantias que vamos examinar. 

Primeil'amente consagra o principio, arts. 74 e 279, que 
qualquer do povo póde denunciar; mas em seguida, arts. 75 
e 76, limita esse principio em relação ás pessoas que indica. 
Não se admittiráõ denuncias do pai contra o filho, e portanto 
nem da mãi; tambem reciprocamente não serão admittidas dos 
filhos contra aquelles, e melhor fôra dizer entre asc.:endentes e 
descendentes. Não tem lugar, além disso, entre as demais 
pessoas refel'idas nos diversos paI'agTaplJos do cilada art. 75. 

Julgamos muito fundada a disposição da L. 4 e 9 D. de ac
cnsat., que pl'ohihe as denuncias dos que já farão convencidos 



or sentença de calumniadores ou de perjurus, pois que seu 
~aracter desmoralisado não merece fé alguma. 

As prohibições dos paragraphos do art. 75 fundão-se nos ve 
neraveis principias da moral natural e publica, sem os quaes 
não pórle baver virtudes sociaes. A lei considera com razão 
suspeitos os denunciantes que não sabem respeitar, como bem 
diz Filangieri, os laçor. de sangue, os deveres sagrados da na
tureza, da gratidão, da confiança, considera-os capazes da ca· 
IUffinia. Este fundamento, já adaptado pelos Gregos e Roma
nos, proscrevia tambem a denuncia do liberto contl'a aquelle 
que deu-lhe a liberdade. 

A prohibiçáO do art. 76 é baseada nas condições essenciaes 
do systema represeutativo. 

Nossa lei expressa nos cita los artigos quaes os crimes em 
que tem lugar a denuncia e quaes as autoridades competentes 
para recebê-lils, como já expuzemos no § 8°. 

Finalmente, nos arts. 78,79 e 80, estabelece nosso codigo as 
formalidades que devem ser observadas para a admissão das 
denuncias, exigindo a a,signatura dellas, o juramento e os 
erclarccimentos precisos, sobre o que referimo- nos aos 
§§ 21 e 22. OI 

Notaremos entretanto que, embora o § 5" do art. 79 exija do 
denunciante a indicação de testemunhas, nem por isso eIle é 
obrigada a provaI' a denuncia, pois que não se trata de queixa, 
nlio é accusador, e sómente abre o processo criminal á acção 
oflicial da justiça. 

-Nosso codigo devêra tratil!' da queixa e da denuncia em se· 
parado; são entidades muito disLinctas a quem não são appli
caveis em tudo identicas condições. 

Todas estas garantias dirigem-se a impedir que a faculdade 
da denuncia, como já indicámos, converta-se em instrumento 
odioso de perseguição e de maldade, embora o denunciante 
não possa seI' accusador, embora, por outro lado, se franqueie 
a denuncia, ainda assim ella não deve ser entregue aos capri
chos da inimizade. 

§ 25. Entretanto, se o denunciado fôr declarado innocente 
pelo juizo, que direito tem elle sobre o denunciante? Se pro
vilr·se que a denuncia foi calumniosa, filha de adio, vingança 
ou intenção de fazer mal, tem o dem.nciado o direito de dar 
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sua queixa contra aquclle nos termos do art. 229 tio Cod. 
Crim. , c consccj ucntemcnle lamhem «ll'cito á repal'lIç.!io dlUI 
perdas e damnos solfl'idos. Note-se porém CJue é precisa inlei· 
ra prova da má fé, porque sem a li a n1l0 !la crime, Pôde umil 
denuncia ser falsa, mas nascida da c rença Oll conv icçao Cl'I'O

nca da exisLcnci3 do crime; pôde mesmo ser verdadeira. mas 
tlimeil (le provar-se; c desJe cnlilo dzcalle todo o d ire ito do 
den unciado. Veja-se a disposiçi'la dos arts. 35S e l.51. do Prec. 
Franc. a eUe respeito, c N. n. J. ele POI'I" art. 1083, blackst, 
Li .... 2' , capo 29. 11. 2' , 

Nem oulra pOdóra ser a reeta di!posiç:io da lei: clla dá liber
dade para 115 denuncias, naa Obriga o denunciante a prov3r 
SU;J partlcipaç;lo; 0:10 deve pois Iluni-Io scnao no caso de m á 
fé. Per. e Souza, § 258, expôe qual a nossa nDlel'ior !cgis
laça0. 

Em "ez de denuncia, pode dar-se simples aviso á autorida· 
de, para que eHa examine e veja se com elTcito lia um crf'me ; 
é um interesse civico que n1l0 ohriga o juizo: pÕde saber- se 
de um crime e isuorar (IUem seja seu autor. E~tes simples 
flvis05 Dão es tilo sujeitos a I'cspo n sabi1idad~ alguma, pois que 
nao ~iIo propriamenJe (Icouncias. 

Seguudo nO,sas leis, (jue, apezar de alguns defeitos, seguem 
as inspil'ações moraes de um \laiz li\' ro, as d~tlullcias em 
ClISO 1I1sum silO obrisatorias em relação ;103 cidadãos. Elias 
lliio (\;lo lambem, como as inglezas, premio aos denunciantes 
em alguns casos. Esse principio semeia D. corrupçao, perver
te e degrada, . 

Quando tratarmos da promotoria ou millislcrio publico, te· 
remos airlda occas ia1o de observar a diversidade que ha entre 
a faculdade de deuutlciar e o direito de aCCusa r. 

A denuncia dos Cl'iIllC!S de respomabiJidade é regida peto 
ar l.150 e seg, do Cod. do Proc. ; mas jtl ohservámos que nosw 
trabalho nao cOlllp l'chende laCI c l'iUles, e s6 sim o processo 
cOlllmum do jury. 
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SECÇÃO TERCEIRA. 

Da denuncia pelo ministcrio publico e policia judiciarin. 

§ 26. Na secção antecedente tratámos da denuncia volunta
ria dada pelos particulares: examinaremos agora o que di s
poem nossas lei$ quanto á que deve ser dada pelos agentes pOI' 

ellas creados para esse fim. 
O nosso Cod. do Proc., arts. 37 e 74, e Reg. art. 222, incum

be o promotor publico de denunciar os crimes ahi espe~ifl 

cados, c proseguir nos termos ultericres da accusação. Essa 
incumbencia não é uma simples faculdade , sim uma obriga· 
çãO rigorosa c estabelecida por importante previ~ão e conve
niencia social. A lei não deve confiar na só vontade dos parti
culares, mas sim exercer a vigilancia omcial para a repressão 
dos crimes ,.e foi nesse intuiLO que creou o ministerio publ:co. 

Como já indicámos quaes sejão as formalidades e esclal'eci
mentos que as denuncias dev ão conter, referimo·nos , quan
to a essa parte, á secção antecedente. 

§ 27. Nosso Co digo é imperfeitissimo quanto á organisação 
do ministerio publico. A' excepção de um promotor por co
marca, elle não estabeleceu agente algum nas cidades, villas 
ou parochias, que tenba. obrigação de denunci ar os cl'Ímes. 

O promotol' publico não tem uhiquidade : os inspecLOl'es de 
quarteirão não estão adstrictos a esse dever, porque o al'l. 18, 
§ 1·, do Cod., não é bem expresso, e os delegados c subdelega· 
dos de policia forão constituidos juizes de instrucção, e não ) 
agentes, como devião SeL', do ministerio publico. Assim é que 
de todas as legislações que conhecemos a nossa é a mais im o 
previdente, e que por efIeito desse erro estabelece frequente
mente a informação por olicio elo proprio juiz, principio imo 
perfeito e perigoso, como depois observaremos. 

Com em~ito, em materia criminal falha·nos o ministerio pu· 
blico peri:inte o tribunal supremo de justiça f perante as rela
ções, de sorte que as appellações e revistas crimes correm á 

l'evelia da wciedade, tão intere3sada;neJlas! Perante a mór 
parte dos juizes de instl'UCçãO não ha quem recorra por parte 
da justiça publica ela decisão que julga improcedente o corpo 



- 32-

de delicLo; da não pronuncia, de sua não eustentaçlio, da con
cussãO da fiança, de seu arbitramento, da que admiLLc a pres
rripção, da absol viÇãO em crimes policiaes I etc. Finalmente, 
não temos nos outros juizos de instrucção, á excepção daquelle 
em que se acha o promotor, quem intervenha por parte do 
ministerio pnblico na formação da culpa, agite seus termos, 
produza provas e esclarecimentos, e zele pela repressão dos 
crimes. As camaras municipaes tem seus fiscaes e agentes 
dell~, e a sociedade geral não! Os pal'liculares, quando se 
presumem prej udicados, gozãO de todos os recursos; mas quan · 
do indevidamente absolvidos, não tem que temer recurso al
gum, a não ser estabelecido especialmente por oflicio do juiz I 
do juiz nesse caso suspeito I 

§ 28. O ministerio publico, instituição aperfeiçoada pela 
civilisação dos povos modernos, é hoje a primeira e indis
pensavel condição para organisar o processo criminal sobre 
bases racionaes, para assegurar a acção da le~ e da justiça, 
e discriminar e separar a provocação da formação da culpa, 
a policia judiciaria e a accusação, da autoridade do juiz, e 
funcções da magistratura, que não deve ser julgadol' e parte 
simultanea e incon"enientemente. Faustin Helie, Liv. 20, cap. 

, 2° ; Bél'enger, tit. 1", capo 4". 
Na França o ministel'io publico e policia j udiciaria são ra

mificados em todas as localidades e perante todos os tribunaes, 
quer de simples policia, quer correccionaes ou criminaes. 
Cod. do proc. Fr., art. 8 e seguintes, 22, 27. Todos esses agen
tes tem o encargo de dar conhecimento do crime para proce
der-se nos termos ulteriores, arts. 29 e 50. 

Em Portugal elie é tambem providentemen~e organisado, N. 
R. J. , arts. 23, 51, 91, 114 e 128, perante todos os tribunaes. 

Na propria Inglaterra, cuja organisação judiciaria é verda
deiramente especial e anomala em relação aos demais paizes, 
elIe é melhor servido que entre nós. Ali o grande jury tem a 
faculdade de denunciar os crimes graves, os habitantes de 
um hunc17'ed OI' dislriclo são responsôveis por uma multa 
quando omissos em communicar á autoridade a existencia de 
malfeitores no seu dbtricto, o que tudo auxilia a acção ao 
pro~urador do rei e seus agentes. Finalmente, as attribui
ções que tem o ~ sheri{, o attorney , o co/'oner, os juizes de 
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policia, constallles, e commissarios de policia ultimamenta 
creados em Londres, reforção sobremodo a repl'essão do~ cri
mes, independentemente do poder uos juizes àe paz, como 
magisLr:'dos da instrucção. Blackston, liv. 3°, capo 19, liv. ho , 
capo 23; Laya, tom. 2°, capo 7°, seco 3'. 

A policia judiciaria , que se occupa de iudagar dos crimes, 
seus autores, seus indicias e provas, qualquer que seja a sua 
organisação, é pela natureza das cousas auxiliar inseparavel 
do ministerio publico: entretanto, como a indagação dos cri
mes e de mas provas póde ser separada da autorisação para a 
denuncia e termos da accusação, succede que nessa confor
midade poderá eBa denuncia-los directamente ao magistrado 
criminal, ou sómente ao Promotor ou ministerio publico, pa' 
ra que este o faça. 

Entre nós, como fica dito, não só é incompleto o ministe
rio .,publico, mas os deleg3dos e subdelegados são autes juizes 
de instrucçiil) do que agentes delle, ou mesmo da policia judi
ciaria, de modo que é impossível reconhecer qual o systema 
que a lei seguio, a não ser uma confusação de attribuições 
que convinha muito separar, tanto por amor das liberdades 
publicas como do poder ministerial. eertamente que nino 
guem desconhecerá que os agentes de policia São amoviveis 
ad nutum; porém muitos classificaráõ como perigosa a aLtri
buição de semelhante mobilidade em relação aos juizes de ins
trucção; e segundo a nossa lei, reunidos esses dous caracte
res, como proceder o ministerio e as presirlencias das provin . 
cias? Conservar o agente de policia infiel para não demittir 
o juiz de instrucção ? 

Concluiremos, que não temos ministerio publico, nem po- '] 
licla judiciaria, e que portanto não temos agentes que denun, 
ciem os crimes em que a sociedade solTre, senão incompleta
mente. 

SECÇÃO QUARTA. 

Do procedimento offieial como origem do processo. 

§ 29. Debaixo desta denominaçao incluiremos em tres di
visões a ordem de autoridade superior, O caso de flagrante 

5 
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delicto e o omeio do juiz, como meios de {)Dcetur o processo 
criminal, porque em qualquer dessas hypotheses dá-se aneb · 
mento a elle independentemente de queixa ou denuncia. 

ARTIGO PRIMEIRO. - Da ol'dem da autoridade supel'iol' pa?'u 
pl'OCCdel'-se c1'iminalmente. 

§ 30. Ainda quando o ministerio publico seja bem organi
sado, as autoridades que tem a obrigação de inspecciona~lo 
nas pessoas de seus diversos agentes, de dirigir a policia j u
diciaria, de fazer executar as leis e reprimir os crimes, tem 
sem duvida tambem o direito de supprir suas faltas e aClivar 
seu exercicio, embora este recurso algumas vezes seja longin
quo e tardio. 

Este direito entre nós compete: 1.., ao ministerio, como 
suprema autoridade, que inspecciona o ministerio public~, a 
polieiajudiciaria e a execução das leis, Reg.,art ,,1.°,§1°;2°, 
aos presidentes d3s provincias, em conformidade da lei que 
que lhes serve de regimento, Reg., dito art., § 2°; 3°, aos chefes 
de policia, em conformidade da lei de 3 de dezembro e Reg., dito 
art., § 3°, e 58, § 8°. ' 

As demais autoridades de que trata o Reg. no dito artigo não 
expedem ordem; ellas ou procedem por si ou dãO aviso do 
crime. 

A respeito deste meio criminal, temos sómente a notar que 
se o ministerio publico fosse convenientemente organisado, a!' 
ordens de taes autor'idades não deverião ser dirigidas ao juiz 
da instrucção, sim aos agentes daquelle, pelas razões que ex
pressaremos no terceiro artigo desta secção. 

Sobre esta m3teria veja-se o Cod. do Proc. Franc., arts. 9 e 1.0, 
N. R. J. de Port., art. 894 e 895. Na Inglaterra os ministros não 
só exercem igual poder, mas tambem o de fazer prender e 
entregar aos magistrados competentes os criminosos em casos 
graves. Blackston., liv. 4°, capo 21., n. 1. •. 

I 

ARTIGO 11. - Do caso de flagrante delicto. 

§ 31. Flagrante deliclo é aquelle que na actualidade se 
commetle ou que acaba de commetter-se sendo o réo ainda 

--~-~---~---
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acompanhado pelo clamor publico ou estando ainda com as 
armas, instrumentos e eITcitos do crime. Per. e Sz., noto 145; 
Cod. Fr. art. 41; N. n. J. de Porto 10~O. 

O Cod. do Proc. Crim., art.18, §§ 2°,131 e 175, e neg., art. 66, 
§§ 2°, e 114, obrigão os inspectores de quarteirão e os oillciaes 
de justiça a prender e levar á presença da autoridade a qual
quer que fôr encontrado em flagrante delicto, aos chefes de 
policia, delegados, subdelegados e juizes de paz a fazê·lo pren· 
der, e além disso dãO direito a qualquer d? povo para eITeituar 
a mesma prisão. 

Do art. 72, §§ 6°,132 e 133, collige-se mais Que ao promotor 
publico compele accusar os presos em flagrante quando não 
houver parte accmadora. 

Vê· se pois que em tal caso póde o processo começar nao só 
por acto de qualquer do povo que prenda o delin'luente, mas 
por acLO de oillciaes dejusliça ou qualquer autoridade, incluido 
mesmo o juiz que tem de formar a culpa. 

Com eITeiLO, nada é mais consequente com o respeito devido 
á lei e interesses publicos do que capturar-se ° individuo que 
está actualmente commettendo ° crime, que pÓde ser aggra. 
vado se não fôr interrompido. Assim, eUJbora o delicto seja 
puramente policial, deve ° delinquente ser levado á presença 
do juiz para examinar ° facto, ver se dão-se indicios de maior 
crime, e re,olver ulteriormente, soitando-o, ohrigando·o a 
termo de segurança ou conservando-o em custodia. 

Além da razão expressa da, accresce O dever de não deixar 
escapar o criminoso e não perderem-se os vestigios recentes 
do crime, cum prindo pOl' isso que o poder da lei verifique-se 
com celeridade, e que qualquer do povo, como interessado na 
ordem publica, feja pOl' ella autorisado para o eITeito. 

Entretanto deve o preso, como já indicá mos, ser desde logo 
levado á presença do juiz, porque, segundo nossas leis, nino 
guem póde ser preso sem culpa formada ou ordem do magis
trado competente, ~enão neste caso; mas, mesmo nelle, essa 
apresentação é de rigoroso dever, e quem não a verifica incorre 
no crime de carcere privado, seg-undo noss~ antiga legislação. 
Per. e Sz., noto 145. EUa considerava tambem, e com razão, 
crime de resistencia a til'ada do preso da mão do particular 
que O capturára, Pel'. e Sz. , dito noto 
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Os arts. 132 e 134 do Cod., e 256 do Reg., demonstra0 o como 
o juiz a quem o preso fôr apresentado deve proceder; cumpre 
que elle examine immediatamente o facto, Per. e Sz., noto 54, 
para não infringir a lei em suas disposições relativas á fiança, 
como observaremos quando tratarmos desta materia. N. R. J. 
de Port., art. 1022. 

§ 32. Nossa legislação conforma-se sobre este assumpto 
com os principios geraes seguidos pelos povos civilisados. O 
Cod. Franc., arts. 16 e 106, contém disposições semelhantes ás 
que acabamos de referir; e os arts. 32, 40 e 59, multiplica0 a 
vigilancia da lei e competencia para a formação do corpo de 
delicto em tal caso. 

Na Inglaterra não só as autoridades, a guarda da policia, 
policemen, mas tambem qualquer do povo prende em flagrante, 
e no seguimento do criminoso o captor pó de entrar por casas, 
arrombar portas e continuar de cidade em cidade durante 
o clamol' publico, hue and Cl·y. Diversos actos do parIam Dto 
concedem recompensas aos que prendem certos criminosos, 
Blackst.,liv. 4·, capo 21, n. 2 e sego 

A N. R. J. de Porto em seus art. 1019 e seguintes é afsaz 
providente a respeílq. 

AnTIGO 111. - Do propr·io olficio do juiz. 

§ 33. Independentemente dos meios que temos indicado, 
póde o processo criminal nascer do proprio omcio do juiz. 

O Cod. do Proc., arts. 138,141 e 206, e Reg., arts. 256,262 c se 
guintes, mandãO que () juiz proceda na formação da culpa nos 
casos que admittem denuncia, ainda quando não haja denun
ciante, uma vez que tenha noticia do crime. 

Por isso mesmo que nossa legislaçao é assaz imperfeita na 
organisação do ministerio publico, como já not3mos na sec
çãO 3', § 28, era consequente que onerasse o proprio juiz da 
instrucção do encargo de agente desse ministerio, ou de om
eial de policia jndiciaria, obl'igando-o a provocar a (1l'onul1cia 
de seu proprio olmcio. Tal disposiçãO é um abuso nascido 
dos antigos cnos que desv liravão o·s processos criminaes 
dos tempos barbaros, abuw que a philosophia e ci.vilisação 
modcma tem con:balido, e que por cel'to destl'uirá. 
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A justiça pulJlica e as 1i1lel'dades individuaes exigem impe·. 
riosamente que haja exacta distincção e se[laração enlre O mi · 
nislel'io pu1llico e policia judicial'ia de um lado, e a autorida
de criminal de outro. A missão de indagar dos cl'imes e de 
seus autores, de colligir as provas, de gerar prevenções mais 
ou menos exactas, de promover as prisões, pronuncias e ac
cusações, é sem duvida mui ditrerente da missão de exami 
nar madura e imparcialmente o valol' das provas e do indicia
menta, 

Certamente é preciso dar garantias á ordem pu1lli ~ a; mas 
é tambem essencial combina·la com as que reclama a liberda · 
de civil. E' preciso que a sociedade lenha meios expeditos e 
energicos de indagar os crimes e apprehender os criminosos; 
mas é igualmente preciso que a autoridade criminal seja juil, 
integro, e não juiz e parte accusadora simultaneamente , idéa 
que contraria todas as conveniencias moraes e principios de 
justiça. 

A accumulação dessas duas fUllcções é verdadeiramenle in 
compativel. Com efIeilo, o que observa-se no processo feito 
ex-omcio pelo juiz? Vê-se que este é o proprio denunciante • 
que dá a denuncia a si mesmo, que é qu~m escolhe as teste
munhas, quem inquire ·as perguntando-lhes o que quer, que 
é quem indicia o criminoso, e por fim quem avalia as prov:ls 
que elle mesmo creou, e pronuncia I Ha por ventura garantia 
alguma quando alguem é juiz ê parte simultaneamente? Pócle 
<Iualquer cidadão estaI' seguro do abuso de um juiz de instruc · 
ç:io? 

O juiz não deve ser sen<Ío juiz, arbitro imparcial, e n:io 
parle que aCCllse nem defenda; cumpre que sómente julgue . 
e sem outro interesse que não seja o da justiça. 

Ainda mesmo prescindindo dos abusos a que essa accumu
lação dá facilidade, semelhante disposiçãO viciosa tende a des. 
vairar o espirito do julgador. Em verdade, quando é elle en 
carregado de gerar em seu proprio espil'ito as primeiras sus 
peitas de quem seja o autor do crime, suas pf.imeiras impreti · 
sóes influiráõ por modo funesto. O amor proprio interessa-s e 
em ser previdente, e desde enWo quer Vl')l1cer todas as conlra · 
dicções que a defesa summal'ia oppõe, e fazer ll'iumph ar SIl;j 

penelração : elle julga anles de ser tempo de julgar. 
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Em todo o caso, a dignidade moral do juiz, sen presligio, a 
crença tão necessaria de sua imparcialidade e rectidão sobre 
que deve descansar a confiança publica, e que eUe d0ve inspi-
ral' ao proprio criminoso, som-em cu antes tlesapparecem: 
eite é um commissario de policia armado da autol'idadc crimi
nal. E' inquestionavel a incompatibilidade que ha entre o de
nunciante accusador, que é objecto de temol', e o juiz, que 
deve reI' objecto de espel'anças. ou symbolo da imparcialidade 
das leis. 

§ 34. Este assumpto foi luminosamente debllido no conse
lho de estado de Napole:lo, o que produzio em resultado as 
regras constantes do Cod. do Proc. Franc., arts. 29, 61, 71 e 
72, sem duvida mais libel'aes que nossa lei. As denuncias são 
dauas aos agentes do ministerio publ!co; este é que promove 
os termos criminaes: o juiz da instrucção é sómente juiz. O 
unico caso em que elle póde proceder por si 111 281110 é o de 
flagrante delicto. e ainda assim sómente para formar o corpo 
de delicto, damlo logo aviso ao ministerio publico; fóra disfO, 
só procede á vista de queixa, denuncia ou requisições da
quelle. 

Concordamos em que neste caso o juiz assim proceda, por
ruanto cumpre haver toda a celeridade, colher os indicios re
centes, as informações vivas sobre o lugar do crime, e o tes
temunho das pessoas que o presenciárão, circumstancias 
que pódem desa ppal'ecer, enfraquecer-se ou adulterarem-se, 
passadas algumas horas; 111as a não dar-se tal caso, não de
mandando-se tanta celeridade, é o ministerio publico quem 
deve agitar o processo. 

Concordamos em que possa lambem O juiz da instrucçã:o 
proceder a corpo de delicto, embora não flagrante, mas recen
te, e expedir ele seu olicio mandados ele priSãO nos crimes in
afiançaveis, ainda mesmo sem preceder queixa ou denuncia, 
para evitar que os vestigios do cdme desappareção e os cri
minosos possãO evadir-se; porque emfim póde eUe ser infor · 
mado do crime <,ntes que o seja o ministerio publico; mas, 

l 
feito o corpo de delicLo e a prisão, cumpre que ministre a este 
os efclarecimentos que tiver para que progrida ulteriormente. 
Cod. Fr., art. 91. Concordamos, por ultimo, que possa e deva 
adverLir o ministerio publico quando omisso ou ignorante da 
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existencia mesmo de qualquer outro crime; o que porém jul
gamos abusivo, é que escolha as testemunhas, entre em deba
tes com eJlas e com o indiciado corno accusador, e por fim 
julgue, pois que teremos o dito de Melesherbes na defesa de 
Luiz XVI: (C Je cherche ici eles jages et je ne trouve que eles ac
casatew-s .• 

Para esta conveniente reforma pOl'ém é necessario primeiro 
que tudo organisar e ramificar o ministerio publico. 

CAPITULO IH. 

DO CORPO DE DELICTO. 

§ 35. Provocada que seja a iustrucção cl'iminal, a primeI
ra diligencia que deve ser feita é a do corpo de deliCIO. 

CorJ?o de delicto é a demonstração da existencia do cl'Íme, ou 
facto que se considera criminoso, com todas as suas circum
stancias, que devem ser cuidadosamente examinadas e descrip. 
tas. Sem saber-se e provar-se que ha crime, como procurar 

. criminoso? Sem saber-se bem quaes as circumstancias do 
crime, como qualificar exactamente a na~ureza e gravidade 
delle, para a final impôr a pena legitima? 

Nos delictos ele faclo permanente ou que deixão vestigios de
pois de si, a inspecção ocu lar e exame especial é de absoluta 
necessidade. Cod, do Proc., art. 134 e seguintes; Lei, art. 47 ; 
Reg., art. 256. A falla delle, quando nascida de preteriçãO, an
nulla o procpsso. Per. e Sz., § 48 e noto 128 e seguintes, oucle 
cita nossa anterior legislação concordante com a actual. Nazt\
reth, til. 2°, capo 2°. 

Entretanto', no caso de um homicidio occulto ou de outros 
crimes cujos vestigios te.lhão sido destruidos ou postos na im
possibilidade de lima inspecçãO ocula,r, n::io ha remedio senão 
fazê-lo indirectamente ; mas deve fazet'·se constar isso mesmo 
authenticamente. Reg., art. 257. 

Nos delictos de facto transeunte, que fog'\m sem deixar 
vestigios, não é possivel atLestar o crime senão pelo depoi· 
mento de testemunhas, que, em vez de serem inquiridas só
mente sobre a existG'ncia do crime, podem desde logo ser con
junctamente perguntadas sobre o autor deJle, servindo em 
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t.al caso de base para O processo a queixa, denuncia ou decla
l'ação circulllstanciac1a, que deve ser feita pela antoridade. 
Reg., art. 257. (N. R. J. de Port., art. 908 ) 

Como o corpo de delicto não prova sen,10 a existencia de um 
facto que se presume crime, mas que póde sei' casual, filho do 
pI'orrio oifendido, ou causa semelhante, é de mister que se pro
cure desde logo qualifica-lo pela informação das testemunha, 
presenciaes, esclal'ecimento do queixoso, instrumentos e cil'· 
cumstancias que o acompanharem, para bem reconhecê-lo, 
assim como seu autor. Per. e Souza, nots. 132 e 133. Nazareth. 

Com efTeilo, nOSSJS leis mandão examinál' e descrever 
minuciosaamente o facto e suas circumstancias, colligil' tudo 
quanto possa servir de esclarecimento ou prova, ouvir as 
declarações de pessoas peritas ou profissionae~, assim como 
das testemunhas presenciaes. Cod. , art. 135; Reg., 258. (N. R. J. 
de Port., art. 902 e srguintes.) 

Certamente, nos crimes de ferimento e homir.idio, é da pl'i. 
meil'a necessidade que se expressem fielmente as dimensões, 
localidades e numero das feridas, condições das partes ofTen
didas, instrumentos com qUfl forão feitas, os phenomenos 
dellas nascidos e seus efTeitos verificados ou provaveis; nos 
casos de enven:: namento, asphyxia, afogamento, assim como 
nos de incendio, arrombamento, damno, etc., é essencial que 
se relatem todas as circumstancias, que verifiquem-se analy
ses chimicas, e complete ·se quanto fôr possivei a descripção 
exacta do facto e suas consequencias. Um exame insufficiente 
ou errado origina difficuldades ou desnatura o acontEcimento, 
occasionando a final uma sentença injusta. Ferreira Borges, 
cap.18. 

Na Inglaterra, quando o caso é de morte, é o COl'onel' que 
procede a COl'pO de delicto. ElIe vai ao lugar do crime, COIlVO' 
ca facultativos, testemunhas presenciaes, e umjury que nomêa 
ad hoc, e á vista do cada.ver, exames e decisões deste, descreve 
o acontecimento e declaração do gellero tia morte. Blackst. , 
Iiv. 1°, capo 9°, {l . 2"; Moura, 2' p. 13. 

§ 36. Posto que a formação do corpo de delicto seja um 
acLO de instrucção criminal, comtudo differentes legislações 
tem declarado competentes para proceder nelle llaO só os jui
zr,s deU .. , mas tlmbem os agentes do ministerio publico e po-
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licia judiciaria, pela necessidade de não deixar escapaI' os ves
ligios do crime e suas circumstancias. Veja-se o Cod. Franc., 
art. 16 a 59 j N. n. J. de Port., art. 898, Com effeito, desde que 
ha crime, a primeira necessidade é de comprovar sua existen
cia e circumstancia~, e desde logo, para que se reconheça a 
verdade emquanto durão as impressões della, a voz popular, e 
não começão as relações e empenhos individuaes a adultel'ar 
os factos. O juiz da iostrucção, por pequena que seja a arêa de 
seu districto, n&o tem ubiquidade ou póde estar ausente em 
outra diligencia. Entre nós são competentes para o effeito os 
chefes de policia, delegados, subdelegados, juizes municipaes 
e juizes de paz. Reg., art. 256. 

Na França, como se vê dos sobreditos artigos, e em Portugal, 
N. R. J., art. 910, os agentes do ministerio publico sãO autori
sados a requerer, no acto de formar-se o corpo de delicto, tudo 
quaqto convier para melhor esclarecimento da verdade, e ain
da ulteriormente. Já notá mos a lacuna que nossas leis soffrem 
a respeito. 

Providencião essas duas citadas legislações para que proce
da-se desde logo á husca, se pelo auto do corpo de delicto se 
infere que a prova do crime possa depenUer dessa diligencia, 
Cod. Franc., art. 36 e 87; N. R. J. de Port., arts. 911l, 916, salva 
a responsabilidade no caso de calumnia pela expediçao deUa, 
unica que a lei póde admittir, como no caso de denuncia. 

Finalmente, o auto do corpo de delicto deve ser escripto pelo 
escrivão, rubricado pelo juiz, @ assignado por elle, peritos e 
testemunhas. Cod .• art. 137. 

CAPITULO lV. 

DA AUTOPSIA E AUTO DE SANIDADE . 

§ 37. Nos crimes de ferimentos ou homicidio, a autopsia ou 
auto de sanidade podem ser de absoluta necessidade. Nem 
sempre nos corpos de delicto póde determinar·se com evi
dencia os effeitos necessarios dos estragos recebidos para me
{\ir a natUl'eza e gráo do delicto e proporcional'-lhc a pena. 
Occasiões ha em que as feridas pOdem não consentir exames 
completos. 

6 
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Entretanto, seguindo-se a morte ou resultando destruição 

de algum membro ou funcção vital, inhahilitação, dilTol'mida
de ou grave illcommodo de saude mais ou menos duradouro' 
é de necessidade reconhecer com certeza a verdadeira causa 
da morte ou de qualquel' desses outros resultados, porquanto 
esse reconhecimento altera essencialmente a natureza do de
licto e sua p 3nalidade. 

A morte subsequente a um ferimento póde todavia não ser 
filha delIe, sim de causas internas ou espontaneas, e pelo con
trario podem algumas vezes as olTensa8 exteriores não indicar 
esse resultado, e o exame medico interior ir descobrir seus 
elTeitos mortaes. 

Semelhantemente qualquer outra lesãO physica póde provir 
não da olTensa, sim de uma cura errada ou concurso de outras 
circumstancias. 

Em lodo o caso,cumpre que o juizo criminal seja inforOilado 
por pessoas profissionaes e conheça a verdade cQm clareza e 
segurança. 

CAPITULO V. 

DO COI\IPARECUIENTO DO RIÍO NO JUIZO . 

§ 58. Feito o corpo de delicto, ou sem elIe, segundo as 
circumstancias que temos exposto, logo que o réo fôr indicia
do, deve ser conduzido ao juizo, seja o crime policial, afian
çavel ou inafiançavel. Sua presença é exigida no duplo intuito 
de esclarecimento da verdade e de sua propria defesa. Em 
verdade, se é innocente, tal providencia favorece proveitosa
mente sua justificação; sua simples narração póde decidir do 
exame: é uma garantia preciosa; se é culpado, então a justiça 
publica tem todo o direito de coagi-lo a apresentar-se perante 
elIa e aclarar os factos, quanto mais que ainda assim pôde 
altenuar muito sua criminalidade. Em qualquer hypothese 
pois, a presença do réo vale um esclarecimento importante, 
assim como o primeiro passo da defesa; sua assistencia no 
acto da inquiriçãO das testemunhas da culpa é um grande me· 
lhoramento que destruio o segredo mysterioso e fatal do nos· 
so antigo processo. 
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Dirigido por estas considerações, o nosso Cod., art. 142, 01' 

dena que, em qualquer caso e sempre que fôr possivel, seja 
clle conduzido ao tribunal. 

Seu comparecimento porém pôde ser promovido por notifi
cação ou por ordem de prisão, segundo a natureza do crime e 
justa previdencia da lei. 

SECÇÃO PRIMEIRA. 

Da notificação. 

§ 39. Do citado art. 142 do COd., e Constit., art. 179, §§ 8· , 
9· elO, conclue·se que, quando o crime é puramente policiai 
ou afiançavel, o juiz deve usar, para verificar o compareci.
mento do réo, de um mandado de simples notificação para 
apresentar-se em dia e hora certa, ou para acompanhar o 
omcí'al de justiça. Em um ou outro caso, se desobedecer, deve 
vir debaixo de vara. 

Entretanto, se o réo está ausente do lugar, ·e consegue oc
cultar-se ou torna-se revel, o juiz deve proseguir ulteriormen
te, porque assim demanda a ordem puhlica e a necessaria 
celeridade na repressão dos crimes. 

O Cod. Franc;:., arts. 91 e seguintes, reconhece differentes 
especie3 de mandados para fazel' conduzil' os réos ao juizo ou 
segurar-se de suas pessoas; taes sãO o mandado de compare
cimento -compal'ution-, que vale uma simples notificação 
ou citação criminal que obriga a apresentar-se no lugar, dia e 
hora assignalada; o de acompanllar o omcial de jostiça 
d'amener- e vir com elle á presença do tribunal; o de depo 
sito -de dépÔl-, que vale uma detenção ou custodia; e fin:!l 
mente o de prisão -d' a1"riJl-. Elle ueixa ao juiz de instrllcção 
bastante latitude ou poder discricionario sobre o uso de um 
ou ()utros, assim como sobre o tempo em que deve ouvir O 
indiciado. 

Quanto á pratica ingleza, pôde ver-se Black~t., sobre injurias 
civis, liv. 3·, capo 19; e sobre cl'imes, liv. 4·, caps. 18 e 21. 
Em regra, o individuo, sempre que é possivel, é levado á pre · 
sença do juiz para o exame e decisliO do caso, porque, como 
hem pondera aquelle autor, fôra absl\l'do dar ao juiz a obriga -
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çáO de examinar o accusado e não dar-lhe direito de constran
gê-lo a comparecer em sua presença e prestar-se a tal exame. 
Este direito se estende e comprehende os casos de todo e qual
quer crime desde que é crjme, porque desde então olTende a 
paz publica e deve ser punido. 

SECÇÃO SEGUNDA. 

Da prisão. 

§ 40. Se o cl'ime é inaflançavel, então, em vez de notifica
ção, tem lugar a prisão j O contrario fôra avisar o indiciado 
gravemente compromeUido para evadir-se. 

_ Posto que nossa tarefa devesse limitar-se a considerar a pri
são por esta só face, todavia, como é um acto importantissimo 
do processo criminal, e que tanto alTecta a liberdade indivi-

• dual, examina-Ia-hemos em suas dilTerentes especies, com -
prehendendo assim a que é especial ao pensamento desta 
secção.; 

Para ter lugar a prisão, são necessarios os casos, circumstan 
cias e solemnidades (previstos pela lei j fóra disso, ella é arbi
traria e criminosa. 

O primeiro caso em que ella tem lugar é O de flagrante de
licto, e então independente de ordem escripta. Cod., art. 31. 
Como já tratá mos desta especic no § 31, referimo-nos ao que 
então dissemos. 

O segundo caso é o de pronuncia, quando o decreto desta 
obriga á prisao. Cod., arts. 144 e 146, e Reg., arts. 114, 285 e 
289. Deve verificar-se por ordem escripta. Esta ordem póde 
ser expedida logo que fôr proferida a pronuncia, e pOl'lanto 
ainda mesmo antes de sua sustentação. Póde arguir-Ee que a 
prisão não deverá ter lugar senão depois de sustentada a pro
nuncia, porque só então é qU3 ella produz seus elTeitos, evi
tando-se assim os graves inconvenientes que della nascem e 
que serião contr~stados por sua revogação_ Entretanto nota
remos que, se o crime é inafiançavel, deverá o réo ser preso 
logo que indiciado, quanto mais depois de pronunciado j e que 
se é afiançavel, pó]e exonerar-se della desde logo por uma 
fi:mça provisoria, melhoramento este que dc\'e ser adoptado 
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por nossas leis, como depois indicaremos; e que portanto esse 
inconveniente perde todo o valor. Veja-se o Reg., art. 289, e 
N. R. J. de Port., arts. 1002 e 1003. 

O terceiro e ultimo caso é o especial desta secção, isto é, o 
de indiciamento em crimes inafiançaveis. Cod., art. 175; Pe
reira e Souza, Not. 146 (N. R. J. de Port., 1023). 

§ 41. Segundo o dito art. 175 e Reg. 114, eIla deve verificar
se por ordem escripta, sem a qual torna-se illegitima. Esta ma
teria parece· nos importante, tanto mais á vista do art. 179 , 
§ 10, da ConstituiçãO, e por isso examinaremos o que dispoem 
outras legislações. 

As leis inglezas são mais vigorosas que as nossas a respeito. 
Quando o crime é grave, o indiciado pMe ser preso indepen
dente de ordem escripta ou por ordem verbal, ou ainda sem 
eIla, pe.lo sherif, coroner, constable ou outro official de justiça, 
e em certos casos até por um particular, Blackst., !iv. 4° , 
capo ?l, n. 2 e 3, salva sua respollsabilidade se fôr injusta a 
priSãO. O caso ou valol' do acto não está pois em prender ou 
nãO, silll em prender indevidamente. A antorisação parece-nos 
excessiva quanto a particulares; mas quanto a autoridades e 
officiaes de justiça, não pOdemos desconheçer que fôra um es
candalo e frouxidãO policial que um agente da autoridade pu
blica encontrasse um assassino ou malvado, e, só porque não 
tivesse em mão um mandado, o deixasse ir aifrontando a justi
ça publica. Entretanto, visto o preceito constitucional do cita
do art. 179, § 10, só poderá providenciar-se a respeito confe
rindo a maior numero de autoridades o poder legal de expedir 
taes mandados. 

Pda legislação portugueza, nos crimes afiançaveis podem 
fazer prender os indiciados não só as autoridades criminaes , 
mas tambem as administrativas. N. R. J., art. 1023, e cod. admi 
nist , art. 252, §§ 2 e 3. 

Pela franceza, não só verifica-se igual poder das autoridades 
administrativas, mas lambem dos procuradores regios., Cod. 
Fr., arts. 94 e 101; além do que, ha os casos equiparados a 11 a
gl'ante delicto, art. 106, que estendem tal direito a todos os of~ 
ficiaes de justiça, e até a particulares. 

E' nOlavel que a lei auLOl'ise a prisãO sem ol'dem escripta 
em flagrante d·lit:to por crime insignificante, e nãO a autoris;J 
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sem ella em crime gravissimo algumas horas depois de com
metlido! A garantia social não está na impossibilidade de 
prende:- para levar o criminoso á presença do juiz, está sim 
em responsabilisar -se o apprehensor injusto ou arbitra rio. 

Segundo nossas leis, só tem autoridade para expedir ordens 
de prisão os chefes do policia, juizes municipaes, delegados 
e subdelegados, como eompetentes para a formação da culpa. 
Reg., art. 193, § 3·,211, § 4°,212, § i·, e Juizes de Paz, art. 65, 
§ 7°. Assim é que um ministl'o de estado ou presidente de pro
vinGia não póde expedir uma ordem de pris:-io. Na Inglaterra, 
não só os secretarios de estado e membros da Côrte do Banco 
do Rei, como os sherif e até o conselho privado, sem essa 
jurisdicção. BlaCkst., liv. 4°, capo 21, n. la. Na França, tem-na 
os prefeitos, e em Portugal, como já dissemos, os adnlinistra · 
dores das provincias. 

§ 42. Observemos agora: 1 0, quaes as condições que d:lVem 
legitimai' a ordem da prisão; 2°, lugares em que é exequivel; 
3°, como se intima e execula ; e 4°, finíllmente, quaes as for 
malidades a observar se o réo refugia se em alguma casa. 

1'. Além de expe,dida por autoridade legitimada a ordem de 
prisão, art. 176 do cOd., deve: 1", ser escripta por escrivão e 
assigpalla pelo juiz; 2°, designar a pessoa que deve ser presa ; 
3°, declarar o crime; 4°, ser dirigida a official de justiça. As 
legislações que temos referido concordão nestas condições, 
augmentando algumas outras garantias. A N. R. J. de Porto 
exige que seja datada e escripta em duplicata, pal'a ser um 
original entregue ao réo no acto da prisão, c que declare, se 
o crime é ou não afiançavel, arts. 1005 e 1006, prestando-se o 
juizo logo ao processo da fiança no caso affirmativo, arts. 1017 
c 1018. Qualquer destas exigencias são de faci! execução e alta 
conveniencia, e por isso dignas de approvação; ellas evitão 
abusos frequentes e prejudiciaes. O God. Er. manda sellar a 
ordem com o sello do tribun ai e dar cópia delIa ao pI'eso, 
arts. 95 e 97. Finalmente, taes legislações concordão na provi
dente disposição'que obriga os carcereiros a exigir a ordem de 
prisãO e lançar no verso delta o I'ecibo do preso, God. Fr., 
art. 107, e Porto 1014 j além do que, devem declarar a folba do 
assento da pris:lO em que fUI' abel'la a matl'il'ula do preso, o 
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que muito importa para o caso de habeas -corpus , revista das 
prisões e outros efTeilos. 

Todas estas formalidades sãO garantidas com a imposiçao 
de multas ouprisao sobre as autoridades e omciaes de justiça 
que a3 violão, Reg., art. 115 ; Cod. Fr., art, 107 ; N. R. J. de Port., 
art. 1005, e instituidas com sabedoria. Um mandado de prisao 
indefinido ou sem declaração do crime que a mot;va é injusti
ficavel. 

2. o Um mandado de prisão é e deve ser exequivel em todo o 
Imperio, porque é um acto da justiça publica delle, uma e uni
ca, embora servida por difTerentes agentes nas diversas loca
lidades, consideração esta que associa -se com o interesse pu
blico. E' o principio consagrado pêlO nosso Cod., arts. 177 e 
178, e Regul., art. 116 e seguintes, que é assaz providente: é 
tambem o adoptado pelo Cod. Fr., art. 98, e N. R. J. de Port., 
art. lM7, e pelas leis inglezas, Blackst., liv. 40

, capo 21. 

3. o A maneira de ser intimada e executada uma tal ordem é 
bem descripta no Cod., art. 179 e seguintes. A N. R. J. de Port., 
art. 1016, e Cod. Fr., art. 99 e 108, expressão a obrigação posi-

• tiva que tem a força publica mais vizinha de auxiliar a sua 
execução. 

Fóra do caso de resistencia ou diligencia de evasão, é abso
lutamente prohibido todo e qualquer máo trato contra O preso, 
pena de responsabilidade. 

4. o Resta-nos examinar o caso de refugiar-se o réo em algu
ma casa. A Nov. R. J. de Port., art. 1009 e seguintes, Blackst., 
liv. 4·, capo 21, e Cod. Fr., art. 36,87 e 88, estabelecem as re
gras que em seus respectivos paizes deve observar-se a res
peito; assim como o nosso Cod., arts. 185, 186, 187 e 188, Lei, 
art. 11, e Reg., arts. 123 e 124, Const., art. 179, § 70

, as que en
tre nós prevalecem. 

Este assumpto tem intima connexão com os mandados de 
busca: são partes da legislaçãO que devem estar em perfeita 
harmonia . 

Julgamos que as disposições que temos, salvas pequenas 
modificações, dão g':\rantia á casa do cidadãO, e attendem ás 
graves necessidades da ordem e segurança individual e pu
blica. Convém distinguir altentamente o caso de crime afian
çavel e o de crime que não admitte fiança, ou, por outra phrase, 



a entrada na crua do cldadao a requerimento de parte 011 ex · 
omcio. As formalidades n1l0 podem ser iguael nem t~o oeces
.<aria a diligencia 00 primeiro como 00 segundo caso. Para que 
forçar a entrada, arrombar pmtas, e em menos l1e uma hora 
soltar o preso por elTeito de fiança"" Não bastará, li excepç/io 
do caso de nagrante delicto, responsabilisar o dono della a ve 
rifica r a entrega, e puni-lo no caso de desolledieocla se n!o a 
realiu nem franqueia a entrada ~ Convém lambem saocclonar 
por meio de multas e derlllir melhor a rcsponsallilidade das 
autoridades que expedem a ordem de entrada ou mandados de 
busca, e a dos officiaes de justiça que os execut1lo, para que já
mais posterguem as formalidades que a lei exige ou abusem 
na execu\iio. Não convém porém d ~ modo algum enervar a 
vigibncia e energia da autoridade criminal em materia de tan· 
la importancia. Fôra um conlrasenso entender que a cua do 
cidadao nle mais que eSle ou li. mais preciosa que F,ua li
berdade. 

CAPITULO VI. 

§ 43. logo que o réo fOr apresentado em juizo, deve proce
der-se no aulO tle qualificação. em conformidade dos arts. :17'1 
e 172 do Reg., sob a pena da multa ali com minada. O Cod., 
art. 98,já continha em parle identica disposiçao. 

O auto de reconheci "Dento do réo importa para provar-s6 li; 

identidade de pessoa, a rcincidencia no crime, e para esclare· 
cimentos da estatistica criminal. N:io li. uma formalidade suh · 
stancial do processo desde queDa0 ha du\'ida de identidade de 
pes soa, mas';' uma providencia conveniente. (N. R. J. de Port., 
art. 971 ; Cod. Fr., art. 518; Blackst. , liv. h·, c:.p. ) 

CAPITULO VII. 

DO I:oíTER"OGATORIO lU 'ORMAÇÁO nA CULPA . 

§ Itlt. Feito o auto de qualificaçQ "l, deve o juiz da inslruc
ç1l0 procetler no inlerrogatorionos lermos do nosso Cod., arts . 
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98,99 e 142, e Reg" art. 285. (N. R. J. de Port., art 972 e 975 ; 
Cod. Fr., art. 93; Blackst., liv. 4°, capo 22.) 

Se houver co-réos, e fôr necessario, dever á proceder na 
acareação e confrontação deUes entre si, e dirigir-se de modo 
que possa obter o esclarecimento da verdade dos factos e suas 
circumstancias, sem que com tudo empregue jámais meio al
gum de violcncia, e nem mesmo suggestões ou esperanças en
ganadoras. 

Como temos de occupar-nos deste assumpto quando tratar
mos do interrogatorio do réo perante o jury, por isso reserva
mos para então algumas observações que são applica veis a 
este capitulo. 

Vcja sc a N. R. J. de Port., art. 872 e seguintes, God. Fr., 
art 93; Blackst., Iiv. 40

, capo 25; Bél'cllger, tit. 20, capo 1°, § 1°. 
§ 45. Antes do intel rogatorio, quando tratar-se de crimes 

graves~ póde o juiz da instrucção prohibir a communicação 
do preso com pessoa alguma sem prévia liccnça sua, e não 
faculta -Ia senão na presença de um olieiaI de justiça. E' uma 
providencia indispensavel, mórmente havendo co-réos do de
licto ou àiligencias importantes a verificar. Entretanto cum
pre qne a lei responsabilise efficazmente qualquer abuso com
mettido sobre esta interdicção. Ella não deve ter lugar senão 
nos crimes graves, e ainda assim sómente quando indispensa
vel e por curta dnração. Deve mesmo exigir-se que o juiz da 
instrucção faça juntar ao processo um termo de declaração 
das razões por que ordenou a incommunicabilidade, tempo 
della e de sua renovação ou prolongação, se tiver lugar. Exa
mine-se a este respeito a N. R. J. de Port., art. 973, Cod. Fr., 
arts. 613 e 618, e a circular do ministro da justiça de 10 de fe· 
vereiro de 1819. Bérenger, tit. 2°, capo 1°, § 9°. 

CAPITULO VIII. 

Dâ NOTâ DA CULPA . 

§ 46. A Consto Braz., art. 179, § 80
, e Cod., art. 148 (N. R. J. 

de Port., art. 1024), mandão que a qualquer que fôr preso sem 
cnlpa formada, dentro de vinte e quatro horas, contadas nos 
termos desses arts., o juiz, por uma nota por elle assignada, 

7 
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faça constar o motivo !la prisão, os nomes de seu accusador e 
das testemunhas. 

Se a prisão é feita depois da culpa formada, a nota é desne
cessaria, por isso que o mandado da prisão, de que deve dar· 
&e cópia ao réo, e o teor da pronuncia, que desde logo lhe é 
intimada, substituem esse importante esclarecimento. 

Esta disposiçãO da lei, dictada por summa justiça, desterrou 
para sempre o segredo oppressor do processo da culpa, segre
do que impossibilitava a defesa. 

Parece que, sempre que fôr possivel, a nota da culpa deve 
preceder ao interrogatorio,afim de que o réo de antemão com
prehenda o assumpto sobre que tem de responder. 

CAPITULO IX. 

DA DEFESA SUftlM ARI A NA FORMAÇÃO DA CULl'A. 

§ 47. O art. 142 do nosso codigoconsagrao principio de de · 
fesa na formação summaria da culpa; elIa pôde nascer nao s6 
das explicações ou esclarecimentos do interrogatorio do réo 6 

contest!lçào das testemunhas,mas tambem do exame de provas 
summarias fornecidas desde logo pelo mesmo réo em contra
diCÇãO dos indicios que o inculpão. Cumpre porém observar 
que no processo da formação da culpa não é admissivel senao 
a defesa summaria que prima facie destrúa os indicios da cri· 
minalidade. O pensamento contrario não s6 enervaria toda a 
celeridélde da informação, estabeleceria a necessidade de dila
ções e debates definitivos, mas inverteria a ordem de jurisdic
Ção e competencia estabelecida pela lei que deu ao jury o jul
gamento do facto e justificação de seu autor, e não ao juiz da 
pronuncia. 

Se o réo tem prova documental ou testemunhas que incon
tinente podem comparecer, se por ellas ou por um exame facH 
pôde demonstrar que não existe o crime, ou que elle não é O 

delinquente, e,convencer disso o juiz, na f6rma do art. 144 do 
nosso codigo, então deve sua defesa ser attendida,e por eUa jul
gar-se. Se porém sua defesa demanda alta indagaçãO ou dila
ção morosa, subsistindo entretanto indicios da culpa, deve 
ficar reservada para o tempo e debates legitimos. 
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Cumpre outrosim nolar que, ainda mesmo no caso afirma
tivo que temos figurado, tal defesa limita- se sómente, como já 
indicá mos, a demonstrar que não existe crime ou que o réo 
não é o criminoso, e nunca a provar que o crime é justifica
vel, ou que perde esse caracter por efIeito de excepções legaes, 
porquanto o juiz da pronuncia não é. como já referimos, com
petente para apreciar semelhante defesa ou grãos de culpa
biJidade. 

Estes s1l0 os principios segundo os quaes os tribunaes supe· 
riores da França tem entendido o art. 221 do seu co digo quanto 
á competencia. Esta é tambem a maneira summaria por que 
procedem os juizes na Inglaterra e Portugal. Blackst., liv. 4°, 
capo 22, e N. R. J. de Port., arts. 987 e 990. 

Finalmente, posto que assim prescrevão as leis francezas e 
portuguezas, quanto á questão da competencia e marcha 
summaria da culpa, cumpre notar que nem mesmo a defe
sa summaria de que tratamos é por ellas reconhecida senão 
por excepção de regra, N. R. J. de Port., art. HI01, Cod. Fr., 
art. 217, pois que, segundo ellas, o processo de pronuncia até 

sua sustentação é secreto. 

CAPITULO X. 

DAS PROVAS PARA A PRONUNCIA . 

§ 48. A prova é um dos termos da maior impol'tancia do 
processo criminal, muito principalmente quando trata-se da 
accusação e julgamento. Quando tivermos de examina-la em 
relação á decisão dojury, expõremos algumas consiclerações a 
seu respeito; por agora diremos alguma cousa sómente pelo 
que toca á pronuncia. 

A lei sofIre dificuldades invenciveis para assignalar qual 
deva ser a prova legal ou procedente em materia de pronun
cia, e vê-se pela natureza das cousas forçada a dar certo po-
der discricionario ao juiz da informação. . 

Cumpre de um lado que ojuiz da pronuncia nllo incommode 
por motivos ligeiros ou frivolos o cidadãO, pois que, embora 
ella não seja mais do que uma preparação para o processo de 
accusaçi\o e julgamento posterior, todavia por si só já é um 
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grave mal que affecta a liberdade, honra e fortuna indi~ i . 

dual. 
Cumpre por outro lado reprimir os crimes e sujeitar os in

diciados ao exame dos tribunaes, e sujeita-los logo que sãO in
diciados; porquanto, se houvesse de esperar-se por provas 
plenas, não só demllndar-se.hia tempo dilatado, o que fóra 
grave mal, demorando a decisão, mas além disso nem sem
prt} poder-se-hia descobri-las nos primeiros termos, e a so
ciedade perigaria pela impunidade. 

A pronuncia presuppõe um crime e um criminoso, isto é, o 
autor delle legalmente indiciado. O juiz da pronuncia, feito o 
corpo de delicto, não tem pois que examinar se ha provas 
plenas, porque elle não trata de julgar a final, e só sim de de · 
cidir conscienciosamente se ha razoavel suspeita de ser pessoa 
determinada o autor do crime, e consequelltemellte obrigado 
a de~truir tal suspeita. 

A primeira necessidade que fe offerece ,lesde logo é de au
torisar a lei o juiz da pronuncia a colligir todos os esdareci 
mentos possiveis por meio de testemunhas, exames, buscas e 
mais diligencias convenientes; aliás seria dar -lhe obrigações 
importantissimas sem meios de execução. A segunda será de 
circumscrever quanto pOisivel o poder discricionario que pela 
força das cousas é conferido á sua mOl'alidade e illustração. 

Com effeito, para que os indicias possão prevalecer e obri
gar um cidadãO a justificar-se por um processo criminal, de
vem ser graves e concludentes. Nossas antigas leis já sanccio 
navão essa regra, como se ,'ê do Alv. de 16 de novembro de 
1771, lei de 20 dejunho de 1774, Ord. do liv. 5°, tit. 117, § 12, e 
decreto de 23 de maio de 1821; Mel. Freir., Dir. erim. tit. 18, e 
'Per. e Souza, noto 136 e seguintes e 140. 

Alguns criminalistas exigem prova semi-plena para decre· 
tar'se a pronuncia; outros, duas testemunhas contestes, tanto 
mais porque nem sempre são judiciaes, isto é, não depoem 
perante o indiciado, e por isso merecem menor fé: entretanto 
todas estas exigen'cias não valem mais do que trocar a deno
minação de indicias por outra denominação, sem resolver a 
questãO, e esquecendo-se que as testemunhas não sãO senão 
uma das diversas especies de provas, pelo que regras a seu 
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respeito sómente não providencião sobre as outras especies 
deHas. 

Nosso codigo vai de accordo com estes principios, como vê· 
se: do art. 144, e Reg., art. 285, confiando algum poder discri· 
cionario ao juiz da informação, e exigindo sua convicção sino 
cera e justa. Qual porém a garantia contra o abuso? Enume
I'em-se quantos indicios poderem serlembrados, classifiquem
nos, e avaliem. como quizerem, os factos apresentão-se tão 
modificados e originaes, que fôra contl'asenso pretender 
prever ou adivinha-los (lU sua immensa e variada multidão. 
Sempre será indispensavel recorrer á convicção mais ou me
nos sincera, mais ou menos recta do julgador. 

As garantias pois mais efficazes estão na escolha da pessoa 
do juiz, no tempo preciso de sua decisão e nos recursos, con
dições de que depois fallaremos. 

NelJl se supponha que o jury de accusação resolve a questão e 
difficuldades : elle,ainda quando nunca abuse, já não é senão um 
recurso, e antes de sua decisão pl'evalece a prisão e gravamen 
da pronuncia. O jury inglez é considerado como o modelo 
dessa instituiçãO; mas ninguem póde duvidar que os juizes da 
instrucção pendem ali sempre e muito summariamente para 
sujeitarem os indiciados aos termos do processo criminal, e que 
estes soJIrem a prisão ou peso da fiança como em qualquer 
outro paiz até á reuniãO do jury. Veja-se Blackst., liv. 4°, capo 22, 
e o que dizem o SI'. Aragão, capo 5°, e Moura, 2",24 e 50. Veja-se 
tambem o Cod. Franc., arts. 221,229, e N. R. J. de Port., art. 990. 
Bérenger, til. 2°, capo 1°, §§ 12 e 16. 

Fôra talvez conveniente, como uma garantia de mais, definir 
e expressar claramente a responsabilidade dos juizes · de ins
trucção, quando decretem a pronuncia com insufficiencia ma
nife~ta e clara de indicios, autorisando-Ee o juizo supe!'ior, no 
caso de recurtO, a impõr-Ihes multa, suspensãO, ou a mandar 
proceder nos termos ordinarios para outra pena, conforme a 
culpa ou dolo com que aquelles se portassem. 

Notaremos por ultimo que o art. 48 da lei de-3 de dezembro, 
e Reg., art. 266, obriga0 o juiz da culpa a inquirir de duas a 
cinco testemunhas no caso de queixa, e cinco a oito no de de· 
nuncia; e que na Relação unanimente julga-se nuna a pronun
cia quando não se inteira o numero legal dellas. 
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CAPlTULO XI. 

DO TlmpO EM QUE DEVE DECIDIR-SE A PRONUNCIA . 

§, 49. Uma das garantias que limitão o poder discricionario 
do juiz da informação é a obrigaçao que a lei impõe-lhe de 
decidir em termo breve se o iudividuo deve ou não ser sujeito 
á accusação, e consequentemente á prisão, circumstancia im
portantissima, mórmente quando esta antecede a pronuncia 
ou trata-se de crime inafiançavel, 

Prenda"se embora o indiciado quando a ordem social assim 
exige, mas nada justifica sua detençao irresoluta por mais 
tempo do que o absolutamente indispensavel para decidir-se 
se com eifeito é ou não indiciado de ter commeUido o crime. 
O mais é um abuso escandaloso que quebra todas as garantias 
da liberdade individual. Qual porém o tempo em que deve essa 
decisão ser proferida? 

O nOS50 codigo, art. 148 in [in, e Reg. , art. 269, ordenão que a 
fúrmação da CUlpl não exceda o termo de oito dias depois da 
entrada na prisão, excepto quando a ailluencia dos negocios 
publicos ou outra dificuldade iusuperavel obstar, fazendo- se 
comtudo o mais breve que fôr possivel. 

Desta pxcepção, que sem duvida é calculada no interesse pu
blico, pois que pôde haver casos que a exijão imperiosamente, 
tem nascido abusos imperdoaveis, de alguns dos quaes temos 
tido conhecimento. 

Nossas leis antigas, referidas por Per. e Sz., § 62, noto 145, já 
determinavão que a formação da culpa não excedesse desse 
tEmpo. 

Certamente deve deixar O juiz qualquer outro negocio, a não 
ser domesmo genero e superior em gravidade, para decidir da 
liberdade do indiciado; se assim não fôra, podéra prender-se 
um cidadãO sómente pela vontade criminosa de opprimi-Io, 
detê·lo por abUSIVO capricho, e no fim de semanas ou mezes 
solta-lo, ficando impune semelhante arbitrariedade! 

Para evitar tal abuso, tem-se, é verdade, o recurso do habeas 
e01'pus, do qual posteriormente falIaremos j podél'a mesmo 
dar-se o recurso de dilação indevidamente prolongada, porque, 
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quando a lei assigna certo prazo para algum acto, não póde o 
juiz excedê-lo, Ord., liv. 3·, tit. 54, §§ 2° e 3°; mas para remo
ver as difficuldades oiferecidas em casos taes para a decisão, 
porque o juiz pôde cobrir-se com o segredo da informação 
ainda não concluida, seria mistel' combinar essas disposições 
com a responsabilidade do dito juiz, condição a mais necessa
ria para evitar o al)U~o. 

Na Inglaterra rara vez demora-se o summario da informaçao 
por mais de tres dias. Reg. , voI. 2°, pago 243. 

A N. R. J. de Port., art. 988, determina que, se no prazo de oito 
dias se não formar a culpa, seja o réo solto: esta disposiçãO, de 
accordo com a responsabilidade do juiz, força o julgamento 
nesse prazo. 

O Cod. Franc., HtS. 127, 133, 217, 219 e 238, não limita os 
ter mos essenciaes, e dá lugar a abusos que podem eternisar a 
in fo.rmação, como bem expende Bérenger, tH. 2°, capo 1°, § 15. 
O s clamores dahi originados obrigárão o ministerio da justiça 
a expedir uma circular a respeito em 10 de fevereiro de 1819. 

Nós julgamos applicavel a este respeito disposiçãO identica 
a que indicamos no fim do capitulo antecedente. A nossa antiga 
lei da reformação da justiça, de 6 de dezembro de 1612, § 14, 
já impunha penas aos juizes que detinhão presos sem culpa 
formada em tempo legal. 

Para determinar a importanci? deste termo do processe. 
basta considerar que, durante elle, o preso não tem recurso 
algum, a não ser o que indicamos e que póde ser illlldido. 

Veja-se o que observa sobre esta materia o Sr. Moura, 2",55. 

CAPITULO XII. 

DO JUIZ A QUEM A LEI CONFIA A PRONUNCIA . 

§ 50. Outra garantia importante do processo da informa· 
ção e pronuncia está na escolha do individuo que é investido 
da respectiva autoridade. 

O poder social por certo ha de estar em mãos de alguem, 
tanto quando puramente protectol', como quando perigoso em 
seus abusos. Não é possivel a perfeição nas 'cousas humanas, 
mas é possivel a approximação della. 
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A lei deve examinar maduramente as condições dos indivi · 
duos a quem confia o poder da pronuncia. Prenda-se embora, 
como já di~semos, o indiciado em crimes; mas seja elle desde 
logo conduzido á presença do juiz, e decida este o mais depressa 
possivel e com imparcialidade e justiça, que as liberdades in 
dividuaes nada tem a temer. 

Já vimos que não é possivel estabelecer provas legaes ou 
regras certas para a pronuncia, e que portanto O juiz della tem 
de necessidade um poder mais ou menos discricionario. É 
portanto conveniente, ou antes indispensavel que seu ca
racter moral e illustração ministrem garantias, que não seja 
instrumento de facções, o que acontecerá sempre que um 
partido vencedor tiver o direito de impô-los aos seus contra-
rios, nem tão pouco de oppressão. 

Na Inglaterra são juizes de pronuncia os juizes de paz no
meados pelo rei, com pOderes mais ou menos amplos '" por 
tempo indefinido e amoviveis. O rei nomea em cada cond"do 
tantos quantos julga necessarios: sua jurisdicçao é cumulativa 
na e~phera della. São escolhidos d'entre os principaes cida
dãos do condado que possuem bens immoveis e a renda legal, 
e gozão de muita consideração. Blarkst., liv. 1·, capo 9', n. 3; 
Laya, vol. 2', capo 7°, seco 3" ; Philips, Poderes e obrigações do 
jury, pago 530. 

Na França ha em cada arrondissement um tribunal de pri
meira instancia, composto de um juiz de iustrucção e dous ou 
mais membros, Cod. Fr., art. 55. O juiz de instrucção é nomeado 
pelo rei d'entre os membros do tribunal civel do lugar por 
tres annos. Recebidas as queixas ou denuncias, procede elle nos 
termos da informação, colligindo todos os esclarecimentos e 
provas, e leva o summario assim prepando á camara do conse
lho, isto é, ao tribunal deprimeira instancia criminal, compoE
to delle e mais membros, art. 127, e ali faz sua exposiçãO, ouvido 
o procurador do rei. Examinado o negocio, julga-se procedente 
ou não a culpa, arts.128 e 133; e no caso affirmativo, envia-se á 

côrte de - mis ?s en accusation -, art. 218. Esta marcha recebe 
modificação no caso da lei de 3 de dezembro de 1831, art. 61, 
que dá ao procurador geral a faculdade de sujeitar logo o sum
mario á côrte de - mises en accltsation - quando considera o 
crime bem provado. 
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Em Portugal sãO juizes de pronuncia em Lisboa e no Porto 
os juizes de direito criminal j nos julgados cabeças de comarca 
o respecLivo juiz de direito j e nos que não são o juiz ordinario 
N. R. J. art. 1027, este é nomeado na fórma do art. 120: nas 
parochias ha juizes eleitos art. 144, mas estes ~ómente formão 
corpos de delicto, prendem em flagrante e dão participação 
dos crimes arts. 146, 893,912, mas não pronuncião. 

Inclinamo-nos a crer que os juizes de instrucção devem ser 
nomeados pelo go\'erno ou ao menos com intervenç:lo do go
verno, e nunca pOl' mera eleição popular. O governo é quem 
respimde pela or:lem publica, e esse é um dos principaes fins 
de sua instituição j como pois fazê-lo responsavel quando se 
lhe impõe juizes de instrucção criminal por ventura discolos P 
Como deixar de confessar que a maioria eleitoral preferira 
creaturas suas devotadas, e por isso mesmo senãO oppressoras, 
pelo menos mais que suspeitas á minoria? E deverá o governo 
nomear a alta magistratura e ser espoliado da necessaria at
tribuição de pal·ticipar ao menos na nomeação dos juizes de 
instrucção? Parece,nos que o que convém é que a lei qualifique 
os C1\racteres que taes empregados devem ter, e que, quando 
muito, as localidades apresentem uma relaçãO dos individuos 
assim qualificados para que o governo os revista desse impor
tante dever. A questão não é de uma prérogativa de mais ou 
de menos, sim de uma grave necessidade e conveniencia do 
serviço publico e segurança social.. 

CAPITULO XIII. 

DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, 

§ 51. Depois do que temos exposto, e segundo a gravidade 
dos indicios, resta decretar-se a pronuncia. A sentença della 
é quem declara quaes os individuos suspeitos de serem auto
l'es ou participantes do cl'ime. 

Deve decretar · se a pronuncia logo que haja provas para ella, 
embora se continue depois na inquiriçãO de testemunhas para 
inteirar o nnmero legal, ou para provar outres CI imes que 
accresção ao primeiro, ou para comprehender outros delin· 
quentes. 

8 
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A sentença da pronuncia deve declarai': 1° o crine do indi
ciado Cod. art. 144, decreto de 13 de outubro de 1834 e Reg. 
art. 285; 2° se obriga a prisão e livramento, ou se sómente a 
este Cod. art. 144 e Reg. 285; 3° mandar lançar o nome do 
indiciado no rol dos culpados Cod. art. 146 e Reg. 293 ; 4° fôra 
util declarar-se tambem sempre se o crime é ou não afiançavel. 

SãO eifeitos da pronuncia: 1° a prisão do indiciado quando 
ella a isso obriga Cod. art. 144, Reg. arts. 289 e 293; 2° ficar 
sujeito á accusação e julgamento Cod. art. 165, Reg. art. 293 ; 
3° a suspensão do exercicio de seus direitos politicos Cons!. 
art. 8 § 2°, Reg. art. 293 ; 4° ficarem os bens do indiciad} su
jeitos á satisfação das multas, restituições ou reparações em 
que fôrem condemnados Cod. Crim. arts. 27 e 30. 

Veja-se sobre esta materia Per. e Sz., § 57, Mel. Freir. em 
seu Proc. Crim., Nazarcth capo 5°, N. R. J. de Porto arts. 987, 
989, 994, 998, 999; Cod. Fr. arts. 133, 231 e 234. 

Sobre a redacção da sentença de pronuncia notaremos que 
convém que ella seja fundamentada, quando as provas não 
fôrem intuitivas, para que manifeste-se a analyse e raciocinio 
deduzidos dos indicios; que ella deve limitar-se sómente a 
pronunciar ou nãO, e nunca usar de redacção que indique 
absolviçãO definitiva, porque, como em outro lugar já notá mos, 
a tarefa de condemIlar ou absolver pertence a tribunal diffe
rente e não ao da informação, que limita-se a decidir se deve 
ou não sujeitar-se o indiciado á accusação Cod. arts. 327, 144, 
145 e 329. A sentença definitiva absolutoria impõe fim á causa, 
estabelece caso julgado e extingue a responsabilidade do cri
me : a de não pronuncia não impede a renovação da informa
ÇãO, quando apparecem novas provas ou circumstancias que 
determinão a criminalidade. 

CAPITULO XIV. 

DA SUSTENTAÇÃO DA PRONUNCIA . 

§ 52. A sustentação da pronuncia é uma outra garantia 
endereçada a evitar abusos do juiz da informação por modo 
prompto e expedito. A quem porém deve a lei commetter essa 
importante attribuição, para quo desempenhe~a com justiça e 
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com a maior brevidade possivel, pois que esta circllmstancia 
é de muito interesse? 

A lei de 3 de dezembro art. 49, e Reg. art. 211, § 6°, e 286 e 
seguintes, estabelecem que as pronuncias proferidas pelos che
fes de policia e juizes municipaes independem de sustentação, 
cabendo contra ellas desde logo o recurso, e que as proferidas 
pelos simples delegados ou subdelegados serão sustentadas 
ou revogadas ex-oflicio pelos juizes municipaes. Estes em tal 
acto podem proceder a todas as diligencias, esclarecimentos e 
ratificações elas queixas e den~mci"s, e na emenda de quaes
quer faltas ou nullidades ex-oflicio, ou a requerimento da 
pal'te Lei alt. 50 e Reg. art. 290 e seguintes, julgando por ul
timo como fôr justo. 

Na França a sustentação da pronuncia c)mpete á camara de 
- rnises en accllsation -, que se compõe de uma secção das 
côrtes reaes de appeIlacão (Relações) art. 218 do seu Cod. O 
proc~rador geral, recebida a informação, é obrigado a offere
cer suas conclusões dentro de cinco dias. Então o réo póde 
deduzir sua defesa summaria e o tribunal examinar o negocio, 
procedendo nos termos e esclarecimentos que julgar conve
nientes arts. 221, 228 e seguintes, classificar melhor o crime 
e confirmar ou revogar a decisão. 

Em Portugal a sustentação ou antes a ratificação da pronun
cia pertence ao jury de accusação, que tem uma organisação 
especial, nos casos que não são exceptuados, e sómente na 
hypothese de questão de provas sufficientes ou não para ella 
N. R. J. art. 990. Quando a questão não versa sobre a prova, e 
só sim na qualificação do facto, se criminoso ou não, então ha 
recurso para a Relação arts. 991, 992 e 995. Apezar de assim 
limitada a ratificação pelojury, ella tinha sido suspensa por um 
decreto, o que valia o mesmo que abolir o jury de accusação. 

Pela legislação ingleza e americana a sustentação ou revo
gação da pronuncia pertence ao grande jury, que é r.omposlo 
dos principaes cidadãOS. pois que exige-se qualificação ainda 
mais depurada que para o pequeno jury. 

§ 53. Alguns julgão que a lei de 3 de dezembro supprimindo 
o jury de accusação desfalcou uma garantia do processo cl'i
minaI brazileiro. Nós porém pensamos que não só seria impos
sivel em nossas cil'cumstancias conservar o jury de 3ecusaçtio 



- 60- '. 

como elle deve ser, mas que, dadas eHas, niio prevalece a 
allegada perda de garantias. 

Se reflectirmos sobre nossas circumstancias territoJ'iaes, 
teremos de convencer-nos que occupamos uma superficie 
immensa ao mesmo tempo que nossa população é rarefeita e 
disseminada 'por longas distancias, que nossas estradas são 
pessimas, os transportes incommodos e caros, e que nem 
mesmo o proprio jury de sentença podemos reunir senão de 
sds em seis mez ;~s fôru da côrte e cidades principaes. 

Se o j ury de accusaçiio devesse reunir-se, como conviera, 
ao menos de dous em dous mezes, imporia a lei um pesado 
gravame sobre os jurados e testemunhas, que valêra um ter
rivel imposto. Com o jury de seis em seis mezes vemos que 
muitos jurados preferem pagar a multa para livrarem-se das 
despezas, incommodos e perdas que sofIrem abandonando 
seus remotos estabelecimentos. 

Se devesse reunir-se só de seis em seis mezes, enl1iO os pro· 
nunciados sofIrerião a prisão não só pelo tempo por que ora 
sofIrem, mas ainda por maior, visto que só depois da decisão 
do jury é que tratar-se ' hia de preparar os termos da accusaç,ío, 
detendo as testemunhas e jUi'ados, ou obrigando-os a guas via
gens, com grave prejuizo seu, e não podendo muitas vezes ve
rificar o julgamento na mesma reunião. 

Em todo o caso precisa-se de dobrado numero de jurados, 
quando todos sabemos que não temos o necessario para a sen
tença em muitas comarcas, e que esaa falta obriga a alargar 
muito as qualificações, mal consideravel que desnatura e per
verte tao beIla instituiçãO, como depois melhoi' observaremos. 

Por outro lado, se attendermos ao eslado de civilisação do ge 
ral das comarcas, veremos ainda outras diffi~uldadcs. O jura
do de sentença ouve um processo feito, assiste aos debates, 
tem ojuizde direito para esclarecê-lo, emfim todos os meios 
de formar sua opinião. O jury de accusação, para servir como 
o grande jury inglez ou americano, precisa ter enthusiasmo 
pela substituiçãO, habito e illustração. E' elIe mesmo que ouve 
o accusador sem ouvir o ólccusado, quem inquire as testemu
nhas e confronta, quem procede em todos os exames por si 
mesmo, e ractifica os factos, esclarece as duvidas, e por fim 
decide com toda a moralidade, sem o que pôde a sociedade 
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ser compromeuida radicalmente. Blacks. liv. 4,0 capo 2~ n. 3 j 

Moura S·. 2" j Aragão caps. 4°, 5° e 9° j e Philips capo 3°. 

Cumpre depois notar que na propria Inglaterra em muitos 
crimes graves não se ouve o jury de accusação, submettendo· 
se desde logo a accusação ao p ~queno jury. Moura 3". 9 ; 
Blacks. liv. 4° capo 23 n. 3. Alguns criminalistas inglezes en
tendem mesmo que ojury de accusação não é essencial á ins· 
tituiçãO. 

Na França não ha jury de accusação j em Portugal a N. R. J. 
arts. 157 § 2°, 158, 159, 1037 e seguintes, tentando estabele
cê-lo, apezar do systema de sua divisão por circulos, apezar 
de ser uma população muito mais conchegada do que a nossa, 
em uma área menor que uma provincia brazileil'a, estradas 
curtas e outras commodidades de transporte, chegou a redu 
zir o dito jury ao numero de nove jurados I Concordamos que 
o faoto de ser o grande jury inglez ou americano composto de 
vinte e tres membros não obriga por si só a imitar esse nume
ro, mas pensamos que é prudente fazê-lo. Com efTeito, esse 
numero ofTerece muito maior garantia á sociedade que o nu
mero de nC.ve homens, cinco dos quaes formão maioria, arma
dos de um poder soberano e irresponsavel que, se não fôr di · 
rigido pela fidelidade do juramento, compromelterá a ordem 
publica sem recurso. 

Dizemos sem l'ecursos, porquanto a crea -los valeria isso 
eternisar os processos e destrui!' o mesmo jury de pronuncia. 
A não crear porém os recursos sobre o merito ou justiça da de · 
cisãO, não dever-se-hia crear ao menos quanto á observancia 
das formulas substandaes? No caso negativo teriamos deci
sões nullas, prevalecendo contra os proprios preceitos da lei 
relativos á imtituição do jury j no atlirmativo dar-se hia o 
inconveniente já apontado da morosidade afllictiva no caso do 
prisãO. 

neconhecemos que é de justiça não sujeitar ligeiramente á 

accusação um cidadãO qualquer, mas pensamos que os recur · 
50S que nossas leis ministr.:o dos difTereutes actos do processo 
da pronuncia, e desta prestão sutlicientes gal'antias, e que a 
somma dos inconvenientes do j ury de pronuncia é muito su 
periol' ao melhoramento imagina rio que se presume. 
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CAPITULO XV. 

DA FIANÇA PROVISORIA E ORDINARIA . 

§ 54. Fiança é a permissão dada ao réo em certos crimes 
de conservar a sua liberdade, e no gozo della tratar de seu 
livramento mediante uma caução. 

Sobre esta materia pensamos que ha em nosso codigo uma 
grave falta empeorada por uma pratica abusiva e com imper
doavel olfensa da ConstituiçãO Brazileira. 

A Constituição do Imperio art. 179 §§ 9° e 10, e Cod. 
art. 100, promettêrão aos Brazileiros que nos crimes afiança
veis, ainda com culpa formada, e por consequencia muito me
nos sem e11a, nenhum delles seria conduzido á prisão ou nella 
conservado, mesmo quando preso em flagrante, desde que 
prestasse fiança idonea. Entretanto qual é a pratica que ob
serva'Ee ? 

Em consequencia do processo estabelecido pelo art. 109 e 
seguintes do codigo para a avaliação da fiança, pagamento do 
imposto sobre ella lançado e mais diligencias a que dá lugar, 
como nomeação de arbitros, juramentos, folha corrida, se
gundo alguns querem, e informações e calculo da renda do 
indiciado, decorrem muitos dias até que se passe o.mandado 
de soltura, jazendo entretanto aquelle na prisão contra a pro· 
messa constitucional em conformidade da qual nem devêra a 
ella ser levado. O unico argumento com que póde pretender
se justificar este abuso é o da impossibilidade de satisfazer mo· 
mentaneamente o processo exigido pela lei para a avaliação da 
fiança; mas eSSl razão sómente prova que falta uma provi
dencia em nosso co digo que o ponha em harmonia com a 
Constituição. 

Exporemos primeiramente o que estabelecem as legislações 
ele outros povos, e depois o que entendemos que a nossa deve 
prescrever. 

§ 55. Segundo as leis inglezas e americanas, a expedição da 
fiança, desde que ella é admissivel, faz-se in continenti. Apre
sentado o preso ao juizo, para onde é condnzillo immediata
mente que l c"ptlirado, ojuiz exa-mina desde logo se o crime 
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é afiançavel, calcula O valor da fiança prudente e discreta· 
mente, e faz lavrar a obrigação della, de moclo que o preso 
nem vê a cadêa. Blackst. tiv. 4°, capo 22. A demora na expedi
çãO da fiança é considerada um crime naquelle paiz, porque 
a caução é garantia inteiramente liga:Ia á do habeas-corpus. 
Com effeito, desde que a lei a admilte, porque retarda-la a pre
texto de dependencias do processo de sua expedição? Moura, 
2",33 e 59. 

Da lei franceza vemos Cod. arts. 113 e 114, que a caução 
póde ser pedida em qualquer estado da causa, e que, sendo 
admissivel, deve ser expedida desde logo: aussit6t. 

A N. R. J. de Porto é assaz providente a este respeito, e des
empenha perfeitamente a promessa de sua lei fundamental 
art. 145, § 6°, q ']e expres~a-se como a nossa I Vejão-se os 
arts. 920 e seguintes. A fiança é expedida em qualquer estado 
da causa, e sem que o pre,o seja levado á cadêa art. 1017, tra
lando-se dos termos della sem interrupção no juizo da culpa 
ou no da prisão art. 1018, o que tambem se observa no caso de 
flagranu delicto art. 1022. 

Do exposto vê-se que a legislação brazileira é a unica que 
não tem providenciado a este respeito com celeridade como 
o assumpto exige, e que por isso fruslra e contradiz a garantia 
constitucional. 

§ 56. Sabemos que as referidas legislações peccão por 
outra face, e é na avaliação da fiança, que pende muito do ar
bitrio dos juizes, o que é um grave mal; o meio porém de 
obfiar esse inconveniente sem cahir no que censuramos, 
é a admissão da fiança provisoria até que se processe a 
definitiva. 

Chamamos fiança provisoria a caução que o preso póde of
ferecer desde o momento que recebe a voz de prisão e é leva
do á presença do juiz, e que consiste na responsabilidade a 
que o fiador se obriga por todo e qualquer onus que fôr cons
tituido posteriormente pelo processo da fiança definitiva, in
clusive os respectivos direitos. 

Desde que um fiador provisol'io, manifestamente abonado, 
assigna o termo desta obrigação geral, ou que o réo dá penho
res visivelmente sureriores ao valor que tiver de ser depois 
definido, porque nF o ha de ser solto? Assignado esse termo, 
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proceder-se·ha entao na avaliaçao regular da fiança; e obser· 
vados os termos da lei, o mesmo ou outro fiador virá assignar 
a nova e definitiva obrigação, ficando, ipso jure, prejudicada 
aquella anterior. Este o meio faei! e justo de realisar o pre
ceito constitucional e evitar o abuso da estimação das fianças. 

§ 57. Exposta a necessidade deste melhoramento, accres
centaremos mais algumas observações sobre esta importante 
materia considerada por outras faces. O Codigo do Processo 
art. 101; Lei al't. 38, e Reg. art. 301 indicão quaes os crimes 
afiançaveis e inafiançaveis; como a fiança será tomada por 
termo r.od., art. 102, Lei art. 39; qual a responsabilidade do 
fiador Cod. art. 103; Lei art. 39 ; quem pó rle ser fiador Cod., 
art. 107; Lei art. 4G; os meios dados aos fiadores para não se
rem prejudicados pelos afiançados Cod. art. 104; Lei art. 40; 
o como a fiança será arbitrada Cod. art. 109; como [Me deU a 
desistir·se Lei art. 41, e quando se julga quebl'ado, Cod. art. 
112; Lei art. 42; N. R. J. de Porto art. 932. Nazareth § 132. 

Algumas innovações da lei de 3 de dezembro parecem-nos 
menos justas, como são: 1° a disposiçãO do § 2° do art. 38 , 
que manda sommar quantidades heterogeneas ou reunir cri
mes que podem ter processo e livramento independentes para 
denegar a fiança contra a letra e espirito da garantia consti
tucional; 2° o art. 45 que impõe obrigação injusta ao fiador, 
pois que se o réo estivesse preso por certo não adquiriria o 
que solto não pôde adquirir; além do que, seus bens, a tê-los, 
sào hypothecados pela lei ás suas responsabilidades criminaes, 
e o resultado deste artigo não tem outro efIeito mais do que 
difllcultar as fianças; 3° o art. l16, pois que se a lei civil e as 
criminaes dos outros povos admiLtem por fiador a pessoa co
nhecidamente abonada, porque a lei brazileira ha de repelli-Ia 
com manifesta contradicção, e quando além disso ha a ga
rantia das testemunhas abonadoras do art. 102 e a do art. 110 
110 codigo P Nazareth, § 129. 

O fiador responde segundo o art. 109 do codigo pelo seguin
te: 1°, valor do damno causado; 2°, custas do julgado; 3° , 
quantia proporcionada á pena. 

Os casos de verificar-se tal responsabilidade faO os seguin
tes : 1°, quebramento da fiança; entao o fiador perde metade 
da quafllia proporcionada 11 pena. Cod. art. 112, Lei art. 43, 
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Reg. art. 314. Entretanto send'o absolvido a final o afiançado, 
parece de summa justiça a disposiçãO do art. 936 da N. R. J. 

de Port., Rogron, Observações aos arts. 120 e 125 do Cod. Fr. 
Sobre os termos e prazos dados ao fiador no caso de que
bramento da fiança veja-se Nazareth § 132, N. R. J. art. 937 ; 
2°, fuga, de sorte que depois de julgado presente ou á revelia, 
não possa ser preso, então o fiador perde a tot'llidade da 
quantia afiançada. Lei art. 44, Reg. art. 315: 3°, impossibili
dade de pagar depois da sentença, ainda quando preso, a in· 
demnisação da parte e custas; então o fiador perde a parte da 
fiança destinada a essas responsabilidades, mas não a sub~ti
tutiva da pena. Lei art. 45, Reg., art. 317. 

Dissolve·se a obrigaçã.O da fiança: 1°, pela desistencia della 
Lei art. 41; 2°, pela morte do réo; 3°, pela absolviçãO do 
mesmo, Nazareth § 135. 

Notaremos ainda que o Cod. art. 107, Lei a1't. 46 e Reg. 
art. 303, concedendo a hypotheca de bens em lugar de fiador, 
devem ser considerados de novo para harmonis :: rem-se com 
o decreto n. 482 de 14 de novembro de 1846, relativo ao regis
tro das hypothecas. Alguns juizes tem entendido que as fian
ças devem ser lavradas não por termo, sim por escripluras, e 
á vista das certidões negativas de que tratão os arts. 26, 27 e 
28 do dito decreto. Tal intelligencia diffi~ultaria sobremodo a 
expedição das fianças; ellas devem continuar a ser tomadas 
por tf\rmo e a produzir desde logo seus elfdtos. Quando se 
julgar que as hypothecas judiciarias estão sujeitas a taes for
malidades' dever-se-ha accrescentar a clausula de apresentar
se posteriormente dentro de um praso contado na razão de 
duas leguas por dia as ditas certidões negativas e conheci
mento do seu registro, pena de considerarem-se quebradas as 
fianças. 

A fiança, segundo nossa állliga legislaçã=>, tinha luga!' quer o 
réo estivesse preso, solto ou occulto, comparecendo por pro
curador. Regim. do desembargo do Paço § 24, v. , e porém 

parecendo) e certamente julgamos esse principio digno de 
prevalecer. Desde que a lei discriminou os crimes afiançaveis, 
isto é, aquelles a cujos l'espeitos ha presumpção fundada de 
que o réo não fugirá, ou ainda qU'ando fuja, a pena será execu
tada, ou elle sotIrerá uma especie de desteno superior a' ella, 

9 
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respondendo pelo mais o seu fiador, porque não facilitar a 
fiança? Para que privar da liberdade antes do julgamento de 
finitivo, e punir de antemão a 1ueHe que póde ser innocente e 
assim declarado? Porque esquecer que a prisão antes da sen 
tença final tem por alvo só a segurança da pessoa e não a 
pena? Sem um systema liberal sobre os principios regulado
res della, a famosa garantia do habeas corpus, de que depois 
fallaremos, terá de resentir-se muito, e com ella as liberdades 
dos subditos brazileiros. 

Como posteriormente trataremos dos recursos da fiança, 
concluiremos este capitulo, lembrando a nossos leitores que 
consultem Per. eSouza, § 81 e seguintes, e Nazareth, capo 8°, 
p. 97, Bérenger, m. 2°, capo 1°, § H . 

. 
CAPiTULO XVI. 

DOS RECURSOS RELATIVOS AOS ACTOS DO PROCESSO DA PRONUNCIA 

E DECISÃO DESTA. 

§ 58. Apezar das diversas garantias com que a lei ampara 
os differentes actos da informação, póde o juiz della commet
ter alguma injustiça por omissão, ignorancia ou paixão, e de
primi!' a liberdade do cidadão. Na louvavel intenção de re
mover tal abuso, creou a mesma lei recursos pal'a rectificar os 
actos principaes do processo summario da informação. 

Nós vamos indicar pela ordem desses actos nãO só os recur
sos que ella estabeleceu, mas os que demais devêra ter esta· 
belecido, e findaremos por expôr a marcha delIes. 

SECÇÃO PRIMEIRA. 

Da não aceitação da queixa ou denuncia . 

§ 59. Nem o nosso codigo, nem a lei de 3 de dezembro men· 
cionão expressamente este recurso. Verdade é que póde di
zer-se que elIe está incluido no que se concede da decisãO que 
julga improcedente o corpo de delicto, mas isso não (. isen
to de duvida, e quando muito póde prevalecer para os ca· 
50S de facto transeunte. Julgamos portanto que convinha 
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crear-se explicitamente mais este recurso, porque póde dar
se o caso ele não querer o juiz aceitar uma queixa ou (lenuncia, 
o que valerá oppôr-se á instauração do processo criminal, e 
não aceitar tambem o recurso nem a appellação, por isso que 
a lei não reconhece um nem outra nesse caso especial. É pois 
de evidente necessidade esclarecer ou supprir esta lacuna, 
tanto mais quando entendemos que os juizes não devem, nem 
os promotores publicos, ser obrigados a admittir todas as quei
xas e denuncias indistinctamente, porque podem ser despidas 
das formalidades legaes ou dadas contra factos não qualifica
dos crimes, ou emfim contrariadas por outras consideraçõ~s 
sanccionadas pela lei. 

Veja-se Bérenger til. 1° capo 4° § 4° p. 278; Helie vol. 2°, 
capo 3° § 103 p. 203. Ambos estes escriptores expoem valiosas 
razões que militão para demonstrar que os promotores publi
cos, e muito mais os juizes, devem ter, salva sua responsabili. 
dade, a justa attribuiçãO de examinar se as queixas ou de
nuncias são ou não legaes e devem ou não moti var e abrir O 
processo criminal, attribuiçãO justa mas donde resulta a ne
cessidade do recurso que indicamos. 

SECÇÃO SEGUNDA. 

Da decisão que julga improcedente o corpo de delicto. 

§ 60. A lei de 3 de dezembro art. 69 § 2°, e Reg. art. 438, 
§ 2° dãO recurso da decisão do juiz da informação quando jul
ga improcedente o corpo de delicto. E' um recurso importante, 
porque o corpo de delicto é a base do procedimento criminal; 
tal decisão vale a extincção do processo, e não devêra por isso 
passar em julgado sem exame superior desde que a parte a 
contesta por injusta, ou irre5ulal' ou nulla. 

Veja-se o que dissemos sobre o corpo de delicto no capo 3° 
§ 35, e dahi se deduzirô\ as razões sobre que póde este recur
so ser fundamentado c 
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SECÇÃO TERCEIRA. 

Da decisão que pronuncia ou não. 

§ 61. A sobredita lei art. 69 § 3", e Reg. art. 438 § 30, 
conferem tambem recurso da decisão que pronuncia ou não, 
garantia essencial, pois que semelhante decisão é o objecto 
principal da informação, e quem sujeita ou não o indiciado á 
accusação. 

Este recurso, interposto immediatamente da pronuncia ou 
não pronuncia, só tem lugar quando ella iniepende de susten
tação, porque fóra desse caso é de mister que intervenha pri
meiramente esse segundo despacho para ser então admis
sivel. 

O recurso da pronuncia ou não pronuncia comprehende 
quasi todos os actos da informação, como diremos na secção 
seguinte. 

Veja-se o recurso que o Cod. Fr. art. 135 dá á parte accusa
dora no caso de não pronuncia, e o de nullidade, que o art. 296 
confere ao accusado no caso de pronuncia. 

A N. R. J de Porto estabeleceu as seguintes regras: 
1". Quando a questão da pronuncia ou não pronuncia versa 

sobre a existencia ou falta de provas necessarias, dá recurso 
para O jury. N. R. J. art. 990. 

2". Se a questão da pronuncia é por ser ou não criminoso 
o facto da queixa ou denuncia, então dá recurso para aReia· 
ção arts. 991 e 995. 

3.a No easo de não pronuncia. porque haja questão sobre a 
criminalidade, e juntamente sobre a prova, dá recurso para 
a Relação, e conforme a decisão desta, posteriormente para O 

jury art. 992. Nazareth, § 85 e seguintes. 
Veja-se o que expõe Per. e Souza sobre nossa antiga legisla

ção a respeito dos aggravos de injusta pronuncia nota 141 
e § 271. 
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SECÇÃO QUARTA. 

Da decisão que sustenta ou revoga a pronuncia. 

§ 62. Finalmente a mesma lei art. 69 § 3°, e Reg. art. 438, 
§ 4° concede semelhantemente recurso da decisão que susten
ta ou revoga a pronuncia. 

Este e o recurso da secção antecedente são garantias que 
substituem o jury de accusação, e por isso mesmo de subida 
importancia. 

Por occasiãO de taes recursos pôde o recorrente arguir toda 
e qualquer falta do juiz da informação relativa á inobserllan
cia das fOl'malidades essenciaes del\a, aos defeitos da queixa 
ou denuncia, do corpo dt delicto, das provas ou de qualquer 
outro acto que motivem nuIlidade ou fundamentem o mesmo 
recurso: póde entrar na questão do merecimento da decisao, 
no exame da natureza do facto, e sua criminalidade segundo a 
lei, e finalmente usar de toda e qualquer excepção legitima 
procedente para a reforma daqueIla. 

Veja·se a legislaçãO franceza e portugueza cilada no fim 
da secção antecedente, assim como o que dissemos nos 
caps. 10 e 13. 

SECÇÃO QUINTA. 

Da autoridade para quem são interpostos, do seu processo, julgamento e 
novo recurso deste. 

§ 63. Estes recursos são interpostos para a relação do des
lricto ou para os respectivos juizes de direito, segundo verifi
ca-se uma QU outra das hYPolheses consideradas pela lei de 3 
de dezembro art. 70, e Reg. art. 440. 

§ 64. Sua interposição. Publicada a sentença ou despacho 
em audiencia na presença das partes ou seus procura dores , 
ou intimada,deve o recurso ser interposto dentro de cinco dias 
contados desse acto. Lei art. 72 e Reg. arts. 442 e 443. Este 
tJrmo de cinco dias é fatal, e o dito regulamento exige que a 
parte, quando interpozer o recurso, junte certidão do escrivão 
por onde mostre que está dentro delle art. 443, disposiçãO que 
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não sendo essenciJI concorre todavia para a celeridade neces
saria,pois que aliás seria preciso ouvir o escl'ivão. O requeri
mento da in terposiçao do recurso deve ser assignado pela parte 
ou seu procurador Lei art. 7'2 j Reg. al't. 4lI2. Nelle deve pedir 
que se tome o recurso por termo, e qu~ o juiz marque praso 
ao escrivão para expedir o traslado, Lei arts. 73 e 75, e Reg. 
art. 443, quando por seu volume não bastem os cinco dias 
contados da interposiçãO. 

Aqui é o lugar de examinar se o réo pronunciado, que não 
está preso ou afiançado, póde ou não interpôr recurso da pro
nuncia por meio de procurador? Segundo a nossa antiga pra
tica Per. e Souza nota 141, o réo que não estava preso, afian
çado ou seguro, não podia aggravar da pronuncia, porque 
considerava-se tal recurso como meio de livramento, que exi
gia uma daquellas condições; entretanto a Lei de 3 de dezem
bro art. 72, e Reg. art. 442 claramente permittem a interposi
çãO delle por procurador. Succede porém que, como o mesmo 
recurso não póde ter lugar senão depois da publicação ou in
timação da sentença da pronuncia, e esse acto não verifica-se 
senão depois de preso ou afiançado o ré o, pOis que antes dis
so prevalece a necessida ie do segredo, vem a vigorar a mes
ma pratica anterior. 

§ 65. Termo do recurso. O recurso deve ser tomado por 
termo Reg. art. 443, nelle se declara a autoridade para quem 
se recorre: este termo deve ser intimado ao recorrido para 
que possa responder. 

§ 66. Seguem-se as razões do recorrente e recorrido que 
devem ser apresentadas no prazo de cinco dias concedidos a 
cada um delles nos termos da Lei art. 73 e Reg. art. 444. 

§ 67. Resposta do juiz. Conclusos os autos ao juiz a quo, 
deve este dentro de cinco dias expôr o que julgar conveniente, 
podendo mandar juntar as peças ou traslados que parecer-lhe 
para maiol' esclarecimento Lei art. 74. Este mesmo artigo 
autorisa o juiz para reformar seu despacho, se á vista das 
razões produzidas e respectivo exame assim entender de jus 
tiça. 

§ 68. Feita a remessa, e apresentado o re::Ul'SO dentro de 
cinco dias além dos da viagem Lt i art. 76, que manda contar 
em relação a esta quatro leguas po\' dia, segue-se o julgamento. 
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§ 69. O jujz superior julga pelo que consta dos autos sem 

mais audiencia das partes. Reflectindo-se porém que este re
curso é lima garantia substitutiva do jury de accu~ação, pu
dera estabelecer se a audÍ(ncia das partes por meio de seus 
advogados, exame dos indicios, provas ou razoes por um modo 
summario para uma decisão mais solemne. O inconveniente 
uoico fôra de demorar-se um pouco mais o julgamento; mas, 
como esta (lbjecção ró prevalecerá no caso de estar o réo pre
so, pudera dar-se-Ihe a faculdade de prescindir de taes termos 
quando julgasse conveniente. 

§ 70. Segundo a N. R. J. de Port., quando o juiz a quo não 
pronuncia, e o juiz superior, reformando o seu despacho, pro
nuncia, ou vice-versa, neste ou qualquer caso em que os dous 
juizes se não conformão e sim divergem, ha recurso da ultima 
decisãO, porque elIa é pl'imeira e nova em seu teor. Assim, 
se o juiz de direito reformar a decisão do juiz da informação, 
pudera nosso codigo conceder recurso de tal despacho do 
juiz de direito, e não teriam os por excessiva essa garantia 
substitutiva do jury de accusação, por isso que não póde des
conhecer -se a importancia da pronuncia e de suas conse
quencias. 

§ 71. Em todo o caso julgamos que convém firmar-se a 
intelligen ~ia do art. 72 da lei de 3 de dezembro por um modo 
que evite o absurdo da contra dicÇãO de duas sentenças, ab
surdo que prevaleceria se se entendesse que, não obstante a 
pendencia do l'ecurso de pronuncia, e antes de sua deciSãO, 
devera o processo ser submettido ao jury de julgamento. Com 
elfeilO, seria extraonlinario que um homem fosse despronun
dado pela Relação ao mesmo tempo que era condemnado de
finitivamente pelo jury I Assim é que entendemos que a sujei
ção do processo ao jury é suspensa até ser apresentado ao 
juiz a quo, não o recurso para responder ou reformar, sim o 
recurso decidido por um provimento favoravel ou despacho 
de confirmação. 
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SECÇÃO SEXTA . 

De decisões sobre a fiança. 

§ 72. Além dos recursos que temos referido, a lei reco
nhece outros relativos aos termos da fiança, porquanto esta 
decide do gozo da liberdade provisoria do indiciado, e portanto 
é sem duvida digua de t01a a consideração e garantias. 

Estes recursos podem ser interpostos de differentes despa
chos, como são: 

i.o Do que concede ou denega fiança. Lei art. 69 § 4°; RI'g. 
art :h38 § 5°. ; N. R. J. de Porto art. 923. 

2.° Do maior ou menor arbitramento da fiança. Lei art. 69 
§ 4°; Reg. art. 438:§ 5°; N. R. J. de Porto art. 928. 

3.° Da decisão que julga perdida a quantia afiançada. Lei 
art. 69 § 5°. ; Reg. art. 438 § 6°. 

A redacçâo da lei devêra ser mais expressa neste caso, di
zendo da decisão que julga perdida a quantia afi,lOçada, em 
parte ou no todo, visto que ella condemna o fiador em maior 
ou menor quantia, conforme as diversas hypotheses que já 
referimos no § 57. A reclacçiio assim melhorada incluiria ma~ 
nifestamente a decisão que julga quebrada a fiança, de que 
certamente se deve dar recurso, porque não sÓ verifica a cou
demnação de parte do valor da fiança, mas tambem traz a 
privaçãO da liberdade do afianÇ3do. 

h.o Seria conveniente expressar tambem clal'amente o re '
curso da decisão que julga não idoneo o fiador, a llypotheca ou 
penhores offerecidos, isto é, da idoneida(le da fiança, porquanto 
embora possa dizer-se que essa questão importa concessão ou 
denegação da fiança, allegará o juiz a quo que recebe o recur
so, porque não denega a fiança, e a duvida sómente versa so
bre a idoneidade da offerecida, e dessa arte conservar O indi
ciado na prisãO. N. R. J. de Port. art. 928. 

§ 73. Quanto ao n, iO, isto é, sobre o l'ecurso da decisão 
que concede ou denega fiança, observaremos que, conforme a 
legislaçãO portugueza, se o juiz a quo concede fiança, e aggra
vando-se desse despacho para o juiz de direito, este a revoga 
e denega, póde, como já indicá mos na secção antecedente, 



- 73 -

l'I:;~ravar.se deste despachO para a relaç3o, por isso que, reror
m~ndo o do juiz a qM, tOrllOu se lIllla nOV<l decis:l.O, e negativa: 
IJuando porém confo rma-se a detel'miuaçao do juiz de direito 
com a do juiz a qllO, ent3.0 0(10 tem lugar I'ecurso algum. ~a· 
zarelh, § 128, nOLa a. 

Outra disl)Osiçao assaz liberal da pratica poltugucza c, a que 
permitto nãO só solicitar a ft~nça por procurador, mas poLler 
recorrer de sua d~nel:Pç3o sem que seja neces53rio eSlar preso. 
Nazareth, dito §, nola Q. 

Nossa antiga legislaçao já co nreria recur30 da denegação da 
carta d e seguro. P.;r. e Sz, ilOta 154. Naza l'eth § 1~L N. R. J. 
de Porl. al'l. ~28. 

O Vl'ocesso destcs recursos Beguem os mesmos termos que 
j~ expuzemos no § Gla e seguintes. 

CAPlTULO XVll. 

§ 74. O habeas-cOI'lms ê uma inElituiçqo do povo inglez por 
el1e considerada como colunlOa de sua constttuiÇàO e cfficaz 
segu rança de SUilS liherdades. É um acto ccbt:re e afamado, 
conquistado no tempo Ile C~I'los lI, q ue serve de orgulho 
aquelle povo e que tem servido de modelo para outros. Elle 
dá ao homem illegalmente tletido meios promptos e vigoro sos 
de evitar sua incommuoic~bj1idade, recObrar sua liberdade e 
fazer punir a pris:l.o arbitraria. 

Os Inglezes peLlsfio, e com raZfiO, que se houvesse uma aUlO
rid~de qu alquer que livcBse o pode r de detê los caprichosa
mente sem um remedio prOIll\llO, lodos os seus culros direitos 
estavao abalados ':l per didOs; que nenhum delles póde ser 
preso sen:l.o nos prec isos lermos da lei; c que a socied ade 
representada pela autol'idade deve ter a prerogativa de exami
uar, sempre que houver I'eclamaç:to, o como, onde e por que 
verificou-se uma prisao. Slat. 31 de Carlos 11 capo 2°. B1ackst. 
liv. 1° capo 1°, pags. 223 a 234, liv . 3° capo 8° pag~. 212 a 227, 

li\'. 4° Ca po 33 pago 401, Moura 2' pago 24. Laya vol. to cap.to 
pago ~5. Philips pago 522. 

Nós vamos examioar: 1~ a onIem de tll/bem,corpus; ~ o 

10 
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,'ecurso della, conforme nossas lei~, e por fim compara ·Ias 
com as inglezas e francezas. 

§ 75. Nosso codigo art. 340 e seguintes estabebce, que todo 
o cidadao que entender, que elle ou outrem soffre uma prisão 
ou constrangimento illegal em sua liberdade, tem direito de 
pedir uma ordem de habeas-corpus, isto é, tem direito de exigir 
que seja pessoalmente apresentado á autoridade a quem re
corre, para que elIa examine o caso e decida com justiça. Este 
é o principio geral constitutivo da garantia. 

Segundo o art. 341, a petição para tal ordem deve designar : 
lo o nome da pessoa que soITre a violencia e O de quem é 
delta causa ou autor: condição essencial, pois que aliás não 
poderia saber-se a favor de quem seria passada a ordem, nem 
de quem exigirem-se o's necessarios esclarecimentos. 

2. o O conteúdo da ordem por que foi metlido na prisãO ou 
declaração explicita de que sendo requerida lhe foi denegada. 
Este esclarecimento é importante para poder ajuizar·se da lega
lidade da prisãO. Nossas lei~ porém soffrem grande omissão a 
este respeito. Segundo as leis inglezas Blackst. liv. 10 pago 238, 
os carcereiros não podem receber pl'esos sem saber primeiro 
o motivo da prisãO e lavrar assento della á vista da ordem ou 
declaração do conductor, de sorte que no caso de habeas corpus , 
é sempre obrigado, pena de multa de 100 libras sterlinas, a 
dar ao paciente, no prazo de seis horas, certidão do motivo da 
detel1ção. Veja-se o que dissemos no capo 50 § 42 da prisao. 
Nós pl'ecisamos muito rever e melhorar o regimento dos car
cereiros sobre este importante assumpto. Convém que em 
qualquer momento possa saber·se desde quando, por ordem de 
quem e por que causa está alguem preso. 

3. o As razões em que funda a persuasao da iIlegalidade da 
prisão. E' circumstancia essencial, porque se prima fade co" 
nhecer se que a prisao é legal, fôra inutil, incommodo e por 
ventura dispendioso, no caso de viagem necessaria para apre
sentação do detido, o fazê-lo comparecer. Se bastasse requerer 
para obter o habeas·corpus sem fundamento razoavel, então um 
assassino, um ladrão teria sempre liberdade provisoria, ou ao 
menos interrupçao de priSãO, embora houvesse de voltar logo 
para elIa. 

4. o Assignatlll'a ejUI'amento sobre a vel'dade de tudo quanto 
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allcga. A assignatura e juramento são que authenticãO as con
dições antecedentes. O juramento porém nl10 precisa ser por 
termo, basta que affirme, dizendo que - jura -. O termo não 
seria mesmo possivel no caso de incommunicabilidade ou na 
f3lta de official publico que o recebesse, ou quando o autor da 
prisão o impedisse. Blackst. liv. 3° capo 8° pago 228. 

A' vista de uma tal petição convenientemente formulada e 
fundada, a autoridade a quem ella é dirigida, examinado que 
seja o caso, deve, dentro de duas horas, mandar passar a or . 
dem de habeas-cm"pus, salvo constando evidentemente que a 
parte nem póde obter fiança, nem por outra alguma maneira 
ser alliviada da prisão, art. 342. 

A lei de 3 de dezembro art. 69 § 7' in fino > e Reg. art. 438 
§ 8" declarárão que sómente são competentes para conceder 
habeas-corpus os juizes superiores ao que decretou a prisão. 
Esta disposiçãO, que alguns impugnão, em vez de censuravel 
parece-nos muito fundada. Vemos que na Inglaterra sóment.e 
são competentes para tal expedição uma das tres côrtes oujui
zes de Wcstminster, as côl'tes do banco do rei, plaids commons 
ou echiquier, porquanto mantem-se assim não só o principio 
salutar da gradação judiciaria, mas porque sendo uma attri
buição e prerogativa de alta importancia, convém que seja 
exercida por aUtoridades que ministrem garantias efficazes e 
exerçlio sobre o acto da autoridade recorrida illustrada ius
pecção. Por virtude de nossas leis são pois competentes, rela
tivamente, os juizes de direito, relações e supremo tribunal de 
justiça. Entretanto, como o Reg. marcou a gradação sómente 
na ordem judiciaria, e nada mais innovou, prevalece o prin
cipio que nos casos de prisão illegal feita por autoridade ad
ministrativa, civil ou militar: qualquer daquelles tres tribunaes 
de justiça tem jurisdicçãO para expedir a ordem de que se 
trata, tanto mais porque não ha comparação de graduação 
entre autoridades de diversas classes e ramos distinctos do 
poder publico. 

§ 76. A pratica da relação é de distribuir-se immediata
mente a petição. Se não está em fórma, manda-se satisfazer o 
que falta. Regim. das relações al' t. 35. O desembargador a 
quem foi distribuida, interrompendo qualquer outl'O serviço, 
examina e faz fiel exposiçãO verlJaI em mesa; e debatida G 
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matel'ia, decide-se á pluralidade de votos se tem ou não lugar 
a ordem simples ou com esclarecimentos. Cod. art. 355. 

A decisão é lançada na petição e assignada pelos àesembar
gadores que votárão. A ordem, quando affirmativa, é passada 
nos termos do art. 343: ella póde incluir o mandado de prisão 
contra o detentor art. 345. No caso de desobediencia, pl'ocede
se em conformidade do art. 31(8 e seguintes do cocligo e 30 do 
regimento das l·elaçôes. 

No dia aprazado pela ordem, presente o paciente e os conve
nientes esclarecimentos, o desemi)argador immediato áquelle 
a quem a petição ha via sido distribuida lê as peças, e em mesa 
se examina, debate e decide; e achando-se que o paciente 
está illegalmente detento, ou que o crime é afiançavel, manda
se soltar independente de fiança, ou admitti-lo a presta-la. 
Cod. art. 352. 

Para considerar-se e decidir-se quando a prisão é ou não 
legal, est~beleceu o art. 353 do codigo as seguintes bases. Ella 
é illegal : 

1.0 Quando não hajusta causa para a mesma; determinação 
esta que inclue não só a falta de criminalidade do facto, como 
a falta de prova, não identidade da pessoa, detenção indevida 
em uma prisão em vez de ser transferido o réo para outra, 
como no caso do capo 8° § 89, que os Inglezes chamãO habeas

corpus ad prosequendum. Blackst. voI. 4·, pago 217, etc. 
2.· A falta de pronuncia por mais tempo do que marca a lei; 

sobre o que referimo- nos ao que expozcmos no capo 11, § 49. 
3.· Quando o processo estiver evidentemente nullo. Então 

porém não de'!e ter lugar a soltura, sim a instauração de novo 
processo, e o réo só deve ser solto se o cl'ime é tal que a sol
tura possa ter lugar sem fiança ou com ella, e nunca quando 
inafiançavel, pois que seria um contrasenso soltar um assas
sino legitimamente indiciado só porque houvesse alguma 
nullidade no summario da culpa, quando a nullidade não pe
rime a acção e sómente demanda a reforma do acto nullo. 

4. o Quando a autoridade que mandou prender não tenha direi · 
to de o fazer; sobre o que veja se. o capitulo da competencia. 

5. 0 Quando já tem cessado o motivo que justificava a prisão; 
o que verifica se no caso de sentença já cumprida. 

Antes de concluirmos esta parte de nossa tarefa, observare· 
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m08 que nossas leis são tão pl'Ovideutes que determina0, que 
independente de petição possa qll~lqucr juiz competente ex
pedir ordem de habeas-COl'pllS, desde que no curso de um 
processo vir que alguem está iJlegalmente detido. Cod. art. 3M. 
Para completar a perfeição dellas poucos additamentos são 
precisos: além de regular o systcma das prisões, convinha 
declarar · se que nos intervallos das conferencias do tribunal 
dns relações e supremo tribunal de justiça ou férias podessem 
os pre~idcntes delles expedir por si sós as ordens de habeas
corpus, desde que fossem justas. 

§ 77. Tratemos agora do \'ecurso da concess.io de soltura 
por virtude de ordem de habeas C01'pllS. A lei de 3 de dezembro 
art. 69 § 7°, e Reg. art. 438 § 8° e ú3D § 1° d~lerminárão que 
os juizes de direito e chefes de policia, quando concederem tal 
soltura, recorrão ex-officio para a relação respectiva. 

Este recurso é distribuido a um desembargador, que, depois 
de vê lo, leva o á mesa, onde sOI'Leão-se Lres outros desembar
gadores: nquelle expõe o facto, e estes julgãO. 

O moth'o por que a lei creou este recurso omcial foi para dar 
a um tribunal superior a suprema inspecção sobre tão impor
tante decisãO de um juiz de primeira instancia; e como elle 
não produz cITeit) suspensivo, não oITerece inconveniente al
gum. Reg. art. 445, lei art. 72. 

§ 78. Sobre o habeas-co'-pus, e como elle é estabelecido pela 
legislaçãO fl'aneeza, pÓ de ver-se o respectivo codigo art. 615 
e seguintes; do exame delles, assim como da citada legislaçãO 
ingleza e tambem da nossa, collige- se que o constrangimento 
iIlegal póde nascer da detenção em um lugar illegitimo, em 
carcere privado, e mesmo de uma exigencia forçada de qual
quer outra natureza. 

CAPITULO XVIlI. 

DAS CARTAS TESTE~IUNHA VElS DOS RECURSOS. 

§ 79. Parecrl-nos que ha grande lacuna em não cxpres~a
sarem nossas leis a admissão das cartas testemunhaveis dos 
recursos criminJcs que temos mencionadq. 



- 78 -

A carta testemunhavel não é um novo recurso, e sim um 
instrumento que a parte pede ao escrivão, e quando este ne· 
ga ao juiz superior. no caso de ter interposto algum recurso 
lega,l, e haver o juiz a quo indeferido e denegado injust~mente. 
nlio consentindo que se escreva, ou impedido contra a lei a 
sua expedição. E' portanto o meio unico de resalvar o direito 
das p~rles de uma prepotencia. que sem elle nao teria reme
dio, ptlrque não poderia devolvtT o conhecimento do negocio 
ao juizo superior. 

Nossas Ord. liv. 1° tit. 80 §§ !), 11 e 14 estabelecem os ter
mos I'espectivos, e obrigações dos escriv:íes em casos taes. 
Dellas tratão o Manual Prato capo 14, §, 33; Almeida e Souza 
2". L". capo 28, art. 3°, div. 2'. Per. e Souza. 

Se nos casos civeis são as cartas testemunuaveis admissi
veis, porque por uma razão muito superiOl' não serão nos 
casos crimes muito mais importantes? 

O processo de l'esponsabilidade intentado contl'a o juiz a quo 
não basta para desfazer o gravame de sua caprichosa de· 
cisão, e nem mesmo o habeas-corpus em alguns casos, Suppo
nha·se que um juiz julgou improcedente o corpo de delicto , 
que nlio pronuncia um indiciado que devêra pronunciar, ou 
que commetteu oull'a injustiça semelhante, e que quando a 
parte recorreu della nlio quiz aceitar o recurso; o que cum
priria fazer? 

Já apresentou se um caso desses na Relação, e comquanto 
se reconhecesse geralmente a necessidade d::l providencia que 
admittisse as cartas testemunhaveis, venceu· se por maioria 
não aceita-las, porque a lei as não autorisava expressamente. 

Crear recursos, mas não providenciar de modo que os jui
zes inferiores fiquem impossibilitados de supprimi los, é crear 
garantias incompletas que só vigorão quando a'.:juelles que
rem. 

Nossa antiga legislação dava mesmo em materia criminal o 
aggravo de ord. não guardada, e tal Ve2 por isso não fez men
çãO expressa das cartas testemunhaveis em materia crime. 

Os arts. 674 § 7" e 685 d:: N. R. J. de Porto estabelecem re
gras que, combinadas com o art. 1191, pat'ecem tornar ali 
admissiveis as cal'las testemulllwveis de recursos cl'iminaes. 
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Em todo o caso julgamos que nossas leis devem sanccionar 
mais esta garantia, que póde mesmo servir nos casos de demo
ra intencional por parte dos juizes , para que não expire a di· 
lação legal dos recursos. e nlto se deixe de tomar conheci
mento destes por uma tal causa. 



TERCEIRA PARTE. 

DOI Actos Preparatorios da Accusação. 

§ 80. Entre a pronuncia c a accusação presuppõe a lei a 
existencia de certos actos preparatorios e essenciaes, que serão 
o objecto desta segunda parte de nosso trabalho, em que se
guiremos a ol'dem natural delles, procurando analysar sua 
influencia e formalidades substanciaes. 

CAPITULO PRIMEIRO. 

DOS CIRCULOS DOS JURADOS . 

§ 81. A nossa divisãO judiciaria relativa ao jury nlio é fixa, 
e sim depende das circumstancias estabelecidas pelos arts. 7" 
do Cod., 31 da lei de 3 de dezembro, e 223 do neg., os quaes es
tabelece[ll que em cada Lel'mo em que se apurar o numero de 
cincoenta jurados haverá um conselho delles, e aliás se reuni
ráõ dous ou mais termos para formar o dito conselho. 

No estado de civilisação do paiz e no intuito de fortalecer o 
credito da instituiçao, nossa opinião inclina se a não multipli
car muito taes conselhos • . Mais vale ter poucos circulos com 
bons jurado~ , do que muitos com máos, isto é, compostos de 
homens incapazes de exercer tão melindrosa funcção, porque 
não conheção a immensa importancia della, a alta mOI'alidade, 
firmeza c recticlãO que requer, e os transcendentes perigos que 
provém do abuso da instituiçãO. Accresce ainda que o peque
no numero de jurados que compõe um conselho por si só já é 
um grande mal; diminue-se a garantia da sorte, e tornão se 
elles juizes quasi certos, principalmente por meio das recusa
ções, e então não resta do jury senão o simulacro. 

A Inglaterra é dividida em seis provincias ou circuitos: as 
provincias subdivididas em condados, estes em hund1'eds, e os 
hundreds em parochias e districtos, l'edings, original'iamente 
litings. Blackst., Introd., seco 4', p. 194; Laya, vóI. 1·, Introd., 
seco 4a, div. 2"; Philipps, pago 506. Em cada condado reune-se 
um conselho de jurados duas vezes por anno, assises. Blackst., 
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tiv. L", capo 19, n. 6. Se na propria lnglatena, onde 'ba del'l5& 
população, habitos inveterados do serviço do jury e ,intelligen· 
c·ias Dumel'osas em todas as localidades, assim 'procede se, 
como quereI' em nosso paiz multiplicar o jury, adulterando os 
elementos da instituiçãO P Outr'ora enteo-Hão ali alguns que 
os jurados tirados da viúnhan{;a erão mais habilitados para o 
julgamento por 'conhecerem melhor as partes e testemunhas; 
a experieneia porém demonstrou o contrario, e fez ver que sãe 
mais influenciados pelas circurnstancias locaes, partidos e 
paixões. Por isso ioi que o Stat. do anno 6'° de Jorge IV .(22 de 
junho de 1825) acabou com (} principio de vizinhança. 

Na França ha um jury por departamento: Cod. For. art. 251. 
A divisão juuiciaria de Portugal assemelha se á nossa. N. R. 
:l. arts. 1'0 e seguintes·, 

CA PITÚLO lL 

DA !i!UALIFICAÇÃO DOS JURADOS E JURY ESPEOIAL. 

§ 82. O Cod. arts. 23 e seguintes, lei art. 27, e Reg. ar1. 
224, determinão as condições quequalifieão os -cidadãos come 
aptos para o importante cargo de jurados e quaes as funcções 
que são incompatíveis 'com o exerci cio dessa magistratura. 
O art. 229 do dito Reg. declara além disso, qaaes as faltas ou 
cl'imes que desconceituão os -cidadãos e privão nos da honra 
desse alistamento. 

E' fóra de duvida que os bons ou mãos resultados da institui
çãO do jury dependem essencialmente do systema adoptado 
pela lei para a qualificação dos jurados. NãO podem esperar-se 
decisões justas, nem contar com garanlias fundadas, sem que 
os juizes de facto tenhão certos caracteres capazes de inspirar 
confiança. Os principaes desses caracteres s&o: 1°, uma certa 
intelligencia ou senso claro indispellsavel para bem conhecer 
e avaliar as questões em que tem de ser juizes; sem eUa, como 
julgar com rectidão? 2~, certa abastança, senão riqueza, que 
os ponha a coberto de urgentes necessidades j sem o que não 
poderãõ ter nem ao menos sombra de independencia de carac
ter e opinião, independencia mais que precisa para decidir-se 
por suas convicções e não serem meros instrumentos da von~ 
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til!le Oll influencia Illlleia, indepeildencil ~em a qual não lia 
jurado j 3·, certa consideração e posiÇãO honesta, mórmente 
quanto á sua integriJade, que concilie-lhes respeito ou estima, 
e dê fOl'ça mOI'al ao seu voto. 

Sem estes allributos nlio póde haver boa qualificaçao, e sem 
ella não ba jury, sim um vão simulacro apropriado semente 
para comprometter a instituição, P. fazer da administração da 
justiça uma representação theatral, l'idicula e fatal, um jogo 
de paixões e de injustiças, e emfim uma desmoralisaÇão social 
capaz de compromeller até apropria existencia do estado, por
que aluirá os alicerces da ordem publica. 

As condições que temos referido são allendidas, principal
mente na formação do jury in:;lez, pois que a civilisaçllO 
daquelle povo faz com que bem comprehenda quanto fôra pe
rigoso dar o poder quasi soberano que tem o jurado a homens 
que não possuissem carncter independente, e espirito de jus, 
tiça e probidade. 

O fundamento principal de :; ua qualificação é a propriedade, 
condição que Iig1 o cidadãO á ordem publica, Blackst. ou an
tes Stat. de 22 de junho de 1825. 

As leis inglezas, para dai' maiol' independencia ao espirito 
dos jurar1os, zelar dos principios inseparaveis da classe mili· 
UIl', e para que o serviço desta não soffra, excluem do alistl
mento os oillciaes do exercito e da armada. A escrupulosa 
auençao com que o jury é ali qualificado faz com que consi
gao o seu antigo pensamento. Exant seni01'es duodecim thani, 
et praJfectus cum eis, etjUj'ent super sancttta1'ium, quod eis in 
manus datul', quod no'lint innocelltem aCCUSal'e, nec aliquem no
xiwn celal'e. 

A qualificaçãO do jury francez é feita nos termos do seu Cod. 
arts. 382 e seguintes, donde se vê a restricção que vigora a 
respeito dos empregados que tem vencimentos. A do jury 
americano não differe no essencial da do jury inglez. 

A Nov. R. J. de Porto "rts. 132 e seguintes estabelece os 
requisitos da qualificaçãl) elo jury daquelle paiz. 

§ 83. Os Inglezes, como que para aperfeiçoar ainda mais a 
qualificação do seu jury, inventárão o jury especial, no qual 
só são admittidas alO pessoas mais graduadas dos condados 
por sua riqueza, intelligencia e consideraçao social. Todo o 
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pleiteante que tem receio do jUl'y commum é autorisado a 
requerer um jury especial composto de taes jurados, sem ou
tra dificuldade que nao seja a de alguns emolumentos. Além 
desta garantia, a lei obriga a empregar essejury todas as vezes 
<!ue a corôa é interessada na causa. Estas e outras disposições 
são as que dão ao jury inglez tão alta como gloriosa suprema
cia sobre o'jury dos outros paizes. 

Alguns escriptores oppoem objecções ao jul'y especial, con· 
siderando-o como uma aristocracia, e arguindo que a lei deve 
exigir a qualificação a mais perfeita tanto para elle como para 
ojury commum. Rp.y. vol. 2· p. 49 j Moma 2a, p. 47. Entre
tanto procedâo ou njo esses argumentos a respüto de outros 
paizes, o certo é que a Inglaterra, por seus habitos e ilIustl'a
ção, tira vantagens do seu jury especial, assim como da una
nimidade que exige nas decisões dos jurados de sentença, o 
que prova que o genio dos povos e seus costumes são ele
mentos importantes para decidir da bondade de suas insti· 
tuições. 

CAPITULO IH. 

DA RESPONSABILIDADE DOS JUllADOS . 

§ 84. Além da responsabilidade que os jurados contra hem 
perante Deos e os homens pela inj ustíça de suas decisões, 
reconhecem as leis inglezas sua responsabilidade positiva. 
Elias não tomão conhecimento, nem mesmo perguntáo se de· 
cidirão-se por boa ou má prova, se sua convicçiio foi bem ou 
mal formada, mas punem o caso de peita ou suborno com 
pesada mulLa, e declaração de iufami:1, segundo os 5tH. du 
Henrique VII e Henrique VIII. 

Talvez que esses actos contribuíssem muito pal'a dai' ao 
jury inglez o elevado caracter que tanto o distingue, e que o 
constitue modelo fia instituiçãO. Além da pena annulla-se o 
verdicl, provando·se que os jurado.s aUendêrão a qualquer 
pedido ou suggestão, ou tiverão communicação com as partes 
ou testemunhas. Veja se Blackst. liv. 4° capo 19. 

Nada mais justo do que o principio de responsabilidade dos 
jura(los. Silo funccionarios publicos de alto caracter e impor-
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tante autoridade; sua prevaricação vIcia profundamente a 
i·nstituiçao, infringe a Justiça publir-a e desmoralisa a socie
dade j como não puni-la desde que fôr provada P Nossas leis 
não se expressão especialmente a respeito j mas se alguma da5-
partes intentar a acção criminal de p-eita ou subordo, pensa
mos que não poderá ser privada della, porque a generaH
tlade do codigo penal no,s respectivos artigos inclue sem duvi
da taes juizes. 

A N. R. J. de Porto art. 865· e :1:268 da acção contra os jurados 
por suborno, peita, peculato, concussão. 

CAPITULO IV. 

DASo AUTORlDlADES INCU)IDlOAS DA FORllIAÇÃQ DO JURY. 

§ 85. Segundo o art. 28 da lei e 225 do Reg~ substitutivos 
do art. 24 do God., o alistamento do jury é feito pelos delega
gados da policia, observadas as di~posições p·rescl'iptas nesses 
artigos; é affixada a cópia de alistamento na pGrta da igreja 
parochial, art. 227, para que possão verificar-se as reclama
ções; além do que, deve clar- se·lhe p·ubliciclade pela impren
sa, se houver. 

Remeltiuas as listas ao juiz de direito, convoca este a junta 
revisora, que é compmta por elle, promotor publico e presi
dente da camara municipal lei art. 29, para decidir das recla
mações, e rever o alistamento: concluida a apuI'ação geral é 
ella lançada em livro competente, e publicada, proc~dendo·se 
na fórma do art. 230 e seguintes do Regulamento. 

Na Inglaterra é o sheri1f quem fórma anDualmente a lista 
dos jurados, para o que os constables com os superintenden
tes e juizes das igrejas, á vista dos livros do lançamento dGS 
impostos e conhecimento da propriedade e renda dos cidadãos, 
fazem e remettem lhe as listas parciaes, que são affixadas nas 
portas das igrejas para dar lngat' ás reclamações. Estas são 
julgadas nas sessões dos magistrados de policia. Reunidas as 
listas parciaes, fórma o sheriff a geral; elle e seus agente~ 

são responsaveis pela exactidão de todos os actos respectivos 
(lue devem ser expedidos em termos certos, e punidos com 
multas pesadas. 
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Na França semelhante attribuição pertence ao prefdto, Cod. 
Fr. art. 382 e lei de 2 de maio de 1827; em Portugal as cama. 
ras municip3es, N. R. J. art. 164 c 167. 

A lei deve commetter a formação dojury afunccionarios que 
olfereção illteira garantia de independencia e imparcialidade. 
O, delegados de policia parecem os menos proprios, por isso 
que estão debaixo da influencia immediata do governo, e são 
commissarios seus. Bérenger, tit.l° capo 20 p. 142 e seguintes. 

CAPITULO V. 

DO RECURSO DA INDEVIDA INSCRIPÇÃO OU O~lISSÃO NA LISTA DOS JURADOS. 

§ 86. No capitulo antecedente já indicámos quaes as auto· 
ridades incumbidas dos alistamentos parciaes dos jurados, 
e quaes as que compoem a junta revisora. Para assegurar mais 
a justiça na decisão das reclamações, c,onferio ainda a lei de 3 
de dezembro o recurso que menciona em seu art. 101 e Reg. 
234, recurso que se interpõe para o governo na côrte c presi
dentes nas provincia~. 

O recurso é sem duvida valioso; parece-nos porém que de
vêra ser dirigido a outra autoridade, e não 30 governo. 

Na França elle é intel'posto para o prefeito em conselho que 
decitle provisoriamente, e para as côrtes reaes de appellação 
ou conselho de estado, conforme o fundamento da exclusãO, 
para <> julgamento definitivo, Cod. Fr. al't. 384 e lei de 5 de 
fevereiro de 1817. 

A N. R. J. de Porto art. 167 fórma um conselho de deputados 
das camaras municipaes para decidirem das reclamações, e de 
seu deferimento não dá recurso algum. 

CAPITULO. VI. 

DA URNA GERAL, E GUARDA DAS SllDULAS DOS JURADOS. 

§ 87. Organisada que seja, e apurada a lista geral dos jma " 
dos, manda o Cod. art. 30, e Reg. art. 237, que a junta revisol'a 
faça transcrever os nomes dos alistados em pequenas sedulas de 
igual tamanho, mediante as solemnidades do dito artigo , isto 
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é,leiLura da lista feita pelo escrivao e conferellcia da i sedula s 
verificada pelo promotor, e que deposite as em uma uma 
que será desde logo fechada com tres chaves diversas, CUjOi 
clavicularios designa, e guardada pela respectiva camara mu
nicipal. 

A fiel observancia dos actos referidos neste e nos anteriores 
capitulos é de rigorosa obrigação, não só porque são preceitos 
legaes, como porque do sua preterição póde naScer justo fun
damento para al'guir-se a nuIlidade da qualificação do jury , 
ou do seu primeiro sorteio, e consequentemente de suas de
cisões. Todas estas formalidades são sanccionadas no intuito 
de evitar abusos e de manter a pureza da instituição. 

CAPITULO VII. 

DA nElIIlSS,\ DO pnOCESSO DO ESCRIVÃO DO JURL 

§ 88. Exposta como fica a formaçao do quadro geral dos ju . 
rados, entl'aremos nos pI'eparatorios propriamente ditos da ac
cusação. 

Decretada a pronuncia, e tendo ella passado em julgado, deve 
a autoridade qne a proferio fazer desde logo remessa do pro
cesso ao escrivão do jury respectivo, estejâo ou não presos os 
delinquentes, sejão publicos Ou particulares os delictos , por 
que forão processados, pois que assim determina0 os arts. 
318 e seguintes do Reg. e 228 do Codigo. 

O art. 291 do Cod. Fr. em identi::o caso designa o termo pre
fixo para esta remessa, que segundo o art. 292 é precedida de no
tificação do accusado, quando preso ou afiançado. (N. R. I. 
de Porto art. 1003.) 

Desde que o réo ficou sujeito á accusaçao nao deve haver 
demora alguma na remessa do ~eu processo, salvos os termos 
elos recul'sos pal'a o andamento della: qualquer omissão ares
peito daria lugar á responsabilidade. 
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CAPITULO ViII. 

D.~ REMESSA DO RBO. 

§ 89. O ~rt. 229 do Cod. e 321 do Reg. determinão que se os 
delinquentes estiverem presos, fóra da cabeça do termo em 
que devão ser julgados, sejllo com a prf.cisa antecedencia parll 
ali remeuidos, quando se houver c1~ rtunir o conselho de 
j ul'ados. 

A infracção desta disposiçãO estabeleceria a responsabilida
de do infractor, porquanto a presença do delinquente perant e 
o jury é essencial, e sem ella não ba julgamento: ella prolon
gára indevidamente a prisão. E' de mister attender-se á con
dição de precisa antecedencia, pois que o accusado tem por 
ventura de pro,:,urar ad vogado e ol'denar seus meios de defesa. 

Havendo demora na remessa, o réo póde requerê-la, e no 
caso de indeferimento capricboso, tf:m direito ao recurso de 
habeas-corpus, para ser apresentado ao jury. 

No Cod. Fr. vê·se que o art. 243 e 292 marca0 termo fixo 
para a translação do accusado. quando se acha preso. N. R. J . 
de Port, art. 1025. 
E~tando o réo afiançado, deve ser notificado como depois 

diremos. 

CAPITULO IX. 

DO OJPFERECUf~NTO DO L1BELLO, CONDIÇÕES DELJ~E , E INDICAÇÃO DAS PROVAS 

DA ACCUSAÇÃO. 

§ 90. O Cod. art. 264; lei art. 54; e Reg. art. 324 e 337 man
rlão que o escrivão dojllry, Jogo que receber os processos de 
pronuncia, faça-os conclusos ao juiz municipal, afim de que 
ordene as diligencias necessarias para que possãO ser submet
tidos ao jury. O juiz municipal á visla delles determina que o 
accusador orrereça o seu Iibello no prazo da lei. 

§ 91. Estabelece o art. 340 do Reg., que sómente seráó ai
miuidos os libellos, que além de conterem o nome do réo, 
especificarem o facto da accusação, e concluirem pedindo a 



- 88 -

imposiçãO de pena reconhecida pela lei no gl'~o maximo, mé
dio, ou minimo. Elle é1utol'isa o juiz a IÍ1andar refurmar os 
libellos ineptos, impondo multa aos que os assignarem de 20 
a 60.tt>000. 

Sem duvida é o libello a base da accusaçãe, e tão essencial 
que sem elle não póde proseguir, e por isso mesmo deve en
cerrar as condições; e ministrar os esclarecimentos necessa· 
rios, assim como pedir a pena correspondente. 

Deve ser fei to por drlip-os , narrar as circumstancias que ~g
gravem o f~cto, expondo quandl) possivel o tempo, lugar, e 
precedentes do crime, assim como seus resultados, e reinci
dencias do delinquente, quando existão; e finalmente designar 
com precisa0 o réo, porque é indispensavel firmar a id'entida· 
de da pessoa delle. A definição da palavra libello bem demons
tra quaes as suas condições: é a deducção do crime feita por 
modo legal, aI'ticulando os factos. cuja pl'ova se propõe a 
produzir prua julgar-se se tem ou não lugar a pena. 

Ainda que o réo esteja implicado em muitos crimes, ainda 
que hajão diversos accusadores ou dilferenles delinquentes , 
não deverá apresentar-se mais do que umlibello que compre
benda tudo, salvo se os delinquentes pedirem separação do 
processo. Cod. art. 276, N. R. J. de Porto art. 1102. Nazareth, 
§ 1.72, Cod. FI'. arts. 307 e 308. 

Sobre a apre,entação do libello e suas condições póde vel'
se o dito Cod. Fr. art. 241, N. R. J. de Porto arts. 1087, 109 , 
e 1.105 i er. e Souza capo 16. Os Inglezes exigem que o acto da 
accusação indique o nome do baptismo do réo, o de familia, 
seu estado, profissão, residencia, tempo e lugar do delicto, e 
em certos crimes palavras sacramenLaes que não podem ser 
substiluidas nem POI' outras equivalentes. 

§ 92. Poderá o acto da accusação ou lihello caracterisa r o 
crime ou addicionar outros além dos que farão mencionados 
na pronuncia jl A affirmativa parece não soffrer duvida, nãO 
só porque a lei deixa ao accusador esse direito, como pela na
tureza do pro: esso criminal. A pronuncia não faz mais do que 
examinar se ha crime que sujeite o réo á accusação; não 
e:1tra em exacta e rigorosa classificação delle, não passa de 
um julgamento puramente prepal'atorio. Portanto, se depois 
della novas provas ou esclarecimentos demonstrão que o cri· 
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me é mais grave ou complexo com outros delictos, porque 
enervar a accusação jI Além disso, o réo á vista do libello 
tem tempo para preparar a sua defesa, e seria mesmo mais 
oneroso para elle que se fosse tratar de uma nova pronuncia 
pelos crimes accrescidos. 

§ 93. No fim do libello deve o accusador indicar as teste· 
munhas, declarando seus nomes e residencias, assim como os 
documentos que offerecer. Elle póde requel'er a notificação 
nãO só das mesmas testemunhas que jurárão no summario da 
culpa, como de outras novas de que tiver conhecimento, uma 
vez que o faça desde logo ou ainda em tempo de ser commu
nicado ao réo, isto é, pelo menos tres dias antes do seu julga· 
mento. Assim se infere dos arts. 341 e 343 do Reg., e é doutri· 
na parallela á da N. R. J. de Por. art. 1115, e Nazareth § 137, 

CAPITULO X. 

DA PEnE~IPçÃO DA CAUSA POR FALTA DA APRESENTAÇÃO DO LlBELLO. 

§ 94. Se o accusador é particular e não offerece o seu li
bello no prazo de vinte e quatro horas, que é o designado pelo 
art. 337 do Reg., é lançado delle. Se o crime é particular, O 
lançamento importa a perempçãO da causa, e absolviçãO do 
accusado, dito artigo 220 e 221 do Cod. do Proc. Se pOI'ém é de 
natureza tal que dp, acção olicial, então opera a devoluçãO da 
accusação para o promotor publico nos termo·s do art. 338 
do Regulamento. 

Ao promotor publico dá o art. 339 do Reg. maior dilaçãO, e 
no caso de omissão soffre pena, mas não ha lançamento, pois 
que punido, suspenso e substituido, a justiça publica não de· 
cabe por semelhante falta. 

Parece com effeito justo que se o accusador particular n&o 
produz O libeJlo em tempo seja lançado delle, porque deve 
presumir-se que renunciou á accusação, e não deve o réo sof· 
frer o effeito de sua omissão: o promotor publico porém não 
obl'a em nome seu nem por sua conta, sim por mandado da 
sociedade. 

Julgamos entretanto muito abreviado o prazo de vinte e 
quatro horas dadas ao accusador, mórmente attendendo á 
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falta de advogados que ha nas villas das provincias, longas 
distancias de viagens, e a circumstancia de poder ser o accu-
5ador residente fôra da povoação em que deve apresentar o 
libello. 

CAPITULO Xl. 

DO TERMO ASSIGNADO AO RÉO PARA PRODUZIR SUA DEFESA. 

§ 95. O Cod. do Proc. Crim. art. 255 e Reg. art. 341, orde
não que a notificação ao réo para o julgamento não possa ser 
feita sem que se lhe conceda o tel'mo pelo menos de tres dias 
para apromptar sua defesa. Pôde e deve dar-se· lhe porém 
maior termo sempre que fôr possivel. 

Este prazo concedido ao réo é uma das solemniclades 5ub
stanciaes do processo, e por nenhum titulo lhe pôde ser dene
gado. O accusado tem de procurar um advogado, instrui ·lo 
do facto, e concertar com elle os meios de sua defesa. Tem de 
examinar o libello, informar-se sobre os documentos e teste
munhas olferecidas pelo accusador, considerar as recusaçóes 
dos jur ados, e ver que provas póde oflerecer a prol de sua jus
tificação. 

As leis inglezas nos crimes graves dãO aos réos a dilação de 
dez dias. Blackst. liv. 4° capo 27. O Cod. Fr. concede-lhes cin
co dias, arts. 261 e 296, e além disso autorisa a prorogação 
quando requerida. A N. R. J. de Porto e~tabelece a dilação 
constante dos arts. 1106 e 1107. 

E' tão importante o prazo dado ao réo para preparar sua de· 
fesa, que pensamos que se elle pedir prorogação com funda
mento razoavel deve ser attelldido, tanto mais que para isso 
sãO autorisados tanto os juiz,es municipaes, por argumento de
duzido dos arts. 290 e 324 do Reg., como os juizes de direito 
por identicos argumentos dos arts. 200 § 2·, e 354 do mesmo 
Regulamento. 

Se porém o ré o, á vista do libello, renunciar voluntaria
mente o termo que a lei lhe concede, e pedir desde logo o 
julgamento, porque esteja o jury reunido, não poderá depois 
allegar essa circumstancia como falta da solemnidade, poi! 
que sua renuncia foi espontanea, e a lei não pôde constranger 
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os ré08 a produzir defesa quando nllo queirao. Veja-se Rogron 
commentario ao art. 261 do Cod. Fr. 

CAPITULO XII. 

DA CÓPIA DO LlBELLO, ROL DAS TESTEMUNHAS E DOCUlIIENTOS DADOS AO RBo. 

§ 96. Os sobreditos arts. 255 do Cod. e 341 do Reg. mandãO 
que ao tempo da notificação o escrivão do jury entregue uma 
cópia do libello, documentos e rol das testemunhas ao réo 
quando preso; e se afiançado, logo que elle procure, exigindo 
recibo, que d':lve juntar aos autos. O art. 3112 do dito Reg. 
manda além disso dar vista dos aulOs originaes ao réo ou seu 
procurador dentro do carlOrio do escrivão, e facilitar-lhes os 
traslados que pedirem. 

Estes preceitos são semelhantes aos das leis inglezas e fran
cezas: aquellas mandão dar cópia do acto da accusação indic
tment, cópia da lista dos jurados e rol das testemunhas. 
Blackst. liv. 40 capo 27. Os arts. 242 e 305 do Cod. Fr. mandão 
dar além disso cópia do depoimento das testemunhas. Veja-se 
tambem a N. R. J. de Porto art. 1106 § 10 e 20

, 1007 § 2" 
e 1114. 

Se o réo está ausente, e todavia deve ser julgado á revelia por 
ser o crime afiançavel Cod. art. 233, de sorte que não é pos
sivelentregar-se a sobredita cópia, deve ser citado por edictos 
per trinulldinum liv. 10 e seguintes do D. de publicisjud., Per. 
e Souza 110, 224 e 226. 

A cópia do libello ou acto de accusação serve para certi
ficar positivamente o réo do crime e circumstancias aggra
vantes de que é accusado para considerar sua defesa: o rol 
das testemunhas e documentos informão-lhe da prova quo 
tem de combater, e consequentemente das excepções e suspei. 
ções que possão envigorar a força della. 

No jury inglez, sorteados os doze jurados, e antes dos de
bates, o escrivãO pergunta ao réo se lhe foi entregue a lista dos 
jurados e cópia do auto de accu~ação ; e se elle responde nega
tivamente, suspende-se o process'l e examina-se se com efIeito 
houve tal omissâo. 

A violação destes preceitos, sendo allegada, induziria 
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nullidade, porque roubara meios de defesa garantidos 
pela lei. 

Quando houver mais de um accusado, dever-se-ha dar a 
cada um as sobreditas cópias, ainda mesmo estando todos na 
mesma prisão, porque podem ter diversos advogados ou dif
ferenças entre si. 

CAPITULO XIII. 

DO OFFERECI~IENTO DA CONTRARIEDADE E PREPARAÇÃO DAS PROVAS 

DA DEFESA. 

§ 97. Notificado o réo nos termos expostos, póde elle offe
recer sua contrariedade ou por negaçi'iO ou articulada, como 
lhe convenha, Reg. art. 342. Nella tem o direito de expôr toda 
e qualquer defesa que possa demonstrar sua innocencia, 
justifica-la ou attenuar o crime; usar das excepções de pres
cripçãO, perempção da accusação, de um alibi, e finalmente 
qualquer ouLra, como melhor diremos posteriormente. 

Posto que o réo não seja obrigado a ajuntar contrariedade 
cscripta, fôra conveniente que sempre o fizesse,porquanto ten
do se adoptado o recurso ex-officio nos termos do art 79 § 10 

da lei de 3 de dezembro, muitas vezes é difficil julgar com 
pleno conhecimento de causa, sem que veja-se ao menos o que 
elle oppôz, tendo-se por eschorecimento 8Ó e unicamente as 
razões do juiz de direito. 

Para a prova de sua defesa póde o réo requerer a notificação 
das testemunhas que julgar convenientes, juntar documentos 
e requerer as diligencias necessarias. Com esta doutrina con
cordão o art. 217 do Cod. Fr., e os arts. 1111, 1113 e 1120 da 
N. R. J. de Porto Esta manda dar ao promotor cópia da contra
riedade e rol das testemunhas do réo. 

Ainda mesmo depois da contestação escripta, póde o réo 
pedir a notificação de mais alguma testemunha, uma vez que 
o faça ao menos tres dias antes do julgamento: fôra absurdo 
não entender assim os referidos arts. 342 e 343, porquanto, 
dando-se tal direito ao accusador, como dencga-lo ao réo ? 
Esta intelligeneia é ainda favoreciell pelo art. 274 do codigo, 
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e disposiçãO semelhante da N. R. J. de Port., art. 1115, § 1. o 

Emfim a defesa goza de muitos privilegios. 

CAPITULO XIV. 

DA COllVOCAÇÃO DO JURY. 

§ 98. O art. 325 do Reg. correspondente ao art. 235 do Cod. 
do Proc. ordena que o juiz ele direito, quando tiver de convo 
car uml sessão dos jurados, officie ao juiz municipal respecti
vo, notificando lhe o dia e hora em que ha de principiar a ses
sãO; e que seu oficio seja expedido com a necessaria antici
pação, para que poasa razoavelmente chegar á noticia dos 
jurados, habitantes do termo, e partes interessadas e teste
munhas. (Cod. Fr. arts. 260 e 266.) 

Talvez conviesse que o governo na côrte e os presidentes 
nas provincias designassem épocas fix3s para a convocação de 
que tratamos, não deixando-se tão importante tarefa aos jui
zes de direito, pois que alguns podem ser omissos. fi certeza 
do tempo preveniria as partes, testemunhas e advogados: 
pudera fixar-se os mezes, e não dar arbitrio aos juizes de direi
to senao dentro do seu decurso. 

CAPITULO XV. 

DO SORTEIO DO CONSELHO DOS QUARENTA E OITO JURADOS PARA O 

SERVIÇO DA SESSÃO. 

§ 99. Em conformidad3 dos arts. 326 e 327 do Reg., feita a 
convocação do jury, deve proceder-se aO sorteio dos qua
renta e oito jurados debaixo da presidencia do juiz de direito, 
se estiver presente, e em sua ausencia do juiz municipal,acom
panhado dos dous outros clavicularios, não demorando-se 
esta diligencia senão até o dia seguinte da noticia. 

O sorteio deve nos termos do art. 328 do Reg. ser feito por um 
menor a portas abertas, lavrando-se de tudo termo com a lista 
dos jurados sorteados, cujas srdulas devem ser recolhidas e 
fechadas na urna da sessão. 

A razão pOI' que a lei e8pecialisa todos estes actos, ordena 
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a publicidade e commette o sorteio a um menor, é para evitar 
toda e qualquer fraude, e as~egurar a fidelidade dos actos. 
Entretanto, se ella quizesse ser ainda mais providente, pudera 
mandar primeiro fixar editaes assignalando o dia do sorteio 
com um espaço de 4 ou 6 de intervallo, para que as partes e o 
publico soubessem de antemã.o e pudessem ir presencia-lo. 

Na Inglaterra não havia este sorteio; o sheriff era quem ti
rava do livro dosjurados os que devião servir noju/'y de ac
cusaçiío e de sentença, attribuiçãO perigosa que pela reform a 
do Stat. de 22 de junho de 1825 foi supprimida, estabelecendo
se o sorteio. 

Na França observa-se o art. 388 do seu cOdigo, e além de 
trinta e seis jurados sorteão-se mais quatro supplementarios, 
art. 393, disposiçãO conveniente de que depois fallaremos. O 
sorteio do jury portuguez faz-se na conformidade do art. 171 
§ 1° da sua N. R. J. No j ury americano observa-se disposiçi'io 
semelhante á nossa. 

Os termos da lei relativos ao sorteio devem ser exacta e 
religiosamente observados, pena de nullidade do jury e de 
suas decisões, e de responsabilidade das respectivas auto
ridades. 

CAPITULO XVI. 

DOS EDITAES DE CONVOCAÇÃO DO JURY. 

§ 100. Os arts. 329 e 330 do Reg., e 237 do Cod. do Proc., 
ordenão que o juiz municipal, feito que seja o sorteio, mande 
affixar edilaes convidando nomeadamente os jurados para 
comparecerem no dia designado, penas da lei, editaes que, 
além de lidos e affixados nos lugares publicos, devem ser pu
blicados pela imprensa. 

As disposições do Cod. Fr. arts. 388, 389 e 395 diversificão 
a respeito. O sorteio verifica -se só dez dias antes elo dia da 
reunião do jury, não se publicão os nomes dos jurados por 
editaes nem pela imprensa, intima-se aviso a cada um delles 
separadamente, e oito dias antes da sessão é que dá-se co
nhecimento ás partes dos jurados sorteados. Enlretanto pu
blica-se pOI' editl1es o dia da reunião do jury. 
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o Cundamento destas disposições é a consideraçlio de que 
uma excessiva antecedencia na publicação dos nomes dos 
jurado, póde ser empregada em empenhos e seducções: que 
eUa não serve para obrigar os juizes de Cacto a compare
cer, nem as testemunhas, porque este dever sómente nasce 
das notifica ções pessoaes que lhes são Ceitas, e que para estu
dar as recusações bastão oito dias. 

Posto que estas reflexões nliodeixem de ter algum peso, no
taremos comtudo que como o sorteio dos quarenta e oito ju
rados em todo o caso deve ser publico, não póde prevalecer o 
segredo desejado, póde porém prescindir se de excessiva an
tecedencia, mórmente havendo épocas fixas de reunião. 

Em alguns dos Estados-Unidos publica-se primeiro a reunião 
do jury por editaes, e só aos quatorze dias anteriores á instal
lação do jUl'Y é que sorteia-se o conselho. 

Cumpre não perder de vista que a incerteza dos jura los ou 
a falta de relações entre elles e as partes é uma das mais es
senciaes condições d 1 justiça de suas decisões, um dos ca
racLeristicos do jury imparcial. 

CAPITULO XVIl. 

DAS NOTIFICAÇÕES DOS JURADOS, PARTES E TESTEMUNHAS. 

§ 101. Além de convidados pelos editaes, devem osjurados 
ser individualmente notificados, como OI'denão os arts. 330 
do Reg. e 237 do Cod., sem o que não podem ser punidos 
por falta de comparecimento, porque póde dar-se o caso de 
não saberem da convocação, ou de que seu nome é inclui do, 
apezar dos editaes, mórmente residindo fóra das povoações. 

§ 102. Por iguaes motivos rpanda o sobredito art. 330 noti
ficar igualmente os réos. Quanto aos accusadores, se fôr o 
promotor publico, como eUe intervem nos aclos preparatorios 
do jury, é cla-:o que tem conhecimento da convocação; se fôr
particular, além de que deve cuidar dos termos da accusação 
por si proprio, tem o aviso dos editaes. Veja·se o Cod. Fr. 
art. 395. O réo ausente em crimes afiançaveis é citado por 
editos; mas como taes considerão -se os editaes, e a citaçlio já 
Ceita para orrerecer a contrarieda1e de que já. tratá mos. 
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§ 103. As testemunhas que depoem na formação da culpa 
ficáo obrigadas pelo Reg. arts. 294, 295 e 296 a communicar 
ao juizo qualquer mudança de sua residencia debaixo da pe
na comminada pelo art. 53 da lei. Estes antecedentes são 
calculados para o exacto cumprimento do art 322 do Reg., 
que impõe ao juiz municipal a restricta obrigação, logo que 
tiver conhecimento da época da reunião do jury, de mandar 
nolificar as testemunhas para o fim de impreterhelmente com
parecerem, debaixo das penas da referida lei. 

A dita lei é tao solicita a respeito, que depois de ter pres
cripto seus preceitos, repete~os de novo no art. 330, decla
rando que além dOf editaes expeção-se mandados para a dita 
notificação, que devem ser juntos aos autos com a fé della. 

E"tas disposições não se limitãoás testemunhas, quejuraráõ 
na formação da culpa, mas sim estendem-se ás que são de 
novo ofIerecidas pelo accusador ou réo, como já dissemos fal 
lando do libello e contrariedade. 

Para as notificações porém devem as partes offerecer suas 
testemunhas em tempo, como já tambem ponderá mos ; por
quanto se de um lado não deve tolher-se meio algum legitimo 
de accusação e defesa, de outro não deve pender das partes 
eternisar os processos ou sorprenderem·se reciprocamente. 

Todas estas precauções tendem a obviar a falta das teste
munhas : ella póde adiar ou annullar o processo, e opprimir o 
réo pelo seu retardamento ou renovação. 

E' por isso que nossas leis di a pleno poder aos juizes de 
coagirem as testemunhas a comparecer, necessidade igual
mente! sentida e providenciada pelas leis inglezas, francezas e 
porluguezas. Veja-se Blackst. vaI. 5° p. 38; Cod. Fr. art. 80 
e seguintes e 304, N. R. J. de Porto arts. 959 e 1065 e seguin
tes. Note-se o que esta lei dispõe sobre as testemunhas mo
I'adoras fóra do julgado, arts. 956 e 1120, e doentes, arts. 961 
e 1067. 



QUARTA PARTE. 

D" AccUiação o Julgamento. 

§ 104. Preparatlo O processo e o tribunal nos termos legacs 
que ficãO expressados, tem então lugar a accusação e o 
julgamento. Accusação é a deducção solemne do facto e suas 
circumstallcias em juizo competente, para que á vista della, 
da defesa e pl'O ias de uma e outra parte, decida-se o que fôr 
de justiça. Este importante acto, ou antes serie ae actos, é 
circnmdado de cautelosas formalidades. Vamos entrar em sua 
analyse ; mas antes faremos algumas reflexões sobre o presi· 
dente do jury, accusador publico e defensor oficial. 

CAPITULO PRIMEIRO. 

De PRESIDENTE DO JURY E SUAS ATTRInUIÇÕES. 

§ 105. Será eternamente impossivel removeI' de todo a 
influencia dos juizes de direito sobre o jury ou processo cri· 
minaI; porque pelo menos será eternament ,~ impossivel pre· 
venir a interpretação doutrinaI das leis na sua applicaçã@. 
Como estabelecer uma legislação que regule positiva e especi
ficadamente a infinita variedade de casos e relações entre os 
homens e as cousas no passado, presente e futuro? I 

A lei ou será entendida sempre no seu rigoroso sentido, ou 
terá de estender ou modificar sua intelligencia, conforme os 
casos e segundo sua razão e fim. Na priÍneira hypothese não 
haverá lei, e muito menos justiça para a maior quantidade de 
casos que occorrem por sem numero de modos differentes, 
e isto seria fatal; na segunda temos a irremediavel necessi· 
dade da interpretação, que cumpre confessar muito se ap
proxima do poder de fazer a lei. Além disso, como os juizes 
não podem ser responsaveis sómente por sua opinião, mas sim 
por má fé, como a respeito daquella só se dãO recursos, e não 
responsabilidade, pois que aliás qualquer parte vencida pre
tenderia agita -la, e teriamos uma seria iotermioavel de Laes 
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processos e impossibilidade de administrar a justiça, segue se 
que muito importa ver como se estabelece a magistratura que 
tem de presidir o jury. 

A escolha dos homens, e modo de constituir os magistra
dos valem uma boa parte da instituiçao. 

E' de primeira necessidade dar aos juizes de direito inde
pendencia pessoal filha de certa riqueza ou bons ordena 
dos, certa representação publica, perpetuidade e accessos de 
algum modo dependentes da justiça relativa a seu merito e 
serviço-s. Sem isso nao terão força moral, não excitaráõ o 
respeito, nem seus empregos serão ambicionados pelas capa
cidades. Sem isso, como trilhar sem desvio a estrada da honra, 
não allell(lendo a outra alguma consideraçao que não seja o 
dever e só o dever I Sem dependencia 1 sem esperança 1 Sem 
isso só muita força d'alma é quem escudará o interesse da cau
sa publica e a honra da magistratura. 

Os doze juizes da Inglaterra gozãO de alta consideração, um 
delles preside a côrte do Banco do Rei, outro a côrte de Plaids 
communs, outro a do Echequier, e os nove restantes são 
divididos, pertencendo tres a cada uma dessas importantissi· 
mas côrtes como vogaes. Philips, p. 529. DelJas sahem as 
alçadas compostas de dous juizes que vão para as seis provin
cias, designados por uma cart:l régia, king's commission, para 
julgar nos condados as causas civeis e crimes de seis em seis 
mezes. São recebidos pelo sherilf com apparato, encaminhão
se á igreja, onde se olicia, e são acompanhados com a mes
ma consideração ao jury, circumstancias que não poJem dei
xar de gerar forte e salutar impressão a favor da justiça publi
ca. Por outro lado, cada um delles vence cinco mil libras de 
ordenado. Philips, p. 73; tem direito a uma pensão depois de 
quinze annos de serviço, e não podem perder seus lugares se
não por elfeito de uma representação de ambas as camaras no 
parlamento sanccionada pelo rei. Veja-se Blackst. vols. 1°, 
p. 488; 4°, p. 97; 5°, p. 332 e 404; 6°, p. 118. 

A' vista disto, quando citarem-se exemplos de taes magistra
dos, convém não olvidar as leis que convidaráõ a moralidade 
e as mais altas illustraçóes britannicas para essa gloriosa 
carreira. 

Na França o presidente do jury é um dos conselheiros da 
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CÔl'te Rtal do depal'lamento, deputado para esse serviço e 
ilcompanhado de mais dous membros della, que são substitui
dos nos departamentos em que não ha Côrte Real por dous 
membros dos mais antigos dos tribunae5 de primeira instan
da do lugar. Cod Fr. art. 252, lei de 4 de março de 1831. 

Em relação a Portugal, veja se a N. R. J. art. 88 e seguintes. 
Os juizes de direito que entre nós são presidentes do jury 

tcm diversas e importantes aLlribuições em relação ao dito 
tribunal. Como alguma~ dellas são incorporadas a alguns 
dos actos do processo de que depois faliaremos, trataremos 
aqui sómente daquellas que não estão nessas circumstancias. 

SECÇÃO PRIMEIRA. 

Da attl'ibuição relativa á ordem do julgamento dos processos. 

§ 106. A ordem que o art. 317 do codigo do processo incum
be ao juiz de direito de observar no julgamento dos processos 
dã preferencia: 1°, aos dos réos presos; 2°, á antiguidade das 
pronuncias. Parece-nos entretanto que pÓde regulamentar-se 
esta disposiçãO por modo menos oneroso do que actualmente 
observa-se. Os arts. 240 do codigo e 348 doRegul. obrigão as 
testemunhas e partes a assistir a todas as sessões do jury desde 
a primeira até aquella em que verifica-se o julgamento do pro
cesso em que intervém; no que causão ndO só grave incommo· 
llo e prejuizos,mas impoem semelhante dever sem necessidade. 

Pudéra determinar·se que o juiz de dil"eito, recebidos os 
processos na fórma do art. 239 do Codigo e 347 d') Regul., 
cxam'nasse-os e formasse uma tabella, que deveria mandar 
affixar na poria do tribunal, declarando o dia do julgamento de 
cada cousa, afim de que as partes e testemunhas só entfto fos
sem obrigadas a comparecer. Se no dia aprazado não se po
desse por algum incidente verificar o julgamento, ficaria 
adiado para o seguinte, publicando-se essa circumstancia em 
sessão e reformando-se a tabella. 

Esta é a pratica do jUI'y porlllguez, como póde ver-se na N. 
R. J. arts. 511 e 1127. Além das conveniencias já referidas, ella 
tira ao~ juizes de direito o arbitrio de antcpôr ou preterir os 
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processos discricionariamente, arbilrio que póde decidir da 
perempção da causa ou lançamento do accusador, e até ser 
origem de abuso, consultando a conveniencia da presença ou 
ilusencia de alguns dos jurados. 

SECÇÃO SEGUNDA. 

Da attribuição relativa á policia das sessões e debates das partes. 

§ 107. O codigo do processo, art. 46, §§ 4° e 5° e Reg., 
art. 200, §§ 7° e 8°, autorüão o juiz de direito a manter e re
gular a policia das sessões, chamando á ordem os que della se 
desviarem, impondo silencio aos espectadores, fazendo sabi!' 
os que não se accommodarem, prender os desobedientes ou que 
injuriarem os jurados, e puni-los na fórma das leis. Autorisa o 
outrosim a regular o debate das partes. 

D3 combinação destes poderes devem os juizes de direito 
deduzir as regras muitas vezes necessarias para resolver os 
casos que variada mente se apresentão. Podem faltar a seus 
deveres não só as partes ou seus advogados, como as testemu
nhas e os proprios jurados. Figuremos algumas hypotheses. 

Póde uma das partes injuriar a outra ou ao tribunal, portar
se por modo indigno de estar ante eIle, apresentar- se demente 
ou desobediente, ou em lugar rlella um advogado, testemunha 
ou jurado: o que cumprirá fazer, e sobretudo como continuar 
no processo? 

ConsulLando os arts. 181, 267, 311, 504 e 505 do codigo 
francez, a N. R. J. de Porto arts. 1089, 1180 e 1253, e Blackst. 
vol. 6°, pago 138 e seguintes, achamos algumas resoluções que 
são sem duvida adoptaveis, porque fundão-se em razões claras, 
e são tambem legitimas consequencias de nossa lei. 

Assim, se o caso der-se em relação ao autor em accusação 
privada, e não fôr o de demencia, o juiz deverá adverti-lo; e se 
nada conseguir, além do dever de puni-lo pela injuria ou 
desobediencia, poderá retirar-lhe a palavra, dando-a a seu 
advogado, se tiver, e proseguir ulteriormente no processo, pois 
que sua condllcta criminosa não é razãO sufficiente para o 
adiamento da causa. No caso porém de demencia repentina, 
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deverá devolver-se a accus ação a um curador ou ao promotoi' 
publico, nos termos dos arts. 72 e 73 do codigo do processo, 
verificando· se isso na mp-sma sessão se o jury já esliver sorA 

teado, pois que pOi' effeito do sorteio adquirirão as partes o 
direito de ser por elle 'j ulgadas. 

Se der-se o caso de injuria ou desobcdiencia da parte do réo, 
teremos as regras, que expenderemos quando tratarmos do 
seu interrogatorio ; se fôr porém o de demencia, deverá adiar
se o julgamento, porque em estado táo miseravel a lei não deve 
consentir que seja accusado um homem que não pôde defen
der-se, e nem soffrer a pena ainda quando condemnado fosse. 

Relativamente aos advogados, se depois de advertidos se não 
corrigirem, poderá ser-lhes denegada a palavra, sem prejui
zo da pena em que tenhão incorrido; e como a causa pOl' 
isso não deve ser adiada, terá o accusador de nomear ali mes' 
mo, mediante alguma dilação, outro advogado, e com elle ou 
sem elle proseguir se ulteriormente. Outro tanto cumprirít 
observar-se a respeito do advogado do réo, devendo comtu· 
do o presidente do jury dat'·llte um defensor, se elle por si 
mesmo nãO O puder obter durante o razoavel intervallo que lhe 
fôr concedido. 

Quanto ás testemunhas, além dos meios de coacção que a 
lei autorisa para seu comparecimento, ellas são sujeitas ás 
penas de desobediellcia, ou de outro qualquer crime que com
meltão. 

Finalmente, os jurados são tambem sujeitos ás penas de 
desobediencia, caso se opponhão ao cumprimento de ordens 
legitimas do presidente do jury, como se algum não quizesse 
prestar juramento, ou fazer parte do jury, quando devesse, 
ou casos semelhantes, que só rara vez ou nunca aconteceráõ, 
attento o caracter dos juizes qualificados por sua moralidade, 
posiÇãO social e honradez. A daNe porém, nem por isso fica
ria o processo adiado: o jurado seria punido, e substituido , 
fazendo se de tudo mençãO na (lcta. 

A respeito dos espectadores tem o presidente do jury pode
res latos, não s6 em relação á boa ordem dos trabalhos, como 
á segurança do tribunal, poder discricionario de que deverá 
usar prudente e convenientemente. 
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Veja o Cod. FI'. arts. 267 e 268, e N. R. J. de Porto arts. 483. 
:1089. 1141 e 1143. 

SECÇÃO TERCEIRA. 

Da attribuição de instruir os jurados sobre o direito, e lembrar meios 
de descobrimento da verdade. 

§ 108. O Cod. do Proc. arts. 46 §§ 3· e 6°, e Reg. art. 200 
§§ 6° e 9°, dão aos juizes de direito as attribuições de instruir 
os jurados, dando lhes explicações sobre os pontos de direito 
relativos ao processo, e sobre as suas obrigações. sem que 
manifestem ou deixem entrever sua opinião sobre a prova; e 
de lembrar ao conselho todos os meios, que julgar aiuda ne · 
c~ssarios para o descobrimento da verdade. 

Os arts. 267 e 268 do Cod. Fr. expressão-se assim: - O presi
dente do jury é encarregado de dirigir os jurados no exercício 
de suas funcções, de expôr-Ihes o negocio sobre que tem de 
deliberar, de recordar-lhes seu dever, de presidir toda a ins
trucção. Elle é investido de um poder discricionario. em vir
tude do qual póde decidir sob sua responsabilidad~ tudo 
quanto crer uti! para o descohrimento da verdade; e a lei en
carrega sua honra, e consciencia de empregar todos os seus 
esforços para favorecer sua manifestação. 

A N. n. J. de Porto art. 539 § 7° manda lançar na acta os es-. 
darccimentos dados pelos presidentes do jury; disposiçao 
que parece mui conveniente para resguardar tão importante 
allribuiçáO, que a lei não póde deixar de conferir. e de que a 
integridade e honra do magistrado jAmais deve abusar. O 
abuso no caso dos assumplos desta secção, ou outras deste 
capitulo, dãO lugar não só ao recurso, que indicaremos, mas tam
bem á nullidade do processo segun(lo sua gravidade. Veja Bé
renger, tit. 2° capo 2° §§ 5° e 8°. 
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SECÇÃO QUARTA. 

Da attribuição de decidir os incidentes relativos 11 ol'ganisoção do 
processo, e as questões de direito. 

§ 109. O Cod. do Proc. arts. 281 e 285, lei art. 71, e Reg. 
art. 438 §§ 9 e 10, conferem aosjuizes de direito as attribuições 
de decidir sobre as questões incidentes, ou respeitem a orga
nição do processo, ou versem sobre quaesquer diligencias, ou 
sobre maleria de direito. 

Em relação á primeira attribuição, além dos casos e~pecifi
cados nos arts . 3-53 e 354 do Reg., podem dar se muilos outros, 
como questões de identidade das partes, notificações, ou fal· 
ta de testemunhas, exames, direcção dos trabalhos, adiamen· 
to do processo, etc. : fôra portanto grave omissão não expressar 
esse poder do presidente do jury, poder que é indispensavel, 
e entretanto importantissimo, porque muitas vezes imprimirá 
modificações taes no processo que hajão de decidir de sua 
sentença. E' por isso que com muita sabedoria a lei eSl'lbelece 
recurso de actos taes , como veremos na secção seguinte. 

A segunda atlribuiçãO é igualmente importantissima, e in· 
dispensavel. O que são porém questões de direito? Varios au
tores tem pretendido defini-las por modo claro e distinctivo 
das questões de facto: a definição é diflicil pela precisão que 
demanda; julgamos porém bastante dizer que são aquellas 
que respeitão a applicação da lei, e intelligencia della na con
sideração de um facto dado. O meio pratico de distingui-las 
está em recordar o principio garal, - os jurados pronuncião 
sobre o facto, e os juizes applicão a lei. 

Veja-se o Sr. AragãO, capo 12, Philips. capo 6°, onde pondera 
quanto importa a impaIcialidade, e justiça de taes decisões 
do presidente do jury. 

A questão de competencia do jury , de legitimidade das par· 
tes, etc. , sao certamente questões de direito. 
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SECÇXO QUINTA. 

Dos recursos das utl.ribuições ou decisões intcrlocutorias dos juize. 
de direito . 

§ 110. Os sobl'editos arts. 281 e 285 do COd., 71 da Lei, e 
438 § 9' e 10 do Reg., dão recurso das decisões dos juizes de 
direito, resultantes de suas attribuições enumeradas, não só 
nas secções antecedentes, mas tambem de outros de que de
pois trataremos. 

Sobre a necessidade de semelhante recurso não pôde haver 
questão; o que porém parece·nos inteiramente extraordinario 
e irrdlectido é que se lhe désse a natureza de um aggravo cri
minal, como a lei conferio-Ihe. 

E' um verdadeiro absurdo o não reduzi.lo a aggravo no auto 
do processo, não só porque assim importa para conhecer-se 
em tempo se a deci~ão recorrida affectou ou não alguma for
malidade substancial deIle, como para não gerar contlictos 
entre a relação e o jury. Supponha-se que foi interposto pela 
fôrma a~tual um tal recurso. Como elle não é suspensivo e o 
processo segue seus termos, pôde dar-se o caso de ser julga
do e haver protesto para . novo jury, pender a causa deste, e 
entretanto baixar o provimento do dito recur30 profcl'ido pela 
relação. 

Em virtude do provimento do recurso, talvez devêra proce
der-se a alguma diJigencia e novo julgamento, salvo ainda. o 
protesto por novo jury. Em virtude porém daquelle protesto ou 
de uma appellação já processada, e expedida em consequen
cia da segunda decisão do jury, outro devêra ser o andamento 
da causa; e no con1licto de taes decisões, o que observar jl 

Parece-nos por isso mais acertada a düposiçãO do art. 1190 
da N. R. J. de Port., que para o etfeito creou os aggravos no 
auto do processo, pois que é o recuI'so appropriado. E' mes
mo de notar que, permittindo a lei que laes recursos possão 
ser interpostos dentro de cinco dias, tem a parle a extraordi
naria faculdade de poder esperar a decisão do jury, para de· 
pois de conhecida usar ou não delles I 
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CAPITULO 11. 

DO PRO~IOTOR PUBLICO. 

§ i11. Nos tempos antigos a accusação era deixada ou ao 
omcio do juiz ou a qualquer do povo, como um direito do cida
dãO. Já vimos anteriormente, Parto i", capo 2°, § 33, os graves 
inconvenientes que lIa em confundir em urna mesma pessoa 
os cargos de juiz e de accusador. A accusação, corno acto es
pontaneo, nem é possivel, nem conveniente no estado actual 
das sociedades. Nossos costumes e l'elações nãO a permitlem 
senão quando ha interesse directo e grave; e mesmo nesse 
caso, é quasi sempre apaixonada. Assim, tornar se-hia ou 
illusol'ia, e os crimes impunes, ou acompanhada de 01ios, O 
que tambem deve ser estranho dos tribllnaes de justiça. 

E' por isso que as sociedades modernas tem organisado o 
ministerio publico como necessidade indispensavel para admi
nistração criminal. No capo 2°, secção 2\ § 28, já dissemos 
alguma cousa a respeito; julgamos porém o assumpto tão im
portante, que reproduziremos nossas reflexões para acompa
nha-las de mais algumas observações. 

A N. R. J. de Porl. creou e ramificou o minislerio publico 
perante todos os tribunaes criminaes. Junto ao supremo tribu
nal de justiça serve o procurador-geral da corôa, art. 2l!; elle 
é o superior de lodos os membros do ministerio publico, a 
quem dá as instrucções convenientes. Perante cada relação ba 
um procurador régio, art. 52, cujas atlribuições são enumera· 
das nesse e seguintes artigos. Em cada juizo de direito serve 
um delegado do procurador régio, art. 90; e perante cada juiz 
ordinario, um subdelegado do mesmo, art. 128. Nos crimes 
particulares só podem accusar as partes offendidas, art. 866; e 
nos publicos, só o ministerio publico, e com elle as partes 
particularmente offendidas, arts. 865 e 939. 

O Cod. Fr., arts. 1° e 63. não dá a acção criminal senãO 
ao ministerio publico, dando á parte ofIendida sómente a civel 
para a repar::ção do damno. O oITendido póde com tudo asso
ciar-se a aquelle, fornecer-lhe todos os esclarecimentos e pro-

1l~ 
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vas, fiscalisar seus actos e usar de recursos. Para esse fim ha 
junto á côrte de cassaç1io o procurador geral do rei; junto 11 

cada côrte real de appellação um procurador geral; junto a 
cada tribuml de primeira instancia um procurador do rei, de
creto de 10 de agosto de 1810; e junto a cada tribunal de poli
cia correccional, um commissario que serve como agente do 
djto ministerio. Cod., art. 144. 

A Inglaterra tem seus procuradores reaes, Attorney; e ou
tros agentes publicos, Blackst. vol. 4°, p. 43 e 435, vol. 5°, p. 
144, vol. 6°, ps.146 e 182, vol. 1°, p. 294; Philipps, p. 527. 

O ministerio publico é uma modem a e importante institui
ção; elle substitue o principio do odio, paixões e vingança 
privada pelo principio da lei e imparcialidade da justiça pu
blica, suppre a falta de meios da accusação. 

Na escolha porém do pessoal delle deve haver a mais séria 
attenção, porque a elle é confiada a acção das leis, a defesa da 
sociedade e da ordem publica, a segurança e tl'anquillidade 
dos cidadãos. Bérenger, til. 1°, capo 4°; Faust Helie, ~· ol. 2°, 
ps. 91 e seguintes; AragãO, p. 119. 

Quando a sociedade toma a si a accusação d1:>s crimes gra
ves, como na legislação franceza, não esbulha por cerlO O 
cidadã) oITendido de um direito. A acção publica per~ence á 
sociedade, e o direito desta deve prevalecer sobre o daquelle; 
ella responde pela ordem publica, e aqllelle não pótle ter outra 
pretenção justa senão de ver o crim e punido, que é exacta
mente para que o ministel'io publico trabalha. 

O nosso codigo creou os promotores publicos, mas sem 
agentes, como já ponderámos quando tratámos da denuncia; 
parece· nos de urgente necessidade aperfeiçoar entre nós esta 
instituiçãO, sem a qual não póde havei' boa administração cri
minal. 

O art. 30 da lei de 18 de setembro de 1828, e 32 do decreto 
de 20 de dezembro de 1830, já estabelecêrão o principio exac
to das a~cusações publicas perante O tribunal supremo; Cllm
pre cxtendê-Io aos demais tl'ilmnaes de justiça criminal. 
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CAPITULO lU. 

DO DEFENSOR PUBLICO. 

§ 112. Ao par do ministerio publico fôra conveniente que 
existisse um defensor publico. Nada nos parece mais generoso 
e grande do que tomar a sociedade a si a tarefa de fazer exa
minar cuhl:Hlosamente se o indiciado é OlI não cl'iminoso, e 
dar-Ioe quem o defenda quando elle não tem. 

Sem um defensor não é mesmo possivel esclarecer os deba
tes e illustrar a consciencia dos jurados. Se a parte não sabe 
inquirir suas testemunhas, contestar as contrarias, explicar 
os factos, e finalmente defender-se, todo o processo se resen
te, e póde a verdade tornar-se duvidosa, pois que a discussão 
muito importa para palentea la. 

a art. 294 do Cod. FI'. maneIa dar defensor omcial ao 
réo quando elle não tem, considerando que a defesa é de di
reito natural, que na falta della póde o accmado perder a 
presença de espirito e compromelter sua causa, ainda quando 
innocente. 

A N. R. J. de Port., arts. 1.107 e 1.109, estabelece igual dispo
siÇãO, e por um modo que pudéra tornar-se pratico entre nós. 
a jury americano tambem dá defensor ao réo. 

Essas duas legislações ligão a pena ele nullidade á pretedçao 
dessa formalidade substancial, digna sem duvida de imilação. 

Posto que no jury inglez não observe -se uma tal regra, cum
pre todavia attendel' que em iguaes casos o juiz presidente 
encal'rega-se de defender o réo, dirigindo o e examinando 
escrupulosamente tudo quanto pócIe sel'Vil'-loe de justificação 
ou de allenuar o deJiclo. 

Nosso codigo nãO ohriga os juizes de direito a dai' defensor 
ao réo, excepto se elle é mellOI' ou pessoa miseravel, mas tam
bem não prohibe, pelo que parece, que a melhor pratica será 
a de observar esse principio protector, de summa equidade e 
razão natural desde já. l'óde o réo não ter meios de consegui!' 
que alguem o defenda; opprimIdo, sem ouvir uma palavra de 
consolação no momenLo do seu infortunio , não perderá toda a 
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coragem e não comprometterá sua hberdade ou vida? Accuse 
a sociedade o crime, e defenda o homem, que talvez seja in· 
Docente I 

CAPITULO IV. 

DO LUGAR, DIA, HORA, PRESENÇA DO JUIZ, E SIGNAI. DA ABERTURA DA SESSÃO 

DO JURY. 

§ 113. Os art. 237 in fino 287 e 334 do Cod. do Proc. orde
não que as sessões do jury sejão feitas em casa publica, e na 
falta della no consistorio de alguma igreja, providenciando as 
camaras municipaes quanto fôr de mister a esse respeito. A 
audiencia do jury deve sem duvida fazer-se não só em lugar 
legitimo, mas tambem decente, e quando possivel magestoso. 
O apparato dos tribunaes, o respeito que devem in<pirar influe 
sobre a imaginação do povo, das partes, e das testemunhas, 
e gera impressão salutar que não deve ser desprezada, e 
muito menos contrariada pelo aspecto ridiculo do lugar. Con
vém que estabeleça-se a pratica de declarJr- se nos editaes da 
convocação do jury o lugar em que elle tem de reunir-se, 
principalmente quando houver mudanç<t, pois que póde essa 
circumstancia influir sobre o mais ou menos prompto compa
recimento das partes. 

§ 114. Os art. 235 e 238 do·Cod., e 325 e 344 do Reg., exigem 
que no edital da convocação do jury se declare o dia e hora 
em que tem de abrir- se a sessão, e que efIecti vamente então 
se abra. Em verdade, se ella se abrisse antes, ou inesperada
mente, fôra absurdo infligir pena alguma, ou privar de algum 
direito aos jurados, partes, ou testemunhas que faltassem á 

chamada. A sentença que julgasse perempto o direito de as
cus ar ou outra qualquer decisão prejudicial seria certamenle 
nulla: deve portanto constar da acta qne o preceito da lei foi 
observado. 

§ 115. O Cod. do Proc. art. 238, e Reg. art. 344, exigem a 
presença do jUiz e escriviiO para que possa abrir-se a sessão; 
e o signal do toque da campainha, que é um modo de advertir 
as partes, jurados e testemunhas, afim de apI'esentarem· se na 
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sala da audiencia. Outl"ora o sino das camaras mUUlClples 
fazia o aviso das audiencias dos tribunaes. Assim é que este 
acLO que parece minucioso tem fins importantes, destina se a 
evitar os inconvenientes que resultariao de uma falta invo· 
luntaria. 

CAPITULO V. 

DA PUBLICIDADE DAS SESSÕES. 

§ 116. Os art. 259 e 288 do Cod. do Proc. declara0 que as 
sessões do jury serão publicas, excepto quando os jurados re· 
colherem se para a sala de suas conferencias, afim de pronun
ciar sua decisãO, art. 270. 

A publicidade do processo criminal é congenita com a insti· 
tuiÇãO do jury e observada em todos os paizes em que ella vi
gora. E' uma valiosa garantia que faz do povo o fiscal da exe
cuçãO das leis, que contém os abusos, e gera a convicção da 
justiça publica, convicção que robustece a força moral das 
mesmas leis. Diz mui bem o Sr. Aragão em sua Instituição do 
Jury Criminal, que a lei, ou a justiça publica não deve imitar o 
crime escondendo-se. 

A publicidade é pois uma das formalidajes substanciaes que 
devem ser observadas; todavia ha casos em que eIla, ou ao 
menos os debates pOdem offender o decoro devido ao pejo, c 
costumes publicos, como na hypothese do art, 219 ou 250 do 
Cod. Crim. Bom fôra que a nossa lei providenciasse a res
peito. (Cod. Fr. art. 309). 

CAPITULO Vi. 

DA CONTINUIDADE DOS ACTOS DA SESSÃO. 

§ 117. Notaremos neste lugar que das disposições do Cod. d'O
Proc. claramente se infere que de~de o começo da sessão· 
até a publicação da sentença os actos della devem ser conti
nuos e não intel'rompidos por qualquer assumpto estranho á 

causa. O presidente do jury não póde mesmo suspendel' os 
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lI'abalhos senãO por curto intervallo no caso de fadiga. Esta 
regra porém não comprehende a hypothese de dever por al
gum incidente legitimo ficar a causa adiada para outra sessão, 
ou julgar-se perempta. 

Identica é a disposiçãO do art. 353 00 Cod. do Proc. FI' ., e 
das leis inglezas, e N. R. J. de Porto art. 1086, 1137, e 1181. 
Com effeito, encetados os trabalhos e exame de um processo, 
nenhuma razão póde autorisar sua interrupção ou adiamento 
senão nos precisos casos da lei. Este preceito é demais con
cordante com o da incommuuicabilidade do jury, e calculado 
tdmbem pela conveniencia de não desvairar a attenção dos 
juizes de facto, e distrahi-Ia do encadeamento dos actos , e 
viva IemIJrança de suas ligações e valur. Portanto, ainda 
quando muito se demorem os termos de um processo, nada 
justifica sua interrupção; elle deve ser decidido, ainda quando 
absorva mais de um ou dous dias. 

CAPITULO VII. 

DA ABERTUIIA DA URNA, VERIFICAÇÃO PUBLICA D,~S SEDULAS, E SEU RE

COLIII~IENTO DE NOVO . 

§ 118, O art. 344 do Reg" cuja doutrina corresponde á dos 
art. 238 e 259 do Cod. do Proc., manda que, aberta a sessão do 
jury, o juiz dedíl'cito abra a urna e verifique publicamente que 
se achão todas as 48 sedul'ls; e que assim feito as recolha 
outra vez á mesma urna. 

Deve pois o juiz de direito fazê las contar em voz alta pelo 
escrivão, e annunciar que se achão todas. As sedulas dos no
mes dos jlll'ados que fôrem dispensados, ou multados, devf'm 
Ilepois ser retiradas da urna para o elfeito declarado no art. 
333 do Reg" e pelo contral'Ío devem nella ser recolhidas as 
dos jurados que fôrem chamados para sllpprir a falta de ou
I ros. Em tollo o caso, sómente devem continuar na urna as se
dnlas dos nomes dos juizes de facto que elfecLivamente estive 
rem servindo. 

Taes formalidadeJ dirigem -se a evitar omissóes ou aIJuso s 
que podem nascer de um descnido , ou de parcialidade , já na 
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passagem das sedulas da urna g(Tul para a da sessão , já pOI' 
defraudação posterior que as reduzisse ao numcro pretendido, 
designando juizes certos, cujas opiniões ou conveniencias se 
conhecesse. 

A verificação, por isso mesmo que é publica, e feita em pre' 
sença do accusador e do accusado, fornece garantia contra a 
possibilidade de qualquer abuso. Seria conveniente que a cha
mada das partes precedesse sempre o acto de verificação. Em 
todas as suas disposições as leis criminaes devem não só fazer 
justiça, mas convencer disso os culpados e o povo. A razão 
folga quando vê o cuidado e reflectida attenção que eIlas em
pregão para assegurar os direitos dos proprios delinquentes. 

CAPITULO VIU. 

DA CHA1IADA DOS JURADOS. 

§ 119. O art. 344 do Reg., e 238 do Cod. do Proc. mandão 
que depois de conferidas as Eedulas o escrivão faça a chamada 
dos jurados para VCl'-se os que estão presentef, e se cm nume
ro legal. 

A pratica observada é de fazer-se a chamada por uma lista; 
parece porém que melhor fôra determinar· se que, conferidas 
as sedulas em vez de serem logo recolhidas novamente na 
urna, por eIlas se fizesse a chamada; e que, á proporção que 
cada um dos jurados responeIesse, se depositasse seu nome na 
urna, como prescreve o art. 399 do Cod. FI'. Além de que, seria 
esse o melhor meio da verifi:.;ação de que fallámos anterior
mente; conseguira se tambem a prova de identidade dos no
mes, pois que póde haver uma duplicada, ou qualquer outro 
erro. 

A acta deve mencionar o facto da chamada, pois que sem ella 
n&o ha meio dl~ saber-se se existia numero legal de jUI'ados. 
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CAPITULO IX. 

DA DISPENSA E MULTA DOS 1URADOS. 

§ 120. O Cod. do Proc. art. 238 e 31:\, que foi modificado 
pelos art. 103 e 10~ da lei, e bem assim o art. 345 do Reg. , or
denão que, feita a chamada, o juiz d'l direito tome conheci 
mento dos jurados que faltarem, ou que tendo comparecido 
retirarem-se, e de SUIIS escusas, dispensando-os, ou multan
do-os na quantia de dez a vinte mil réis por cada dia de sessãO, 
como fôr justo. 

Os art. 396, 397 e 398 do Cod. Fr. estabelecem disposições 
semelhantes: os jm'ados inglezes sãO tambem sujeitos á multa. 

Seria para desejar que os jurados se compenetrassem bem 
da alta importancia do jury criminal, do serviço valioso que 
fazem ao paiz e !lOS Seus 'proprios direitos; e consequente
mente que não houvesse occasião de impôr-lhes tal multa. Os 
jurados dispensados ou multados que posteriormente compa
recerem devem entrar em exercicio, exclui dos os que por ven
tura fossem chamados para substitui-los, porquanto a dispen
sa ou multa não tira-lhes o caracter de juizes chamados para 
a sessão, e seus subtitutos sómente servem em sua falta . A 
acta deve mencionar o numero dos illultados ou dispensados, 
para que possa conhecer-se se restava numero legal para a 
sessão, assim como o caso de seu posterior comparecimento. 

CAPITULO X. 

DO INTEIRA~IENTO DO NU~IERO LEGAL DOS JURADOS E ADIA~lIlNTO DO 

PROCESSO SE FÔR NECESSARIO . 

§ 121. O Cod. do Proc. art. 238, 259, 314 e 315, lei art. 107, 
e Reg. art. 345 declarão, que o conselho dos jurados constará 
de 48 membros, mas que todavia haverá sessão uma vez que 
se achem presentes 36. Determinão mais que se por elIeilo das 
dispensas ou multas não poder obter-se este numero, os jura
dos presentes nomêem d'entre os ali stados tantos quanto fÔl'em 
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necessarios para inteira.lo, preferindo os que mais prompta
mente pOderem comparecer, os quaes serão logo chamados, 
e se apresentárão, pena de multa. 

O art. 346 do Reg, declara que, se depois de uma razoavel 
espera não se poder completar o numero legal, levantar se-ha 
a sessão, adiando-a para o dia seguinte, e providenciando-se 
entretanto pat'a que então haja o dito numero. 

Entre os Inglezes, se faltão algullsjurJldos, o sheriff ali mesmo 
nomeia seus substitutos d'entre os que estão presentes, como 
espectadores, ao que chamão tales de GÍl'cunstantibus, e senão, 
dos que mais facilmente podem comparecer. Foi desta pratica 
que nossa lei deduzio seu preceito semelhante. Ha todavia nis
to, diz o Sr. Moura, um grande abuso, porque, faltando de 
ordinario muitos jurados, succede que quasi sempre appare
cem no tribunal certos individuos de proposito para serem 
escolhidos, individuos que fazem algumas vezes disso meio de 
lucro. Sem duvida que tal expediente é sujeito a muitos abu
sos. Póde uma das partes saber de antemão da enfermidade 
ou impedimento de alguns jurados, e alliciar outros do aliso 
tamento geral para que vão assistir os trabalhos, com o fim de 
serem chamados para o julgamento, bastando para isso obter 
a cooperação de um dos sorteados para a sessão, que indi· 
que-os no acto do inteiramento, abuso que póde verificar- se 
ainda mesmo a respeito dos que não estejão presentes. 

§ 122. Melhor é certamente a pratica do jury francez. Se 
não obtém-se o numero legal dos jurados, chamão ·se primei
ramente os jurados supplementarios que por previsão já tem 
sido sorteados de antemão para este caso, ou para igual falta 
por eiIeito de recusaçóes. Se ainda assim não completa-se o in
dicado numero, então o presidente do jury til'a por sorte tantos 
nomes d'entre os jurados moradores na respectiva cidad~ ou 
villa quantos necessarios sãO. Vejão-se os arts. 388 e 393 do 
Cod. Fr. 

Na verdade, feito o alistamento geral dos juraàos que devem 
servir no anno, e recolhidas todas as sedulas de seus nomes 
na urna geral, pôde do mesmo alistamento, e sem prejuizo delle, 
formar-se um outro especial que contenha sómente os nomes 
dos jurados moradores dentro da cidade ou villa em que se 
reune ojury, e recolher as respectivas scdulas em urna se-

15 
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parada. Quando fôr entregue ao juiz de direito a urna dos 
48 jurados sorteados para a sessão, póde ser-lhe tambem en
tregue esta outra, que chamaremos subsidiaria, e occorrendo 
as faltas de que tratamos, procedel'-se· ha ao inteiI'amento por 
meio de sorteio das sedulas nella contidas. 

Semelhante providencia evitará os abusos que já indicámos 
sem que olfereça inconvenientes. Póde succeder que o sorteio 
das 48 sedulas chame para a sessão a maior parte dos jurados 
moradores dentro da cabeça do termo, inutilisando assim a 
maior parte das sedulas da urna subsidiaria; mas é muito 
improvav.cl que chame todos, e ainda quando assim ' succe
desse, a pratica actual não resalvará esse mesmo inconvenien
te, e o abuso na indicação dos jurados mais vizinhos. En
tretanto, prevendo a lei esta simples possibilidade, deveria 
determinar que em tal caw adiada a sessão se procedesse a 
sorteio da urna geral para o preciso inteiramento, preferindo 
certo raio de distancia. 

O methodo de supprir as faltas pOI' nomeação em vez da sor
te é o peior de todos; eIle adultera a instituição e designa 
juizes certos, e pOI' ventura parciaes. 

CAPITULO Xl. 

DA CHAMADA DAS PARTES, FALTA DE COl\1PARECI~IENTO DELLAS, ESCUSADO

RES, E ADIAAIENTO DO PROCESSO. 

§ 123. Os arts. 240 e 259 do Cod. do Proc •• e 348 e 351 do 
Reg. ordenão que, formado o tribunal do jury, o porteiro im
mediatamente faça a chamada dos réos presos, soltos ou afian
çados, e dos accusadores ou autores, á porta do tribunal em 
altas vozes; e que de assim o haver cumprido passe certidãO, 
que deve ser junta aos autos. 

A chamada das partes é essencial, pois que sãO as pessoas 
interessadas na causa, e não podem perder seus direitos senão 
nos precisos termos, e mediante as formulas da lei. A falta de 
comparecimento dellas traz eonsequencias importantes, de 
que vamos tratar nas sessões seguintes. 
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SECÇÃO PRUIEIRA. 

Falta de comparecimento do accusadol'. 

§ 1211. O Cod. do Proc. Crim., art. 2111, que se refere aos 
arts. 220 e 221, e o Reg., art. 3119, ordenão que, se o autor ou 
accusador não comparecer no acto da chamada, nem man
dar escusa legitima, embora tambem não compareça o réo, o 
juiz de direito declare perempta a accusação uma vez que ella 
proceda de queixa ou acção particular; mas que, se o crime 
fôr daquelles em que tem lugar a denuncia, então em vez de 
julga-la perempta, mande que o promotor siga nos termos 
ulteriores. 

Para que o juiz de direito não interrompa a sessão do jury, 
quanto aos demais processos, e possa com toda a attenção j ul
gar a perempção ou devoluçãO da accusação ao promotor, 
ordena o art. 350 do Reg. que, verificado o lançamento, sejão
lhe os autos conclusos, e ouvido o dito promotor, mande então 
dar haixa na culpa ou proceder ulteriormente por parte da 
justiça. 

Estas disposições estão de -accordo com o que nossas leis 
determinão a respeito da acção privada e publica, e apresen· 
tação do libello no termo legal. Desde que ellas dividirão os 
crimes em duas classes, sendo a primeira daquelles que tém 
por principal caracter a olTensa ou lesão individual, e a se
gunda daquelles que alTectão mais de perto a ordem social ou 
interesses geraes, era de mister que fossem consequentes nos 
termos dos respectivos processos. 

Se a accusação é puramente privada, e o autor não comparece, 
a lei presume que elle renunciou o direito que tinha, que não 
quer usar dtlle, ou ao menos não o tem em apreço. Além dis
so, não deve depender do queixoso demorar o julgamento e 
conservar um individuo onerado dos trabalhos e solTrimentos 
de uma accusação que deixa de agitar em seus legitimos ter
mos. 

Pelo conta rio, se o cl'ime produz acção publica, a omissão do 
accusador privado mio pôde nem deve roubar o direito da 
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justiça social. Entretanto, neste caso, apezar de lançado, o 
autor parlicularconserva, na fórma do art. 279 do nosso codigo, 
o direito de coadjuvar o promotor publico nos termos ulteriores 
do processo. 

Seria conveniente, como já observámos, que o promotor 
interviesse tambem sempre em toda a acção publica, ainda 
quando fosse agitada e seguida por particulares. Sob re ser dis
posiçao reciproca, fôra de conformidade com os direitos da 
sociedade. 

SECÇÃO SEGUNDA. 

Da falta de comparecimento do accusado. 

§ 125. Determinão os citados arts. 2ld, 220 e 221 do Cod. 
do Proc., e 349 do Reg., que quando o autor comparecer e faltar 
o l'éo no acto da chamada sem causa legitima, fique sujeito 
á pena de revelia, isto é, a ser julgado, apezar de sua falta. 
Per. e Sza. § 306. 

Esta disposiçãO porém deve ser entendida de accordo e com 
a limitação do art. 233 do Codigo do Processo, que declara que 
não póde ser accusado á l'evelia o delinquente de crime que 
não admilte fiança, estando ausente fóra do Imperio ou dentro, 
mas em lugar não sabido, pois que, a saber-se, deve primeiro 
ser preso. 

O preceito da lei prevalece pois sómente a respeito dos réos 
afiançados: se estes não comparecerem, não só serão julgados 
á revelia, mas além disso presos e multados na metade do 
valor da fiança, art. 229 do Cod. do Proc., arts. 39 e {12 § 1° da 
lei e arts. 302, 311 e 314 do Reg. 

Quando os réos estiverem presos, como, na fórma do art. 229 
do Cod. e 321 do Reg" devem achar·se com a precisa antece
(lencia na cadêa da cabeça do termo, o juiz de direito só orde
nará que sej ão conduzidos, antes da chamada, á presença do 
jury, sem o que não poderáõ ser julgados, pois que sua falta 
seria involuntaria e filha da omissãO do juizo. O art. 317 do 
Codigo attende tanto O facto da prisão, que manda dar prefe
rencia ao julgamento dos réos presos, segundo a ordem de 
antiguidade. 



- 117-
Se o l'éo pl'eso resiste e não quer sahir da prisão para ir ao 

tribunal, o juiz de direito poderá usar da força, afim de obriga
lo a comparecer; mas se fôrem graves as cil'cumstancias de 
sua obstinada r esistencia, poderá fazê-lo julgar á revelia? 
Nossa lei não é expressa, e seu silencio é prejudicial. A lei 
franceza de 9 de setembro de 1.835 deu essa autoridade ao pre
sidente do jury, e parece que com justificada razãO, porquanto 
a resistencia póde ser levada a excesso, e ainda,quando ven
cida, ir perturbar a ordem do tribunal; além do que, não deve 
pender da vontade do accusado protelar O curso da justiça 
por semelhante meio. 

Em todo o caso, ainda quando proceda a revelia, se o accu
sado comparecer em quaesquer termos do processo, deve ser 
admittido a proseguir nelle ulteriormente. 

A lei ingleza, no caso de revelia, prosegue ulteriormente ainda 
nos crimes grayes; mas antes disso põe em pratica todas as 
diligencias necessarias e repetidas para a priSãO do accusado, 
até que por uma sentença declara-o fóra da lei: entretanto 
todo esse processo é de uma pontualidade tal que a omissãO 
da menor formalidade basta para annulla-lo. Blackst. liv. 4·, 
capo 24. O COdigo do Processo da França lambem admitte o 
julgamento do réo contumaz á semelhança da lei ingleza, e 
mediante differentes formalidades descriptas em seus arts. 244, 
465 a 478. 

A contumacia de um accusado não deve por si só suspender 
nem retardar o julgamento de outro réo di> mesmo crime que 
se ache presente. Comtudo, nossa lei não prohibe que o juiz 
de direito adie o julgamento á requisiçãO do réo presente, 
quando vir que assim póde convir para a delucidação da ver· 
dade ou a bem da defesa, imitando-se dess'arte a disposiçãO 
do art. 474 do Cod. Fr.: pelo contrario. segundo o art. 281 
do nosso codigo, como aquelle juiz lem a a ttribuiçãO de decidir 
as questões incidentes, pôde usar dessa faculdade para deferir 
tal reclamação corno fôr justo. 
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SECÇÃO TERCEIRA. 

Dos escusadol'es e adiamento do processo. 

§ 126. Os al'ts. 220 e 241 do Cod. do Proc. determinão que se 
o autor ou réo não comparecer, mas mandar escusa legitima, 
fique adiada a decisão da causa. NãO define o que seja escusa 
legitima; mas a ord. liv. 3° tit. 7 § 3° declara que é um impe
dimento de evidente neces~ida de. Per. e Sz., notas 240 e 554. 

O Cod. Fr. art. 306 estabelece doutrina semelhante, dei
xando comtudo á prudencia e justa discrição do presidente 
do jury o adiamento. 

Na obsel'vancia desta disposiçãO deve haveI' todo o escrupulo 
e o mais justo discernimento: cumpriria mesmo que a lei 
distinguisse as diversas hypotheses que podem offerecer se. 
Quanto ao réo, não ha duvida que deve attender-se á sua escusa 
não só quando fundada, mas ainda quando duvidosa, pois que 
em geral eIle nao ganha em continuar onerado do peso de uma 
accusação, e é justo que tenha todos os meios de defesa. Quanto 
porém ao autor, convém examinar se o réo se livra solto ou 
se acha-se preso. No primeiro caso do ,;diamento do processo 
não resulta grave mal; mas, ainda assim, só uma escusa fUll
dada e legitima deverá prorogar a olJrigaçao da fiança e sus
pensãO dos direitos politicos. No segundo caso, deveria o aulor 
ser constrangido a proseguir na accusação por prccurador, ou 
devolvê-la ao promotor publico. Uma escusa ficticia valerá 
4 ou 6 mezes de priSãO, e será um injusto meio de oppressão. 

O referido art. 306 do Cod. Fr. dá direito ao promotor 
publico de pedir o adiamento do processo; parece que entre 
nós tal exigencia não deve ser attendida senão quando evi
dentemente fundada, aliás poderia ser uma fonte de abusos, 
mórmente porque neste caso não seda requerido por falta da 
presença do accusador, sim para o fim de provas ou outras 
circumstancias que, só quando graves, podem prevalecer. 
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CAPITULO XII. 

DA CHAMADA DE TESTEAIUNHAS E F ALTA DELLAS. 

§ 127. O Cod. do Proc. art. 240 e Reg. art. 348 mandão que 
feita a chamada das partes, proceda-se na das testemunhas 
que constar terem sido notificadas para comparecer naquella 
sessao, notando-se as faltas das que não estiverem presentes. 
A chamada deve ser feita na porta do tribunal em altas vozes, 
juntando-se della cel'lidão aos autos, art. 351. As testemunhas 
devem ser recolhidas em lugar donde não possão ouvir os 
debates, nem as respostos umas das outros, art. 355 e Cod. 
ort. 88. / 

Estos disposições estão em harmouia com os al'ts. 51 da lei 
e 294 e 295 do Reg., que obrigão as testemunhas que tiverem 
deposto no processo de formação de culpa a conul1unicar á 
autoridade competente qualquer mudança de sua residencia, 
debaixo da pena ali comminada; medida necessaria para que 
possão ser notificadas logo que se saiba a época da reunião do 
jury, como prescreve o mesmo Reg. art. 322 e 330 e o Cod. 
art. 237. Estão tambem em harmonia com o art. 85 do diLO co
digo, que declara que as testemunhas são obrigadas a compa
recer no lugar e tempo que lhes fãr marcado, sem que possão 
eximir-se dessa obrigação por privilegio algum, e com os arts. 
95 e 231 do referido codigo, e 53 da mencionada lei, que mandão 
que quando deixem de comparecer sejão conduzidas debaixo 
de vara, e punidas pelo juiz de direito com a pena de 5 a 15 
dias de prisãO, além das demais que estabelecem. 

Vê-se destas multiplicadas disposições a importancia que a 
lei dá á presença das testemunhas perante OjUl'Y, e com razão, 
porque trata-se não menos do que da prova dos crimes ou da 
innocencia. NãO bastãO que os jurados ollção ler ou leião os 
depoimentos que forão escriptos na formação da culpa; elles 
tem direito de exigir que jurem em sua presença, podem de
sejar ver a maneira por que o fazem, seus gestos, a expressão 
de sua physionomia, a firmeza de suas palavras, a explicação 
que dão ás perguntas ou factos duvidoso", o que tudo muito 
pôde influir sObre sua comicção ou grão de fé. A nossa ord. 
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li v. 1°, tit. dos Inquiridores, recommendava lhes que atten
dessem bem ao aspecto e continencia com que as testemunhas 
juravão, se vacillavão, mudavãO de côr ou se torvavâo-se. A 
dignidade do lugar, a consciencia que a testemunha deve ter 
de que seu depoimento decide do seu conceito, muito póde 
influir para impôr silencio ás suas paixões. 

Disposições analogas se encontrão na legislaçãO franceza, 
ingleza e portugueza, como pÓlIe ver ·se dos arts. 80, 304, 316, 
320 e 355 do Cod. Fr.; Blackst., liv. 4°, capo 27; N. R. J. de Port., 
534, 942, 955 e 1251. O citado art. 316 manda que o presidente 
dojury, além de fazer recolher as testemunhas para uma sala 
oude não oução os debates, providencie para que ellas antes 
de depõr não conferenciem entre si a respeito do crime ou do 
accusado. 

§ 128. Do que procede manifesta-se a importancia e exac
tidão que deve haver a respeito. Certamente deixando as tes
temunhas de comparecer, e não podendo vir debaixo de vara a 
tempo, porque residão longe ou não sejao encontradas, dá -se 
uma questão incidente e grave, que o juiz de direito decidirá 
com recurso para a relaçãO. 

Tanto o accusador como o accusado tem sem duvida direito 
de pedir o adiamento do processo, porquaúto póde a presen
ça das testemunhas interessar assim a accusação como a defe
sa. Pôde o réo querer contraria-las, fazê-las judiciaes , como 
se expressava nosso antig'o processo, Per. e Souza, nota 277 , 
e seria injusto o julgamento que preterisse tal meio de defesa. 
Os proprios jurados tem igual direito de exigir o seu compa
recimento; pôde uma testemunha merecer-lhes especial 
conceito. 

O adiamento é autorisado pela lei de 3 de dezembro, art. 53, 
assim como é entre os Francezes, em casos semelhantes, pelo 
art. 354 do seu codigo, e N. R. J. de Port., art. 272. Observare
mos ainda que esta questãO póde ser suscitada, e o julgamen
to adiado, ainda no caso de que a falta das testemunhas não 
sej a total ou limite-se sómente a uma, pois que talvez sej a a 
mais importante. 

Em todo o caso o presidente do jury deve decidir o incidente 
antes de proseguir ulteriormente ouvindo verbalmente as 
partes e jurados, e em nossa opiniãO sómenle no caso de que 
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todos concordem em proceder-se nos deIJates e julgamento, 
não obstanle a jmlicadafalta, só então deverá isso verificar-se, 
fazendo se na acta menção dessa circumstancia. 

CAPITULO XIll. 

DO SORTEIO DO JURY DE SENTENÇA E SUA INCOMAIUNICABILIDADE . 

§ 129. O Cod. do Proc. art. 259 que refere·se ao art. 238, e 
Reg. art. 257 ordenão que, satisfeitas as precedentes diligen
cias, proceda-se por um menor ao sorteio das sedulas dos no
mes dos jurados que devem compôr o j ury de sentença, e que 
as doze pessoas que ellas designarem, salvas as recusa-çóes, 
formem elfectivamente o dito jury. 

Este é um dos termos em que esta inslituiç~o revela em 
sua plenitude sua indola caracterjsti~a fundada na imparciali. 
(lade que deve ter o juiz, sorteado, sna incerteza e nomeação 
casual. O juiz só é conhecido no momento do julgamento, ar
redando-se quando fôr possivel a desconfiança tIo emprego de 
manejos que Eeduzão sua intelligancia ou corrompão seu co
ração. E' uma magistratura improvisada e temporaria, e a 
innocencia do sNleio confiada a um menor. Entretanto a rea· 
lidade de lãobello como util e grandioso pensamento repou
sa na supposiÇãO de um alistamento de jurados cuidadosamen
te qualificados I 

O jury francez, inglez, americano e portuguez é tambem 
designado semelhantemente pela sorte. No jury inglez, com
pletado que seja o numero dos doze jurados, o escrivão diz em 
voz alta: «Accusado, estes homens bons são os que tem de 
decidir de vossa causa j portantO,se quereis averbar de suspei
tos alguns delles, deveis fazê-lo antes de lhes ser deferido o 
juramento. » 

§ 130. Os jurados sorteados que não fôrem recusados de
vem logo que prestem juramento ir sentar-se em torno do juiz 
de direito, na inlElligencia de que desde o momento em que a 
sorte os designa juizes ficão incommunicaveis com as partes, 
testemunhas, advogados, jurados não sorteados, e com o pu
blico. Esta disposiçãO é claramente deduzida do art. 3~3 do 
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Cod. do PI'OC. Crim. , e igualmente ela natureza da insti
tuiçãO. 

As leis inglezas tamhem não permiltem que um jurado que 
tem de julgar a causa falle com pessoa alguma, c se pai' algu
ma urgente neceosidade precisa sahir do tribunal, vai acom
panhado de um baillif, que o não deixa fallar com ninguem. 
O Cod. do Proc. FI'. , art. 209 e 3%, assim se expressa: (' Os 
doze jurados se collocaráó na ol'dem designada pela sorte so
bre assentos separados do publico, das partes e das testemu
nhas, e em frente do assento destinallo ao accusado. » Além 
disso, no juramento que prestão, art. 312, se obrigão 11 não ter 
communicaçào alguma até emittir sua decisãO. 

Neste mesmo intuito ordena o art. 394 do citado Cod. Fr., 
que quando um pl'ocesso criminal parecer de natUl'eza pro
pria para ólrrastrar longos debates, o presidente do jury sortêe 
um ou dous juizes supplementarios para o etIeito de servi
rem no caso de enfermidade repentina de algum dos doze 
juizes, ficando tambem desde logo incommunicaveis. Pelas 
leis inglezas annulla-se o vcrdict do jury provando se que al
gum dos jurados fallou com alguma das testemunhas ou pal'tes, 
OU que recebeu algum papel dellas. A Côrte franceza de Cas
sação julga que deve applicar se o espil'Íto da lei que prohibe 
toda e qualquer communicação relativa á causa, e que algu
m~ palavra estranha a eBa, posto que prohibida, não é todavia 
bastante para a nuIlidade. O jurajo inglez é multado pela vio
lação deste preceito. 

A incommunicabiliJade está sem dnvida em harmonia com 
o sorteio a que a lei recorre para evitar suggestóes e toda a in
fluencia estranha aos debates e ás sinceras inspirações da 
consciencia do jurado. 

CAPITULO XIV. 

DAS RECUSAÇÕES DOS JURADOS E SUAS DIVERSAS ESPECIES. 

§ 131. As recusações formão um outro dos caracteres phi
losophicos e essenciaes do jury. E' uma grande idéa que funda
se na magestosa imparcialidade lia justiça publica, na bella 
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intenção e moral conveniencia de não impôr ás partes um juiz 
de quem ellas desconfiem , ou contra quem estejão preveni
das. Dá-lhes pelo contrario julgadores ou de sua confiança ou 
aO menos isentos de tQda a suspeita, julgadores a quem se 
póde applicar a expressão: qui inter adversarios conveniret. 
E' garantia tanto mais neccssaria, quando é certo que os ju. 
rados exercem poder illimitado, por isso que não são ligado s 
a regras lixas quanto ás provas, e que de suas decisões não se 
dãO recursos senão nos precisos e restrictos termos da lei. 
Esta valiosa garantia constitue o juizo criminal, quasi como 
arbitral, de approvação, confiança das partes e maxima 
equidade. 

As recusações podem ser diITerentemente caracterisadas , 
como vamos ver nas secções seguintes. 

SECÇÃO PRIl\1EIRA. 

Das recusações peremptorias e disjuncção do processo. 

§ 132 O Cod. do Proc. Crim. art. 275 , e Reg. art. 357 dão 
direito ao accusado e accusador para recusar até doze juizes á 

medida que o nome de cada um (lelles fôr sendo lido, sem ne· 
cessidade de expressar os motivos. O art. 276 do dito codigo 
providencia sobre o caso de haver dous ou mais accusados 
que não combinem nas recusações. 

Com razão estabeleceu a lei a valiosa garantia das recusa
çóes peremptorias. Pôde haver odios, anlipathias, ou funda
das ou nascidas sómenle de prevenções, preconceitos que 
não se podem explicar, e menos provar, e que entretanto 
exerção influencia e impressões incommodas e afIliclivas so 
bre o espirito do accusado ou accusador. Póde haver motivos 
occullOS que não se possãO nem ao menos expressar, porque 
offendão conveniencias publicas ou graves interesses. E' pOI' 
isso que a lei não obriga, e até prohibe expôr as razões das re
cus ações peremptorias ; e cerlamente que o contrario fôra re
tluzi-Ias aos unicos casos de suspeição e destruir Ullla das con
dições que purific:[o e mais illustrão a instituiçãO. 

As legislações estrangeiras admittem lotlas o mesmo princi -
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pio, posto (Iue com alguma differença na applicação. Primeira
mente, diversificáo no numero das recusaçóes que concedem. 
O Cod. Fr. arts. 399 e 400 não especifica o dito numero, permit
te indeterminadamente, uma vez que fiquem livres 12 jurados 
para o julgamento; mas, como o jury compóe-se de 36 e mes
mo de 3.0 juizes, vê-se que as recusaçóes não sãO muito nume
rosas. As leis inglezas concedem até o numero de vinte, e nos 
crimes de lesa-magestade até 35. Acto de 22 dejunho de 1825. 
Em segundo lugar, differem tambem no direito dado ao minis
terio publico a semelhante respeito. O art. &01 do Cod. Fr. dá 
a este o mesmo numero de recusaçóes que ao accusado,com a 
excepçãO de um para menos no caso de ser impar o numero de 
jurados. As leis in31ezas não d<1o recusaçóes peremptorias ao 
Alt01'ney General nos processos crimes em que o rei é interes
sado. Blackst., liv. 4°, capo 27, p. 256 e seguintes; Philips, 
capo 4°, p. 368. 

Segundo a N. R. J de Port, art. 519, póde qualquer das par 
tes recusar de nove até doze jurados, conforme o numerO do 
conselho: ella attende mais á pregorativa do ministerio pu
blico, conforme os casos, que figura nos diversos paragraphos 
desse artigo. 

§ 133. Quando ha dous ou mais réos que não se combináo 
nas recusações, concede-lhes o art. 276 do nosso codigo a se
paraç<1o do processo, para que, sendo julgado cada um pOI' 
seu jury, possa recusar até doze jurados. 

O Cod. Er., arts. 402,403 e 404 não permitte a disjlll1CÇãO. 
Veja-se a N. R. J. de Porto arts. 521, 1102 e 1103.. 

A disjllnCção. tem com effeito graves inconvenientes; ella não 
só- prejudica os esclarecimentos que resultáo do exame con
juncto dos socios do crime, como ministra occasião para 
sentenças dissonantes, senão contradictorias, o que é funes 
to· e demanda revisão. 

Se se quizesse multipliear o numero dejura~os para dar neste 
caso doze recusaçóes a cad·a um dos accusados, poderia ser 
talo. numero destes que fosse ou difficil ou impossivel esse ex
pediente. A conservar-se sempre o mesmo numero de ju:-ados, 
e coagir os accusados a entender-se entre si, e em resultado. 
final entrega·los ao julgamento,.roubar-se hia a valiosa garantia 
das recusações, tan.to ma.is necessaria quando hQuvesse in.te-

~~-----
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ress::lS contrarios entre aquelles, pretendendo alguns compro
var sua innocencia pela culpabilidade de outros. 

Para evitar os inconvenientes da di~juncção, a N. R. J. de 
Porto estó'belece os preceitos dos sobreditos arts. 1\21, 1102, 
1103 e 1114, que merecem ser meditados. Convém com effeito 
que os co-ré08 do mesmo crime sej:io julgados conjunctamen
te sempre que possivel, e com intervenção dos jurados não re
cusados, inteirando-se em relação a cada um delles o conselho 
com outros jurados que supprão os recusados, embora os que
sitos sejão a final respondiuos sómente pelo jury que respeibr 
a cada réo. Convém consultar sobre esta materia os poderes e 
obrigações do jury por Charles Comte, capo 4°, p. 170. 

Sobre o modo pratico das recusações peremptori.s, pôde 
haver um melhoramento de facil execução. Em lez de seguir
se o costume de ler a sedula sorteada do jurado e esperar que 
as partes ou seus advogados digao - recuso -, deve dar-se a 
sedula sem ler successivamente ás partes, para que vejão qual 
o sorteado, e declarem se o recusão sem expressar seu nome, 
que será lido sómente quando não recusado. Assim não só 
evit!io-se susceptibilidades que podem a'lgumas vezes indispô r 
até alguns dos jurados não recusados, mas dá-se tambem ás 
partes occasião de certificar-se da veracidade ou identidade 
dos no:nes dos sorteados, e impossibilidade de engano ou abu
so do escrivão que os lê. 

SECÇÃO SEGUNDA. 

Das recusações moti vadas. 

§ 134. Além das recusaçóes peremptorias, subsistem as 
motivadas, que tambem podem denominar-se - suspeições : 
ellas prevalecem desde que produzem-se razões legitimas, e 
ainda no caso em que a parte tenba esgotado o numero' de 
suas recusações peremptorias, porquanto a lei confere as pri 
meiras como uma garantia, deixando a: liberdade de usar o LI' 

não della, e as segundas nascem de rigorosa justiça e dispo
~j<çãO tel'rnillante e prohibitiva. EUa n10 quer que- em caso al
gum, como prescreve o art. 61 do Cod" possa um parente pro -
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ximo, amigo in~imo, dependente ou inimigo capital, ser cons
tituido juiz; nem jurados parentes entre si art. 277 do Codigo. 

As I'ecusações motivadas ou suspeições são illimitadas, mas 
devem ser provadas j não é de mister porém uma prova plena, 
mui principalmente havendo jurados em numero sufficiente. 
Esta é a pratica dos tribunaes inglezes, pois que é maxima sua 
que nada é mais perigoso do que admittir para jurado em 
uma causa um indh'iduo que sendo arguido de suspeito não 
quiz reconhecer-se como tal, e deixou de provar-se o motivo 
de suspeição, Com eITeito, o sLnples facto de pôr em duvida a 
imparcialidade de um homem póde provocar seu resentimen
to ou a intenção decidida de contrariar a arguição, impressões 
ambas funestas. S~gundo as leis inglezas,ojulgamento das re· 
cusações motivadas ou suspeições oppostas aos jurados nao 
pertence ao presidente do jury, sim aos dous primeiros jura
dos sorteados não recusados. Elles decidem de prompto ou
vindo verbal e summariamente os fundamentos dellas.Blackst., 
liv. 3', capo 23, p. 21, liv. 4°, capo 27, p. 257. Além da razão de 
parentesco, amizade ou inimizade, basta que o jurado tenha 
sitio testemunha na causa, arbitro sobre o mesmo assumpto., 
ou intervindo por outra qualquer fórma, para ser considerado 
suspeito, segundo a legislação do Cod. Fr., pois que tal in
t~rvenção póde decidir de seu VOlO, preveni-lo, ou emfim tor
na -lo suspeito. 

Veja-se Charles Comte, capo 4°, p. 168 j elle considera as re
cus ações motivadas tão valiosas que repula illusorias em 
alguns casos as peremptorias, se não prevalecem tambem 
aquellas. 

SECÇÃO TERCEIRA. 

Das rccusações por inohscrvancia da lei quanto aos jurados. 

§ 135.. Além das duas especies de recusaçóes de que temos 
tratado, reconhecião as leis inglezas a que ora indicamos, e que 
denominavão challege to lhe away:. recusaçóes opposlas con· 
tra a lista dos jurados feita pelo slleriff ou por suspeição deste, 
parcialidade ou violação de lei. Blackst., liv. 4·, capo 27, p. 257; 
Charles Comle, capo 4°, p. 164. 
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o acto de 22 do junho de 1825 supprimio essa allribuição do 
sheriff, mas conservou ainda esta especie de recusação, decla
rando no § 27 que se um homem fôr mand.ado como jurado 
para o julgamento de uma causa, e demonstrar-se que elIe 
não tem as condições legaes para ser jurado, poderá ser 
recusado. 

Entre nós se succedesse que se preterissem os termos legaes 
na qualificação do jury ou no sorteio dos quarenta e oito ju. 
rados, assumptos de que tratámos na segunda parte, caps. 2° e 
15, teriamos uma questão de semelhante recusação, sobre que 
a lei não é expressa, e em todo o caso outra de nullidade do 
julgamento, clara no caso de qualquer omissão ou fraude 
quanto ao sorteio, mas não tanto relativamente á falta de ca
pacidade legal de um ou mais jurados, o que convém que a lei 
dechla. 

Concluiremos esta secção notando que para facilitar a ga~ 
rantia das recusaçóes, e evitar que por eITeito do uso delIas 
sejão os processai' adiados por falta de jurados, convém que 
o numero dos que compoem o conselho não seja muito limi
tado; aliás, em vez de favorecê-los e as testemunhas e partes, 
tornar-se ha o seu serviço e incommodos maioreE e retar
dados. 

CAPITULO XV. 

DO JURAMENTO DO JURY DE SENTENÇA. 

§ 136. O Cod. do Proc., arts. 242 e 259, e Reg ., art. 358, 
ordenãO que o juiz de direito defit'a juramento aos jUl'3dos, e 
pela formula que é escripta no fim do art. 253 do dito codigo. 
O mencionado art. 358 do Reg. determina mais que o escrivão 
certifique na acta que forão preenchidas estas duas formali
dades. Um aviso da repartição da justiça de 2 de alJril de 1836 
declara que deve lavrar-se termo do juramento, que convém 
que seja assignado por todos os juizes de facto que o tiverem 
prestado, mas que a falta de assignatura de alguns ou de todos 
por si só não induz nullidade, uma vez que no termo estejão 
bem designados por seus nomes, e certificado que prestárão 
o juramento prescripto, sem que disso se duvide. 
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o juramento é um acto substancial exigido por todas as le 
gislações que adoptão o jury. DelIe é que os juizes de facto de
rivão O nome de jurados; antes delle não tem o caracter nem 
a autoridade de juizes. Por outro lado, é elIe o vinculo que os 
prende perante Deos e os homens, e pelo qual se obrigão a 
nao trahir sua consciencia e honra, seus altos deveres, tanto 
mais sagrados quãO grande é a confiança depositada sobre 
sua moralidade; confia nça illimiLada por virtude da qual a lei 
não lhes traça regras sobre as provas por onde devão decidir. 
se, e só sim invoca a sinceridade de suas convicções, a santi
dade do juramento, e a responsabilidade em que incorrem pe
rante a justiça de Deos e a opiniãO dos homens. Oxalá que os 
jurados reconhecessem sempre toda a importancia de sua suo 
blime missão I 

Assim é que, se não constar da acta que o jury prestou o ju
l'amento determinado, e pela formula constituida, haverá nul
lidade substancial. O juramento deve ser prest'ldo sobre um 
livro dos Santos Evangelhos. 

As differentes legislações tem procurado nas formulas do 
juramento dos juizes de facto excitar sua altenção para que 
meditem bem sobre a promessa que fazem a Deos e á socieda
de. O jurado inglez, principiando pelo primeiro sorteado, 
foreman, posta a mão sobre O livro dos Santos Evangelhos, 
promette que julgará bem e verdadeiramente a accusação, e 
que dará seu verdict conforme sua convicção sincera. pedin. 
do que assim Deos lhe ajude. EUe repete tres vezes esta for· 
mula. Depois levanta-se o escrivão, e diz : • Srs. do jury, olhai 
para o accusado; elle nega o crin'le, e confia em Deos e no 
seu paiz, cujo paiz sois vós. O vosso dever é decidir se elle é 
ou não culpado, segundo vossa convicção. » 

Entre os Francezes, o art. 312 do seu codigo estabelece a 
formula seguinte: Postos de pé e descobertos, o presidente 
do 1 rihunal dirige-se por sua vez a cada um dos jUI'ados, e diz: 
« Jurais e promelteis diante dj Deos e dos homens examinl r 
com attenção a mais escrupulosa quanto fôr produzido contra 
N ... ; não trahir os interesses do accusado nem os da socieda
de que o accusa; nao tel' communicação com pessoa alguma 
até que enuncieis vossa decisão; não escutardes o odio, a 
maldade, nem o temol' ou a affeição; decidir-vos unicamente 
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pelo que resultar da accusação e da defesa, seguinclo vossa 
cOllsciellcia e inLima convicção com a imparcialidade e firme
za que convém a um homem probo e livre? Cada um dos 
jurados, chamado individualmente pelo presidente, responde: 
« Eu o juro. » 

A N. R. J. de Port., art. 1130, adoptou esta mesma formula 
e iguaes solemnidades. 

CAPITULO XVI. 

DO INTERROGATORIO DO ACGUSADO E SEUS INCIDENTES . 

,§ 137. Manda o art. 259 do Cod., ao qual refere-se o art. 358 
do Reg., que, formado o conselho de doze jurados e preenchi
das as fonualidades e termos que temos exposto, o juiz de di 
reito faça ao accusado as perguntas que julgar convenientes 
sobre os artigos do libello e contrariedade; e que aquelles 
factos sobre os quaes as partes concordarem, assignando os 
artigos que fôrem relativos, não sejão submeLtidos ao exame 
dos jurados. 

O art. 98 do Cod. do Proc. estabelece as regras que devem 
ser observadas no interrogatorio. Confrontando-as com as 
disposições dos artigos referidos no periodo antecedente, vê-se 
que nossa lei destina este acto aos seus verdadeiros fins, que 
sãO fazer conhecer claramente c firmar a identidade da pessoa 
do accusado, retirando do espirito do jury todo o equivoco, 
obter noções que muito interessa0 á estatistica criminal, e ao 
julgamento sobre a classe, profissão, gráo de intelligencia e 
outras circumstancias do accusado; resolver qllalquer duvida 
quanto á competencia do trihunal, esclarecer a accusação e a 
defesa em termos racionaes, e ~obretudo fornecer um meio de 
defesa ao accusado, como depois desenvolveremos. 

Do deduzido manifesta-se que o juiz de direito não deve por 
modo algum dirigir perguntas insidiosas ao accusado, deixar 
entrever promeseas de absolviçãO ou ameaças para seduzi-lo 
e arrancar confissão por ventura falsa; não deve envolvê·lo 
em contradicções ou abusar do seu talento, gerando no espi
l'itO do jury preveuções nocivas á defesa. Pelo cont.rario, deve 

17 
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mostrar-se imparcial como a lei, de quem é orgão, e isento de 
odio e compaixão. 

Se nossa legislação quizesse obrigal' um homem a accusar a si 
proprio, falseára os principios da sãa razãO e humanidade, que 
servem de base ás instituições de nossa patria. ElIa abolio os 
tormentos, os tratos do corpo e da alma em toda a sua exten
São. Per. e Souz., § 204. 

O interrogatorio tem pois o caracter de um meio de defesa; 
mediante elle, póde o accusado expõr antecedentes que justifi
quem ou attenuem o crime, oppõr excepções contra as teste 
munhas, e indicar factos ou provas que estabeleção sua inno
cencia. Então elIe é O proprio advogado de si mesmo, é a 
natureza que pugna pela conservação de sua liberda,de e vida , 
q'ue falIa perante juizes que observão seus gestos e suas 
emoções. 

E' sem duvida por altender á importancia do interl'ogatorio 
que o art. 99 do Cod. exige que as respostas do accusado sejão 
escriptas fielmente por termo, que as folhas sejão rubricadas 
pelo juiz, e que o réo antes de assigna-lo possa ler e emenda
lo; é tambem por isso que o art. 358 do Reg. manda que se
melhante termo seja junto ao processo. disposiçãO que temos 
visto preterida. Finalmente, neste acto o accusado deve estar 
livre de ferros e acompanhado sómente de guardas para im
pedir a tentativa de evasão; assim exige a dignidade do tribu
nal, a liberdade do espirito do accusado e o facto de não estar 
ainda condemna10 e poder em breve ser declarado innocente. 

A pretel'ição do int.errogatorio póde viciar o processo e 
afIecta-Io de nullidade, como privação de um meio de defesa. 
A não dar-se o caso de contumacia, o facto de omittir o juiz 
semelhante acto seria injustificavel. 

Notaremos mais que, se o accusado fôr menor, deve dar ,se
lhe curador para o acto do interrogatorio ou juramentar como 
tal seu advogado, DOS termos da Ord., liv. 3°, tit. 41, §§ 8° e 9°, 
e que, supposto não devão os advogados dos maiores envolver
se no acto de perguntas, N. R. J. de Port., art. 1070, entende
mos que o curador póde rectificar as respostas do menor, 
tanto mais porque é certo que este goza do beneficio de resti
tuiÇão até contra a sua propria confissão. Observaremos ainda 
que o juiz, em qualquer estado da causa, póde dirigir, se ver 
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que é necessario, novas perguntas ao accusado, para O fim de 
esclarecer algum facto, autorisação que se deduz !lo art. 46, 
§§ 5° e 6· do Cod.; e assim dispunha lambem a Ordo, liv. 3·, 
tH. 32, § 10

, e liv. 5°, til. 124. 
Veja se a N. R. J. de Port., arts. 973 e seguintes, e especial

mente 986; arts. 1068 e seguintes, e 1140. Cod. Franc., arts. 
293, 310 e 329. 

SECÇÃO PRIMEIRA. 

Da contumacia c excessos do I'éo. 

§ 138. Nosso codigo não estabelece expressamente regras 
para o caso de contumacia, isto é, de não querer o accusado 
responder ás perguntas do juiz ou responder sem connexão, 
entregal'-se a actos de violencia ou faltar o respeito ao tl'ibu
nal. Temos comtudo disposições applicaveis tanto na pratica 
antiga como por inducções de outras do nosso codigo. Se elle 
não quizer responder ou o fizer sem connexão com as pergun
tas, o juiz, depOis de adverti-lo e acenselha-Io a que não per
sista em sua obstinação, que rouba-lhe um meio de defesa, e 
que pôde gerar no espirito do jury prevenções contra sua cau
sa, se nada poder conseguir, deverá conlinuar nos termos do 
processo a sua revelia quanto a esse acto. Este é sem duvida o 
meio mais adequado, é o expediente que segue-Ee nos proces
sos civeis e summarios crimes quando o réo não quer compa
recer ou Ilefender-se. O silencio não deve ser tido como con
fiSSãO; elle póde nascer do estado do animo do accusado, do 
temor de envolver parentes ou amigos na accusação, de moti
vos de honra ou de paixões. Se no civel não se julga o réo con
fesso pOl'que é contumaz quando se trata de propriedade, como 
julga-lo convicto quando no crime trata-se de sua liberdade 
ou vida l' A negativa laconica não vale o mesmo que o sil~n
cio l' Demais, a lei não fixa regras que elevão escravisar a 
consciencia do jury quanto á prova, como praticava a respeito 
dos magistl'ados singulares; assim consultaráõ os jurados suas 
convicções, attelldendo o facto, e decidindo-se pelos since
ros impulsos dellas . 
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Se porém o accusado commeLter acLOS violentos ou fallar o 
respeito devido ao tribunal, o juiz de direito tem a autorisação 
de tomar as medidas necessarias para contê-lo. Cod., art. 46, 
§ 4°. Poderá todavia mandar pôr-lhe ferros ou pcderá lambem 
manda-lo retirar da sala das sessões? O primeiro expediente 
tem sem duvida o inconveniente do espectaculo triste que 
apresenta um homem algemado perante juizes, que ainda vão 
decidir do crime; mas o segundo tem de priva lo ele assistir 
os termos do seu julgamento, quando ainda póde arrepender
se, corrigir-se e tomar parte nelles. Entretanto seria bom 
que a lei désse positivas regras sobre a materia, autorisando 
claramente estes ou por ventura outros expedientes. Alguns 
juizes podem julgar· se não autorisados para fazer retirar o 
accusado; entretanto, no caso de tumulto ou injurias re
produzidas apezar das advertencias, que outro recurso 
restará 1> 

Segundo as leis inglezas, Blackst., liv. 4°, capo 25, se o ac· 
cusado conserva· se mudo ou responde sem connexão com os 
factos, o que vale o mesmo, examina se se assim permanece 
por obstinação ou ex visitatione Dei. Neste caso procede· se 
ulteriormente como se o accusado tivesse respondido que não 
era culpado. Naquelle outro caso, o de obstinação, julga ·se 
confesso e lavra.se sentença como se elle houvesse sido con 
vencido segundo as fórmas ordinarias. Esta disposiçãO imo 
perfeita, pois que em to elo o caso cumpre considerar o silen
cio como negativa do crime, quasi nunca se executa, resol
vendo·se quasi sempre o caso nos termos da primeira suppo· 
siÇãO; entretanto {oi um melhoramento da antiga lei ingleza 
verdadeiramente barbara que sujeitava o contumaz á pena 
forte e dura, isto é, alta pressão e fome, que Blackstone descre · 
ve, e que sem duvida deshonrava a legislação de qualquer 
povo civilisado. 

O Cod. do Proc. Crim. Franc., apezar de seus arts. 268 e 
310, não providenciava completamente a respeito. A lei de 9 
de setembro de 1835, arts. 10 e 11, autorisou os juizes presi· 
dentes do jllry a fazer retirar da audiencia e levar á prisãO todo 
e qualquer accusado que por clamores, ou outros meios ou 
excessos, cause tumulto ou obste o livre curso do julgamento, 
procedendo se ulteriormente a sua revelia; e demais, com > 
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mina pena de prisão de dous annos, além das outras em que 
possãO incorrer pelas injurias ou violencias commettidas. 

Veja se o que dissemos tratando da pOlicia elas sessões nesta 
terceira parte, capo 10

, secção 2a ; e tambem O que a N. R. J. de 
Porto determina em seus arts. 951, 974 e seguintes, e 986. 

SECÇÃO SEGUNDA. 

Da confissão. 

§ 139. Em vez de contumaz, pócle O réo confessar O delicIo 
no decurso do interrogatorio, independentemente de suggestões 
indevidas do juiz. Exporemos primeiramente o que praticão os 
juizes inglezes a respeito, e depois algumas inducções que 
parecem deduzir-se de nossas leis. 

Conforme a legislação ingleza, Blackst. liv. 4° capo 27, se o 
réo confessa positivamente a accusação sem oppôr limitação 
ou defesa alguma, isto é, se sua confissão é simples, clara e po
sitiva, não resta ao juiz presidente mais do que proferir a 
sentença. Entretanto o dito presidente, por commiseraçãO e 
interesse pela liber ; ade ou vida do accusado, aconselha-lhe 
sempre claramente que se retracte ou que explique bem sua 
confissão com alguma circumstancia ou defes'!, que não se 
perturbe, que espere pelos debates e confie no seu paiz; e 
neste sentido insta. Na verdade, com razilo entendem os 
Inglezes que uma t31 contissão é acto necessariarrente irre
flectido, filho do desespero. de paixões violentas, ou de alguma 
causa semelhante, e que por isso deve ser reconsiderada e 
retractada. Sua maxima é : - nemo contra se dicit nisi aliquo 
cogente -; e com etfeito a lei ou razão natural consagra o 
principio de humanidade: - nemo tenetur prodel'e se ipsum-' 
A legislaçãO criminal tem outros meios e pessoas donde deva 
e possa deduzir as provas para applicar as penas. 

Entre nós, embora o accusado confesse o crime, o processo 
segue seus termos regulares. O advogado daquelle póde qua
lificar a confissão, e della mesmo deduzir a defes'l. O art, 94" 
do nosso codigo declara sim que a confissãO do réo sendo livre 
e clara, concordante e positi v<l, prova o delicto; mas tambem 
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01 dena que, no caso de morte, só possa sujeitar o réo á pena 
immediatamente menor, uma vez que não haja outras provas 
independentes della. Parece que fôra mais justo, á vista das 
observações que temos feito, generalisar esse preceito, de sorte 
que a confissão por si sé jámais comminasse pena em qual. 
quer caso senão a immediata áquella que o accusado devêra 
soffrer se a sentença fosse firmada em outras provas. Alguns 
criminalistas chegárão a pensar que a confissão por si só não 
devêra bastar para a final condemnação. 

Segundo os principias expostos é que deve entender-se a 
ultima parte do art. 259 do nosso codigo, quando declara que 
os factos sobre que as partes concordarem, assignando os ar
tigos que lhes fôrem relativos, não serãO submettidos ao exame 
dos jurados. Esta disposiçãO, que bem podéra supprimir-se, 
pOis que é mais propria para O jury civil do que para o cri
minal, não deve jámais proceder em relação á confissão. Sem 
duvida que apezar della deve o processo seguir o seu curso 
regular; e o jury responder aos quesitos nlío só relativos ao 
crime e suas circumstancias, como á prova da confissão, se 
unica ou acompanhada de outras, pois que casos póde haver 
em que a consciencia do jury não dê credito á confissão. 

CAPITULO XVII. 

DA LEITURA DO PROCESSO. 

§ 1áO. O Cod do Proc. art. 260 e Reg. art. 358 determinão 
que, formado o jury de sentença e observados os termos que 
ficão indicados, passe o escrivão a ler todo o processo de for
mação da culpa e ultimas respostas do accusado, que já deveráõ 
estar nelle escriptas. 

Igual é a disposiçãO do Cod. }<'ranc. art. 313 e do jury inglez 
e portuguez : a leitura deve Sel' clara e distincta para tornar-s e 
bem intelligivel. Blackst. liv. áO capo 25; N. R. J. de Porto 
art. 525. 

O fim por que a lei manda fazer desde logo esta leitura é 
para que os jurados fiquem antes de tudo inteirados do facto 
e de suas circumstancias, e po, são com prévio conhecimento 
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de causa comprehender perfeitamente a accusação e de,resa 
que tem de succeder a este acto ; e lambem para que o accu
sado reconheça, sem incerteza, quanto lhe é imputado, e possa 
deduzir sua defesa com toda a precisão. 

A preterição da leitura do processo poderá viciar o julga
mento e fundamentar a nullidade, conforme o valor das cir
cumstancias. A côrte de cassação da França julga que tal 
omissão por si só não importa nullidade, visto que o art. MS do 
seu codigo não a pronuncia, uma vez que alguma das partes 
não reclame; mas se alguma reclamar, e não fôr attendida, 
então haverá vicio insanavel. Certamente que O silencio das 
partes e jurados deixão presumir consentimento na omissão, 
filho talvez do conhecimento da causa, e que pelo contrario a 
denegação da leitura reclamada, além de contrariar a dispo
siçãO da lei, fere um direito por ella conferido, e por ventura 
um meio de defesa ou de accusação. 

CAPlTULO~XVlII. 

DA. ADVERTI!NCIA DO PRESIDENTE DO JURY AO ACCUSA.DO. 

§ 141. Nossa lei não prohibe que o presidente do jUi'y, de
pois de lido o processo, convide o réo para que preste toda a 
sua atlenção á deducção da accusação, que em seguida vai 
ouvir, que t.ome nota ou conserve em memoria as razões ou 
factos que queira contestar ou explicar. Pelo contrario, o art. 
46, § 6° do codigo, incumbindo-o de lembrar os meios do des
cobrimento da verdade, implicitamente o autorisa . pois que 
póde a innocencia do accusado ser uma verdade, e tal meio, 
aliás justo, concorrer para sua manifestação. 

Esta advertencia não é por certo um acto essencial, mas é 
entre os Francezes determinado pelo ut. 313 e 314 do seu co
digo, e julgamo-la util para o fim de despertar o animo do 
accusado e excitar a liberdade do seu espirito, talvez abatido 
pela mllgestade do tribunal. Assim animando o, elle poderá 
dlr maior attenção, e melhor comprehender a accusação que 
vai ouvir. Os juizes inglezes auxilião muitas vezes não só a 
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me~oria do ré o, mas tambem o desenvolvimento dos factos 
que podem interessar a clefesa. 

É pelas razões deduzidas que pensamos que não só neste 
termo do processo, mas em qualquer outro dos debates, o juiz 
póde e deve fazer advertencias semelhantes, sempre que pa · 
reção convenientes, guardando a imparcialidade, a justiça e 
gravidade que dictão seus devel'es sagrados. Elle não deve querer 
a punição nem a absolviçãO, só sim e unicamente o conheci. 
mento da verdade. 

CAPITULO XIX. 

DA DEDUCÇÃO D,~ ACCUSAÇÃO. 

§ 142. Observados os termos antecedentes, segue-se [! de
duCÇão da accusação. O accusador, na fórma do art. 261 do 
Cod. e Reg. art. 358, lerá novamente o libello, mostrará o artigo 
da lei penal e gráo da pena em que julga o réo incurso, lerá 
os depoimento!' e mais peças que julgar convenientes para 
sustentar a accusação. 

Entretanto em todos esses actos o accusador, por decoro pro
prio e sobretudo por obrigação estricta, jámais deverá injuriar 
o réo, ou por qualquer fórma olvidar-se do respeito devido ao 
tribunal. Pelo contrario, reflectido e moderado, embora ener
gico em sua argumentação, deve produzir a accuslção sem 
colera, sem arrebatamento, sem exageração, pena de ser ad
vertido pelo presidente do jury. 

Jámais deve o accusador dirigir-se ao accusado, sim aojury 
ou juiz de direito, expondo o facto e suas circumstancias, sua 
demonstração e provas sem digressões e menos declamações, 
assaz improprias da eloquencia criminal. A lei autorisa-o a 
produzir os meios de convicçãO e não a excitar paixões: qual 
é o fim dellas senão abalar a firmeza dos jurados no cumpri
mento do seu de~'cr? São por ventura elles soberanos que 
disponhão da lei? Deve esta permittir uma flagrante seducção ? 

Na Grecia houve tempo em que os oradores não podiâo usar 
de exordios, digressões, nem perorações para mover os juizes: 
aqllelle que quizesse indispô· los ou enternecer, seria logo cha-
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ro,do á ordem: a justiça repellc a paixflo e a fraqueza. SUl< 

maxima era: - Qllod justwn pulant mansllete doceant e docen
€em audiant. Quod si ab /tis abelTat ad Tem a magistl'atu redl:t
cat(,w. Pl4.to de legivus. 

Examinem-se sobre esta materia os arts. 3'1.5 e-321 do Codigo 
Francez, e o que dispõe o Sr. Moura 3a, pago 27. 

Os advog.ados inglezes applicão todo o cuidado no exame das 
provas e na clareza dos debates, evitanrlo divagações e o viciG 
das declamações: sua eloquencia f-orense é vigorosa e original. 

O accusador não póde neste acto pedir outra pena por novo 
crime nãG comprehendido no libello, p{)rquanto só se trata de 
debater a verdade do que fôra articulado, aliás seria o réG 
sorprendido e indefeso, como melhor exporemos quando fal-
4.armos dos quesitos feitos pelo juiz de direito. 

CAPITULO XX. 

DAS .P.ROVAS DA ACCUSAÇ_~O. 

'SI 1113. Em seguida do acto anterIor manda o art. 262 do 
rodigo que sejão introduzidas Da sala da sessão as testemu
nhas da accusação, e quejurem sobre os artig{)s deUa, sendo 
primeirameDte inqull'idas pelo accusador ou seu advogado, c 
posteriormente pelo réo ou seu defensor. Cod. Fr., art. 315 e 
seguintes, N. R. J. de Port., art. U33. 

Posto que a 'lei não lixe regras para que, segundo ellas, haja 
o jury de julgar, e cODtente-se com a pureza de sua convicção, 
comtlldo devem os jurados, para desempenhar S'l'la responsa
bilidacle para com Deos e os homens, ,prestar toda a aUenção 
ás provas, e 'consultar sinceramente sua conscienc'ia sonre a 
impressão que ellas produzem. E como em todo o caso sua 
convicç,iO DãO póde formar-se sem motivos, diremos a1g11mil 
cousa sobre as teste-munhas e outros meios de convicção. 
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SECÇÃO PRIMEIRA. 

Das testemunhas da accusação. 

§ 144. Testemunha é pessoa idonea e legitima pal'a certifi
car a verdade por seu dito. 

As testemunhas devem ser juramentadas conforme a religião 
tie cada uma. Cod., art. 86. O juramento é um vinculo que 
mais estreita a sua responsabilidade para com Deos. (N. R. J. 
dePort., art. 944, 967,1050 e 1134; Cod. FI'., art. 317.) 

Devem declal'ar seus nomes, pronomes, idade, profissão, 
estado, c1omilio ou residencia; se sãO parentes, amigos, ini
migos ou dependentes de alguma das partes, e o mais c:ue pos
sa convir. Dito al't. 86; Cod. FI'., art. 317, N. R. J. de Port., 
art. 945. Estes esclarecimentos são uteis e devem ser muito at
tendidos pelos jurados para que possáO avaliar o gráo de cre
dito que as testemunhas mereção, e mesmo reconhecer se ellas 
são do num(l'o daquellas que não devem ser ouvidas, como de
pois diremos. 

As teftemunhas devem depõr cada uma de per si, providen
ciando o juiz, que umas não raibão ou não ouçãO as declara
ções das outras nem as observações do ~ccusador ou réo. 
Cod., art. 88, Cod. Fr. , arts. 316 e 317; N. R. J. de Port., arts. 
B43 e 1049. 

Ellas devem depôr não só sobre o facto principal ou crime, 
mas lambem sobre snas circumstancias, como tempo, lugar e 
mOtlo por que foi commeltido. Cumpre além disso que decla
rem a razãO por que sabem o que depoem, se de vista, e nesse 
caso se outras pessoas ali estavão, e quaes ellas, se de ouvida 
e de quem. Per. e Souza, capo 26; N. R. J. de Port., arts. 946 a 
948. NãO basta certamente affirmar o facto, é preciso indivi
duar suas circumstancias para que os turados conheção se 
ellas se enganão ou querem enganar. 

O accusador não tem direito de pretender a inquiriçãO de 
testemunhas que não forão notificadas em tempo C6m conheci
mento do accusado, como já expozemos na segunda parte, 
capo 17, e é doutrina geralmente seguida. Cod. Fr., art. 3i5, 
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N. 1\. J. de Por!., ;lrt. 1056, e nosso codigo, art. 255. Seria sor
pr~nder o réo, c não dar-lhe tempo para que se informasse 
do caracter dellas, suas relações e motivos de suspeição; se
ria supprimir a pos ' ibilidade de contradizê-las. 

Na fórma do nosso co digo, depois de perguntar o juiz o que 
é de costume, são as pI'oprias partes as que inquirem as tes
temunhas, e tal preceito é sabio, porque são ellas as que co
nhecem os factos e circulllstancias, que preciSa0 provar, e 
não o juiz que ignora sua intençiiO, e muitas vezes os porme
nores e esclarecimentos de que necessitão, como bem ponde
ra Philips, p. 183, Guichar, p. 386. Entretanto o juiz de dil'ei
to que conserva a policia da wdiencia, e que tem o dever de 
esclarecer a verdade, niio deve consentir que se envolvão as 
testemunhas em sophismas e contradicções cavilosas. 

Logo que o accusador tem concluido sua inquirição, póde o 
l'éO ou seu advogado f;lzer as perguntas qU3 julgar convenien
tes ás testelI'.unhas da accusação, e oppôr tudo que pOf,sa es
clarecei' ou envigoral' seu depoimento,sem todavia injul'ia-Ias; 
assim dispõe a nossa lei, e igualmente a N. B. J. de Port., art. 
1058, e Cod. Fr., art. 319. 

O juiz de direito e jUl'ados podem tambem pel'guntaras tes
temunhas pOI' alguns esclarecimentos necessarios para intel
ligencia de seus depoimentos, ou circumstancias do facto; não 
porém sobl'e novos factos contra o accusado, porque não siio 
accusadores. Cod., art. 282. Iguaes são as disposições da N. R. J. 
de Porto , arts. 1057 e 1133, e Cod. Fr., art. 319 e 328. 

Segundo a N. R. J. de Port, art. 10GO, e Cod. Fr., art. 318, e 
é lambem a nossa pratica, as testemunhas já inquiridas na 
formação da culpa depoem sem que lêa-se seus antel'iores de
l)oimentos, que só depois se confrontão para que expliquem 
qualquer divergencia, se existe: nem ellas podem refair-se 
aos antel'iores depoimentos, pois que siio obrigadas a respon
der ás perguntas. 

A lei não obriga a escrever seu depoimento no processo de 
accusação, excepto quando alguma parte pede, aviso de 25 de 
novembro de 1834; mas fôra conveniente fazê-lo sempre que o 
depoimento fosse condudentú, mÓl'lnente por causa das ap
pcllaçóes omcia~s em qne o juiz de direito se não conforma 
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eúm a <lecisão do jUl'Y, para esclarecimento do ll'Íbunaf d'~! 

ilelação. 
As teslemunllas não podem, nem mesmo em aclo de acarea

ção, intel'pellar-se entre si, God. FI", art. 325; quando não 
iallarem a lingua portugueza, respondcl'áõ por meio de in
terprete, wbre cuja nomeação pMe consultar-se o Cod. Fr., 
art. 332. 

§ , 14&. São p-rohibidas pela natureza e pela lei: de servir de 
testemunhas os a,scenden-tes 'e descendeutes, marido ou mu
lher, p,arentes até o segundo grão" o. escravo e· o menor de 14 
anuos. Na mesma razão estão os dementes, os ebri(}s de pro· 
fissão, os prodigos assim declarados, os perjuros ou calumnia
dores convictos, os inimigos capitaes, os bancal'oteiros, e em 
geral as pessoas infames, pois que não merecem fé, e ainda 
quando inquiridas devem os lurados lemb.fll'-Se do. ca.racter 
del/as. God. Fr., art. 3.22 e 323, N. R. J •. de Port., 964 a 969. 

As relações de familia, de depenJencia, de odio, a seducção, 
CITO, ignorancia ou qualquer i.nteresse da testemunha deve 
certamente invalidar no espil'ito do j,ury suas asserções, : só as 
~estemunhas fiuedignas e concludentes sãO as que podem trau
(Iuillisar sua consciencia, mÓI'mente na appliclção de pen.as 
graves. 

No jury inglez~ para dar-se maior solemnidade á inquirição, 
deferido o juramento á testemunha, diz-lhe o escrivão: « O 
juramento que ides, dar na presença deste tribunal seja todo a 
verdade, e sô a verdade, assim Deos vos ajude. D A testemu-, 
nha súbe a um lugal' elevado no meio da sala, em frente do 
j 1lfy, e d'alli depõe. B1ackst., liv. 3·, capo 23 .. 

PÓ'de dar,se o caso de teEtemunhas cuja posi"çãO seja privi
legiada, e' nossa lei não o previo como o CoeI. FI'. e igualmente 
a N. R. J. de PDl'l" art. 1122 a 1126:. 

§ 146. Os arts. (}O e 1ú2 do nosso codigo interessão a que8-
tão relativa· á- inquíl'ição de testemunhas auseates ou impedi
das, mas nem distinguem o caso de ser o processo de forma
ção de culpa ou de jul'gamento, nem estabelecem regr3s a 
respeito, como convinha, pois 4ue é questão impol'tante. 

O Cod. Fr. regul'ou a materia quanto á f o l'lllaçãO d'aculpa em 
seus arts. 83 tJ 84, c quanto ao julgamento pelo art. 303; a 
N. R, J. de Porto I'egulou lambem o primeiro caso nos termos 
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de seus arts. 956 e 957, o que respeita a l'aLifié:açãO da pronun
cia pelo jury pelos seus arts. 1061 a 1067, e finalmente o caso 
de julgamento pOI' seus arts. 11.1.6 a 1.1.21 c 1139 § unico. Veja
se Per. e Souza, § 192, Ord., liv. 3·, til. 54 § 2°, e liv. 5·, til. 
12h§17. 

O al't. 91110 nosso co digo estabelece o principio que I'cgula 
a inquirição criminal ad perpetuam 1'ei memol'iam, limitado po- . 
rém á acção já [ll'oposta; nOSfa antiga pratic~ não a admittia 
senão por parte do accusado. Pel'. e Souza, § 195, nota 381. 

SECÇÃO SEGUNDA. 

Dos documentos, exames, confissão e convicção dos jurados. 

§ 147. Além da prova testemunhal pólle haver lugar a ou
tras especies de prova: o art. 92 do nosso codigo declara que 
os documentos para que mereção fé devem ser reconhecidos 
como verdadeiros. Os jurados devem lembrar-se quantu é fal
livel a decisão pela só comparação da letra e aLtendel' todas as 
razões de falsiõade, quando arguida, para dar a final a fé que 
possão merecei'. Per. e Souza, § 174. 

As c1rtas particulares não podem ser produzidas em juizo 
senão nos iermos do art. 93 do Codigo. 

A respeito de vistorias, exames, consultas medicas ou dc 
outras profissões, veja-se o que já dissemos nos caps. 3° e 4° 
da segunda parte: elles pOllem ler lugar antes do jury ou na 
presença delle, c não devern ser preteridos qu,mdo pedidos 
com fundamento. Já tratá mos tambem da confissãO na sessão 
segunda do capo 16 da terceira parte. 

Finalmente,em relação á convicção do jury pelas impressões 
ou raciocinios que elles derivem das provas fornecidas e suas 
iuspirações, faremos algumas observações quando tl'atarmos 
de suas respostas aos quesitos do juiz de direito. 
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CAPITULO XXI. 

D,~ DEDUCÇÃO D_~ DEFESA, SEUS !lEIOS, E EXCEPÇÕES DE COUSA JULGADA 

E PRESCRIPÇÃO. 

§ ili8. Produzida a accusação e prova della, tem o advogauo 
uo réo a palana para deduzir sua contestação c expôr a defesa, 
j,\ destruindo os <lrgumentos e provas daquella, já analysando 
a lei, sua verdadeira intelligencia, e a natureza dos factos, ou 
sua não cxistencia ou cil'cumstancias que attenuão o crime, 
como prescreve o art. 263 do God. do Proc. 

A respeito da moderação, gravidade e precisão com que deve 
haver-se o advogado, refei'imo-nos ao que ponderámos no 
capitulo da rleducção da accusaçao. 

A defesa é recommendavel pOl' si mesma, ou, como dizem os 
criminalistas, ella goza de muitos privilegios que o direito e 
a propria razão esclarecida estabdccem. O homem deve ser 

, tido por innocente eníquanto não convencido plenamente do 
: crime. O accusado deve pOl' bso ter em favor seu toda e qual
·'.quer duvida, defeito de provas ou incertezas da accusação. 

O accusa(!o póde usar, corno já indicámos no capo 13 da 2" 
parte, de toda e qualquer excepção ou contestação que re
mova ou destrua <I accusação. ElIe póde invocar a incompe
tencia do jury, a falta de corpo de delicto, as nulJidades do 
processo, os defeitos da prova da accusação, a incapacidade 
ou illegitimidade do accusador, a necessidade da presença de 
testemunhas ou exames que furem possiveis e fundados, a não 
iilentidade de pessoas, um alibi, a natureza justificavel do 
crime, suas cil'cnmstaocias de menor idade ou demencia, sua 
moralidade e ausencia de intenção criminosa, a não existencia 
do f~cto, a excepçiio de cousa julgada ou prescripção; emfim, 
toda e qualquer razão que possa ser allendida ou pelo juiz de 
direito, ou pelo j ury. 

Em relação á cousa julgada, referimo-nos ao que expuzemos 
na parte ia, capo 2°, secção ia, citando ahi as disposições de 
nossa lei. Per. e Sz. noLa 45i, Cod. Fr. art. 360. 

Quanto á prescl'ipção, veja -se o God. Gdm. art. 65, God. do 
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PI'OC. al'L. 511 e seguintes, Lei de 3 de dezembro ar!. 32 e se " 
guintes, Regu\. at't. 271 e segllintes, Per. e 51. nOla 571, Cod. 
Fr. art. 635. e a N. R. J. de Port. <lrt. 1207: segundo o preceito 
desta, julga se a prescripção c1'iminal ex-ofTieio, aind3 quando 
não allegada, desde que é patente dos autos, art. 1209, o que 
parece de summa justiça, pOI'quanto desde que a lei considera 
o crime extincto seria contradictoria se lhe impozesse pena. 

CAPITULO XXII. 

DAS PROVAS DA DEFESA. 

§ 149. Em seguida do ncto antecedente serão introduzidas 
na 3ala da audiencia as testemunhas do ré o, e juraráõ sobre 
os artigos, sendo inquiridas primeiro pelo mesmo réo ou seu 
advogado, e depois pelo accusador ou seu advogado. Cod. 
art. 264. 

Identica é a disposiçãO do art. 321 do Cod. Fr., c 1133 da N. 
n. J. de Port., e a pratica do jury inglez e americano. n' a oco 
casião e tribunal competente para destruir os indicios da 
pronuncia e fundamentos da accusação. 

O réo póde, além de testemunhas, produzir outra qualquer 
especie de prova; e em todo o caso cumpre não olvidar que 
elle não é obrigado a fazel' prova plena como o accusador, 
porquanto desde que este não fllnda e demonstra evidente
mente sua intenção, deve aquelle ser absolvido, porque tem a 
presumpção da innocencia a seu favor. 

Como já expllzemos no C:lp. 20 das ~ poovas da accusação 
algumas reflexões sobre as testemunh"as e exames, não as 
reproduziremos :lqui. Notaremos entretanto que embora o réo 
não possa produzir testemunhas que não tivessem sido antes 
notificadas, todavia se elle allegar que tem prompta a compa
recer alguma, cuja noticia sobreveio, expolHlo :I razão do tardio 
conhecimento, o juiz de direito, examinando ocaso, poderú 
conceder sua alldiencia ao menos como informante. E' uma 
questão incidente que a elle compete resolver, Cod. art. 281, e 
tambem um meio de descobrimento da verdade, dito Cod. 
art. 46. 
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Esta é t ambem a doutrina do art. ~69 do Cod. Fr., e 1137 da 
N. R. J. de POI't.: é um favol' á defesa que nflo prejudica o an
damento do processo, e recommenda-se por sua equidade. 

Consulte-se sobre a materia deste capo Charl. Comte capo 4°, 
Philips capo 7°, Guichart parte 2" art. 335 pago ~lJ5, Bérenger 
til. 2° capo 2° § 9° pago ~67. 

CAPITULO XXIII. 

DA REPUCA E TREPUCA. 

§ 150. Em conf.)rmidade do art. 265 do C"d., e 358 do Reg., 
tem o accusador e o réo, ou seus advogados, o direito de replicar 
e treplicar verbalmente os argumentos contrarios, contestan
do-os e desenv{)lvendo-os, ou esclarecendo os factos, como 
fôr conveniente. 

Estes actos são novos meios que a lei confere ás partes para 
patenlear a verdade, rectificar qualquer erro, prevenir toda a 
sorpreza. Cod. Fr. arl. 335, N. R. J. de Porto 709. 

Em todo o caso, o accusado deve ter a palavra por ultimo, 
regra que deve ser observada ainda nas questões incidentes, 
pois que assim dicta a equidade, e é determinado pelos supra
citados artigos como regra fundamental que domina todos os 
debates. Cod. Fr. art. 335. 

CAPITULO XXIV. 

DA REPERGUNTA DAS TIlSTE~lUNIBS, ACAREAÇÃO OU CONFRONTAÇÕES. 

§ 151. O art. 265 do Corl., assim como o seu arl. 96 e o 
art. 259 do Reg., autorisão as partes e os jurados a requerer a 
repergullla de alguma ou de algumas testemunhas já inquiri
das, ou a inquirição de mais UUla ou duas de novo, uma vez 
que fossem notificadas, pal'a maior esclarecimento, ou para 
provar contra alguma deJlas excepções, que demonstre ser in
digna de fé. 

Nos sobreditos termos o juiz de direito deve deferir esse 
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rc'querimento como fôr justo, fazendo em todo o caso escrevê
lo, pois que é uma qnestilo incidente, dJ quallla recurso para a 
relação: cumpre mesmo que defira ftlvoravelmente sempre 
que houver algum fundamento na exigencia. Cod. Fr. art. 
270 e 326. 

Sempre que houver lIivergencia entre as testemunhas, será 
conveniente que o juiz de direito, ex-ofTicio, ou a requerimento 
das partes ou jUl'ados, passe a acarea-Ias, reperguntando-as 
em face umas das outras para que expliquem taes divergen
cias. Cod. art. 96, N. R. J. de Porto art. 970 e 1072, Cod. Fr. 
arts. 326 e 327. 

Para o descobrimento da verdade póde tambôm o juiz de 
direito confrontar os réos entre si, quando haja mais de um, 
fazer s~hir algum deJles da sala da audiencia, emquanto con
fronta outros, e confronta-lo OI sua vez, informando·os porém 
a final de tudo que se houver passado em sua ausencia, para 
que possão defender-se. Cod. FI'. dito art. 327 e N. R. J. de Porto 
art. 1072, Per. e Sz. § 193 e seguintes. 

Emfim, o juiz de direito póde apresentar ao nccusado ou ás 
testemunhas quaesquer instrumentos do crime que tiverem 
sido colJigidos; fazer perg-untas 11 l'espeilO, para ver se são ou 
não reconhecidos, e promover todos os demais esclarecimen
tos que possa obter se. Cod. FI'. art. 329. 

CAPITULO XXV. 

DO INCIDENTE DE FALSIDADE. 

§ 152. O Cod. do Proc. Crim. arts. 266 e 267, Lei arts. 55 a 
57, eReg. art. 360 e seguintes, declarão que se o depoimeuto de 
uma ou mais testemunhas, ou se algum documento fôr arguido 
de falsidade com fundamento l'azoavel, O juiz de direito in con
tinenti examinará essa questão incidente, summaria e verbal
mente, suspensa entretanto a principal, e fará lavrar de tudo 
termo, em que se declare a natureza da uguição, seus funda
mentos, exames e diligencias a que procedeu·se, e o mais que 
occorra para delucidação da verdade e decis&o do jUl'y. 

Dtterminão mais que findo o exame desse incidente, e depois 

19 
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de ter-se procedido nos ulteriores termos da causa, quando o 
juiz de direito fizer os quesitos ao jury, proponha em primeiro 
lugar a seguinte questão: - Pôde o jury pronunciar alguma 
decisão definitiva sem attençãO ao depoimento ou documento 
arguido de falso? - E finalmente accrescentão que, se o jury 
ver que essa questão incidente não impe:le que julgue a causa 
principal, assim declarará; e em seguida responderá aos que
sitos do processo; que se porém entender que impede, nessa 
conformidade responderá, suspendendo desde logo qualquel' 
outra declaração, e voltará á sala publica da sessão. 

Estabelecem ainda esses artigos, que em todo o caso o juiz 
de direito remetterá em tempo opportuno o depoimento ou 
documento arguido de falso, assim como o termo de que aci· 
ma faltámos, e mais esclarecimentos que possa haver, ao juiz 
competente para proceder na formação da culpa; e concluem 
determinando que, formada esta no caso de ter lugar, seja re
nleuida ao jury para ser julgada conjullctamente com a causa 
principal na hypothese de ter ficado esta stlslH'nsa mediante 
_paI, novo conselho de jurados. 

Esta é a intelligencia que damos a esses artigos, que, a nos~o 
ver, não são redigidos com a clareza e precisão convenientes 
na parte em que podem dar a entencler que o juiz de direito, 
antes da d.ecisão do jury, tem autoridade ou dever de declaraI' 
procedente cu improcedente a arguiçãO da falsidade, e conse
quentemente de dirigir ou não o quesito prejudicial ao jury 
para o fim de saber se este póde 011 nl:o jlll~ar a cal1sa princi
pal, não ohstante a questão incidente. 

Com eITeito pensamos que em todo o caso o juiz de direito 
deve limitar-se a procedel' nos exames e diligencias necessa
rias, e fazer lavrar termo de tudo para ulterior decisão do jury, 
a quem em todo o caso deve fazer sempre esse quesito espe
cial. A prevalecer outra opinião, teremos uma decisão do juiz 
de direito não só prematura e preventiva da do jury, mas que 
IJóde ser depois contrariada pela declat'açáo deste, ainda quan
do não quizesse fazer o quesito prejudicial aos jurados, pois 
que qualquer destes, ainda na falta delle, poderia sutcitar 11 

questão e requerer uma decisãO r.révia a respeito como meio 
118cessario de esclarecimento, para depois julgar-se a causa 
principal. 
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Além do exposto, temos que tanto é e deve ser el:ta a \'erda
deira intelligencia da lei, que o Reg., al't. 364, manda que em 
todo o caso remelLJ.-se o conhecimento desse incidcnte ao 
juiz competente para a formação da culpa, e seria contradic-
10riO que essa remessa se fizesse ainda quando o juiz de direi. 
to tivesse julgado a arguiçáo improcedente, assim como ab
surdo que se fizesse do presidente do jury autoridade comçe. 
tente para decidir definitivamente do fundo do incidente 
quando elle interessa a con,ciencia do j ury, unico que deve 
resolver dJ antemão. A simples al'guiçáo de falsidade já aba· 
la a crença do documento ou depoimento assim qualificado. 

Veja-se O Cod. Fr" arts. 330 e M8, e as observações de fio· 
grOD, ti a N. R. J. de Port., arts. 274 e 535 e 1064 a 1067. 

CAPITULO XXVI. 

DO~ ULTIMOS ESCLARECUIENTOS r;os DEllATES. 

§ 153. Além tias diligencias e meios de que ternos tratado , 
póc1e ojuiz de direito, seguindo a prati "a de outros paizcs e o 
disposto no art. 46 § 6° do nosso Co '1igo, Hntes de consultar o 
jUl'y, se considera ou não a causa em termos de sei' julgada, 
lembrar al.~uIlJ esclarecimento que pelo curso della lenha co 
nhec � do seI' necassario Oll uliL para maior delucidação da 
,'erdade. 

Póde succeder que o exame de alguma circumstancia, ullla 
consulta m~dica, uma vistoria sumlIlarissima, ou finalmentc 
quaLquer outra diligencia, ministre luz, e t;nlão a conscieuciót 
do presidente do jury, pOl' mais um pouco de trabalho, contl'a 
o qualjámais deve mostrar-se indisposto, nao deve pÔl' em 
perigo a justiça da decisão, A sof:'cguidão tllll concluir as diti
cussúes do jury é uma das causas da imperfeição dos proces
sos e erros do julgamento. Esse util poder discriciouario que 
nossa lei confcre·lhe, é tambem cou.agrado pelo Co!l. Fr., 
al'ls. 267, 268 e 269. 

Nesse meSlllO intuito deve o juiz de c1il'eito, an les de consul
tar ojury, advertir o I'éo que os debates estão findos, que vai 
entregar o proceE-so ao jUl'y, c que portanto pela ultima vez 
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pergunta·lhe se tem alguma cousa mais que requerer ou ac
crescentar, e sem permittir novos debates deve ouvir o que o 
réo por ventura ainda exponba como complemento de sua tre
plica. 

Os jurados podem tambem de sua parte exigir mais algum 
esclarecimento ou lembraI' algum meio de delucidação, GOd,. 
art. 282. 

Veja. se o God. Fr.. 31'lS. 269. 328, e N. R. J. de Port , arts. 
1114 e 1144. 

CAPITULO XXVII. 

DA CONSULTA DO lU1Z DE DIREITO AO JURY. 

§ 154. Ordenão os arts. 269 do God. do Proc., e 366 do Reg., 
tlue, findos os debates e termos do processo, o juiz de direito, 
antes de resumir a materia da accusação e defesa, consulte os 
jurados para saber ~e achão-se sufficientemente esclarecidos 
para julgar a causa, on se precisão de mais alguns esclareci
mentos. 

Esta disposiçãO da lei destina se não só a evitar toda e qual
quer precipitação, mas lambem a dar por este meio occasião 
ao jury de esclarecer sua consciencia. Ella está de accordo 
com os arts. 268 e 282 do referido codigo. 

Vê-se pois que nisto nossa l:·i é mais providente do que o 
art. 335 do God. Fr., que dá ao presidente do jury o direito de 
encerrar os debates sem a prévia obrigação dessa consulta. 

CAPITULO XXVIII. 

1>0 RESUMO DA ACCUSAÇÃO Il DEFESA FEITO PELO JUIZ. DE DIREITO. 

§ 155. Os arts. 269 do God., 366 do Reg., e 58 da Lei, deter
minãO que, achando-se a causa em estado de ser decidida IJor 
pólrecer aos jurados que nada mais resta a examinar, resuma, 
ojuiz de direito com a maior clareza possivel toda a maleria da 
accusação e defesa e as razões expendidas pró e contra. 
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Imita a nossa lei a legislaçao ingleza, porlUgueza e franceza, 
cujo co digo outro tanto decreta em seu art. 336. A nossa dis
posiçao deve ser entendida de accordo com o art. 46 § 30 do 
dito codigo, que autorisa o juiz de direito a dar explicações 
sobre os pontos da lei, sobre o processo e obrigações dos ju
rados, mas que ordena-lhe que não manifeHe nem deixe en
trever sua opinião sobre a prova, preceito este inteiramente 
conforme com o espirito da instituiçao, porquanto a naliação 
daquella deve ser feita pela só inspiração da consciencia do 
jury e sua particnlar e espontanea convicção. 

Tanto assim é, e deve ser, que por isso a lei niio pede contas 
aos jurados dos meios pelos quaes formou sua convicção, 
nem lhes prescreve regras donde de'7a pender a plenitude ou 
sufficiencia da prova: quer sómente que consulte sua cons
ciencia, e responda sinceramente o qu e ella dictar. 

A poderosa razão por que a lei prohibe ao juiz de direito que 
deixe perceber sua opinião, é porque ella poderia exercer in
fluencia sobre o espirito dos jurados, e em certos crimes, 
mórmente politicos, induzir a crença de recommendações do 
poder. 

No j ]ry inglez, segundo expõe Moura, os juizes chega0 a ex
pressar sua opiniãO sobre a coucludencia da prova, visto o si
lencio da lei a respeito; mas, ainda assim, considera-se isso 
como um abuso, como o demonstra Blackst., abuso que a pra
tica tem corrigido, e que, se não produz na Inglaterra máos 
resultados, deve-se isso não só ao caracter dos seus juizes, 
como á completa independencia dos jurados. Emfim, se a 
opinião do juiz devesse servir de regl'a, fôra inutil o j llry ; se· 
nao, para que pô-Ia em conflicto e depressão. 

O fim para que a lei manda fazer o resumo da accusação e 
defesa, e de suas provas, é para revival' a memoria dos jura
dos, chamar sua attenção sobre os factos principaes, expondo
os com a devida imparcialidade, o que não fazem as partes, 
collocando·os em frente e em contraste par'a que sejão bem 
apreciados. 

Nossa lei não especifica nem pOdia especificar compieta" 
mente quanto deva conter O resumo. O art. 336 do Cod. Fr. 
particularisa as principacs pl'Ovas pró e contr'a, as questóes 
que os jurados devem decidir e a recordaçao dos seus deveres, 
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Os juizes inglezes expoem os factos com todas as suas cil'cum
st:lllcias, as provas, a lei que rege a mate ria, a pena ou o re
sultado da decisão do jury quando affirmativa ou negativa. 

Vê-se pois que o resumo de que tratamos é uma parte e 
complemento da accusação e defesa, e que os juizes de direito 
devem empregar a respeito toda a sua allenção, e não mutilar 
Os esclarecimentos que clla póde prestar. 

Vej:t-se O que diz a este respeito o Sr. Aragão, capo 4° e 6°, 
ps. 47 c 77, o SI'. Moura, 3' p. 20 e 36, Elackst., V. 6·, p. 274, 
v. 5., p. 51. 

CAPITULO XXIX. 

DOS QUESITOS FEITOS AO JURY . 

§ 156. Feito o resumo de que acabamos de tratar segue-se o 
acto de estabelecer as questõ::!s ou quesitJs sobre que o jury 
deve respondel·. E' um dos mais importantes lermos do pro
cesso, e solemnidade das mais substanciaes, pois que qual
quer irregularidade fará com que não possa posteriormente 
verificar-se exacta applicação da lei sobre o facto. 

Os quefitos devem ser formulados com a maior clareza em 
pl'Oposições simples e distiuctas; não deve fazer-se um só que
sito ocioso, mas devem fazer- se todos os necessarios para ({ua
lificar o facto e suas circumstancias. 

Nas seguintes secções consideraremos suas diversas especies, 
a legislação respectiva e algumas observações especiaes. 

SECÇÃO PRIMEIRA. 

Dos quesitos resultantes do libello. 

§ 157. O art. 269 do God., modificado pelo art. 58 da Le i, or 
dena que a primeira questãO que O juiz de direito deve estabele 
cer sejll de conformid.ule com o libello: " O réo praticou o facto 
(referido no libello) P Praticou·o com tal ou tal circumstancia 
(I'efel'ida no libello) P » E O Reg. art. 367 accrescenta que quando 
a circumstanci" ou circumsLallcias do crime nao fÔl'em abso 
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lutamente connexas e inseparavei~ do crime, de maneira que 
eIle não possa existir sem ella, dever-se-ha dividir os quesi
tos pela maneira seguinte: • O réo lll'aticou tal facto? O réo 
pl'aticou o dito facto com tal cil'cumstancia? • for'mulando-se 
tantos quesitos quantas fôrem as circumstancias. 

Com effeito, a primeira cousa que convém saber-se é se o 
réo praticou ou não o facto principal de que é accusado, e de
pois se eSSE facto é ou não revestido de cada uma das circum
stancias que se allegão. A separação ordenada é assaz conve
niente para não pôr em difficuldade o espirito do jury e clareza 
de sua resposta, pois que em um quesito connexo dão-se di
versas entidades sobre cada uma das quaes póde haver opi
niões distinctas e differentes, e consequente necessidade de 
variedade de respostas, cumprindo em todo o caso twilar a 
confusão. Cod. Fr., art. 337, e Lei de 13 de maio de 1836, art. 
1°. N. R. J. de Port., 1145 e 1148. 

A lei dá exemplo das formulas que devem ser empregadas 
nos quesitos, ma8 não são sacr':lInentaes, e portanto alguma 
differença nellas não constitue nullidade, uma vez que srjãO 
equivalentes, isto é, que estalel.Jeção os quesitos por modo com
pleto, distincto e regular, e que resultem do faGto e circum
stancias comprehendidas na accusação. Cod. Fr art. 337. 

O juiz de dit'eito não póde deixar de perguntaI' pelo, factos e 
circumstancias comprehendidas na accusação, constitutivos 
do crime, ou influentes no gráo da penalidade, já porque seria 
violar a lei, já porque fôra omiLtir um elemento da decif ão e 
sentença. Cod. Fr. di to artigo e observações de Rogron. 

Por outro lado, elle não deve fazer quesitos sobre crimes que 
não se comprehendão na causa nem sobre circumstancias que 
ella não mencione, excepto Ee resuHarem dos debates, como 
depois veremos, porque seria tambem violar a lei, que manda
lhe dirigir os quesitos em conformidade com o IibeIJo, Cod. Fr. 
ibidem e arligos seguintes. 

Observaremos ainda que o quesito principal: « O réo com
. melleu ou é culpado pOI' commeller tal facto? • comprehende 
em si, assim como sua resposta, não só o facto, mas tambem 
a intenção, e por isso, no caso de allegar-se demcncia ou ou
tra exCel)ç:lO semelhante, a faHa de um quesilo especial a res
peito nfio induziria nullidade. Veja-se O Sr. Aragão cap, 11. 
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SECÇÃO SEGUNDA. 

Dos quesitos resultantes dos deba teso 

§ 158. OrdenãO mais as disposiçóes citadas na secção 
antecedente, e o art. 60 da lei, que se dos debates resultar o 
conhecimento da existencia de alguma ou algumas circum
stancias aggrav antes ou altenuantes não mencionadas no libcllo 
ou contrariedade, proponha tambem o juiz de direito quesitos 
relativos. 

Com eifeito, é principio fundamental que o jury deve julgar 
a accusação, qual os debates a constituem e esclarecem, e não 
sómente pelo processo esc1'ipto aliás seria forçar sua C011-

sciencia e desprendê-la da evidencia que elles possão ter pro
duzido. 

O art. 338 do Cod. Fr. é o assento de materia identica; cumpre 
examinar o que observa Rogron a respeito; veja-se tambem 
a N. R. J. de Porl. art. 1148. 

Do que temos exposto conclue-se que o juiz de direito nao 
pôde fazer quesito de circumstancia alguma que não esteja 
referida no libello ou contrariedade, ou que não resulte dos 
debates: seria violm' a lei, dar motivo á nullidade do processo 
e á sua responsabilidade. Se dos debates porém, em vez 
de resultar o conhecimento de alguma circumstancia, nascer o 
de algum crime não comprehendido /lO libello. deverá o juiz 
de direito fazer quesitos a respeito? Por certo que não. Primei
ramente a lei falla só de circumstancias e náo de novos crimes. 
As circumstancias são accessorios dos crimes, e os novos de
lictos silo factos principaes e distinctos, que devem dar lugal' 
a novo processo, em que o accusado tenha os termos legaes e 
os meios de defesa que a lei garante, e nãO seja sorprendido 
de improviso e julgado com preterição de todas as garantias. 
Cod. FI'. 338, 361, 371 e 379. N. R. J. de Porto arts. 1147 e 1148. 

Se porém o crime resultante dos debates não fôr propria .. 
mente um crime novo, mas só sim caracterisado differente_ 
mente do que havia sido no libello, um fel'imento grave ou 
qualificado em vez de simples, ou outro semelhante, poderá 
dirigir-se os quesitos respectivamente? Parece que sim, porque 
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então não dá-se um facto novo, sim o mesmo facLO da accusa · 
çãO, embora modificado, e as razões da defesa são-lhe applica
\'eis. Cod. Fr. art. 338, e observações de Rogron. Póde mesmo 
considerar-se que a modificação nada mais é do que o addita
mento de uma circumstancia aggravante que exasperou o 
crime. 

Quando no processo verbal ou acta deixa de fazer-se menção, 
de que resul'asse dos debates o conhecimento de algumas 
circumstancias, e entretanto faz o juiz de direito quesitos a 
respeito, presume-se que com eífeilo resultaráõ dos diLos de
bates? A pratica franceza e nossa segue a affirmativa, Cod. FI'. 
ibidem, entendendo que essa presumpção nasce da lei, que 
autorisa aquelle magistrado, sem que expresse a obrigação de 
fazer menção na acta. Entretanto melhor fôra estabelecer o 
dever de consigna ·la no processo, até mesmo para dar occasião 
á parte de allegar a respeito o que lhe conviesse, pois que póde 
o juiz de direito entender que dos debates resultou o conheci
mento da existencia de alguma circumstancia, ou sem razão 
fundada ou desapercebida por alguma das partes. Podér.1 mes_ 
mo, para maior garantia, dirigir se a este respeito em vez de 
um dous quesitos ao jury: 1°, se dos debates resultou a circums
tancia tal? 2°, se ella se acha provada i> 

Posto que nossa lei não seja expressa, nenhuma iuvida póde 
haver em reconhecer que o ar.cusador, o accusado e seus advo. 
gados tem direito de requerer ao presidente do jury que for
mule os quesitos, incluimlo tal ou tal circumstancia, e que elle 
deve decidir essa questão incidente como fór justo, decisãO 
da qual compete o recurso que anteriormente já mencionámos. 
Cod. Fr. arts. 338 e 339. A N- R. J. de Porto art. 1145 é expressa 
a este respeito, e digna de ser considerada quanto ás disposições 
dos seus arts. 1144 e 1152, que julgamos providentes. Este 
recurso seria tolhido se o juiz de direito não dictasse pan que 
o escriVão lançasse os quesitos ou ao menos não os lesse antes 
de entregar ao jury em voz alta. 

20 
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SECÇÃO TERCEIR A. 

DOi quesitos sobre di versos pontos da 8ccusaçao. 

§ 159. Ordenilo os arts. 284 do Cod., 63 da lei e 871 do Reg. 
que, quando os pontos da accusação fôrem diversos, o juiz de 
direito proponha ácerca de cada um delles todos os quesitos 
indispensaveis e convenientes para a applicação da lei a res
peito de cada um. 

Accrescenta o mesmo regulamento que estes diversos que· 
sitos devem ser feitos em proposições bem distinctas e claras, 
de maneira que sobre cada um delJes possa haver votação e 
resposta do jury, sem equivoco ou dubiedade. A raz30 é clara. 
N. R .. J de Porto art. 1146. 

SECÇÃO QUARTA. 

Dos quesitos sobre diversos réus. 

§ 160. Quando houver dous ou mais réos accusados em 
um mesmo processo, deve o juiz de direito propô r ao jury 
sobre cada um delles em paI'licular todos os quesitos necessa
rios, distinctos e completos; essa é a disposiçãO do Cod. al't. 28i\; 

e indispensavel, porque póde o jury ter convicções diversas 
em relação a cada um delles. N. R. J. de Porto art. 1146. 

SECÇÃO QUINTA. 

Dos quesitos da defesa . 

§ 161. Ol'denão tambem os arts. 61 da lei e 369 do Reg., que 
se o réo apresentar em sua defesa ou sllegar nos debates, como 
escusa, algum facto que a lei reconhece como justificativo, o 
que o isente de pena ou alguma circumstancia attenuante, o 
juiz de direito proponha o respectivo quesito. 

Um destes factos é a demencia ; e posto que se possa dizer 
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que elle ou sua apreciação se inclue no quesito principal - é 
ou não culpado -, todavia, se o advogado do réo pedir que elle 
seja formulado de per si, n~o vemos razao alguma para que 
não seja attendido. Em regra não devem preterir-se quesitos 
alguns requeridos pela defesa desde que não sejão irregulares. 
Podem servir para fixaI' a attenção do jury, e como sao im
portantes meios de defesa, não convém coarctar sem razao 
evidente. 

Veja se sobre o assumpto desta secção o Cod. Fr. art. 339 6 

()bservações de Rogron pago 631, N. R. J. de Porto arl. 1149. 

SECÇÃO SEXTA. 

Dos quesitos relati vos á menor idade. 

§ 162. Dispõe os arts. 62 da lei e 370 do Reg., que se o 
réo fôr menor de quatorze annos o juiz de direito pergunte ao 
jury se elle obrou com discernimento. 

Este quesito é indispensavel, pois que decide da moralidade 
do facto ou intenção; elle é fundado na disposiçãO do Cod. 
Crim. art. 10. Identica é a disposiçãO do Cod. Fr. art. 340. 

SECÇÃO SETlI\IA. 

Dos quesitos relativos á prova de confissão. 

§ 163. Em conformidade do art. 94 do Cod. do Proc ,quando 
duvidal'·se se a confissão do réO é ou não a unica prova do 
crime, deve o juiz de direito, de seu officio ou a requerimento 
da parte, dirigÍl' quesito ao jury a respeito, pena de nllllidade, 
pois que sem a resposta do jury não póde saber-se qual a pena 
applicavel, se a do crime, segundo o grão delle, ou se a imme
diatamente menOl', segundo o dito art. 94. 



- 156-

SECÇlO OITAVA. 

Dos quesitos sobre falsidade . 

§ 164. Em conformidade do art. 55 da lei, e do que já ex
puzemos no capo 25. § 152, se houver questão de falsidade do 
depoimento de alguma testemunha ou de algum documento, 
o juiz de direito proporá, como primeiro quesito ao jury, se 
os jurados podem ou não pronunciar alguma decisãO a res
peito da causa principal, sem aLtençãO ao depoimento ou 
documento arguido de falso, procedendo-se ulteriormente 
como expuzemos no dito paragrapho. É uma questão prejudi
cial, e por isso mesmo sua preterição annullaria O processo. 

SECÇÃO NONA. 

Dos quesitos officiaes quanto ás circumstancias attenuante~. 

§ 165. Finalmente ordena o art. 64 da lei que em todo o caso 
o juiz de direito proponha sempre, e por isso ainda que nada 
se allegue pOI' parte do réo o quesito se existem cil'cumstancias 
aUelluantes a favor delle: e o art. 372 do Reg. explica clara
mente como deve proceder-se para respondê-lo . 

.Esta disposiçãO funda·se em visivel e<luidade. Cod. Fr. 
art. 341. 

SECÇÃO DECIl\1A. 

De algumas observações geraes sobre 05 quesitos . 

• 
§ 166. Ao jury inglez não se dirigem quesitos conforme o . 

. nosso systema; pergunta-se só e simplesmente se o accusado é 
ou não culpado, e ojury responde sómente - culpado, ou não 
culpado. 

Esta formula, se em parte l'etira toda a insinuação mais ou 
menos explicilil que O ju;z de direito possa exercer, segundO a 
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redacção dos quesitos, mórmente qu ando encadêa muitas per. 
guntas, deixa-lhe por outra posteriormente maxima latitude 
sobre a classificaçao do crime e suas circumstancias, inconve
niente sem duvida superior. Pelo contrario, o interrogar o jury 
sobre os divel'sos e essenciaes termos da accusação, restringe o 
poder dO magistrado não só sobre o facto principal ou classifi
cação do delicto, ·como sobre a graduação da penalidade ou 
justificação do réo. 

Concedendo ao magistrado amplamente a qualificaçãO do 
fncto e graduação da pena, seria quasi inutil o jury, que muitas 
vezes se veria illudido em suas esperanças e pensamento que 
dictára suas respostas, por não poder anteVel' o resultado 
dellas. 

Na resposta dos quesitos formulados por nosso systema ha 
sem duvida alguma mistura do direito com o facto, entretanto 
é o facto quem pl'edomina ; e pela completa cOnnexão das duas 
entidades, não é possivel separa-las inteiramente neste caso. 

Póde ver-se sopre esta materia o Cod. Fr. arts. 337, 343, 361 
e observações de Rogron, o Sr. Aragão pags. 77, 134 c 155. 

A Nova Reforma Judiciaria de Portugal particularisa a for
mula do quesito nos casos de tentativa art. 1150, de complici
dade art. 1150 § unico; e falta de alguma testemunha, quando 
allegada como questão prejudicial art. 1139. 

CAPITULO XXX. 

DA DIRIlCÇÁO DOS JURADOS PARA A SALA SECRETA DE SU,\. CONFERENCIA , 

INCOMMUNICA VElS E GUARDADOS, 

§ 167. Os arts. 373 do Heg. e 370 do Cod. ordenão que" 
propostos que sejão os quesitos pelo juiz de direito, recolhão·se 
os jurados á sala secreta de suas conferencias, e ali sós e á 

portas fechadas procedão nos termos legaes de sua decisão. 
Estes artigos devem ser religiosamente ob.ervados de accol'do 
com o art. 333 do mesmo Codigo, que manda postar dous oli· 
ciaes de justiça á porta da sala particular do jury pal'a que 
nenhum jUI'ado possa sahir, nem alguem entrar, nem haver 
qualquer communicação, impondo pel1lls aos ditos oliciaes de 
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justiça, se pot' ventura faltarem ás suas obrigações em seme
lhante guarda. 

As disposições destes artigos fundão-se nas I azões que an. 
teriormente já expuzemos. Os officiaes de justiça, quando 
voltarem com o jury para a sala publica das sessões, devem 
trazer certidão de que o guardárão iucoOlOlunicavel nos termos 
da lei, certidãO que deve ser junta aos autos. 

O art. 343 do Cod. do Proc. Fr. prescreve identicas detel'mi
nações. Ali pune-se o jurado que tenta violar o preceito legal 
com uma multa, e a outra qualquer pessoa com prisão. 

O mesmo verifica· se no jury inglez : é o BailiiT quem guarda 
o jury depois de prestar juramento: elle não consente que 
entre no gabinete dos jurados comida nem bebida, e muito 
menos communicação alguma. 

A violação deste preceito da lei annullaria o processo: en
tretanto o rigor delle não inhibe que o jury possa communicar 
alguma occurrencia importante ao juiz de direito, devendo 
fazê-lo porém por escripto, modo por que deve o dito juiz 
tambem responder, juntando-se depois a correspondencia 
aos autos. póde um jurado adoecer, ou dar ·so alguma outra 
circumstancia que demande providencia. 

CAPITULO XXXI. 

DO PROCESSO DO JURV E~I SUA SALA SECRETA. 

§ 168. O Cod. do Proc. art. 270, Lei art. 66 e Reg. art. 373, 
declarão que, propostas as questões pelo juiz de direilo e por 
escripto nos autos, entregará ao primeiro sorteado, art. 238 do 
Co digo, e os jurados se recolhel'úó á sala secreta de sua con
ferencia, e ahi sós, e a portas fechadas, principiaráõ, debaixo 
da presidencia interina do primeiro sorteado, por nomear 
dentre si, em escrulinio secreto, por Olaiol'ia absoluta de votos, 
o seu primeiro presidente e secretario, depois do que passaráõ 
a conferecciar sobre o processo. Na fÓI'Ola dos arts. 374 (l 375 
do dito Regulamento, começaráô pela leitura do libello, con
trariedade, e qualquer outro documento ou peça do processo 
que lIualquel' jurado exigir, e examinados 05 quesitos feitos 
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pelo juiz de direito, confcrenci:' ráõ ou discutiráõ entre si , 
quanto convenha, até que ultimada s,ua conferencia passe a 
votar-se sobre cada um dos ditos quesitos em separado, e pela 
ordem em que se acharem escriptos. A votação se fará por 
escrutinio secreto, servindo-se de pequenos cartões em que 
estarão escriptas as palavras - sim ou não -. Rogron art. 341 
do Cod. FI'. pago 642. 

Começando pela primeira questão, o jury observará o que 
prescrevem os arts. 376 e 377 do Reg., escrevendo-se a resposta 
cuidadosamente, segundo a formula junta a este ultimo artigo, 
affi['mativa ou negativa, como fôr a decisão, e declarando sem
pre se por unanimidade ou por quantos votos. Cod. FI" art. 344. 

Da mesma maneira se procederá successivamente a respeito 
de cada um dos quesitos. Entretanto, se a questãO principal fôl' 
decidida negativamente, então não se tratará mais das outras 
subordinadas a elIa, Cod. art. 270, Cod. FI'. art. 342 e lei fran
ceza de 14 de maio de 1836. Do que dizemos, manifesta-se que 
a resposta negativa a uma questão principal não prejudica 
outra tambem prinr;ipal quando lia diversos pontos de accusa
Ção ou differentes réos. 

Toda a allençiio na formula das respostas e expressão do 
numero de votos será convehiente, porquanto é essencial que 
as respostas sejão completas, concordantes com a materia dos 
quesitos, e entre si, como depois m'llhor expressaremos: o 
numel'o de votos domina o quantitativo da pena. 

§ 169. Este é um dos grandes ou antes o mais importante 
termo do processo pelo jury. Nelle dão os jurados a medida de 
sua intelligencia e moralidade: defendem ou lesão as partes e 
a sociedade; cumprem ou violãO seu juramento, e deixão regi!'_ 
tar na memoria publica a justiça ou iniquidade de sua decisão. 
E' o acto em que devem resistit' a todos os empenhos, ás exi
gencias dos partidos e do r;overno, a bem do seu dever sagrado, 
por amor da justiça, de sua honra e dignidade. As paixões 
passão, e a reputaçãO ou o desprezo publico, qualquer que seja 
a causa da fraqueza ou falta de caracter, perpetua-se no con
ceito geral e na propria consciencia do il~dividuo. 

Alguns cl'iminalistas suscitãO a questãO se o jury pódo ou 
nlio declarar nlio culpado o accusado, quando está convencido 
de que elle praticou o facto da accusação, faclo punido pela 
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lei; mas apresentão-se circumstancias que, embora nao sejão 
justificativas, segundo o direiLO, todavia pesão na consideração 
do jury. Quaesquer que sejãoos argumentos empregados por 
alguns para sustentar que o jury póde desobedecer á lei, dero
gando·a em sua applicaç'io, e erigir · se em legislador, pensamos 
que o principio moral e conveniente é ontro. A lei é a regra 
fixa, e desde que se lhe rouba esse caracter, erige-se em nor· 
ma social o arbitrio ou o capricho; periga a seguI'ança e ordem 
publica, desmoralisa-se 3 autoridade e o respeito de que deve 
ser aquella sustentada. Demais, 110uve ou não aggressão, 
isto é, conhecimento do mal e vontade de pratica-lo; se não 
houve, então a absolviçãO não importa violaçãO da lei, sim sua 
religiosa observancia; se houve, enláo seria immoral deixar 
de punir um aclo de perversidade. 

Esta questão pois póde ter algum valor sómente em face de 
uma legislaçãO barbara, e qu ando o jury não tenha o poder de 
attenuar a pena, porque eUa não admilla gradações e não res
peite os motivos justificativos do crime. 

Pensamos pois que o respeito do jury pela lei, caracteristico 
que tanLO eleva e ennobrece o ju l'y inglez, apezar dos grandes 
defeitos de sua legislaçãO penal, é viLal condição dos bons ser
viços da instituiçãO; e unico principio moral que se harmonisa 
e desempenha a promess3 solemne do juramento q!le prestão 
os jurados. Entendemos porém que a par desta obrigação de
vem ter os jurados não só o poder que possuem de attenuar a 
pena, baixando ao minimo deUa, mas tambem a attribuiçãO de 
recommendar o réo ao poder moclel'ador, attribuiçãO impor
tante que nosso codigo deve consagrar, e que sobre ser humana 
contribuirá para ligar mais o jury á lei. Nós trataremos della 
quando fallarmos dos recursos. 

CAPITULO XXXIl. 

DAS RESPOSTAS DO JURY LIDAS PunLlCA~IENTE . 

§ 170. O Cod. do Proc. arts. 250 e 270, e Reg. art. 378, de
termin~o que, decidido o processo, voltem os jurados, guarda
dos pelos officiaes de justiça que devem acompanha-los á sala 
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pllblica das sessões, e que ahi o respectivo presld.ente leia em 
voz alta publicamente sua decisãJ escripta ou resposta aos 
quesitos. 

Nossa lei não diz expressamente se esta leitura deve ser 
feita na presença do ré o, ou se este deve ser ante!' retirado. 
entende -se porém que tem lugar em sua presença, porquanto: 
segundo ella, o réo chamado ao tribunal assiste ahi todos os 
actos do processo. A pratica franceza é outra, como vê-Ee elo 
art. 341 e 357 do seu codigo. O accllsado é retirado do tribll
nal, o presidente do jury lê a decisão, aquelle então é chama
do, e o escl'ivão a lê de novo: quer -se assim evitar a emoção 
repentina do accusado, e por ventura tambem do presidente do 
jury. Entre os Inglezes, quando os jurados voltão da sala de 
sua conferencia para ler sua resposta, o escrivão dirige -lhes a 
palavra: "Senbores dojury, olhai par'l o ré o, elle é ou não 
culpado do crime por que é accusa.do P • Então o foreman lê a 
decisão. 

O jury inglez quando tem de dar sua resposta póde, segundo 
o Estatuto de Duarte 1.. capo 2° secção 2", pronunciar um ver
dict geral ou especial, isto é, dar uma resposta directa que o 
accusado é ou não culpado, ou estabelecendo as circumstan
cias do facto consultar o presidente -do tribunal para saber se 
o facto assim qualificado é ou não considerado crime DOS ter
mos da accusação, ou de uma outra classe. 

Este expediente talvez tenha lugar mais no civel dt} -que no 
crime; nós o consideramos filho da ohscuridade das leis cri
roinaes da Inglaterra, que póde muitas vezes pôr em duvida a 
consciencia do jury : além de outros inconvenientes elle tem, 
como bem observa Philips, o de iIludir a obrigaçãO dosjul'ados, 
que não consiste unicamente ,em verificar a existencia do fac
to, sim tambem em declarar se nelle ha ou não um crime; aliás 
Dãocumpriria a promessa do seu juramento, e declinada a 
sua attribuição ao juiz singular a quem a lei não quiz conferi
la. Portanto, e mórmente na presença de uma legislação clara, 
não deve admittir-se esse exemplo. 

Em França, Cod. art. 384, os jurados voltando á sala publica 
tomão seu assento, e o presidente do tribunal pergunta-lhes 
qual é a sua decisão: então o chefe do jury levanta-se, e pon
do a mao sobre o coração responde: • Sobre minha honra (l 

21 
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minha consc1enc1a, dianle de Deos e dos homens, a declaraçao 
do jury é tal •• 

Pensamos pois que os jurados devem dar uma resposta ca· 
tegorica, directa e completa j e que desde que entrarem para 
a sala de sua conferencia não podem mais sahir deIla sem tê-la 
formulado. NãO p-::ldem mesmo exigir novos debates ou escla
recimentos posteriores, pois que os termos do processo estao 
cOI:!summados, como eIles mesmos declarárão quando consul
tados, e porque em fim seria um meio de abuso, e de evadir-se 
da obrigação imposta pela lei. Esse o principio do art. 343 do 
Cod. Fr., e tambem argumento que se deduz do nosso codigo. 

A resposta deve ser assignada por todos os jurados, como 
prescreve o art. 332 do àito codigo, e identico é o art. 349 do 
francez. 

CAPITULO XXXlII. 

DA REFORMA DA RES,?OSTA DO JURY . 

§ 171. A resposta do jllry deve ser, como já indicá mos, 
completa, directa e clara. Se eIla fôr incompleta, obscura ou 
incoherente, deve o juiz de direito observar-lhe esse defeito ~ 
fazê-lo voltar á sala de sua conferencia par~ que a reconsi
dere. Com effeito, em face de uma tal decisãO não é possivel 
que o juiz de direito fólça applicaçãO da lei e lavre sua sen
tença, porque falta lhe base regular para eIla, que é a decisão 
do jury em termos legitimos. A lei ordena que responda 
directa, clara e expressamente sobre todos os quesitos, e só 
sobre eHes. (N. R. J. de Porto art. 1161.) 

O juiz de direito nao póde pedir explicações ao jury na sala 
publica das sessões,porque houveról nisso inconveniente e vi 0-

laça0 da lei, que faz secreta a conferencia e votaçãO do jury a 
respeito j não tem pois outro expediente. Cumpre todavia não 
abusar deIle: o abuso produziria nullidade, e tambem respon
sabilidade. Se a resposta é clara, precisa e concordante, não 
tem o juiz de direito a minima faculdade para mandar que o 
jury volte para recollsidara-la, por mais injusta que lhe pareça 
o fundo deUa j seu recurso seria então lavrar a sentença, e não 
concordando com eIla appellar da decisãO. 
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A reforma de que fallamos, por isso mesmo que é expediente 
cxtraordinario e importante, tem ainda outras limitações que 
nãO devem ser olvidadas. O propriojury, desde que tem sahido 
de sua sala secreta,ainda mesmo antes de lê-la na sala das ses
sões, não pódemais voltar para reforma-la, ou de qualquer mo
do addiciona-la ou innovar, ainda quando sua decisão seja in
completa ou irregular; e menos no acto de publica la, po~ql1an. 
to a lei tem determinado o tempo, modo e lugar competentes 
para esse acto, e sua violação importára decisãO sem rórmas ou 
contraria aos caracteres legaes,e por ventura filha de suggestões 
por qualquer modo insinuadas. Tambem o juiz de direito náo 
poderia recorrer a eSEe expediente, se por acaso ao tempo de ou
vir a resposta ao jury conhecesse que se havia esquecido de fa
ler algum quesito necessario, porque fôra facilitar O abuso, vista 
a influencia que essa nova pergunta podéra exercer sobre a de
cisãO já conhecida. Para evitar estes inconvenientes devem. 
como já ponderámos, o juiz de direito e os jurados applicar 
toda a sua attençãO no conteúdo e formulas dos quesitos e sua 
resposta. 

Póde ver-se sobre esta importante materia as decisões da 
Côrte de Cassação da França, o Cod. Fr. arts, 337, 343 e 350, e 
o que expõ~ Rogron em seus commentarios ao dito Cod. pags. 
602,604, 668,687,700 e 712, e hem assim a N. R. J. de Porto 
art. 542 § 2°. 

O jury inglez nlio póde tambem reformar o seu verdict desde 
que é apresentado ao tribunal, e nem mesmo por convite do 
presidente deste desde que é registrado. 

§ 172. Entretanto quando o jury volta por mandildo do juiz 
de direito para reconsiderar sua decisão, deve elle limitar-se 
a rever o que houver de incoherente, ou póde tambem alterar 
sua resposta roeemo sobre a!fuillo que não foi objccto da duvi
da? Parece-nos que deve limitar-se unicamente ao assumpto 
da duvida, já porque é esse o unico fim da missão, já porque 
sobre as respostas regulares ha direitos adquiridos pelas par
tes, visto que desde que silo regulares tornáo se irrevogaveis f 

já finalmente porque tal intelligencia é um correctivo dos 
abusos, que aliás poderifio prevalecer. Esta mesma é a doutri 
na exposta pelo citado Rogron, pags. 608 e 678 . 
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CAPITULO XXXIV. 

DA UNANIMIDADE, DOUS 'fERÇOS OU MAIORlA DI! V01'OS DA ))I;CISÃO . 

§ 173. Muito se tem escripto sobre a quantidade de votos 
ou uuanimidade da decisão do jury. Póde ver-se o que a est~ 
respeito expcem Blackst. vol. 5°'pag. 52, vol. 6° pago 364, Rogrou 
aos arts. 34t e 3tO do Cod. Fr.; Rey vol. 2° pago 268. 

O Dl'. Paley diz que quando a unanimidade não é esponta
nea, mas só filha ela luta entre a saude robusta e a fraca, quereI' 
que doze individuos tirados á sorte d'entre uma mullidao se 
accordem no mesmo parecer sobl'e pontos duvidosos, e a res
peito dos quaes muitas vezes não se accordão homens de silo 
Juizo e da maiol' integridade, suppõr que se possa obter uma 
verdadeira unanimidade fechando-os em um gabinete até que 
a privação de todos os recursos reduza-os a forçada concor
dfa, é disposiçãO mais p:-opria dos seculos barbaros que das 
épocas civilisadas. Com effeito, parece que é uma unanimida
de ficticia que tem mais de coacção do que de moralidade; e 
só os habitos do povo inglez são os que podem del'la retirar 
conveniencias. 

Nós tínhamos o art. 332 do Cod. que exigia dous terços de 
votos para a imposiçãO de qualquer pena que não fosse a de 
morte no gráo determinado pela decisão do jury, e a unani
midade plra a applicação daquella, impondo-se no caso de 
simples maioria a immediatamente menor quer em uma como 
em outra hypothese. Este artigo porém foi rerormado pela 
lei de 3 de dezembro, art. 66, que declarou a maioria dos votos 
sufficiente para a applicação de qualquer pena correspondente, 
a não ser a de morte, para a qual exige pelo menos dous terços 
não só sobre O facto principal, como sobre as circumstancias 
aggravantes, cuja existencia a lei requer para que possa ella 
ler lugar, aliás se applica a pena immediatamente menor, Reg' 
art. 383. 

O empate de votos sobre o crime vale, como já dissemos, 
absolvição (le11e; o empate em relação ás circumstancias ag~ 
gravantes vale sua não existencia, e portanto minoraçilo de 
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pena, e pelo contrario O empale sobre clrcumstancias aLle
Imantes vale a ex.istencia deHas, porque não só assim reclama 
o voto de Minerva, mas é expresso no art. ' 66 da lei, e 38~ do 
Reg. ibi, conforme a opinião mais favoravel ao accusado. 

Na Relação da côrte tem-se julgado que a consulta ao jury 
para saber-se se o crime é provado sómente por confissão do 
réo ou por outra prova independente deHa, deve ser d(cidida 
ao menos por dous terços de votos para que possa prevalecer 
a pena de morte, e que aliás só tem lugar a immediatamente 
menor, combinando-se af.sim a intelligencia do art. 94 do Cod. 
com o art. 66 da lei e 383 do Reg. 

CAPITULO XXXV. 

DA SENTENÇA, SUA PUBLICAÇÃO E CUSTAS . 

§ 174. Os arts. 271 e seguintes do Cod., e 379 e 380 do Reg, 
mandão que, vista a decisão do jury, ojuiz de direito la-Ire a 
sentença de accordo com ella e com a lei, de sONe que se a 
decisão fôr negativa, absolva o accusado, e ordene sua soltura 
se estiver pl'eso, e se fÔI' affil'mativa o condemne na pena cor· 
respondente ao grão maximo, medio ou minimo, segundo a 
decisão do jury e regras de direito, seguindo no caso de em
pale o voto de Minerva. 

Não é pois licito ao juiz de direito desviar-se de regras tilo 
claras e essenciaes da instituiçãO, pois que o verdict do jury 
não é consultivo e sim decisivo; e se o julga contrario á evi
dencia das provas e debates, tem o recurso da appellação j mas 
ainda nesse caso deve lavrar a sua sentença para que tenha 
cumprimento se o tribunal superior não attender aos funda 
mentos de seu recurso official. 

No lançamento da sPl1tença absolutoria o juiz de direito at
tenderá não só á declaração negativa do jury sobre a questãO· 
principal, mas tambem se o facto é ou não justificavel e como
tal qualificado, e finalmente se elle não é classificado crim.e 
pela lei. N. R. J. de Porto art. 1172, Cod. do. Proc. Fr . arts. 358, 
364 e 367. 

Na sentença condel11natol'ia terá muito em vista s <I prop.ri e · 
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dade da pena e gráo della, Lei, art. 67. O gráo deUa é deter
minado não só pelas circllmstancias -aggravantes e atlenuan
tes, mas tambem, como já observámos, pelo numero de VOlos. 
Cod. Fr. arts. 362 e 365. 

Quanto ás circumstancias aggravantes e altenuanles, temos 
as regras claras do Cod. Crim. : póde entretanto dar-se o 
caso de declarar o jury que concorrem ambas, e então cum
pre que o juiz de direito pese maduramente o vator e numero 
de ambas, e confronte-as para decidir com justiça se deve im
pôr a pella no maximo, medio Oll minimo, coufol'me {)revale
cerem umas ou outras, ou equilibrarem-se, e reciprocamente 
destruit'em-se. 

Já observámos que no caso de morte a pena é atlenuada 
quando não ha outra prova senão a da confissão. 

O Cod. do Proc. , art. 271 e seguintes, estabelece as regras 
respectivas á sentença em crime de expressão do pensamento. 

Os Francezes, como collige-se dos arts. 362 e 363 do seu 
Cod., dãO ao accusador o direito, depois de lida a decisãO do 
jury, de pedir a pena quejulgacorrespondente, e ao réo de 
allegar o que entender justo. E' uma formalidade admittida 
talvez para maior esclarecimento, mas que p6de ser dispen
sada, porque a accusação e seus debates e a declaração do 
jury tornão ociosa mais essa emoção ao réojá convicto. A pra
tica dojury inglez é todavia semelhante :í franceza, mas s6-
mente quanto ao réo. Blackst, tiv. 4° capo 29. Depois da decla
raçãO do jury o presidente do tribunal pergunta ao I'éo se tem 
alguma cousa a oppôr para suspender o efleito de tal deci
sãO, e o réo póde ainda oppôr toda e qualquer excepção que 
tenda a envigora-Ia ou atlenuar a pena. Este escrupulo porém, 
como já dissemos, abre de novo os debates, e, de duas uma, 
ou será ocioso, porque o juiz de direito não tem nem deve ter 
a faculdade de separar-se da decisãO do jury, e deve saber 
bem qual a lei e penalidade applicavel, ou para tornar· se pro
cedente seria preciso dar-lhe o poder perigoso de modificar as 
consequencias da decisão dos jurados. 

S 175. Lavrada a sentença, lIeve elIa ser publicada. O Cod. 
Fr., art.370, permitte que esse acto tenha lugar até á audiencia 
seguiute. O art. 371 do seu dito codigo manda além disso que 
o pl'csidente do tribunal, feita a publicaçao della, dirija ao ac-
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cusado, 3egundo as cil'cumstancias, isto é, se ntio fôr incoD\'e 
niente, uma exhortação discreta para que se resigne; e o ad
virta que póde Ilsar dos recursos legaes, declarando-lhe o 
termo em que deve interpô-los, querendo. 

Na mesma sentença deve o juiz de direito decidir ias custas 
do processo. Elias devem ser pagas pelo accusado quando 
condemnado. Cod. do Proc. art. 307, Per. e Sz. § 256. Devem 
porém ser pagas pelo accusador quando aquelle fôr absolvi
do, e se a accusação fôr promovida pelo ministerio publico 
em tal caso serãO satisfeitas pelo cofre da respectiva m unicipa· 
lida de. Dito art. 307, e Aviso de 4 de janeiro de 1840. Quando 
os réos condemnados stio pobres e não tem com que paga-las, 
nem por isso são presos, A viso de 23 de novembro de 1835, 
porque a prisão não tem lugar por custas criminaes. Segun('o 
nossa antiga legislaçãO, nessa hypothese metade dellas era paga 
pelos cofres publicos. Per. e Sz. § 162 e nota 478. Actualmente 
observa·se o disposto no art. 99 da lei de 3 de dezembro. 

Sobre esta materia pôde ver se os arts. 162,194,211, 368 e 
biS do Cod. Fr. 

CAPITULO XXXVI. 

DA ACTA DA SESSÃO E SUA FORllIULA. 

§ 176. O aviso de 2 de abril de 1836 declara que do processo 
do jury deve se lavrar acta em que se faça especificada decla· 
ração de todos os actos e formulas substanciaes. Essa é tambem 
a disposiçãO do Cod. Fr. arts. 372 e 408, a pratica do jUl'Y inglez 
e americano, e finalmente o preceito da N. R. J. de Porto art. 547 
e seus paragraphos, que assim se expressão: « Todas as for· 
malidades que ficão determinadas para a formação do jury, 
discussão da causa na audiencia geral e sua decisãO, são pres~ 
criptas debaixo da pena de nullidade. Em cada processo, sob 
pena de nullidade, haverá um auto de audiencia, no qual se 
mencionaráõ todas as solemnidades prescriptas na lei que fô
rem observadas na audiencia. Este auto será assignado pelojuiz 
e pelo escrivão, e não poderá ser impresso de antemão. O es
criltio que ntio fizer o auto pagará uma multa de 10 atéiOO.t',t> rs. , 
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e será suspenso de um até seis mezes. » Reputi1o-se como 
omiltidas todas as solemnidades nlíO expressas no auto de au -
diencia, nem se admitte prova em contrario. « Serão i:;ualmente 
lançados neste auto todos os requel'imentos verbae~ feitos na 
audiencia, assim pelo ministerio publico, como por cada uma 
das partes, e bem assim seus deferimentos .• 

Este auto é sem duvida quem comprové' a observancia das 
formulas legaes; elle é portanto essencial. A Côrte de Cassação 
da França entende tambem, e com razão, que seu silencio 
importa a prova de omissão dos actos que nfio menciona, e a 
Relaç,ão em que servimos segue tambem o mesmo principio. 
O jury inglez é tão restricto que tem palavras até sacramentaes 
que nem ao menos por equivalentes podem ser substituidas. 

Seria muito conveniente que o governo ministrasse um for
mulario para a acta do jury, tendo em vistas os incid2ntes que 
podem offerecer-se. Nós tentaremos um ensaio para que se vá 
aperfeiçoando, e por ventura convidando alguma unidade de 
pratica a respeito. 

§ 177. Formulal'io da acta. - Acta da sessão do jury. ,-
1\ os .... dias do mez de .... do anno do .... nesta cidade ou villa 
de .... na casa de .... lugar destinado para a reunião do jury deste 
termo, achando se presentes o Dr. F ..... juiz de direito da co
marca, presidente do conselho dos jurados, comigo escrivão 
abaixo nomeado e o promotor publico F ..... ahi sendo dada a 
hora designada pelo respectivo edital, principiou a sessão pu
blica pelo toque da campainha,' Em seguida o dito Dr. juiz de 
dir'eito abrio a urna das 48 cedulB s que continhão os nomes 
dos jurados, e verificando-se publicamente que se achavãO 
todas, fez recolhê-las outra vez á mesma urna. Feita logo a 
chamada dos jUl'ados por mim escrivão, achárão-se presen
tes (.) tantos, numero legal para a continuação da sessãO; pelo 

(*) Podem dar-se diversas circumstancias: 1', acharem-se todos presen
tes, e então dir- se-ha: Achárão-se presentes todos; á vista do que, o di to 
juiz de direito declarou aberta a sessão, e mandou apregoar o autor, réo c 
testemunhas, etc.; 2', podem achar- se presentes sómente trinta e seis ou 
mais, isto é, numero legal para a continuação da sessão, e então se usará da 
redacção do auto supra; 3', podem achar-se menos de trinta e seis, numero 
illsufficiellte para a continuação da sessão, e então dir-se-ha: Achárão-se 
prescn.te~ sómente tantos, numero insuffieiente para a continuação da sessão; 
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que o mencionado juiz de direito declarou-a aberta. E depois 
de ter tomaCo conhecimento das faltas e escusas dos jurados 
que deixárão de comparecer, como consta do termo lavrado no 
livro competente, de ordenar que as cedulas de seus nO'11es 
fossem reservadas para entrar na urna geral, na fórma do 
art. 106 da lei de 3 de dezembro de 18ld, mandou apregoar o 
autor, réo e testemunhas notificadas, e achárão-se todos pre
sentes ("), como consta- da certidao do porteiro que adiante 

11 vista do que, passou-se a inteirar o numero de trinta c seis, na forma do 
art. 311i do Cod. do Proc.; e assim propondo os.j urados presentes d'entre os 
qualificados na lista geral tanto$., isto é, quantos faltavão para com.pletar o 
dito numero de trinta e seis, preferindo os que mais .promptameote podião 
comparecer, resolvêrão que fossem cbamados os juizes de racto F. e F., os 
quaes forão notificados, comparecêl'ão, e tomárão assento, sendo as cedulas 
de seus nomes recolhidas na urna e relacionadas para o elTeito de que 
trata o art. 334 do Reg. de 31 de janeiro de 1812. Declarou então o Dl'. juiz 
de direito aberta a sessão, e depois de ter tomado conhecimento, etc .• como 
supra. 

N. B. No caso de se mandar notificar os jurados designados e não virem 
logo, dir-se':ha como acima .... os quaes porque não fossem encontrados ou 
por enfermos, etc., não comparecêrão (todos ou alguns); e porquantobouves
se demora no inteiramento do numero legal, depois de indicados outros ju
rados nos termos da lei para serem notificados, e de ter o juiz .de direito 
tomado conbeCimento das escusas e faltas dos juizes de facto, declarou a 
sessão adiada para o dia seguinte; do que para constar lavrei este termo, eu 

F., escrivão que o escrevi. 

(*) Em vez de acbarem-se todos presentes, podem dar-se dilTerentes fal

tas, que passamos a figurar. 
i' . Póde deixar de comparecer o autor em crime particular ou de aceusa

ção publica, sem, ou com exeusa legitima. 
Se faltar o autor em crime particular sem escusa legitima, dir-se-ha : 

" }randou apreg@ar autor, réo e testemurrbas; e porquanto não compare
ceu o autor, como consta da certidão do porteiro adiante junta, nem 
mandou escusa legitima, do que dou fé, o referido Dr. juiz de direito, 
visto ser o crime par~icular, o lançou da accusação, e ordenou,que lhe fos
sem estes autos conclusos; do que para constar, etc. » Feitos depois os autos 
conclusos, dá-se vista ao promotor para julgar a perempção, etc. 

Se faltar o autor em crime de accusação offieial sem escusa legitima, dir
se-ha : « Mandou apregoar autor, réo e testemunhas,e não compareceu o au

tor , como consta da certidão do porteiro adiante junta nem mandou escusa 
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jnnl.O. Em conlinu:\ç<iO do dito acto vjel'~o <Í presença do tribu 
nal o autor F .... (a não ser o promotor) e réo F ..... que apre-

legitima; do que dou fé; á vista do que, o referido Dr.juiz dedil'eito o lançou 
da accusação; e porque no crime de que se trata tem ella lugar por parte da 

justiça, ordenou que pl'oseguisse em seus tcrmos o promotor publico; do 

que para constar, etc. » Tambem pôde o juiz de direito mandar fazer os 
autos cunclusos como na observação anterior. 

Se faltar o autor porém mandar escusa, o juiz de direito examinará o meri
to della, se legitimo ou não, e consequentemcnte o lançaráda accusação, por
que sua razão seja improcedente, ou adiará o processo. Cod. art. 220. E disso 
se fará menção na acta, modificando convenientemente a redacção supra. 

2-. Pôde, em vez do autor, faltar o réo. Então ver-se-ha se o crime é ou não 
afiançavel. No primeiro caso dir-se-ha: « Mandou apregoar o autor, réo e 
testemunhas; e porquanto deixasse o réo de comparecer sem escusa legitima, 
como consta da certidão do porteiro adiante junta, tendo sido para isso notifi
cado, como consta de tl., e seja o crime afiançavel, o condemnou o dito mi

nistro na pena de revelia, art. 221 do Cod. do Proc., e na perda da respectiva 
parte da fiança,nos termos do art. 314 do Reg. de 3 de janeiro de 1841; orde
nando outrosim que fosse preso e continuasse o processo em seus termos. No 
~egundo caso porém, de ser o crime inafiançavel, então prevalece a dispo
sição do art. 233 do Cod., adiando-se o processo e recommendando- se a 
prisão do réo. 

Finalmente, se o crime fôr afiançavel, o réo não comparecer, mas mandar 
t'scusa, o juiz de direito examinará o merito della, e decidirá consequente
mente, consignando na acta sua decisão. 

3-. Póde a falta ser de uma ou mais testemunhas, e nesso caso póde tam
bem dar-se mais de um incidente. 

Se as testemunhas poderem ser conduzidas á presença do tribunal, assim 
se deverá ordenar, Cod. art. 91;, e dir-se-ha : « Mandou apregoar autor, ré os 
e testemunhas notificadas, e faltárão F. e F., como consta da fé do porteiro; 
á vista do que, mandou o dito ministro que fossem conduzidas á presença do 
jury, na fórma da lei; e como depois de algum espaço comparecessem, conti
nuando-se nos termos do processo, tomárão as partes e seus advogados 
F. e F. seus assentos; depois do que, etc.,» como na acta supra. 

Se porém as testemunhas não poderem ser conduzidas a tempo á presença 
do tribunal, então dá-se uma questão incidente que o juiz de direito tem 
de decidir com recurso para a Relação, na fórma do Cod. arts. 281 e 28ã, e 
Lei de 3 de dezembro art. ã3, devendo em todo o caso fazer menção na acta 
do que as partes requererem e do seu deferimento, adiando ou não o processo. 

Veja-se o que observá mos a cste respeito nos paragraphos, em que tratá

mos das testemunhas, e attribuições do presidente do jury. 
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senlárão por seus advogados a F .... e F ..... e tomárão seus 
respectivos assentos; depoi~ do que, recolhidas as testemunhas 
em lugar separado da sala das sessões, para que não podes sem 
ouvir os debates e depoimentos umas das outras, mandou o 
dito ministro extrahir da urna, por um menino, doze cedulas ; 
e sahirão á sorte, depois de ter o ministro advertido ás partes 
que podiãO usar de seu direito de recusações na fôrma do 
art. 275 do Cod., observando-se tambem o art. 277, para com
pôr o jury de sentença, os seguintes jurados: - F .... F .... e 
F ..... etc. -, os quaes todos prestárão o scguinte juramento: 

TEUIO DE 1URAMENl'O. 

E logo no mesmo acto, preenchidas as demais solemnidades 
da lei, deferio o Dr. juiz de direito ao primeiro dos sorteados, 
como presidente interino do jury de sentença, e mai5 membros 
delle, o juramento designado no fim do art. 253 do Cod. do Proc. 
Crim., guardado o disposto no art. 278, juramento que foi por 
elIes prestldo em voz alta sobre um livro dos Santos Evange
lhos; e para constar, lavrei este termo, que vai assignado pelo 
referido ministro e jurados. E eu F .... escrivão que o escrevi. 

F ..•• F .... F... etc., elc. 

Em seguida do acto supra, tomando os doze jurados seu 
assento separados do publico, passou o juiz a fazer perguntas 
ao réo pela maneira seguinte: 

INl'IlRROGATORIO. 

Perguntou-lhe o dito ministro por seu nome, naturalidade, 
idade, estado. profissãO ou meios de vida; ao que o réo res
pondeu chamar-se F., de tal idade, etc. Perguntou-lhe mais o 
ministro se sabe ler e escrever, qual sua condição (se convier) 
e residencia; respondeu o réo, ele., etc. Perguntou o dito 
ministro se sabe o motivo por que estoi preso ou é accusado, 
onde se achava ao tempo do delicto, se conhece as testemu
nhas que jurárão no processo, se tem alguma cousa a oppôr 
contra clIas, se tcm algum motivo a que altribua a accusação, 
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que factos tem a allegar em sua defesa ou que justifiquem sua 
innocencia, se sahe bem de que crime é accusado ou precisa 
algum esclarecimento, o que mais quer expôr, etc. As respos
tas do l'éo serão lançadas fielmente; depois do que, será este 
termo encerrado, lido, e assignado p.elo juiz e réo. 

TERlUO DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO. 

Em seguida do acto supra, e depors de lido por mim o pro. 
cesso da formação da culpa e ultimas respostas do réo, nos 
termos do art. 260 do Cod. do Proc., foi dada a palavra ao 
accusador ou promotor para cumprir as disposições dos 
arts. 261 e 2.62, do mesmo Codigo; e depois dl'\ ter este lido o 
libello e mostrado o artigo e gráo de pena em que pelas cir
cumstancias entende o réo incurso, e o mais que j.ulgou conve
niente para sustentar a accusação, inquiria sua> testemunhas, 
que farão primeiro juramentadas; findo o que, foi dada a pala
vra ao advogado do réo para fazer as perguntas que julgasse 
uteis ás ditas testemunhas. Passou em seguida, em conformi
d~de dos art~., 263 e 26li do dito COdigo, o defensor do réo. a 
deduzir sua defesa, expondo os fundamentos que entende 
sustenta-la, e inquiria suas testemunhas, que farão juramen
tadas, e ás quaes fez o accusador posteriormente as perguntas 
que julgou necessarias. Preenchidas estas solemnidades, deu o 
juiz de direito, d'e novo e successivamente, a palavra ao autor 
e réo, em observancia do art. 265 do Cod. do Proc.; e assim, 
depois de replicado e treplicado por parte de ambos, foi-lhes 
facultada a repergunta de alguma testemunha, se quizessem. 
Achanclo-se portanto findos os debates, e não occorrendo ne
cessid:.lde de outros esclarecimentos ('), consultou o juiz de 
direito ao jury, na fórma do art. 269' do Cod., se julgava a causa 
em termos de ser decidida; e porque assim foi por elle decla
rado, passou o mesmo ministro a resumir a materia da accusa
ção e defe~a, nos termos do dito artigo; e exposta eBa, mandou 
encerrar este termo para dirigir seus quesitos ao jury; cIo que 

(.) Veja-se o ~ 11S3 . Se der-se o caso de alguma questão incidente ou de 
falsidade, dever-se-ha mencionar na acta, SiS\109 e 1IS2. 
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para constar lavrei o presente. Eu F .... ; escl'ivão que o es
crevi. 

F .... 

QUESITOS. 

1°. Veja-se a lei de 3 de dezembro art. 59, e Reg. art. 367, 
§ 1°. A' face della c do facto é que se poderáõ I'edigir os que
sitos. Veja-se tambem o que expozemos no capo 29 e suas 
secçõ~s. 

2°. Lei art. 60 e seguintes, etc. 
3°. Lei art. 61, etc., etc. 

DECiSÃO DO JURY. 

o jury, depois de nomear d'entre si por escrulinio secreto e 
por maioria absoluta de votos o seu presidente e secretario, e 
depois da leitura deste processo e mais solemnidades da lei, 
responde aos quesitos pela maneira seguinte: 

Quanto ao primeiro, sim ou não, elc.,etc., por tantos votos. 
Quanto ao segundo, sim ou não, etc., etc. 
E assim quanto aos demais quesitos, nos termos da citada 

lei e Regulamento, como já observámos no § 168 capo 31. 

Sala secreta do jury, etc. 
(Assignatura dos jurados.) 

Segue· se a sentença do juiz de direito, e posteriormente o 

TER~IO DE CO)IPLEAIIlNTO DA ACTA DA SESSÃO DO JURY E PUBLlCAÇio 

DA SENTENÇA. 

Declaro que logo que pelo juiz de direito forãO escriptos os 
quesitos supra, e com elles entregue este processo ao presi
dente do jury de sentença, tend{)-se este com os demais mem
bros do mesmo retirado á sala secreta de sua conferencia, para· 
onde aquelle os dirigio acompanhado, de dous officiaes de 
justiça, para que ali sós, a portas fechadas, e por aquelles. 
guardados, na fórma dos arts. 243 e 333 do Cod. do Proc., con
ferenciassem, na fórma da lei, e decidissem o que achassem 
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j uSIO, assim observou-se, e depois de ali conferenciarem; vai. 
lárllO á sala publica das sessões, acompanhados pelos ditos 
officiaes de justiça, que me entregárão a certidão que adiante 
junto; e aqui pelo presidente do dito jury, que trouxe este pro
cesso com sua decisão ercripta, foi ella lida em voz intelligivel, 
e pelo Dr. juiz de direito dada e publicada a sentença acima na 
presença das partes; do que dou fé, e para constar faço este 
Ler o eu F., que o escrevi. 

A certidão a que nos referimos é de ter o j ury sido guardado 
incommunicavel, na fôrma da lei .. 

Em nossa opiniãO o processo verbal da sessão do jury deve
ria ser consignado nos termos que acabamos de indicar, e não 
por certidão eXlrahida de um livro intitulado do registo das 
actas do jury, livro que a lei não reconhece, e que é filho de 
pratica que pôde prestar-se a muitos abusos. 

Cada acto do processo deve ser escripto no tempo delJe e 
distinctamente, e deve ser lido publicamente para que as par
tes oução o seu conteúdo e possãO reclamar contra qualquer 
omissão ou erro, meio unico de evitar as nullidades que podem 
motivar o provimento de uma appellação: aliás terá o juiz de 
direito ou e3crivão O terrivel poder (quando quizer opprimir 
uma parte) de omittir a declaração da observancia de algum 
acto solemne, sem que possa haver reclamaçãO, para renovar 
OS soffrimentos de um novo julgamento. 

Essa a razão por que os Cods. Fr. e Porto prohil1em os formu
larios impressos ou escriptos de antemão. A pràtica das actas 
lançadas no dito livro tem inconvenientes idenlicos, apresen
ta os actos fôra do lugar e tempo competente, presta-se a 
emendas e alterações sem conhecimento das partes, e não 
póde ser sustentada senão pela in admissivel razão de poupar 
trabalho e atropellar as formulas solemnes, que devem ser 
restrictamente guardadas em seu tempo proprio, successão 
methodica, e consignadas originalmente nos respectivos pro
cessos. 



QUINTA PARTE. 

Dos Recursos. 

§ 178. As melhores instituições, os trillUnaes mais bem 
constituidos podem, por circumstancias accidentaes, produzir 
um julgamento injusto ou viciado. aioeIa mesmo sem intenção. 
Por isso, com muita sabedoria estabeleceu a constituição, 
art. 158, que para julgar as causas em segunda e ultima ins
tancia haveria nas provincias do Imperio as Relações necessa
rias, segundo a commodidade dos povos. 

Com etreito não póde dar-se infallibilidade nas decisões de 
um tribunal qualquer, por isso a invocação do exame de um 
outro tribunal superior que rectifique os erros, ou annuIJe, ou 
reforme a decisão irregular ou injusta, é de summa equidade : 
o contrario seria imprevidencia indesculpavel. 

Como porém a instituição do jury tem caracteres que sãO 
especiaes, como convém não revogar a decisãO dos jurados 
senão nos precisos casos em que elIa não deva prevalecer, pOis 
que aliás seria desnatura-Ia, nossas leis tem distinguido as 
circumstancias, a natureza e etreitos dos recursos, e assignalado 
quando por meio delles se conhecerá sómente das formula~, 
da legitima applicação da lei ou do fundo da causa, isto é, 
justiça da decisãO, em virtude da reeI amação do juiz de direilo 
ou protesto do réo por novo jUl'y. Como p'assamos a examinar 
cada um dos recursos conferidos por nossas leis, então expen
deremos o que é peculiar a cada um delles. 

CAPITULO PRIMEIRO. 

DOS RECURSOS DAS PARTES. 

§ 179. Chamamos recursos das partes áquelles que só ella !> 
podem interpôr, que não sãO officiaes ou necessarios. A lei 
reconhece tres especies, de que vamos tratar nas tres seguintes 
secções. 
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SECÇÃO PRIMBmA. 

Da appellação por preterição de formulas. 

§ 180. O Cod. do Proc. art. 301 e Reg. art. 450 § 4° garantem 
direito ao accusador ou réo de appellar da decisão do jury para 
a Relação respectiva, quando não tiverem sido guardadas as 
fOl'mulas substanciaes do processo. Nada é mais justo do que 
este direito, porquanto, desde que as formalidades da lei forão 
preteridas, não ha processo e julgamento legitimo, nem segu
rança alguma de que se respeitárão os meios de accusação e 
defesa, como expuzemos no § 4° e seguintes: ha nullidade 
radical, e ella não deve produzir efIeito, porque a nullidade 
vicia o processo violando a lei. 

Este recurso, ou como appellação ou como revista, é reco
nhecido por todas as legislações que admiuem o jllry, como 
póde ver-se B1ackst. Jiv. 4° capo 30, Moura 3" pago 60, Philips c 
N. R. J. de Porto art. 1163, Cod. Fr. arts. 350 e 407. 

Primeiro que tudo observaremos que o recurso tem lugar 
tanto por preterição das formulas no processo de accusação ou 
julgamento, como no processo de instrucção ou formação da 
culpa, porquanto esta é a base de todo o procedimento. e os 
actos posteriores não podem purificar seus erros substanciaes, 
anles siio ror elle3 viciados. Esta mesma é a disposiçãO do 
Cod. Fr. al't. 308; e em verdade, como poder-se llia sustentar 
um processo, por melhor que fossem os termos do julgamento, 
se a formação da culpa tivesse sido agitada, por exemplo} por 
autoridade incompetente P 

Quando se julga a nullidade, como esta não perime a acção 
e sómente os actos irregulares, como deve reformar-se o Pl'O ' 
cesso desde o mais antigo acto nullo, Rogron ao art. 409 do 
Cod. Fr., segue-se que s'e eBa pl'evalecer sobre a instrucção 01\ 

formação da culpa, em vez de ir o feito a novo jury, irá ao juiz 
da imtrucção para a renovação do acto annullado, seguindo-se 
os termos ulteriores. 

No § llo e seguinte;; já tratámos das formalidades substanciaes 
elo procesw, e consequentemrnle de suas nnllidades, portanlo 
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reproduziremos aqui sómente a observação que a prova da 
olJsel'vancia das formulas essenciaes do processo deve ser 
expressa, isto é, constar da acta, e que o simples silencio induz 
a pl'Ova contraria, Cod. Fr. art. 372, e portanto a nullidade : 
nem se deve admillir justificações extemporaneas. 

Trataremos agora do processo deste I'ccurso, seus termos e 
j ulg amelltos. 

§ 181. Inte1'pos{ção. - Esta appellação deve ser interposta 
dentro de oito dias, contados da intimação feita ás partes ou seus 
procuradores, Reg. art. 451, Cod. art. 310, Reg. das Relações 
art. 25, Cod. FI'. art. 373. A interposição pó de sei' feita em 
audiencia, ou por uma simples petiçãO, assignada pelo appel. 
lante ou seu procurador, dito art. 451. 

Termo. - Deve ser tomada por termo nos autos, como é 
tambem expresso no mesmo artigo, Cod. Fr. art. 417. 

Intimação. - Interposta e tomada por termo, deve ser a 
appellação intimada á parte contraria, para que esta possa 
ser sabedora, tratar de instruir o recurso e seguir seus termos, 
Cod. Fr. art. 418. 

Inst1'Ucção ou 1'azÕes. - Se o appeIlante quizer instruir sua 
appellação na instancia inferior, dé\r-se-Ihe-ha vista por quinze 
dias, e por outros tantos ao appellado; mas é facultada a ins· 
trucção na instancia superior., quando se prefira, Reg. das ReI. 
arts. 25 e 26, Cod. Fr. art. 422. 

Do Sello. - Os nutos devcráõ ser sellados ; todavia a falta do 
sello não impede o julgamento nos termos do art. 100 da lei de 
3 de dezembro. 

Sua Remessa. - O escrivão fará desde logo remessa do pro· 
cesso ao secretario da Relação, Reg. das Relações art. 26, 
devendo disso fazer sciente ás partes Cod. FI'. arts. 423 e 424. 

§ 182. Ap1'esentação. - Os autos devem ser apresentados 
ao dito secretario dentro de quatl'o mezes, contados da inter· 
posiÇãO, sendo da provincia onde estiver a Relação, de oito se 
de outras, e de um anno se fôr de Goyaz ou Malto Grosso, 
Reg. das ReI. art 27; aliás não se toma conhecimento delJa. Isto 
Ilorém deve entender-se das appellações interpostas por par
ticulares, porquanto, sendo intel'postas por parte da justiça, 
deve conhecer.se ainda dep(,is desse prazo, Ord. liv. 3° til. 68 
§ 8° e tit. 79 § 6°, disposiçãO que parece que deve estender-se 
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:ls appellações particulares, quando versarem sobre crimes 
em que tenha lugar a acçlio por parte da justiça. Ainda mesmo 
'das appellações interpostas por pa rticulares Julgou-se na 
Relação conhecer depois do dito prazo em um caso em que 
provou -se impedimento involuntario da parte ou culpa do 
escrivãO que se mandou responsabilisar. Com effeito ao impe
dido não corre o termo, Repert. das Ord. verbo - impedido e 
impedimento - , e Ord. liv. 1" tit.l° § 41, til. 27 § 8°, tit. 62 
§ 2°, liv. 3' tiro 74 § 5°, tit. 84 § 9", liv. 4° tit. 18 in pr., elc. 
Assim o dispõe tambem, quanto á revista, o decreto de 20 de 
setembro de 1833 art. 10, e a N. R. J. de Porto em seu provi
dente art. 683. O contrario fôra fazer que os recursos pendes
sem da vontade dos escrivães sem razão alguma. 

§ 183. Dist1"ibuição e julgamento. -Apresentados os autos, 
o secretario da Relação lavra disso termo e faz conclusos ao 
presidente, que os distribue ao desembargador a quem tocão; 
este examina- os, lança o seu visto, e passa o seu seguinte até 
o numero de tres, o que feito, voltando ao seu poder e desig
nado o dia para o julgamento, relata o caso, e, debatida a 
questão, é julgada por todos os desembargadores presentes, 
uma vez que não excedão o numero dos effectivos que deve 
ter o tribunal. Reg. das Relações, arts. 29 e 30. 

Julgando-se procedente o recurso por não terem-se guarda
do as formulas substanciaes do procesw, seguir-,e·ha o que 
se acha determinado nos arts. 302 e 304 do r.od. do Proc. : 
julgando-se porém improcedente, devolvem-se os autos ao 
juizo aquo com essa decisãO para a execução da sentença. Reg. 
das Relações art. 3i. 

§ 184. Dos ef{eitos da appellação. - Os arts. 83 e 84 da lei 
de 3 de dezembro, e arts. 458 e 459 declarão quaes os effeitos da 
appellação desde que ella é interposta. A da sentença condem
natoria produz effeito suspensivo para que se nãO execute, 
excepto nos casos dos §§ 1° e 2' do art. 83, disposições favo
raveis, porquanto levão em conta o tempo de priSãO, quando 
ella já é effectiva, e autorisando o deposito da pena pecunia
ria facilitão a soltura ou conservão a liberdade. A da sentença 
de absolviçãO nlio suspende a execução da sentença, e por 
isso é o réo solto, excepto no caw do art. 79 da lei e nos cri
mes inafiançaveis. Parece que bastará dizer-se nos crimes in-



- 179 -

afiallçaveis, porque no caso do al'L. 79, se fôr aüançavel, deverá 
ser solto mediante a fiança i nem outra podéra ser a illteJli
gcncia da lei, porque iria de encontro á ConstituiçãO do Im
nerio, e em consequencia ha uma redundancia de palavras 
propria sômente para produzir duvidas e questões. 

A appeUação de que temos tratado nesta secção é propria
mente uma revista, e por isso é algum tanto extraordinario 
que nossas leis admittão a revista da respectiva decisão da 
RelaçãO, porque é admittir revista de revista. Segundo o 
Cod. Fr., em lugar de urna tal appellação dá·se O recurso de 
cassação, arts. 408 e 416. Talvez conviesse considera·la portan
to como revista, e commetter o julgamento de sua concessã o 

.ao Snpremo Tribunal, ou aliás não conferir o recurso da deci
são da Relação, pois que póde elle retardar muito os processos 
criminaes e ser origem de abusos para fazer perdurar uma 
11 risão. 

SECÇÃO SEGUNDA. 

lla appellação por erro na applicação da pena . 

§ 185. O al't. 301 do Cod. do Proc., e 450 § 4° do Reg. auto
risão tambem a appellação no caso em que o jniz de direito 
imponha por sua sentença pena que não estej a de accordo 
com a decisãO do jury e exacta disposiçãO da lei. 

O justo fundamento deste recurso é obvio: a nao sei' eIte, 
prevaleceria um acto arbitrario e violento. 

No jury inglez, proferida a sentença pelo juiz, se acontece 
haver eno na applicação da lei, ou porque o caso não quadra 
exactamente com ella, ou porque esta não foi bem entendida 
pelo juiz, pôde a parte prejudicada recorrer para o tribunal 
de King's-Bench por meio do recurso que denomina·se Writ 
oferr01', Moura 3" pag 65. Blackst.liv. 4° capo 3°. Philip, capo 80

• 

No jury francez observa-se igual pratica, como vê-se do seu 
Cod. art. 410 e 434. 

No caso deste recUl'SO o tribunal superior conhece de duas 
cousas: 1", se obsenárão, se as formulas substanciaes do pI'O
cesso, queslao prp.judicial , que deve precedel' a oulra i 2", 86 
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com elTeilo houve falsa applicação da lei, caso em que reform a 
a sentença, applicando a pena legitima, Cod. art. 303. 

NãO s~ conhece porém do fundo da causa ou justiça da deci -. 
sãO do jury. Em summa, este recUl'SO se dilferencia do antece-
dente mais pela circumstancia rIa decisão do tribunal superio r 
do que por sua propria natureza; porquanto, a falsa applica 
çãO da lei é tambem violação de uma das formulas mais im
portantes do processo. Se o jury declarasse culpado um ac
cusado, e o facto da accusação não fosse qualificado cl'ime 
pela lei, a sentença que impozesse qualquer pena faria uma 
falsa applicação daquella, uma preterição de formulas, e dari a 
lugar ao recurso. 

§ 186. Quanto aos termos do processo do recurso, desde 
sua interposiçãO até ojulgamento, refel'imo-nos é secção ante
cedente, notando a unica dilTerença de que a applicação da 
lei é feita pelo tribunal superior, e por isso independe -se de 
novo jury. 

SECÇÃO TERCEIRA. 

Do protesto por novo j ury. 

§ 187. O Cod. do Proc. art. 308, limitado pelo art. 87 ela 
lei de 3 de dezembl'o, e o Reg. art. 462, permiLtem que o réo a 
quem fôr imposta a pena de morte ou galés perpetuas poss a 
protestar e exigir julgamento por novo jury. 

A legislação franceza e portugueza desconhecem este recur
so, e a propria legislação ingleza não O concede com a fran · 
queza com que faz a nossa, nem torna-o dependente da só von
tade da parte, mas sim da concessãO do tribunal superior. 
Moura, 3a pago 63, Blackst. liv. 3° capo 24, liv. 4° capo 30. 

Em verdade ha argumentos valiosos pró e contra, alguns dos 
quaes procuraremos indicar resumidamente. 

Contra elle póde oppôr.se que uma decisão do jury clara, 
completa e concordante deve em regra ser irrevogavel, desde 
que não houve vicio ou preterição de formulas no processo. 
Se.1lOuve nullidade~, ha o recurso ordinario da appellação. 
Além disso, para a imposiçãO da pena de morte já a lei de 
manda dous terços de votos . Estabelecido este recurso tão 
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amplamente, vale o mesmo que declarai' que taes réos sel'áo 
sempre julgados por dous jurys, tendo aind a depois o recurso 
de appellação, e demorando assim muito a decisão final dos 
crimes mais graves, e cuja puniç 'i o prompta mais importa á 

sociedade. Podél'a pensar-se que mais valêra em tal caso aug. 
menta r o numero do jury de sentença para dar maior força 
numerica á votação; ponderar-se a inconveniencia de senten 
ças oppostas nessa revisão prematura que reciprocamente se 
envigorão; o trabalho duplicado do jUl'Y e testemunhas, e 
tlnalmente a limitação ao menos c!J dependencia da Relação 
para essa revisão prematura, emborót independente da viola
çãO das formulas, mas á face de algumas das razões que va
mos indicar. 

A favor do recurso póde consideral'-se que ainda mesmo 
não havendo violação das formulas nem intenção parcial do 
jlll'y, a eloquencia do accusador, impressões desfavoraveis ao 
réo, o horror do crime, uma c\>nvicção apparente, um elTo 
funesto podem seduzir ou desvairar o espirito dos jurados, e 
que não deve dispõr-se da liberdade perpetua ou vida de um 
homem mediante perigos taes sem uma l'evisão que independa 
de ser ou não concedida. Dir-se -ha que exemplos fataes de 
victimas innocentes attestão a necessidade de evitar sua re
producçao; que os demais recursos não preenchem o fim deste, 
ou porqne as Relações não conhecem do fundo da causa, na 
appellação da parte, ou porque não póde solicitar -se que o 
juiz de direito deixe de conformar-se com a declaração do 
jUl'y para que fIlas entrem nesse exame, e por isso torna-se 
duvidoso o meio de reparação de uma tal sentença. Dir-se-ha 
emnm que o recUl'SO de graça póde ser prejudicado pelas im
pressões não contrariadas, que prevaleceráõ no julg-amento , 
que só novos debal~s, novo e circumstanciado exame poderá 
rectificar e esclarecer a verdade. Emfim, retl ectiL'-se-ha que, 
sendo este protesto limitado aos dous unicos casos de galés 
perpetuas e pena de morte, evitão-se os inconveniente3 antes 
ponderados quanto á generalidade das outras penas, e evitão
se outrosim os graves perigos da injusta execução destas. 

§ 188. Este recurso deve ser interposto pela pai'te dentro 
(le oito dias cOIllados da notificação que lhe fôr feita da sen
tença ou d 'l publicaçãO della em sua presença, Cod, ar t. 310, 
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Reg. art. 462. Lavrado o protesto, é O processo wbmetlido a 
noVO julgamento em oulro jnry ou no mesmo lugar do pri
meiro, se fôr possivel, ou perante o mais vizinho. Reg. art. 463, 
Lei art. 87. Quer se verifique o julgamento no mesmo lugar Ou 

no mais vizinho, não podem entrar nelle jurados alguns dos 
que profel'irão a primeira decisão, nem tambem ser o tribunal 
presidido pelo mesmo juiz de direito, Reg. arts. 463 e 457. 

Da decisão deste segundo jury concedem ainda nossas leis 
os mesmos recursos que franqueão da decisão do primeiro, me. 
nos novo protesto. 

CA PlTULO lI. 

DOS RECURSOS OFFICIAES. 

§ 189. Classificárão nossas leis dons casos como dignos de 
\'ecurso omeial, lanto por amor da justiça como da humanida
de,le a nosso ver com solidos fundamentos, que procuraremos 
expressar lias duas secçóes que Ee seguem. 

SECÇÃO PRIMEIRA. 

Da appellação do juiz por não conformar-se com a decisão do jury quanuo 
injusta. 

§ 190. Alitorisa a lei de 3 de dezembro art, 79 § -10 , e o Reg. 
art. 449 § 1°, o juiz de direito a appellar da decisão do jury pro

I ferida sobre o ponto principal da causa, quando fôr contraria á 

evidencia resultante dos debates, depoimentos c provas peran-
, te elle apresentadas; deveudo em tal caso escrever no proces

so os fundamentos da sua convicção contraria, para que a 
Relação á vista delles decida se a causa deve ou não ser sub· 
meUida a novojurJ'. Este recurso deve nascer da só convicção 
do juiz de direito; nem o accusador nem o réo póde soli
cit3-10. 

Temos ouvido algumas opinióes manifestarem·se contra 
esta disposiçãO da lei, e pensamos que sem razão alguma. 

O j.ury tem sem duvida o direito de decidir segundo sua 
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convicção, mas convicçao sincel'a e moral que não pÓde nem 
deve contrariar a evidencia das provas e debates concluden
tes, e que, quando contraria, faz necessariamente duvidar de 
-sua boa fé e imparcialidade. O injusto é sempre injusto, qual· 
quer que seja o tribunal que o profere. O recurso não desna
tura a instituiçãO: só o que é verdadeiramente justo é que 
apoia a liberdade, e com ella a ordem publica. A parcialidade 
sim é que rompe essa harmonia filha genuina da creação. De
pois, a quem é que se commette o novo julgamento? A' Rela
çãO P NãO; é a um novo jury, mecliante as mesmas formulas e 
debaixo da presidencia de outro juiz de direito. 

O processo. criminal do jury de differentes povos reconhece 
a jnstiça deste recurso. O Cod. do Proc. Fr. estabelece a 
these do seu art. 350, que a declaração do jury não póde ser 
submetlida a recurso algum quando clara, completa, precisa e 
concordante, e diremos mais não viciada de llllllidade ; mas no 
caso de que tratamos autorisa justamente o mesmo I'ecurso. 
como vê· se do seu art. 352. O mesmo pratica a N. R. J. de 
Porto art. 1162; e observa-se tambem no jury inglez, Moura 
3" pago 62, Blackst. Iiv. 3" capo 23 e liv. 4° capo 30. AragãO capo 
4° . pago 53. 

Depois disso nossa providente lei, imitando as provi
dencias adoptadas pelas citadas legislações, circumdou suas 
disposições das garantias necessarias para evitai' o abuso. 

A primeira que instituio, e que outras leis não o fizerão, foi 
tornar dependente a revisilo do juizo do tribunal superior . 
quando, segundo as leis pOl'luguezas e francezas, isso só de
pende do juiz de direito, como manifesta-se dos artigos ir.dP 
cados. t 

Imitou a garantia valiosa que prohibe que o juiz de direito , 
que recorre possa presidir o novo jury, Reg. art. lJ57 ; e final
mente autorisou sua responsabilidade desde que houver moti
vo para pensar-se que interveio parcialidade ou pl'cvaricaçilo 
sua a respeito, Reg. art. 454. 

A unica observação que talvez se podéra oppôr fôra a COl1-

veniencia de limitar este recurso aos crimes in.afiançaveis, 
para não onerar as partes com a duração de um processo cri
minal em casos menos graves e quando tem ellas outro recur
so se houver vicio nas formulas. 
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§ 191. Na intel'\JOsiçáO deste recUl'SO observa-se ainda ou 
tra garantia , que consiste no preceito de que elle seja desde 
logo annlinciado. Lei art. 79 § 1·, Reg. art. 45ú, Cod. Fr. art. 
352, N. R. J . de Porto art. 1162, disposiçãO que evita toda e 
qualquer suggestão que não seja filha immediata da convicção 
do presidente do tribunal. Entretanto a palavra immediata_ 
meme, como julga a Cõrte de Cassação da Franç,a, e tambem a 
Relação em que servimos, vale o mesmo que acto successivo, 
isto é, que entre a leitura da decisão do jury e a appellação 
não se exerça outro algum acto que interro mpa a marcha do 
procedimento, e muito menos verifique-se a suspensão dos 
trabalhos ou sessão. 

No caso deste recUl'SO a Relação conhece primeiro da obser_ 
vancia das formulas como questão prejudicial, Reg. art. 456, 
e posteriormente das razões oppostas pelo juiz de direito. 

Quanto á sua ~presentação, sómente observaremos que Con. 
villha que a lei fixasse tempo curto pal'a ella, estabelecendo 
sancção penal contra aomi$sãO, para evitar·se o abuso possivel 
de opprimir o accusado com uma injusta morosidade qne não 
está em seu po ~ler abreviar. 

Finalmente, se a Relação mandar proceder a novo jury em 
consequencia deste recurso, qualquer que seja a nova deciSão 
dos jurados, não póde della appella r novamente o juiz de di· 
reito, antes é ohrigado a conformar se com essa decisão, Lei 
de 3 de dezembro art. 82 : prevale~em ainda porém os recur
sos do art. 301 do Cod. do Proe. 

SECÇÃO SEGUNDA . 

Da appellação ex-oficio da sentença de morte ou galés. 

Si 192. Este é o segundo e ultimo caso da appellação om
eial. A lei de3 de dezembro art. 79 § 2·, e Reg. art. 4fl9 § 2·, 
mandão que, quer a parle appelle quer não, o jujz o faça quan
do a pena applicada fôr de mort6 ou galés perpetuas,accrescen
tando o art. 455 do dito regulamento, que assim se observe 
ainda quando o juiz de direito conforme-se com a decisão , e 
pOl' isso nenhuma observação tenha a oppõr·lhe. 
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SãO as penas as mais graves, e por isso a lei quer que, embo
ra a Relação não conheça do fundo da justiça da decisao, com· 
tudo examine se forão guardadas as solemnidades e formulas 
substanciaes da lei em sua applicação, e se a pena decretada é 
ou não a competente. 

A N. R. J. de Portugal manda interpôr esta appellação omcial 
das sentenças que impõe pena maior que a de cinco annos de 
degredo ou tres de trabalhos publicos, al't. 1185 e 1197. 

Dissemos que neste caso a relação conhece não só das for
mulas, no que não ha du vida, mas lambem da exacta applica
çãO da lei, no que algumas opiniões divergem, allegando que 
o art. 456 do Reg. só dá autol"isação pa:-a rever as fOI'mulas e 
não a legitimidade da pena, cujo exame só tem lugar por oc
casião do recurso do art. 301 do Cod. e não do art. 79 da Lei. 
NãO ob~ tanle porém esta argumentação, é cel' to que a justa 
applicação da pena devida é tambem uma das formalidades 
substanciaes do processo, que sua violaç<lo produz a nullidade 
da sentença, e que pelo menos nesta consideração deve ser 
atlendida. 

Esta appellação, como a antecelente, não póde ser reprodu
zi1a depois do julgamento do segundo jllry, Lei de 3 de de
zembro art. 82, que comprehende ambos os paragraphos do 
seu art. 79; restão por isso os recursos do art. 301 do Cod. do 
Pl'oc. 

CAPITULO IH. 

D,\ REVISTA . 

§ 193. O recurso da revista, m.:ncionado pelo art. 164 da 
Con, lituição, não só dá mais Ut! a garanlia ás partes, mas lam
bem ú sociedade. Esgotados os recursos ordinarios, cumpre 
ter pOI' finua toda e qualquer questão; mas, se a decisão que 
a concluío em si ou em seu processo violou a lei, o direito 
dos individuas e o inleresse da ordem publica deverúõ ser sa
crificados á presumpção da justiça dos tribunaes ? 

Os lribunaes Dão são mais do que guardas e applicadores da 
lei, norma racional que exclue a idéa de todo o arbítrio; se 

24 
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eIla foi violada, como prevalecer a premmpção de sua ob 
servancia ? A revisãl} desta é portanto não só de justiça, mas 
de valioso correctivo contra o abuso dos tribunaes; além dis
sO,é um principio fecundo que gera e assegura a uniformidade 
na intelligencia das leis ou conformidade das decisõe's j udicia· 
rias com a lei, e razões fundamentaes do direito, verificando
se o principio constitucional: - A lei é igual para todos na 
identidade de circumstancias. 

NãO examinaremos com9 é constitui do o nosso tribunal su
premo: sobre ser tarefa mais que importante, é estranha ao 
nosso assumpto. Exporemos sómente a marcha do recurso, 
qual nossas leis a constituem. 

A lei de 3 de dezembro art. 89, e Reg. arl. Mil, permiltem o 
recurso de revista criminal nos feguintes cases: 

1.. ° Da decisão da Relação sobre sentença dada em materia 
de prescripção quando julgada pl'ocedenle, Lei art. 89 § 1. ° 

2.° De igual decisão sobre senlença, que houve por fin
do o processo, como no caso de perempção, Lei art. 89 § 2° e 
art. 78 § 2.' 

3.° Njo fallando dos crimes de responsabilidade, nos casos 
do art. 301 do Cod. do Proc. Crim., cilados artigos da lei 78 § ilo 
e79§3.0 

O pl'ocesso da revista é determinado pela lei de 18 de selem
bro de 18~8, Resoluções de 31 de agosto de 1829, 9 de novem
bro e 20 de dezembro de 1830, decreto de 20 de setemb:'o de 
1833, etc. 

A manifestação da revista pôde ser feita pela parte ou por 
seu procurador ao escriVãO, que teve toma-la por termo e inti
mar á parte contraria, lei de 18 de setembro art. 8°, decreto 
de 20 de setembro de 1833. 

Tal manifestação no civel deve ser feita dentro de dez dias; 
no crime porém póde ter lugar em todo e qualquer tempo, nos 
termos declarados na lei de 18 de setembro art. 9°, e decreto 
de 20 de dezembro art. 15. 

Tem as partes quinze dias para instruir o seu recurso: os 
autos são remettidos ao secretario do tribunal depois de sella· 
dos, Reg. de 4 de setembro ele 1838, e devem ser apresentados 
no prazo marcado na dita lei art. 10, e decreto citado art. 23. 
Este prazo porém não corre quando a demora pl'ovém de cul-
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pa do escriv&a, decl'eto, arl . 10, ou embargos oppostos pela 
outra parte na chancellaria, decreto de 18 de março de 1835. 

O secretario do tribunal apresenta os ao presidente, que os 
distribue ao conselheiro a quem tocão: este, examlnados que 
sejão, lança o StU visto, assim como os dous conselheil'os se
guintes, depois do que no dia designado faz o relatorio, e julga
se nos termos dos arts . 11 e 12 da referida lei. 

Se denega-se a revista, regressão os autos ao jufzo a quo 
para a execução da sentença: concedida, são remettidos ao 
tribunal que é designado para o novo julgamento, dita lei arts. 
15 e 16. Este novo tribunal decide novamente do negocio sem 
que tenha obrigação de subordinar -se á decisão do supremo 
tribunal. Se com ella combina, n&o ha questão; se porém di
verge, suscita-se uma diillculdade qU3 fôra para desejar que 
nossas leis compozessem convenien'.emellte. 

Veja se sobre esta materia a lei fran ceza de 10 de abril de 
1837. ElIa manda que t:m tal caw a Côrte de CaEsação, reu
nidas todas as secções, prommcie nova d :cisãO a respei
to, e que a segunda Côrte Deal a quem o negocio fór dirigi
do seja obrigada a julgar segundo essa decisão. 

A revista não suspende a execução criminal senão quando a 
pena imposta é de morte natural, degredo ou galés pp.rpetuas, 
dita lei art. 9°. 

Observaremos finalmente que a revista sómente se concede 
por nuIlidade do processo ou nulliclade da sentença, pois que 
nulla é a sentença notoriamente injusta; e que embora dos 
principios expostos possa concluir-se que nossas leis admit
tem tambem em qualquer tempo como o Cod. FI'. , aind] 
mesmo depois de um recurso de cassaçãO, al'l. 4:l9, e em
bora regular o processo, a revisãO extraordinaria e espe
cial, mencionada no dit) Cod. art. 443, 444 e 445, o que é 
de suprema justiça; todavia, fôra pal'a (~ esejar , por maior 
clareza, que denominassem especialmente esta ultima revi
são. Os Francezes distinguirãO bem o recurso de cassaçãO 00 
de revista. Os casos indicados nos referidos arts. 443 , 444 c 
445 demandão sem duvida medida extraordillaria. N. R. J. de 
Port., art. 1263 e seguintes. 
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CAPITULO IV. 

DO RECURSO EXTRAORDINARIO DE l'IlRDÃO. 

§ 194. Julgamos digna de imitação a attribuiçãO que tem o 
jury inglez de recommen:lar á clemencia do rei o réo que por 
seu caracter; serviços, familia e outras circumstancias pes
soaes ou do crime merece attenção ou commiseração. 

Nossas leis militares dãO igual atlribuiçãO aos conselhos de 
guerra; porque as leis criminaes não darão aos conselhos do 
jury ? Esta attribuição dá alta importancia aos jurados, obri
ga-os a ser exacLOs no cumprimento da lei, e recorda essa 
grande prerogativa da corôa, que a approxima da divindade. 
Blackst. liv. 4° capo 31 n. 2 e capo 33. 

Segundo a nossa lei de 11 de setembro de 18~G, a sentença 
de pena de morte não póde executar· se sem que primeiramen
te suba á presença do Imperador a petição de graça ou certi
dão de não ter sido invocada, além dos esclarecimentos que 
exige o aviso de 2 de junho de 1835, N. R. J. de Porto art. 1201. 

Não obstante porém, é claro que muito valeria a petição do 
jury. O proprio réo é suspeito, os juizes que informão podem 
estar prevenidos, o jury não. Foi elle quem por obediencia á 

lei decretou a condemnação; mas é elle mesmo, composto de 
doze homens bons, e que acabão de dar uma prova solemoc 
de seu caracter integro, o proprio que recommenda o desgra
çado á clemencia do soberano I 

Os doze juizes da Inglaterra tem lambem esse direito de im
plorar o perdão do rei, quando do exame de um processo cri
me, levado a uma das côrtes de appellação, nasce para elles 
a convicção de que o réQ o merece; porque não terão igual
mente as Relações do imperio essa attribnição ? 

CAPITULO V. 

DA EXECUÇÃO DA SENTENÇ/\ . 

§ 195. Concluido definitivamente o processo criminal, res
t.'l dar execução á pena: é O ultimo e triste res ulLado do cri· 
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me, exigido pela segurança publica e exemplo de moralidade 
social. 

O regulamento de 31 de janeiro de 1842 providencia distinc
ta e methodicamente sobre os termos da execução criminal, 
segundo a diversidade das penas: não faremos mais do que 
recordar seus respectivos artigos. 

A execução da pena de morte tem lugar segundo as regras 
estabelecidas pelo art. 408 do Reg., e 39, 40, 41, 42 e 43 do 
Cod. CI'im. EUa é suspensa no casO de gravidez, demencia e 
duvida sobre a identidade de pessoa. Cod. Crim. art. 43. 
Blackst. liv. 4° capo 32. Cod. Fr. art. 518. 

Sobre a accusação de outras penas vejão-se os seguintes 
artigos, de galés art. 409 ; de prisãO com trabalhos, 410 e 411 ; 
de prisão simples, 414; de banimenLO, 415; de degredo, 417 ; 
de desterro, l118. 

Quanto á pena de multa, temos o art. 423 e seguintes, e o 
Regulamento n. 591 de 3 de março de 1849. 

Segundo a N. R. J. de Port. art. 1206, as penas pecuniarias 
são liquidadas em processo semelhante ao civel ; e em con
sequencia tem as partes os recursos ordinarios sobre as ques
tões resultantes de sua liquidação. 

A indemnisaçao ou satisfação do damno causado pelo delic
to é promovida por acção civel, Lei de 3 de dezembro art. 68 : 
a ella ficão hypothecados leg .J.lmente os beus do r60, Cod. Cl'im. 
art. 27. 

A execução das custas crimiuaes (vej a-se o § 175) tem sido 
considerada como uma depeudencia ou pena civel e não cri
minal, porque é resullado do processo e não do deliCIO, e 
pôde recahil' tanto sobre o accusado como sobre o accusador. 
pelo que tem se·lhe applicado os lermos das execuções civis. 
N. R. J. de Porto art. 1206. 

FUI. 
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