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Cada época tem suas preoccupações; 
e chama contra si o anathema universal 
aquelle que, temerario, se atreve a com-
bate-las. Talhe hoje o systema do Jury: 
duvidar de sua bondade; e quasi de sua 
infallibilidade, he hum sacrilegio .. Sa-
bemos que nosso arrojo vai ·conjurar 
contra nós a indignação talvez geral : 
mas se fizermos ver, que a Instituição 
do Jury não satisfaz nenhum dos fins 
a que se destina, embora se levante 
contra nós o clamor da pr<tscripção mo-
ral, teremos sido uteis ;. damo-nos por 
bem pagos. 

Ha muito que, vendo o pouco acerto 
das decisões de nossos Jurados, assen-

• 
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Lá mos, que essa instituição carecia de 
bondade relativa; mas attribuiainos seus 
desvarios á sua novidade , ao atrazo de 
nossa civilisação; concentrando assim as 
razões de queixa do presente, esperava-
mos melhor futuro; p·ois que, arrasta-
do pela torrente de seus panegyristas, 
não nos animavamos a duvidar. da bon-
d_ade absoluta de hum systema tão ga-
bado .. , 

Ultim~mente porém veio-nos ás mãos 
huma obra de Mr. Mczard intitulada: 
-A libe1Yfade conside1·ada em suas 1·ela-
qões com o Jw')', e com a Justiça. - Sua 
Jeitura nos descohrio que esses males , 
que attribuiamos ás circun._staucias pecu-
liares do Brazil, davão-sc tambem na 
l:frança tão illustrada , na Inglaterra 
onde o J~1ry he tão antigo. Deduzindo 
d'ahi, qu~ o .vicio não era dos homens, 
mas ela ipstituição, deixámo-nos con-
vencer pelos raciocínios daquellc autor. 
A experiencia que todos temos das 
aberrações do Jury; o desejo tão justo c 
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tão natural de communicar aos outros 
nossas idéas, nos levou a lançar sobre 
o papel estas considerações. Em tudo 
quanto dizemos 'sobre os Jurys estran-
geiros, servio-nos de guia o livro de Mr. 
Mezard, alguns lugares mesmo são delle 
fiel traducção; no entanto modificámos 
sua doutrina, como julgámos necessario, 
para dar-lhe applicação ao Brazil, e a 
nossas circunstancias . . Juntámos-lhe 
reflexões preliminares sobre a formação 
da culpa, e preparo do processo, emfim 
sobre tudo o que' no nosso entender ' 
podia tornar este opusculo de a]gum 
proveito aos leitores ... 

Se aos males, que apontamos, não 
offerecemos remedios, he porque , reco-
nhecendo nossa imperícia, e as difficul-
dades de hum a tal em preza, não temos 
a louca vaidade de quereJ' que nossos 
erros substituão os erros dos outros. 

Resta-nos sómente agora recommen-
darmo-nos á benevolencia dos leitores, 
implorando desculpa de quaesquer en-

• 
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ganos, perdão de quaesquer erros que 
possão ter escapado á fraqueza de nosso 
entendimento, á nossa inexperiencia, a 
nosso tirocinio. He nossa antiga divisa : 

Quod potui, feci; faciant meliora potentes. 

Fomos-lhe sempre fieis. 

Remataremos este Prefacio com as 
palavras do desterrado do Ponto : 

I 

Da v~niam scriptis, quorum 11011 gloria no bis•, 
Causa, sed utilitas, ofliciumque fuit. 

.. 
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CONSIDERACÕES 
~ 

s ~RE 

A ADMINISTRAÇÃO DA JlJSTÍÇA CRIMINAL 

SECÇÃO PRIMEIRA. 

S 1 •. Da Sociedade. 

Embalde indagaremos os bens, e os ma-
les que resultão de qualquer instituição, se 
não soubermos qual o fim á que se dirige : 
he portanto essencial, para que possamos 
descobrir as vantagens desta ou daquella 
organisação indiciaria , que previauiente co-
nheçamos as causas da instituição do poder 
de julgar , e o fim que deve preencher na · 
Sociedade civil. Só então poderemos saber, 
se esta ou aquella organisação , que ana-
Iysámo , he boa ou má , ou , para melhor 

• nos ex licarmos, se offerece as vantagens que 
se tem direito de esperar do poder judiciario. 

Cumpre..:nos portanto examinar_ o motivo 
qu.c levou o homem a reconhecer n'outros 

• 
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homens o direito de o julgar, de o obrigar: 
isto he, cumpre-nos fixar o fim que se teve 
em vista, quando se formou a associação civil. 

Mui questionada tem sido essa materia ; 
muito se tem dito e escripto: mas todas 
as diversas opiniões, modificadas segundo os 
differentes publicistas, vem refundir-se n'hu-
ma só. -Reunindo-se em Sociedade, os ho-
mens quizerão firmar, e garantir sua liber-
dade, isto he, o livre gozo de si mesmo_, 
de sua pessoa, e de seus bens ... 

A' mercê do mais forte, á discrição do mais 
poderoso ficava o homem_, vivendo isolado; 
elle sentio a necessidade de reunir-se aos ou-

' tros homens , de respeitar a liberdade delles, 
para que igualmente se obrigassem a re -
peitar a su~ . Aos ataques dos que não en,1.. 
trárão nest~ associacão _, oppuzêrão a força 
social., a , g~erra, o poder militar. Aos ata-
ques dos rpembros da mesma associação, 
oppuzêrão ~ força social, a justiça, o poder 
judiciario. 

l~oi portanto esse poder instituído para 
• proteger a sociedade contra os ataques de 

seus rriem~ros; para garanti r a todos, e a 
cada hum dos associados o livre gozo de suas 
pessoas e de seus beDs , reprimindo as te~-
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tativas da força , e da ardileza dos outros. 
associados. Eis-ahi seu destino. 

§ 2°. Da Justiça. 

Do que dissemos no § antecedente facil-
mente se collige, que a justiça no mundo 
social he o mesmo que o movimento no 
mundo physico, que o principio vital no 
corpo humano. 

Póde imaginar-se huma Nação sem força 
militar , sendo rodeada de visinhos im-
beBes; - sém impostos , sendo gratuitas to-
das ·as funcções publicas;- sem leis escriptas, 
servindo de leis a equidade natural ; :mas 
não se póde conceber huma Nação sem agen-
tes encarregados da administ ração da justiça; 
porque, para dar-se h uma tal Nação, de-
veria ser composta d·e anjos, e neste caso seria 
desnecessaria a mesma associação. 

O espectaculo de huma audiencia não of.. 
ferece ao observador superficial senão a luta-

• 
das paixões .. dos interesses , .da miseria hu-
mana; elle não sente o laço invisível .. e mys-
terioso que prende á balança da justiça a. 
ordem sociaL 

E como explicar o phenomeno de cem 

• 
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mil intlividuos , animados de paixões tão di-
versas, de interesses tão oppostos , velhos, 
moços, fracos, fortes, pobres .. ricos ., estu-
pidos, habilido~os, em continuo contacto, 
cruzando-se , misturando-se , sem que de 
tantos fermentos, resulte o menor choque, 
a menor confusão ? Hc preciso recorrer á 
justiça : qual huma segunda providencia, 
ella mantem esse equilíbrio, concentra esse 
movimento, conserva a ordem social no meio 
de tantqs elementos de desordem.. e disso-
lução ..• Que desappareça por hum 'nstante: 
tudo será confusão; todos. victimas , tyran-
nos , opprimidos, oppressores : a Sociedade 
cabe desmantelada; 

§ 3•. Da Impunidade. 

I ·-"" 
He po:is a justiça com o\ terror dos cas-

tigos a v~rdadeira salva-guarda, o principio ' 
conservapor do Estado. Mas não se júlgue 
que as palavras -terror dos castigos- são 
synonimas de- barbaridade das penas. - ' Se 
c.om . isso nos ·occupa~semos, facil nos seria 
mostrar que a Sociedade perde menos , 
quando ~ua lei criminal pecca por branda\ 
do que, quando por · ssvera. Não h e por-1 
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tanto a nimia severidade das penas, que que-
remos exprimir dizendo -terror dos casti-
gos: he sim a convicç<:io geral de que as leis 
são alguma cousa mais do que papel sujo ; • 
he sim a inf~llivel certeza de que todos os cri-
mes seráõ punidos. Examine-se , diz Montes-
quieu, as causas da multiplicidade dos crimes, 
e ver-se-ha que a devemos á impunidade , e 
não- á moderação das penas. 

Achar-se-ha alguem de tão rematada lou-
cura, que se anime a entrar n 'huma loteria, 
cujas sortes são todas .brancas , onde não há 
nenhum bilhete premiado? Do mesmo modo, 
se todo o homem , quando intenta praticar 
algum crime ; tiver certeza de que não ha de 

- escapar ao castigo, poderá persistir em sua 
damnada tenção? Elle está convencido de que 
não conservará para si aquillo que por meio 
crimi~oso pretende obter; está convencido de . 
que soff1·erá huma pena : a loteria do crime 
não lhe offerecerá esperança alguma de ganho. 
Por certo não ha de entrar nella . 
· Êm consequencia, desnecesiario he qUe a 

sancção penal seja horrorosa; basta que seja 
infallivel, os crimes irã.o desapparecendo. Se 
porém a maior parle dos criminosos, se mes -
mo alguns delles fiéarem impunes , embora 
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vosso Codigo seja qual o de Dracon·; con~ 

tai que os crimes se multiplicaráõ. Esse exem ~ 

p"lo de impunidade he sufficiente para alentar 
a perversidade; a loteria do crime terá hum 
ou dons premias, haverá alguma probabi-
lidade de os ganhar ... m1,1itos se abalançaráo 
a entt·ar nella. 

A mysteriosa cadeia que liga ao crime im-
pune hum novo crime da mesma especie, 
por desgraça só he bem sentida em theo- · 
ria. Vamos ve~· se com factos poderemos mos-
trar a realidade de sua existeneia. 

H um J ude9 assalariou dons sicarios pa~á 
assassinarem hum seu tio , receiando qu 
este o privasse de sua herança. Ficárão im- \ 
Punes os matadores. \ - ~ 

Logo rlepoi~, o mesmo motivo, na mesma 
~ 

cidade, armou out:ro assassino contra \outro 
F. b . \ seu parente. 1cou l.'am em Impune. 

Taes exemplos açulão hum miseravel, ue 
vivia em casf.\ de hum seu parente. Mata-o, 
mata com elle hum seu filho menor, h urna 
sua criada', B~ra . apoderar-se de hum pouco 
de ouro. 

Quasi ao J11esmo tempo outro sobrinho 
assassina outro tio, com vistas em sua he• 
r ança. 

( 

I 
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Forão castigados esses dous ultimos mons, 
tros, e não se reproduzirão mais tão luc-
tuosas scenas naquelle thea tro ensanguen tad o. 

Reconhecendo quanto he funesta a impu-
nidade, querem alguns evita-la~ e para isso 
condemnão a torto e a direito qualquer ac-
cusado, se sua innocencia não he tão pura 
como a luz do meio dia, se a accusação se 
baseia em quaesquer indícios, por mais frí-
volos, por ma is inconsequentes que sejão! 
Principio ainda mais barbaro, ainda mais des-
truidor do que a impunidade! Basta apon-
ta-lo, para o ter combatido; basta apon-
ta-lo, para horrorisar; basta aponta-lo, para 
que se lastime que elle tenha sido adoptado 
por entes, que se prezão de não ser tigres. 

§ 4-•. Do Juiz. 

De tudo quanto havemos dito segue-se, 
que em qualquer accusação, tem o julgador 
de evitar dous precipícios, ambos terrivei.5; 
-a.impunidacle, a barbaridade (1).- Nun-
ca sua sentença he hum actcf indifferente, 

(• ) A mingua de termo proprio servimo-nos das palavras 
-barbaridade- ab:ocidade- para exprimir a condemnação 
d'hum innocente, 

• 
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sem consequencia; seu erro, qualquer que 
seja , abala a Sociedade em s'cus alicerces. 
Quão difficil não he p~rt:~mto sua tarefa ! 
Quão circunspectas devem -ser suas decisões ! 
Quão sagrado seu caracter!! 

Conservador da Sociedade , defensor de 
seus interesses, protector dos direitos de seus 
Concidadãos, flagello do crime, propugna-
culo da innocencia; quão honrosa he sua 
po~ição; porém quanto não he arriscada!! 
Qlfanta prudencia deve presidir á sua no-
meação ! ! Porquf:! provas não deve passar 
o eandidato antes que a suas mãos se con-
fie a balança de Thémis. 

Capacitemo-nos de toda a importancia da 
escolha de hum Juiz; penetremo-nos bem 
destas palavras do insigne Royer-Collard. 
- • Considerai a Sociedade em si mesma; 
o fim para que exist ; a \ natureza , e a 
'diversidade dos poderes ; e reconhecereis 
que a acção de todos elles vem resolver-
se, confundir-?e ~a acção do poder judi-
ciario. »-Penetremo-nos bem dessas verdaHes, • 
e confessaremos que nada ha mais interes-
sante, nada em que possa ser mais util, 
nada em que possa ser mais perigoso , o Chefe 
Supremo de huma Nação, do que na no-
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meação dos seus Juizes.... Elles que , su-
periores a interesses humanos, .devem des-
prezar os ameaços ela força, as sedncções 
das lagrimas, os attracti vos do ouro ; elles 
que .. semi-Deoses na terra .. tem de-julgar! 

Mas não: como o patronato nos tem por 
vezes dado Juizes- indignos, melhor he .. re-
cebe-los da mão do acaso: como a escolha 
de hum Juiz exige summa prudencia_, melhor 
he .. despr-ezar toda a prudencia: como a pro-
fissão de Juiz carece de mu · a ·virtude .. in-
telligencia, habilidade, melhor h e .. não nos 
j mportarmos com virtude, intelligencia ~ ha-
bilidade .. Reconheçamos a verdade dessas 
palavras do Orador Romano:- • Nada ha tão 
absurdo , que por algum philosopho nãq 
tenha sido proferido. » 

O cav.allo de Caligula foi consul: se isso 
nos espanta, he porque não fomos seus con-
temporaneos, disse Mirabeau na Assemoléa 
Constituinte Franceza ... . 

Escolhamos pois nossos J pizes : não at-
teudamos nem á influencía de partidos, por-
que o Juiz não h e o homem~ dos partidos; 
nem a influencias de famílias, nem a em-
penhos: escolhamos entre os que derem prova 
de prudencia , de discrição , de honradez, 

2 
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1ie inflexibilidade no cumprimento do dever: 
não confiemos a espada da justiça ás mãos 
da venalidade, da imperícia, e muito me-
nos ás mãos do acaso. 

SECÇÃO It. 

§ 1 •. J urisdicção crimin'al no Braúl. 

De
1 

que dó se não penetra o coração do 
philantropo q e repara no estado de nossa 
jurisdicção criminal, entregue a homens talvez 
bem intencionados, mas de pouqa, ou ne-
nhurpa instrucção! ! Lembremo-nos que o 
l3razil não se limita ao Itjo de Janeiro, que 
nossas leis devem tambem ter execução nesses 
vastos sertões, onde o assassínio he hum acto 
indiQcrente, quando não h e meritorio ~ ( 1). 
Medi~ernos na ignorancia geral ct_aquelles po-
vos, e concebamos quantils atrocidades hão 
<4: ~tecessariamente ter sido praticadas: a 
reflexão as adivin~a, e se a luz da publi-
cidade as patenteasse a nossos olhos, e1las 
nos \lOrrorisarião. 

(• ) V~ja-se a falia do Presidente do Cenrá, qnando abrio 
a Assembléa Provincial, 
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Nesta Côrte mesmo, e em suas visinhauças., 

quanta prepotencia, quanta vexação escan-
dalosa não temos presenciado: quanta queixa 
não temos ouvi1lo das arbitrariedades daquel-
lcs a quem foi confiadÕ o poder de julgar! 

Quem póde contar ·seguro que não será 
juvolviuo n'huma dessas pronuncias por al-
gum uesses crimes da moda, v. g. Estcl-
lionato? Que accusado póde, descançando 
em sua innocencia, conscio deiia .. esperar 
sua absolvição? Qual o criminoso, que tendo. 
algum protector, não conta evitar o castigo, 
ou desapparecendo da cadeia , ou mesmo 
sendo absolvido, ou mais ainda não sendo 
pronunciado? Os factos ela mão em alta voz; 
he excusadO' referi-los; nem s5o tão antigos 
os exemplos que poderiamos apontar , para 
que n0s persuadamos , que já estão esque· 
ciclos por nossos leitores ... 

Indagando a causa de tão lastimosa con-
fusão do justo e do injusto., julgamos pod~r 

t assegurar que he: 1 • a- f~rmação das cu) pas 
entregue aos J uizcs de Paz: 2• os julgamentos 
confiados aos Juizes de Facto~ 3• a nullidade 
absoluta do Juiz de Direito na decisão a mais 
importante. 

Notemos de passagem que em toda a ma-
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china, tão complicada, de nossa organisação 
judicial, o unrco assalariado hc o unico de 
pouca importancia ; aquelle que devemos 
suppôr mais habil , he o que menos tem a 
fa~er. Todo o seu officio limita~se a huma 
operaçãa automatica , Inachinal , passiva : -
trasladar do f_;odigo para o corpo da scn-
i-ença aquillo que a decisão d{)s Jurados 
lhe manda copiar. 

Eis no nosso entender a origem de nossos 
males: nos §§ seguintes procuraremos mos-

' trar l{ue não nos enganamos. 

§ 2°. Do Juiz de Paz. 

A formação da culpa he innegavclmente 
a parte ma·is importante do processo cri-
u~inal, e isso facilmente se conhe_cc, atten · 
dendo-se a que ella serve de alice ce a toda 
a accusação. 

f Ahi devem~sc amontoar '{lão só as provas, 
mas ainda as presumpções .. os indícios mes-
mo, á primeira vistà indlfferentes. Ahi devê-se 
ir~daga'r circunstanciadamente toda a culpa::-
bilidadc do prevenido, a existencia de éum-
plices , &c. Pesem-se portanto com circuns-
pecção e ·cautela os depoimentos das tes-
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temunhas , offerecidas pelo queixoso ou 
denunciante ; examine-se sua moralidade ; 
consignem-se religiosamente seus dictos, sem 
os alterar. Assista o réo a essa inquirição, 
como determina o art. 1lj2 do Codigo do 
Processo. Em fim , seja o objecto da maior 
consideração, esse interrogatorio que tem de 
ser feito ao prevenido~ e que tantos Juizes 
dispensão :~ contemple-se tudo quanto allegar 
contra si, ou a seu favor. Tudo ·quanto dis-
ser involvendo a terceiros , mereça attenção , 
e serio exame; porque as palavras do réo 
podem servir de fios conductores no labi-
rintho do crime que se investiga: não se 
desprezem as veias que se forem apresen-
tando, pois só por meio dellas poder-se-ha 
chegar á verdadeira nascente. 

Eis o que dever- se- ia fazer na forma-
ção da culpa. Mas para que todo esse tra-
balho? Ha hum methodo mais abreviado, 
e portanto geralmente seguido,- o coq~o 
de delicto. . . E tamber~ para que cQrpo 

. de" delicto? Não diz o Codigo do Processo 
artigo 14o ( 1) que elle póde ;er dispensado, 

(1) Este artigo t4o precisa de interpretação authcnlica: 
nossos Legisladores deverião declarar se quizcrão destruir o axio-
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-quando não fôr necessario?- Não he o 
Juiz da culpa quem julga dessa necessidade? 
Pois bem, quasi sempre não he necessario. 
Se comtudo se quizer tct• hum corpo de 
delicto, forma-se inquirindo quaesqu er tes-
temunhas: duas bastão; procede. Logo de-
pois vem essas mesmas duas testemunhas 
repetir seus depoimentos, junta..,se-lhes o de 
huma nova t r:stcmunha; está conclnido o 
summario; pronuncia-se; vai o réo para a 
cadeia, ou presta fiança .. Está desempenhado 
o officio de Juiz de Paz! ! Mas não se exa-
minou, se era cavillo~a essa queixa, ou de-
nuncia; se nno era alguma cilada para perder 
a ipnocencia ; se não se pretendia com ella fazer 
a força social cumplice de alguma vingança 
particular, instrumento de algum odio ran-
coroso: nada se considerou: andou-se de-

' 1 I pressa . . . 
Desculpemos os qtl)e assim obrão: são ho- ' 

ntens; não querem amofina r-se~ cançar-se , 

\ 
ma de jurisprudenci criminal : - Onde não ba corpo de de-
licto, não ha delicto.- Na pratica , alguns se persuadem, que 
essç - quando não fOr necessario- dispensa todo o corpo de 
delicto indirecto; outros , e nós com elles , que só dispensa 
quando a queixa se basea sobre documentos; outros· p t;nsão 
rp1e se refere só aos crimes de processo verbal e summ ario,. 
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só para ganharem inimigos; tanto mais que 
seu proceder não vai de encontro a lei al-
guma .. Feliz a Sociedade que tem sómente 
a argui-los ~essa negligencia ·; quando não 
fazem da autoridade que lhes foi confiada , 
instrumento de lucro, ou de vingança, de 
vexações, de espírito de partido .. 

O que he na opinião vulgar o officio de 
Juiz de Paz? Será, como devêra ser, como he 
na Inglaterra, h uma das funcções mais hon-
rosas de que hum Cidaclão póde achar-se 
reve~tido, e que portanto he geralmente am· 
bicionada? Não: he a mais pesada das al-
caválas, a mais terrí vel das geiras. Todos 
procurão evita-las; as varas desses Juizos an-
dão de mão em mão , em continuo passeio. 

Em épocas de revoluções , quando devêra 
ser h uma autoridade protectora, nomeiado 
por eleição popular, filho de h uma cabala 
política, imbuído das pr~occu paçoes 'de seu 
parLido, desejoso de ser-lhe util, o Juiz de 
llaz entrega immediatamente á disposiçã~ 
delle as attribuições~ que lhe forão conferidas. 

Em tempos ordinarios, pel~ maior parte, 
lembrão~se que tem de voltar ao estado de 
particulares, que lhes cumpl'e não perder seus 
amigos, e, não ousando compromclterem-
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se, servem-se da vara <1a Justiça para pro-
teger hum feliz afilhado, para prestar algum 
serviçozinho que penhora a gratidão, e ás 
vezes, quem sabe, se não merece recom-
pensa?. 

He tcmporario o officio de Juiz de Paz: 
os que delle se achão encarregados não podem 
adquirir as qualidades essenciaes a todo o 
Juiz; porque' desenganemo-nos ' nada se 
obtem, nada se adquire, nada se sabe sem 
longo tirocínio, sem trabalho, estudo, e pre-
paro. Onde irião elles acostumar seus éspi-
ritos, a essa firmeza que resiste ás seducÇões 
1das su,pplicas, · sem degenerar em barbari-, . 
dade; a essa energia, que, sem tornar-se ' 
insensibilidade, não cede ás lagrimas; a essa 
força , que se não dobra a ordens illegaes ; 
que faz desprezar a ameaça do facinoroso, 
ter em nenhuma conta o ferro rlo assassino? 

Mas quando mesmo a eleição popular tiver 
if!}evado a esses cargos varões de moralidade 
~ufficiente para anf~porem o cumprimento 
pe hum dever aos compromettimentos ,oini-
~nizades, a t<fdos os mteresses humanos, até 
fTICSmo á vida; ainda assim não teremos bons 
luizes de Paz. 1gnorantes das praticas de · 
13eus Juizos, ellcs se confiaráõ nos seus Es-
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cnvaes: estes bem depressâ os dominaráo; 
·OS Juizes de Paz seráõ seus instrumentos. 
Juiz de Paz conhecemos nós, que mandou 
por seu Escrivão, sem sua presença, fazer 
corpo de delicto n'hum caso de morte re-
pentina!! 

Accresce ainda que tão multiplicadas são 
~ 

as attribuições desses J u.izes, que se as qui-
zcssem desempenhar por si sós, e com a 
altençé.io necessaria, bem pouí;as horas lhes 
restarião , para tratarem de seus parlicn-
lares: e poderemos nos queixar? Temos di~ 
reito de exigir mais actividade , e o sacri-
ficio de seus iotere5ses? Queremos que deixem 
definhar suas famílias, minguar seu patrimo-
nio? Que lhe daremos em troco de tudo 
isso? Sua reeleição .• isto he, exigiremos novos 
sacrificios, impôr-lhe-hemos nova alcavála .. 

Deixando essa digressão, e voltando ao 
·nosso assumpto, diremos que ficão os pro-
cessos mal organisados, faltos dos necessa-. . 
rios esclarecimentos. He sobre elles• que tem 
de !!entar-se a decisão final de Juizes im-
peritos. Como esperar que ~ão andem ás 
apalpadellas? 

3 

----------~~-~ 
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§ 3•. Do Juiz de Direito. 

Presidente do Jury, aquelle em quem se 
suppoe maior habilidade, poderia o Juiz de 
Direito ter consideravel influencia no julga-
mento, omittindo estas ou aquellas razoes 
do accusador ou do réo, dando maior peso a 
estes ou áquelles argumentos, nessa exposição 
desnecessaria, que do processo e seus debates 
tem de fazer aos Jurados. 

Mas he isto abuso que a ld previne ; ella 
quer que no acto principal da accusaçào, 
o Juiz de Direito sirva a penas de mo la pá r a 
encaixar em algum artigo do Cod. Crim. 
(~rtigo especificado pela accusação, e pela 
pronuncia) , , a decisão dos Jurados. Pouco 
nos demoraremos portanto em fallar de suas 
aftribuiçoes, que na realidade são ~enhumas. 

Poder-nos-hão dizer que elle conhece as 
~uestões de direito, e as decide : certamente 
h . \ d "d . .. ~e assim nas pequenas · uv1 as que se po-
1em st~scitar sobre esta, ou aquella forma~ida
~e do proccsSó ; mas a questão mais impor-
tante, e toda de direito, como em lugar com-
petente ' o demonstraremos , vem decidida 
pelos Jurados, impropriamente chamados 
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Juizes de Facto , e que na realidade são J ui-
zcs de Facto e de Direito. 

Mas uão, nós nos enganamos : existe no 
Cod. de Processo o artigo 3o 1 , que diz : 
• Das Sentenças proferidas pelo J ury, não 
~ haverá outro recurso senão o de appellação 
" para a Rela ~ão. . . . . quando o Juiz de 
• Direito se não conformar com a decisão dos 
" Juizes de Facto. » 

A intelligencia destas palavras ainda não 
está fixa e determinada : huns pensão que 
ellas providenceião hum abuso, huma pre-
potencia do J niz de Direito; outros se per-
suadem que lhe concedem huma faculdade. 

Aquelles fundão-se no espírito da institui· 
ção, que h e tirar ao Juiz de Direito toda a 
ingerencia no conhecimento e decisão dos 
factos ; e dizem que se os Legisladores tives-
sem querido dar-lhe huma tal attribuição, 
elles a teri ão consagrado em hum, ou muitos 
artigos. express os~ . em seu lugar competeq,te' 
isto he, quando regula~ão a mãrcha do jul-· 
gãmcnto, no Cap. 11 tit. VI, sob a rubrica 

• do segundo Conselho de Jurados, ou do Jury; 
de Sentença. 

Que igualmente elles terião desenvolvi do 
em hum, ou mais artigos, o qne devem fazer 

_, 
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as Relações, quando tiverem de tomar conhe-
cimento dessas appellnções: que finalmente 
essas palavras, assim intercaladas u'hum ar-
tigo , sem antecedentes, sem consequentes 
que as harmonisem com o resto da Legislação, 
não podem ter por fim stat~lir h·uma facul-
dade destruidora d:1 essencia do Jury: e que 
por todos esses motivos, deveiU ser olhadas 
como o recurso legal, para obviar os abusos 
que poderia commettcr algum Jdiz prepoten-
te ; o~, quando muito , devem ser- conside-
radas como não escriptas. 

Aqu~lles que pensão que essas palavras 
.consagrão huma attribuição conferida ao 
Juiz de Direito, fundão-se em que nada na 
lei he ~nu til ; que seria barbaro. obrigat' hum 
homem a dar seu assenso, firmando co~n seu 
punho, h uma injustiça manifesta. Elles dizem 
que essa autorisaçào não atlaca a essenqia do 
J ury; porque o Juiz de Direito não impõe 
sua"' opinião aos Jurados,· nem sobre elles a 
faz preponderar; qt~e apenas achando que 
os Juizes de Facto se enganárão, não poderi· 

c; 
do concoroat' com elles ·, vem chamar a at-

1 

tenção de hum Tribunal superivr , sobre 
aquillo que, no seu entender, he hurna in-
justiça : e que como o Juiz de Direito não 
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decide a questão, por certo não faz prevalecer 
seu juizo sobre o dos Jurados; c que portanto 
permanece iu ta c ta a essencia da insti t 11 ição. 

Nestas circuostancias, nenhum Juiz de 
Direito, qne o saibamos, tem se animado a 
não se conformar com a decisão dos Juizes de 
Facto. Já presenciá mos hum Juiz de Direito 
divergindo inteiramente da decisão do J ury 
(que era absurda, e ridiculamente barbara) , 
não se atrever a evitar h uma atrocidade, tal-
vez nem mesmo lembrar-se que a lei lhe 
facultava meios de ·o fazer. 

No entanto persuadíamo-nos, attendenclo, , 
ao espírito de imitação (tão geral entre nós), 
que a doutrina, que inculcào as palavras já 
citadas desse art. 3oi , foi bebida na Legisla-
ção franceza; e que pela copfrontaçào dellas 
com alguma disposição analoga, poderemos 
onter sna vcrcla:Jeira intelligencia. Temos 
com cffeito o -art. 352 do Corl. d'Inst. Crim. 
que estabelece, que no p1so de estarem Q.'l -

J u izes . (la co11r) n na nirncn1en te persuadidos, 
que· os Jurados se enganárãõ, manda dó re-
servar o feito ~para ser julgado n'outra Sessão. 

Ahi foi sem duvida bebida essa doutrina, 
q1:1e portanto consagra huma faculdade con-
cedida aos nossos Juizes de Direito. Se carece 

.-
. I 
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de desenvolvimento, se nada se acha esta-
helecido para harmonisar essas palavras com 
o resto da Legislação criminal, deve-se attri· 
boir essa falta ao esquecimento, ao descuido; 
mas ella não póde embaraçar nossos' Juizes 
de Direito. Nada os ohriganrlo a cingirem-se 
á decisão dos Jurados , devendo ·mesmo ap· 
pellar, quando não puderem conformar-se 
com ella, por absurda ou iníqua, são respon-
5aveJs perante o Tribunal ~a opinião, toda a 
vez que com seu assenso firmarem huma 
barbaridade : para não serem cnmplices dos 
erros ~los Jurados, devem sobre elles chamar 
as ,-istas de hum Tribunal superior. Vejão-se 
embora as Relações de mãos atadas, sem sà-

- berefll,_por falta de lei, o que lhes cumpre 
fazer : pelo menos elles teráõ cumprido com 
sua oprigação, tornando ·effectiva h nina ga-
rantia dada contra qs enganos da im~ericia; 
assim elles evitaráõ a partilha das mal içõcs 
n.,ão merecidas, que já \talvez acompanhem 
os Juizés de Facto. \ 

§ 4•- Do Jui_z de F acto. 

Ân ~es de analysarmos os princípios em que 
s,e ba~êa a instituiç.ão do Jury, cump,re-no 
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saber o que he o Juiz de Facto, ver quaes 
as qualidades, que com justiça delle podemos 
esperar, e decidir se ellas dão sufficiente ga-
rantia de que bem descmpenharáõ seu terrí-
vel encílrgo. 

O que h e no Brazil hum Juiz de Facto ? 
He aquelle cidadão que possue 2oo;jj)ooo réis 
de renda, e que na opinião dos Vereadores ·, 
não he destituído de intelligencia, integrida-
de, e bons costumes (Cod. deProc. art. .27) ~ 

he hum homem que , sob pena de huma 
muleta, se vai distrahir de . suas occupações 
ordinarias; e á mercê de quem se entrega a 
vida , a ho.nra , a liberdade, e a fazenda dos 
pobres accusa1los , sem se lhe pedir contas 
de seu procedimento . . 

Ora, não tendo os Vereadores craveira le-
gal por onde regulem a íntelligencia, e bons 
costumes sufficientes, sendo elles homens, 
e não querendo portanto adquirir gratuitos 
inimigos .. contentar-se-hão com a probida~e 
a mais mediana, com a intelligencia a mais 
fr~ca, com os costumes. de menor quilate. 
E, como no Brazil rarás pessoas não possuem 
2oo;jj)ooo réis (}e renda (entendida a palavra 
renda como geralmente se entende) , pó de-se 
assegurar qué serião Juizes de Facto todos 

• 
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os cidadãos Brazileiros , se não ·houvessem 
esquecimentos; se o espírito rle partido, se 
as inimizades pessoaes, presidi rido á formação 
das listas, não marcassem algumas exclusões. 

Assim as mais difficeis das funcçocs da 
sociedade seráõ descm penha das por todos ; 
aquellas que exigem mais saber e prudencia , 
por qualquer de intclligencia vulgar; aquellas 
que demandão maior firm eza e energia' eor 
qualquer frouxo ou cobarde; aquel!as q_ue 
necessilão de mais consumm~da virtude, por 

. qualquer de merliana probidade. 
, Arrancados a seus lares, o unico desejo 

dos J (1rad0s he voltarem depressa para elles 
seu Illaior desgosto he a idéa de huma pro~ 

lorigada sessão; St'la primeira pergunta aa 
advogado que 

1
defende o réo he : « Falldrás 

muito?~ Seu unico pdido he: "N· o leves 
muito tempo. » Eis as disposições co\n que 
sentão-se para ouvir o debates; e como, 
<J..UaJq\}er que seja sua ]\ obidade, por mais 
positiva e inabalavel que · supponhamos sua 
inteire~a , podem eÜes pr~c~der com acer'to, 
não cl'thir em t;]gum rlos precipícios- Bar-
baridade ... impunidade? .. 

Mas dir-se-ha, todos esses defeitos que apon· 
tais , são dos homem, e não da instituição : 
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formem-se de outro modo as listas dos ci-
dadãos J orados ; não se prostitua esse titulo, 
prodigalisando-o a todos; exija-se maior nu-

. mero de qualidades , &c. , e a instituição do 
Jury dará os bons resultados que promette, 1 

c que tem dado na Inglaterra; e todos reco-
nhecerá o que foi ella hum dos maiores be-
neficios que nos assegurou o pacto funda-
mental. 

Examinemos portanto a theoria dessa ins-
tituição, para vermos se, com algulnas modi-
ficações , poderemos colher della esses tão 
decantados proveitos. 

SECÇÃO íli. 

S t•. Theoria do Jury. 

A theoria doJury he de hum brilho seduc-
tor. Ella tem offuscado todos aquclles, que 
unicamente occupados em dar á liberdade 
garantias contra o poder, querendo que a 
J u!ftiça goze da independencia necessaria, e 
desejando ao lDesmo tempo tlêrribar o despo-
tismo do que denominão- aristocracia judi-
ciaria-, não achão meio mais facil do que 
transferir· a acção judioiaria para a massa geral ' 4 . 

... 
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da Nação, ou, como se explicou Royer Col-
Jard : introduzir a aristocracia no Poder J u-
diciario. 

Como porém seria· offender o bom senso o 
mais commum, dar a qualquer ignc;>rantc o 
titulo de Juiz, chrismárão-se os novos julga-
dores com o nome de Jurados. 

Assim o primeiro principio da theoria do 
J ury póde ser apresentado nestes termos : 

1. • A nação priva-se de todo aquelle poder 
que delega: he de sua utilidade delegar o 
menor ~umero, e a menor porção possível , 
exercepdo por si mesma quantos puder C~Cer
cer ; portanto, podendo por si mesma exer-
cer o poder de julgar , não deve privar-se 

I 
delle, delegando-o. 

Recpnhecendo -se porém o absurdo de h u-
ma ta' concJusão, pois que facilmente vê-se 
que julgar não he cousa tão simples, que 
qualquer membro de 1ltuma Nação o tpossa 
f~zcr, modifkárão-na d(,> seguinte modo. 

Julgar he appJ>i~ar as I ~ aos factos occo~
rentes. H a portanto no a c to de julgar cfuas 

~ 

operações distinctas, que são : conhecer do 
facto, decJarar sua existencia, e conhecer da 
lei qu~ pune hu~ tal facto. 

A primeira dessas operações he simpJicis-
\ 
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sima , independente de estudos preliminares : 
qualquer de 'mediana intelligcncia póde exe-
cuta-la. Quem ha que não possa decidir com 
acerto, se este ou aquelle fllcto, está ou não 
provado? Porém o conhecimento da, lei he 
mais complicado, exige estudos previos- de 
huma sciencia , á que chamão direito. D~hi 
resultou este segundo principio, para Jno-
dificaçao do primeiro. 

2. o A nação de·ve reservar-se para si, e cada 
hum de seus membros exercer por sua veL, 
o poder de julgar dos factos , e questões 
tendentes ao conhecimento delles : mas deve 
delegar em pessoa. instruída, de sua confian-
ça , e que tenha es.tudado a seiencia de di-
reito , o cuidado de a·pplicar a esses factos, 
cuja existencia ella tiver reco nhecido, a sanc-
ção penal marcada na lei. 

Siio estas as duas bases. da thcoria do J ury: 
' servindo-lhes de adminiculo as considerações 

seguintes : 
1. o He da n,atureza humana q.ue , quefu 

vi\te de qualquer officio, ou profissão, queiva 
dar provas de sua utilidade : Juiz perpetuo, 

~e assalariado, querendo ostentar-se indispen· 
savel, multiplicará seus autos, e será b<\rbaro. 
(Bergasse, Rap. dtt Com. de Const.) 
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.2. • Hum Juiz perpetuo acostuma· se a rião 
ter compaixão, perde todos os sentimentos 
humanos, vê em cada homem hum cri-
minoso , em cada criminoso hum monstro. 
(Bergasse, Rap, du Com. de Const.) 

3.• Magistrados de nomeação, e escolha do 
Governo, recebendo delle premios. accessos, 
&c. ; estão . sempre dependentes , .e não se 
animaráõ a incorrer em seu desagrado; antes 
faráõ tu<io para merecerem seus favores; as-
sim a balança da Justiça ebedecerá ao ~o pro 
Ministerial. 
~ • Magistrados perpetuos, e previamente 

conhecidos, ver~se- hão cercados de toda a 
casta dr -seducçao: e sendo difficillimo pro-
var-se , que suas sentenças forão filhas da 
venalidade, ou de qualquer outro ~otivo 
reprovado, c não de sua consciencia ~ alen
tados pela impunidade, far-se· hão accessivcis 
ao ouro, ás lagrimas' , abs empenhos .. \ 

CumlPre portanto qu\ \ o cidadão inde-
p8nden!:e· do Governo , nto previsto , nãà 
conheCipo pelas pár~es , seja o verdadeiro ,\ 
e unicq julgad<fr~ 

A to~as essas garantias ~ que poderemos 
chamar negativas, accrescem mais duas, que 
passam\)S a indicar. 
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1. • A qualidade de pares ou iguaes : são 
os Jurados , membros da associação; direc-
tamentc interessados em sua regularidade, 
e boa ordem. Demais .. elles ]em brão-se de 
que a calumnia , a inimizade, podem faze-los 
tambem sentar-se no escabello do reo; e por-
tanto teráõ presentes o - quod tibi non vis .. 
a[ ter i ne facias. 

2. • Tem o réo o direito de recusar 12 jura· 
dos; assim póde obter juizes de sua confiança. 

Eis em summa ns razões em que se fua-
dão . o!! parti distas desta instituição; julga-
mos que não havemos esquecido nem huma 

\ 
das principaes.. Examine-mo-las huma por 
huma , para sabermos S'e podem ser toma· 
das algumas· vantagens reaes , em de§.conto 
d!>s inconvenientes, que tambem são reaes ... 

S :~•. Póde hu~a nação exercer por si mesma o poder de 
julgar. - Não deve delegá-lo. 

Admittindo tambem em these o principio 
de que se quer tirar hl;lma tal conclusão, 
nã~ podemos dar-lhe ii~sso assenso. Con-
fessamos que he bom não delegar aquillo, 
que nos mesmos podemos fazer ; que he 
util não complicar com escusadas molas a 
machina social ; m~s nem por isso j ustifi • 

~ . 
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eamosesses, que em cada depositaria da acção 
social vem hnm inimigo, em cada superior 
hum tyranno. 

He huma -espccie de escravidão, diz V oi- ' 
taire, estar 8elnpre sujeito á sentença de 
outrem ·, e nunca poder impôr-lhe a sua. 

Se se tratasse aqui dos interesses da vai-
dade , do amor proprio, concordaríamos tal-
vez com esse dicto: mas trata-se de causa 
mais santa; he ~a .Justiça , do principio 
vital das sociedades , que se trata .. 

O que querem, Ol1 devem que'rer os mem-
bros de huma Nação, não he serem elles 
mosmoi; os Juizes, he sim ter bons Juizes: 

I 

ora facilmente vê-se que ficaráó mais bem 
servido~, se forem julgados por hum ho-
mem virtuoso , versado no estudo das leis, 
e da arte de julgar' e contra as prevari-
cações po qual existe huma responsabihcladc 
nas lei~ e na opinião ; do que sendo de-
cididas suas contes:taçóes , IP<?r doze pessoas 
~ 

dadas pela sorte , sem o ecessario e pre 
ciso coqhecin~ento d.ás leis } pouco acosturPia~ ' 
das a descobrir~ a ·má fé em seus escondri-
jos, talvez mesmo de pouca probiclade, e sobre 
as injustiças das quaes nem a lei, nem a 
opinião podem exer~er repressão algum~. 

I 

. ) 
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Se, existindo . essa repugnancia . qu11 Vol-
taire suppõe, deve ella ser contentada, ni-
velemos t()rias as condições, anniquih .. mos 
todas as superioridades; pois que a inveja, 
e a má: fé, podem descobrir huma especie 
de escravidão no reconhecimento de qual· 
quer sn perior , na SUJeição a qualquer au~ 

toridade. 
Devemos portanro retorquir a consequen-

cia tão mal deduzida do principio emittido, 
e assim diremos : 

A nação deve delegar todos aquelles po-
deres gue por si mesma não póde exercer, 
ou que , exercidos por delegados , preen-
chem melhor o fim da sociedade: hum destes 
h e o poder j u diciario ; logo deve ser dele· 
gado. 

§ 3•, Divisão das questões de facto , e de direito. 

He es'ta a base geralmente proclamada da 
theotia do Jury; e cumpre-nos confe~sar 

() 

que se fosse verdad,eira , se em nada fal-
sea&'Sc, em grande emb~draço nos viríamos ~ 

. -:>:] 
se quize!Jsemos attribuir a vkto de instituição 
os desvarios de nossos J orados. Mas p.or 
infelicidade , falsea , e falsea muito. O co-

( 

nhecimento do facto , que se suppõe simr ., 

•-' 
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plicissimo , e sobre o qual se pretende que 
qualquer póde decidir-se com acerto , não 
he tão facil como se afigura. He, na rea-
lidade, o conhécimento desse facto , e a sua 
classificação como crime, ou como acto in-
nocente, o problema mais importante e de 
mais ~omplicada solução, que se offercce 
ao Juiz criminal. O conhecimento de direito 
(qual o ente.nde o no:;so Godigo de Processo), 
esse sim , esse he muito menos difficultoso ; 
muita gente póde acertar. Com hum exem-
plo totnaremos sensível e palpavel a ver-
dade1 de?sé!2S asserções , que parecem para-· 
doxaes. 

João vê-se accusado de ter assassinado a 
Pedro , e allega que fez esta morte, provo-
cado erq seguimento de rixa , em p~opria 

defeza: vai ser julgado pelo Jury. Qd~l he 
a tarefa mais difficul,tosa , a do chamado 
Juiz de facto, que deve examinar a crimi-
palidad~ da acção de João, que deve d -
cidir , s~ a lei castiga a mo te~ quando pe 

. ' . 
feita set~ prcmeJitiicão , sem intencão ,• em 

~ . . 
seguimepto .. de rixa , depois de varias pro-
vocaçõe~ , talvez mesmo em dcfeza propria: 
óu a qo chamado Juiz de Direito , que 

.. lendo a declaração do Jury, sendo esta : 
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r1~Jr~~, -João não he criminoso-, manda o so Lal'; 
I 

sendo pelo contrario- João he criminoso~~ _,. 
'• 

copia, em baixo da decisão do Jury, ·a pen,1.1 
que marca 'O artigo do Codigo Criminã....,,_ ..--
que se referio a accusação? Qual dessas duas 
operações exige mais discernimento, pruden-
cia , habilidade, diremos mesmo estudo da· 
legislação ? 

llc por tanto complicadíssima a decisão 
do Jurado ; falseia por conseguinte · o prin-
cipio que se dá por base desse systema. 
No entanto vejamos se he facil , ou mes .. 
mo possível em qualquer áccusação , se-
parar o que he de facto , e o que he de 
direito. Parece-nos quimcrica huma tal di-
visão, ou pelo menos hc difficillima, quando 
não absolutamente impossível; examinemo .. 
lo, seguindo o e"emplo já apontado. João 
matou a Pedro sem premeditação , em se~ 
guimento de rixa, depois de provocado , 
em defeza propria. 

O assassinato, a pre'meditação , a rixa , ~s-· 

provocações , a defeza· 'propria, são factos : 
conhecer se esses factos âestroem , O\t não, 
a culpabilidade da acção , he d'irei~o. ; quem 
tiver de o decidir , deve conhecer a theori.t 
das circunstancias aggravantos, e attenuan-

5 
.. 
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tes, a theoria dos crimes justificaveis; deve 
por tanto ter conhecimento de grande parte 
do Codigo Criminal, e os Jurados, que, 
neste caso, tiverem de responder ao 1 o que-
sito do artigo 26g-existe crime no facto?-, 
esses, Jurados , embora se diga que são só 
Juizes de facto, conhecem de amplas dis-
posições de direito. 

Daqui segue-se, que nunca b ~uiz de facto 
h e só mente Juiz do facto , porque para sa-
ber se ha crime ou não no -objecto de huma 
accusação , he essencial que previamente se 
saiba1 o qu~ he que constitue crime; e como 
não pódi! haver crime sem lei que o quali-
fique ( C~>digo Criminal artigo 1 o), he mister 
que se conheça todo o systema de direito , 
e toda a· legislação positiva. Eis tudo 'o que 
he preciso para conscienciosamente se resppn-
der a h ~ma pergunta desta especie ... No§ 
11. o volt~remos a este . ass~pto. 

Note-sr que esse exemplo com o qual ar--
. gÜmentamos, he tir~do dds, caso~ os mais 
simplices que se podem offerecer no fôr.o t!ri-
minal; o que não seria, se tivesse mos exem-
plificado co~ alguma accusação de estellio· 
nato~ de bancarrota fraudulenta , &c. 

Eis por tanto , tambem por esse lado , 
\ 
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demonstrado, que esse principio, que se dá 
como real , he todo metaphysico , sem que 
nada tenha de positivo ... 

Para introduzir este systema da divisão 
do facto e do direitó, fizerão. a principio 
grande ã.larido ; proclamando que pelo me-
thodu de englobar as qnest~es de facto e 
de direito , seguia-se que muitas vezes as 
sentenças erão proferidas pela minoria em 
despeito da maioria. Para o demonstrarem, ' 
exemplificavão deste modo : Pedro lie accu-· 
sado de ter injuriado a João; em sua defeza 
allega : 1 c que as palavras - arguidas não fo-
rão por elle proferidas : 2° · que mesmo se 
o fossem, elles niio constituião crime. São 
I2 os J.uizes que tem de sentenciar neste 
caso : 4 .delles pensão qu'e as palavras ~ão 

cnmmosas ,· mas que não _forão ditas : 4 
julgão que as palavras forão ditas , mas 
que não são criminosas': 4 finalmente, que · 
forão ditas, e que constituem crime. Põe-,. 
se a votos se o · réo deve, ou não, ser con-
d~m~ado : unem-se o-~ que pensã? que ,as 
palavras não forno ditas , ' com os que se 
persuadem que elles forão profer'idas; os que 
achão que ellas não são criminosaS-, com 
os que julgão que involvem crime. Dessas 

• ,. 
"?:' 
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opiniões diametralmente oppostas , contra-
rias, repugnantes mesmo , faz-se huma só 
opinião ; sahe .o réo absolvido : quando na 
realidade tem contra si a maioria ; pois que 
8 Juizes pensão que as palavras forào ditas ; 
8 Juizes pensão que e lias invol vem crime. 

Esta he a base da argumentação de Mr. 
·, Adriano Ouport; ella he bastante especiosa .. 

f»Óde illudir , mas nada tem de real. A ser 
verdadeira, esse triumpho que elie apregôa, 
da minot~a sobre a maioria , poderíamos 
dizer que tudo isso nada provava ; porque 
provava de mais; porque provava 'contra 

I 
qualquer meio 'de pToceder a votação; pro-
vava mesmo contra o Jury. Applique-se a hy-
pothese apresentada a 12 Juizes ·de facto ; 
separai como qui2:erdes as, perguntas, dê se 
a mesma divisãg nas opiiMões , e o resul-
tado ha ~e ser o mesmo. . . Mas desca'D'cem 
os que , pa fé de Mr. Dupo t, se horrorisão 
de ver e~se triumpho da ~noria. Tal não 
ex'iste , he a maioria ,_real , ~e'rdadeira, quem \ 
ven~e e decide : no caso apresentado , eUa 

~ 

quer qu(;( o r~o seja absolvido, por isto, ou 
.por .aqu~llô , he indifferente ; quer positi-
vamente· essa absolvição, porque pensa que 
o réo nãp .tem cr.ime .. A que vem portan~o 
esses clamores? ! ! ! 
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s q.•. 
•• 

He máo, dizer -nos, fazer de julgar h uma 
profis.são_, e·huma pr ·o ·lucrosa; porque 
aguelles que a exercem , m u · plioaráo seus 
actos para se mostrarem nccess rios, c para 
provarem que são iôdispensave s, tornar-se-
hão barbaros. 

De hum principio verda eiro , qual essa 
teodencia que to.dos tem s para ostentar a 
utilidade de ' nossa p,:o são ; para mostrar-
mos qu'e he bem justamente ganho o 
pão que cememos, t' a-se hum~ consequen-
cia absurda. Pede á o Juiz multipliear a 
seu arbítrio os s s actos , isto he multi-
plicar as accm1ações , multiplicar os crimes , 
estará isso em sua mãos? 1\. unica conse-
quencia que se póde tirar do principio :emit-
-tido, e por nós ·con essado, he que .o Juiz 
assalariado ;terá toda a actividade pecessari~ 
para o desempenho de. seus 'steres, e pro':.. 
cur~rá ser sempre justo .. ,Não pe samos que 
isto seja h um mal. . . Mas p.ara se ostrar in · 
dispensavel, tornar-se-ha barbaro, condem-
nal'á .sempre , pois que por ventura hum 
Juiz mostra-se mais indis,pensavel quand.o ' 

• 
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leva ao cadafalso , feéha em escuro carcere , 
quando condemna em fim, do que quando 
restitue á liberdade , aos abraços de sua · 
família, quando merece as benções della , 
quando absolve algum miseravcl? Iluma ob-
servação tão infundada, contra a qual pro-
testão a natureza , a verdade, o coração do 
homem, não he digna de seria refutação. 

Mas acostumados a verem só criminosos, 
elles fecharão seus peitos á compaixão .. Em 
cada home.m veráõ hum criminoso; em cada 
criminoso hum monstro. 

·Não: , aqui vós exagerais h uma observação 
verdadeira; essa exageração vem falsifica -la .• 

No r r rie ensaio de sua profissão, o Juiz 
se acos~u.-na a vencer a compaixão , qmm-
do ella quer huma injustiça; acostuma-se 
a desprt zar o punhal do assassino que per-

' segue , . os alaridos da prevenção popular , 
-a seducção do ouro, tudo em fim o que 
!enderi1\ a desvia-lo do seu-dever:-ser justo. 
He isso mesmo q'!e .delle . deveis exigir. \ 

Cha111ado . para fazer alguma operação' do-
lorosa , o habil cirurgião hão attende aos 
ais do paciente , ás lagrimas da familia. 
Convencido de que essa operação he ne-

' cessaria , suffocando em seu peito a com-
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paixão. . . sua mão não treme. . . o doente 
esta salvo , e as benções da familia agra-
decida, acompanhão seu ~orajoso. bemfeitor. 

Do mesmo modo, o Juiz prudente e cir-
cunspecto , intimamente convencido de que 
o réo he criminoso , de que a lei o casti-
ga .. , ensurdece ás preces do miseravel; 
não vê suas lagrimas ; concentra em si a 
compaixao, os mais doces sentimentos , do 
homem .. ; a lei esta comprida. . . a socie-
dade satisfeita. Longe , _longe de nós esses 
Juizes pusillanimes que não se lembrão que 
úbsolvendo hum criminoso, além de violarem 
a lei, de não cumprirem seu dever, en-
tregão milhares de victimas innocentes a 
aquelles que a impunidade acoroçott ... Mas 
para essas operações tão dolorosas , e tão 
arriscadas , confiareis vós o .ferro a mãos 
imperitas , que tremão no meio da opera-
ção? Seria a mais rematada imprudencia ... 

Se por acaso o fazeis , he porque não 
se.ntis, · não vedc\~ssa~adeia mysteriosa que 
prenfle â balança da Justiça a ordem . so-
. I ~ Cla ••• 

. ,._. 
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§ 5•. A balanÇa da Justiça inclinar-se-ha ao sopro ministerial. 

Convem que vamos nos acostumando a 
não ver em cada ·governante hum inimigo 
armado contra a nação , contra os seus 
concidadãos, sempre anhelando a opprimi-
los, a gàrrotea-la. Cumpre que vamos de~ 
sapprendendo essa polilica suspeitosa .. que 
póde nos _precipitar de revoluções em re-
voluções. 

Mas se , dando a vossas suspeitàs huma 
valia que ellas não merecem, suppuzermos 
que toclos os que dependem do Governo , 
que delle pddem receber graças e favores, 
ficão sq p_or isso sem brio , nem pondunor, 
capazes de venderem suas consciencias; então 
vosso argumento provará de mais; (i )le se 
não deyerá concluir ,sóme.nte . contra'·os Ma-
gistrados ;, sob a depen<;lencia \do Governo, 

.estão i~ualmente os J ura~os ; a mor parte 
exerce empregos as~~ariados , e de com\-
missão , e vê por tantô ., P{IS mãos 'tlesse' 
-grande cbrru p~r- o pão que a alimenta : 
não ha de ella querér attrahir suas graças , 
evitar seu ra~cor? Ah ! se os Magistrados 
fossem os unicos accessiveis a seducções dessa 

I 

I 

~ \ 
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especie!! Por desgraça, no curto ensaio que 
temos feito da Institu içào elo J ury, já se 
nos tem patenteado que o espírito ele par-· 
tido , que o receio de ofi'ender o governo, 
o Jcsejo de merecer seus favores, podem 
igual mente influir nas rlecisões dos J uraclos ; 
talvez sem que elles o saibão: sem partici-
pação de suas vontades ; por essas modifi-
cações occultas , que nosso espírito soffre , 
sem que as possamos explicar , nem mes-
mo conhecer. 

Os factos são assaz conhecidos, para qne 
nos seja cxcusado referi-los , e se alguem 
<lelles já estiver esquecido., recorra aos an-
naes do J ury Brazileiro nas sessões de t833, 
e de 1 1:13[~. 

§ 6•. Pre~iamente conhecidos, os Magistrados podem facilmente 
,,:' ser seduzidos. 

Queremos suppôr que assim seja, que-
remos suppôr que !?,_a%' lugares tão eminente~ 
nãMeencontrasslt.JVãt:Oes probos e virtuosos, 
mas ~ómente homens sei"n honra , que ba -
rateào suas consciencias. l~ontra suas pre-
varicações., tendes huma garantia. Patenteai 
suas torpezas , aecusni·os , farei p

6
ezar sob1' 
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os infames huma excommunhão moral , qne 
os exclua de todas as reuniões dos homens 
de honra. Julgais de pouca influencia essa 
terrível responsabilidade moral? Ellf's são 
tambem responsaveis perante a lei, incorw 
rem em penas severas : e tudo isso vos não 
basta!! Mas qual será vossa garantia contra 
a prevaricação dos Jurados? São igu"lmente 

· «:onhecidos de ante -mão , seus nomes pu-
blicados: podem ser rodeiados de seducções, 
importunados com visitas, &c. 

Nas vesperas de algum julgametito a que 
a con'dição dos réos dá importancia, fer· 

I 
vem as c~rtas, as supplicas, os empenhos. 
Digão-no os ·Cidadãos que já tem sido Juizes 
de facto : suas consciencias confirmaráõ a 
verdade ~e nossas palavras. 

E já ql~C admittis o systema dos r~ce1ps, 

das descopfianças ; em~ora desdourerll sem 
fundamento a honra de vo'g os concidadão~, , 

d'eveis iguf1 lmentc applica-lo aos Juratlos. 
G \ \ Elles podem ceder !iseducções : se o fize • 
retn qual será vossa gara'i1ti~? lrrespó;!tsa-
vets pera9te a lei ,'"- elles o são tambem pe -
rante a 'ópinião publica; porque sendo suas 

~ ~sentenças proferidas em segredf) , á maioria 
-:~ ; • votos , e em alguns lugares mesmo sen~o 

I ~ . 
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a votação por escrutínio secreto ;. a menos 
de serdes injLtstos, não attribuireis a doze 
homens a culpa, que ·talvez-seja só de sete: 
nem ~os poreis na contingencia de proscre-

. ver cinco pessoas talvez innocentes. 
Confessemos por taQlo qoe, se o Magistrado 

póde ser venal, tambem o póde ser o Juiz de 
facto; que contra o primeiro temo& a ·res-
ponsabilidade , em quanto o segundo só .res-
ponde perante Deos , tribunal terrível sem 
duvida, mas que por desgraça hem p<H:H:os 
receião. 

I ' 

§ 7•. O Jurado, ou par, tem a confianqa do riJo, 

Duas garantias , dizem os partidistas- . do 
Jury, offerece esse systema, que sós halan-
ção, ,e com pensão quaesquer inc.onvenicntes. 
O Jurado hc par, he igual do. ·réo, que 
vai julgar; c por isso merece sua confiança. 
O Jurado he par do réo! He huma fic-ção, 
pura ficção; mu;\tg apregoada sim, mas st!m 
r~lidade. Dizet;ffie eni que consiilte essa pa-
ridade , t>ssa i~ualda-de''? Será Das condições 
sociaes P N:as fortunas? Nas posições actuaeê1? 

Consiste essa paridade o.a lembrança t .q~;

deve ter o J,urado, de que talvez hum di -· -;:. 

\ 
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sente-se no escabe~lo do réo ; que podem 
trocar-se as posições; elle agÓra Juiz' , vir 
a ser réo, e o réo ser Juiz?. Confessamos 
que i~so não he absolutamente impolsivel: 
mas essa mutação theatral, que hum fu-
turo, mais do que duvidoso, póde realisnr, 
influirá por ventura no espírito rto Jurado? 
Se ~nflue , he iBso mes~1o pernicioso: pois 
ninguem ignora que o desejo dos réos he 
que os absolviio, e não que os julguem. 

-O Jurado he cidadão dircctamc:nte inte-
ressado na ordem da Ciclaclc: -igual vanta-
gem nós ofierece o Magistraclo; tambem he 
Cidadão , tambem interessado na ' boa or-
dem da Cidade . 

.,...-Mas q réo tem o direito de recusar doze 
Juizes, e assim pócle obter hum Jury de 
sua confiança. -Examinemos o valor de ht m 
tal direito. Recusará o ,réo os Juizes, que 
a sorte lhe fôr dando' por o· usa de seus no-
mes, ou de suas feições? ~ue vantagem 
tifará dahi , senão "obter caras e qde goste , 
nomes que lhe agracle·m .. ? Rt(!fu~ar-sc· ha peta 
~oralida.de dos J ~tizes , excluindo ·os que 
lhe não fizerem cónta? ·Mas ordinariamente 
~lle os não conhece. Onde pois a vantagem 

~<lo tão apregoado direito de recusar? He 

( '/ 
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indispôr contra si os outros Juizes; he offen-
der sem fttnJnmento homens , que se não 
conhece. Porque as p::~lavras: -eu vos recuso 
por rneu J uiz,-sq podem signifi~ar: -eu des-
confio de vossa probidade, on rle vossa in-
telligcncia. -lnvocaii10S par<' provarem a ver-
dade dessas asser<iOes, todos os Jurados que 
tem sido recusados; não sentirão elles h uma 
tspecie de affiicção , de intltgnação mesmo, 
quando onvirã1), ao ler seus nomes, dizer 
h uma elas partes-eu recuso. ?-Quereis saber 
a utilidade das recusações? Supponde huma 
causa importante; o réu tem relac~ões, ami-
gos, dinheiro; nas vesperas do julgamento 
circumda o Jnry de toda a especie de se-
ducçOüs: ellas são repeli idas com dignidade, 
com nobre altivez por alguns Juizes. Contai 
que elles seníõ recusados. 

Dcsenganemo•nos por tanto , deixemo-nos 
de vãas thcorias, que se não podem rea-
lisar; não arr<~nquemos os Ci.dadãos a suas 
occupações ordinari~s ":,, elles viráo ás scssües 
d J~ ' .,- - . h o ury, so para nao p~g!lrem uma pe-
?ada muleta, e por isso virilõ de má von-
tade, de máo humor; desejando acabar dP--
pressa , vollar de]Jressa pa~a, casa , largar 
essas funcçües, que os · ~,v~ão , 1"oomo avexa 

<> 
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huma casaca nova e apertada, a aqticlle 
que costuma andar de jaquctta. ( Perdóe-se 
nos a comparação: que não he nobre, mas 
he justa. 1 

Temos examinado os princípios que em 
pró da Instituição do Jury propalào seus 
partidistas; mostrámos que nenhum lhe era 
favoravel, e que mesmo muitos lhe crão 
contrarios: passamos a apontar alguns ou· 
tros inconvenientes. 

§ 8•. Causas ordioarias dos erros dos Jurados. 

Em ~um pleito civil, trata·se de dar a 
cada hum o que he seu: acha-se o interesse 
do Réo balançado pelo interesse do Autor. 
Dar a ~um o que he do outro , seriá hum 
furto aviltante ; bem poucos se anÚnaráõ 
a perpetra-lo. Nas accusações criminacs não 
se encontra a mesma ra'zão ; não basta a 

I 
mesma moralidade, para\ obrig~r o Juiz a 
ser justo. Elle vê pum infeliz nos ferros, 
não vê a socieda.de · pedindo sêu ca\-tigo : 
preferir~ por aca~~ hum dever doloroso, á 
doce s"tisfação de prestar hum serviço re~ 

levante? Homens ordinarios tcráõ bastante 
corageqJ para serem justos, bastante huma-
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nidade para se atreverem a incorrer na cen-
sura de deshumaoos? Du.vidamos: eis a im• 
punidade, eis a porta aberta a novos crimes. 

De outro lado, as causas criminaes são 
as que mais ~xcitão , e predispoem a opi-
nião publica. Supponde hum accusadÇ> de-
baixo da terrível influencia dessa prevenção; 
s~pponde-o desvalido ; dai-lhe alguns ini-
migos : podeis contar que ha de sahir con-
demoado 1 seja ou não innocente. Porque, 
como hão de homens ordinarios subtrahir-se 
a essa preoccupação; como hão de despre-
zar o riso do escarneo 3 e do desprezo po- · 
pular? 

Assoalhão os partidarios da institui'ção do 
Jury que seu unico defeito he deixar im-
punes muitos criminosos ; nisso concordão 
os Blakstonc , Delolme , Bourguignon , e 
outros. Aproveitamos essa confissão: mas 
consultando a estatística das decisões dos J urys 
estrangeiros, e comparando-as , com as dos } ' 
outros tribunaes criminaes , vê-se que elle&~ 
condêh~~ maioi• , e ~bsolvem menor nu-
mero de accusados. Ha ~tas duas obser-
vações , ambas verdadeiras , aJilbas innega-
veis , porque baseão-se em factos , huma 
especie de contradicção ; mas clla ~ exp·lica 

I .. 



-48-
com outra obsccvação igualmente vercladeira. 
~Os Jurados, ao passo q\1(~ ::~bsulven• muitos 
crin1inosos, eon demn;io muitos innoct' ntes. -

\ 

Ha compeusação como se vê: resta-nos só-
mepte ·sabe~, se o innocente condemnado 
dar-se-hn por satisfeito com a CJbsolviçào de 
hum r:riQlÍnoso em seu Jngar. 

Buma cousa póde ser averiguada pelos 
curiosos: nos annaes das ciP.ci sOes dos Juizes 
das cl i fferen tes nações. ele pois de hum a gran-
de injustiça u'hum sentido. ent~ontra-se qna-
si sempre outra injusti<~a em sentillo opposto, 
ou liuma

1 

n(lva injusti<:a da mesma especie. 
Ind aga ndo a C<•usa de hum tal phenomeno 

julgamos te-l a achado ... 
Quam!o se publica huma sentença ma-

nifestamente injusta, os membros do Jury, 
e os espectadores, mostrão espanto e i ~ dig
nação ; os que derão, a sentença deixao-se 
ver mortificados . . . segú\ndo-s· provavel-
mente qahi , que o~ ti ~\ora to's rcsolve~rr,_ 

"'decidir-se sempre em sentl~o opposto- para\ . "' ) \ 
evitaren1 igual acolhimento'; os t fllft'u os"&s de-
cidem -se a obra~~~pre l~o mesmo modo 
por hntna especie de revenJicta. 

Eis as terríveis consequencias de confiar-se 
cegos astóes ferrados . 

. . ' 
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S g•. Os Debates. 

Mas será- caus·a tão difficil acertar n'huma · 
questão qualquer depois de grandes deba-
tes, tendo ou v ido o pró, e o contra? . Custa 
a crer que os Jurados errem tantas vezes!!! 

Não : he mui natural; e quem lhe deu .a 
sagacidade necessaria para descobrir a verdade 
entre argucias cle huma accusação e de huma 
defeza habilmente sustentadas? Nessa luta 
rla vai:iade, do . interesse das partes, c de · 
seus Patronos, como podem ser bons julga-
dores pessoas de pouca instrucção, e talvez 
de fraca intelligencia? ( 1) Como resistirão ao 

(1) O grande rei, o bom Henrique IV, que certo ninguem 
. reputará falto de intelligencia, probidade , e bons costumes , 
a~sistia huma vez a huma audiencia ; a causa era importan-
te: dous dos mais habeis ·advogados da época - Anne Ro-
bert - pelo accusaclor,- Arnaud -pelo réo, devião d_iscuti-la. 
F aliou A nne Robert- tem razão 1 disse o bom rei.- Hespon-
deu Arnaud- ah não ' disse Henrique ' . este h e que tem razã\!) 
-Replica Anne Robert- oh! agora h e este que tem razão , 
torna c#r'ei. Ouve fiJalmente á ultima parte da dcfeza- qual 
dos dous terá raz<ltl1 l~c~~ulgava tão arduo o ollicio 
de Juiz. .V . 

E com tudo , I.Ienrique IV não era dos reis de pouca esphera; 
de sua intellige,ncia , superior a seu seculo, deixo u-nos provas 
cxuherantcs, nessa sua tão famosa allocução :\ assembléa d os~ "' 
- Notablcs - reunida em Rouen. ' ....,. 

I 



brilho Na duvida 
entre o verdadeiro ·~ o falso' a mor parte 
dos Jurados suppõe que tudo quanto se 
diz he fallaz; fechá o os ouvidos ás palavras, 
o entendimento á convicção. Nessa terrível 
proscripção vai, proscripta a innoccncia do 
réo, quando o ardil da accusa'ção cavillosa 
só póde ser combatido pela argumentação 
e pelos raciocínios. 

Mostre-se embora , que o processo he 
hum mOI1stro; mostre-se com a lei, que o 
facto arguido não he crime. . . tudo isto de 

I . . 
nada serv~; basta o dito das testemunhas , 
ou, como elles mesmos costumão dizer , o 
que está ~los autos .. 

Qual o ~dvogado que , antes de sentar-se 
ao pé do réo , não tem ouvi,do este ~erri

vel vaticiqio -diga o que quizer ; nãQ . he 
isso, que nos ha de decidir. -Como pode· 
se á vista de tudo isso espe~ar qu~ acertem,? 
s.oma nã·o contar c~m erros\ infalHveis? 

§ 10•. Dífficuldade da ~rganisação o Jur .;Êoutros 
. <~nv~tft ' -

Para sanar alguns dos inconvenientes· que 
.. ; .temos apresentado, achárão . os legisladores 

__,. " guns c ' rectivos : sua· efficacia porém · he 

I 
\ 



nenhuma ; estes sforços llervem 
apenas ·de argumento contra a bondade dá 
instituição. 

A. d_ifficnldade da formação das listas ; a 
impossibilidade de apresentai' huma bitola, 
que regule o gráo de perfeição moral que 
se deve exigir no Jurado ; a falta de meios 
de impedir que as exclusões sejão feitas 
por espírito de partido , por orlio , ou por 
favor : tudo isso não prevenirá -contra esse 
systema? Por certo huma machioa tão dif-
ficil de montar, não ha de parecer bem or-
ganisada. 

Mas para que essa reclusão dos Juizes de 
facto, essa prohibição de relações exteriores? 
Dar-se-ha caso, que duvide-se da morali-
dade dos J orados? QQ.crer-se- ha que não se 
deixem seduzi_:, comprar? Descance-se; por:-
que se o Jurado póde ser comprado, já o foi; 
se póde ser seduzido r já o está, muito antes 
de sentar-se na cadeira do Juiz. E julga-se 
qu~? ~a prohibição .s~rá observada? ... '!ai 
não vos~~uJid~...:..._ m quanto estão senta-
dos na sala ~~ica , h ma insinuaçãozi-
nha , algum bilhe.tinho pódc ser entregtiC 
a quem estiver disposto para ~ceita-lo ... . 
Em França (a França, onde isso qr. e he ord~n , 

• 
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lsso qtle he p']:;, meio preventivo &c. , 
está tão adiantada), estando hum conselho 
a deliberar na camara secreta , sobre hnma 
accusação de falsifica~ão de firmas , teve 
hum dos interessados a habilidade de m.-

troduzir nessa mesma camara hum bilhete· 
zinho prevenindo o Jury qne naquelle mesmo 
instante as partes· se tinhào composto ami-
gavelmente. Na fé deste bilhete o J L\ry pôz 
termo a uheriores debates ; c absolveu o 
réo. Espcra··se que o mesmo não aconteça no · 
Brazil? Se nao acontecer , não será certa-
mente por pausa de nossos meios preventivos. 

E de qur meios se lançou mão para pro-
hibir essas relações exteriores , esses abusos 
que tanto se parece receiar? A guarda, a 

. . . I 
vigilancia de hum meirinho ... hum m ~ri-

nho ! ! Nerp. de proposito se podia enxoh-
lhar mais hum tribunal, que deve ser res-
peitado ! . Achou-.se que · he mats difficil 
peitar hum meirinho , .do q~ seduzir doze

1 

Jmzes!! Tem por ta~t~ hum )eirin . ~ ais 

probidade , mais re~~ do . (se po-
demos assifD nos ~f~ar ) d ue esses doze 
pares , J ur·ados , concidadãos?! ! ! 

Contra qs erros do Jury ~esta-se~nos hum 
tfep!J rso - . de protestar por novo julga-

I 1 
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mento no Jury da Capital,. &c. ·( veja~s~ 
o artigo 3o8 do Co digo do Processo) . Mas 
para que restringio-se esse recurso a certos 
casos : para que não se extendc~ a todas as 
sentençns condemnatorias? Julgou-se que hu-
ma seatença .. que condemna hum homem 
sómente a 2 annos , e 1 1 mezes de prisão , 

. faz-lhe tão pequeno mal , que nem he ne-
cessario que huma 2" vez se examine, se he 
innocente , ou criminoso ? Julgou-se por 
ventura ·que o J ury.. infallivel em alguns 
casos , podia errar em alguns outros? Mas 
reflectio- se bem na·· possibilidade das tristes 
consequcncias de hum tal recur.so? Vio-s~ 
se no meio de tantas divisões, de tantos odios, 
que assolão este Bra~il , credor de melhor 
sorte; se no meio de tantas rivalidades , 

. que armão huma.s contra as outras as po-
voações ~s mais visinhas , não póde hum 
tal recurso vir a ser o pomo da discordia, 
o facho da guerra civil ? Permittão os ceos 
que ~/SC"\. receios sejão .it;~fundados· , e filho~ 
de hum ~r..r-= =-.:-~ e timorato. 
· O co.nselho q li'e tem d~··;entenciar he bas-
tante apparatoso; compõe-se de doze membros; 
por desgraça , as mais das vezes to~os esses 
votos , todas essas doze opiniões s(l-o huma 

• 
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só : não a illustrado , porém á do 
mais ésc~rninho , , ou ralhador, ou a do 
mais influente. Assim acontece ordinaria-
mente mesmo ·no Rio de Janeiro : quanto 
mais nas outras partes do Brazil, eni que 
a instruccão he tão pouco vulgar , e n igno-
rancia tão commum. 

E se pot· acaso nesse conselho dos doze 
fôr iucluido alguem que pessoalmente ·co-
nheça o réo ; então este he seu unico Juiz. 
Com etfeito, suppouhamos que ~Ile diz : -
Conq.eço muito de perto esse desgraçado ; 
h e m uit~ . c a paz ; tu do isso h e intriga ' &c. 
-Como poderemos .esperar que os outros 
Juizes ·rejeitem o testemunho abonador de 
hum seu collega? . Porem se elle disser: -
Conheço mui de perto esse . homem , h e 
hum tn;tante, hum velh~co, &c. - bomo 
hão de seus CoJiegas dar\ mostras que du-
vidão · da veracidade de hum seu colleg·a? 

'Ç'Não : todos cingem-se á iV ormaçào delle : 
·verdadeira, ou fals~, .he ella quem~ emna, 
ou absolve. . -- "'----;F-tfl' 
· Em Frànça, le~do o l"uty de sentenciar 

huma ~r~ulher accusada de furto , disse hum 
dos merpbros do conselho: - Conheçp muito 
'de perto essa · pobre mulher, he mui boa 

J 
. I 
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parteira, tem sido mui utt\1 .,á minha fa-
mília, he muito honrada, e incapaz do crime 
de que a accusão , &c. ~ O J ury setn mais 
deliberação a absolveu. · Dahi a dous annos, 
estu miseravel foi presa por ter envenenado 
hum infeliz, e morreu na cadeia , tendo-
se envenenada ·a si mesma para evitar o 
supplicio. 

§ 11 •. · Das perguntas a que o Jury deve responder. 

Quando tudo o que temos dito, não 
fosse mais do que sufficiente para mostrat' 
os vícios do J ury, julgamos que bastaria 
o que passamos a expender no presente §. 

He base dessa brilhante theària a sepa-
ração dai questões de facto , e das de di-
reito, Já no § 3• de§ta secção procurámos 
fazer ver quanto h e meta physica essa sepa-
ração : supponhamos . porém que isso aiuda 
não estil demonstrado , e examinemos os 
systemas seguidos pela legisl~ção Franceza , ~ 
c peló' no o Codigo tÍe'Processo, nas per-' ' ... ., guntas que mandão fazer · ·n~s Jurados . . Isto 
não he indifferente ·, mas antes essencial ; 
porque a résposta dos Jurados devendó re-
duzir-se a sim, ou não , he evidente que 

' 
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a simplicidadSJ, ou complexidade dessas 
perguntas póde influir muito nas respostas , 
e vir a ser a causa dos erros , ou dos acertos 
das decisões. 

Na época da revolução Franceza, o codigo 
chamado de- Brumaire-, com a intenção 
de simplificar as respostas do Jurado , de 
facilitar- lhe o trabalho , ordenou que cada 
facto , que tendesse a m·odificar a materia 
da accusação , que em geral cada circuns~ 
tancia allegada pelo Aç:cusador , ou pelo Ré·o 
fosse objecto de huma pergunta especial. 
Dahi resu~tou h uma multidão de disparates; 
rle incon~equencias, de absurdos. nas .res-
postas dq J ury; porque esse methodo di-
vidinrlo lndb , tudo simplificando 3 tudo 
baralhava~ e podia apresentar milhares de 
perguntas ao pobre Juiz. \ 

Querendo da~ reme~io a esses inconve-
nientes , o Codigo de Ins, rucção Crimi~al 
ordenou, que em huma u~ica pergunta se 
cumulass~m todas as circunstancias , todos . . 
os factos. O artigo 3?_}.) statuio ): c elle fosse 
assim concebid~ ..:.. F. praticou a acção de 
que he accusado 3 com todas as circuns-
tancias da ac.cusação? -Vejamos se dess e · 

.. methodo não se seguem erros ainda peio-
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res. ·. Para exemplo figuremos' huma hyp0-
these . • 

Pedro he accusado de huma morte com 
premeditação ; o J ury esta convencido que 
Pedro matou , mas não admitte a circuns-
tancia ·da premeditação. Tendo portanto de 
responder com ·hum só dos dous mono-
syllabos - sim , ou não - , não lhe sendo 
licito separar as questões que a lei manda 
englobar, elle responde necessariamente não. 
Sahe Pedro absolvido, 4t:!stando todos os seus 
Juizes convencidos, de que elle he crimi-
noso. Os inconvenientes desse methodo são 
salientes; basta só que o Jury não admitta 
huma pequena circunstancia da accusação , 
para que · sua ·resposta deva ser negativa , 
e para que o réo sabia absolvido. . . Com 
o fim de obviar esses males , tem a pra-
tica tolerado que o prudente arbítrio do Juiz 
Presidente divida os factos , estabeleça as 
perguntas que entender convenientes. Mas 
h uma tal tolerancia não poderá ser nociva, 41 

. ,.. 
e não trar,b comsigo todas as ioconsequen· 
cias, todos' ~s erros da . di~ibilidade? Não 
póde por meio d.essas .perguntas, ter o Juiz 
de Direito i~fluencia directa n~ . decisão do 
Jury? ... 

s 

!f· 
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Não sabemôs , se entre nós , á vista da 
terminante disposição do artigo 26g do Co-
digo do Processo, poderá hum Juiz de Direito 
fazer algumas perguntas além das mencio-
nadas nesse artigo. Reconhecemos a neces-
sidade que muitas vezes se offerece , de espe-
cificar· mais o objecto da accusação , reco-
nhecemos que muitas circunstancias .deverião 
por sua natureza , ser objectos de perg!J.nta 
separada : mas reconhecemos igualmente to-
dos os inconveniente~ que tem resultado da 
divisibilid,ade; e não podemos louvar nem 
condemnar ~quelles que abração esse me-
thodo. . Lembrar-lhes-hemos sómente que, 
pór se ter elle admittido , vimos no Rio de 
Janeh·o hum Jury (e Jury compnsto de ho-
mens , cujo saber ,. cuja prudencia todos 
confessão cofllnosco), que, ·embaraçado pel~ 
novidade da~ perguntas, ou pela ·sua mui- \ 
tiplicidade, qecidio- que o rêo não era cri-
minoso - ffiilS que fosse condémnado com 

"-o mínimo das pen~s. I 

, r, 

Certo se fosse mÓs- Juiz- nãp nos ani-
maríamos , ~ v~a de hum tal ~~xemplo .. a 
contribuir indirectamente para tão ridiculos 
resultados .. fDUltiplicando as perguntas. 

O nosso podigo do Processo estabelece 
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as que se devem fazer ; ellas são basta~te 
singelas, e seu maior inconveniente he com-
plicar o facto com o dh~eito. Nos já o fize· 
mos pressentir no § 3 desta secção : pas-
samos a dar agora o necessario dcsenvol-
vi_mcnto a essa observação. Talvez sejamos 
obrigados a reproduzir de novo alguns ar-
gumentos : . mas isso ser-nos-ha desculpado 
attendendo-se á hnportancia dessa materia. 

O artigo ·269 do Codigo do Processo quer 
que se pergunte aos Jurados em primeiro 
lugar , se existe crime no facto. Na theoria 
do Jury, o unico homem que pódc responder 
a essa ·pergunta, he o chamado Juiz de Di-
reito : póde o Juiz de facto dizer-nos que 
o facto arguido está, ou não, provado: he 
a esse resp.eito que , á vista do allegado , 
póde elle ter obtido huma conv_icção qual- · 
quer._ Ell~ póde tambem declarar-nos se is~o 
ou aquillo he reprovado pela moral ~ con-
demnado pela Religião .. mas nunca pod~-
rá decidir se isto , ou· aquillo he crime. 
Porque não ha crime. -~em ·h uma lei ante-
vior , que} o qualifiqu·e ( Çodigo Criminal 
artigo 1 o ) : porque crime he a acção ; · ou 
omissão contraria à lei ( Co9igo Criminal 
artigo 2°) : porque todos os caracteres , que 

-~~~--- "'~--
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constituem huma acção criminosa ' são le-
gaes , são ele direito. ·Querer que o Juiz 
de facto diga se existe crime nisto , ou na-
quillo ~ he o mesmo que querer que elle 
diga se alguma leÍ em vigor prohibe isto , 
ou aquillo : mas o Jurado he supposto 
ignorar as leis ; logo a unica resposta que 
póde conscienciosamente dar a essa pergunta 
he : - n~o sei. ' 

Se para responder.a esse primeiro quesito, 
he mister previo conhecime-nto da legislação, 
o que não diremos do segundo : - se o réo 
he criminoso! -Cumpre primeiramente saber 
o que he crime; aqni tem lugar tudo quanto 
dissemos no periodo antecedente; mas como 
_não basta que haja violação de lei , para 
que haja criminoso ; como existão acções 
que a pezar de contr-arias á ·lei , são· com 

I 
tudo justific~veis ( Corligo C:riJ inal, primeira 
parte , titulo 1 •, Capitulo 2") ,• cumpre que 

. se• saiba toqa a theoria legal ~dellas ,, bem 
como toda ~ doutrina admittid pclJ legis-, 
lação sobre a vontade, o livre arbítrio, em 
huma palavra convem que se co. beça .toda 
essa metaphysica da jurisprudencia. Dir-sé·ha 
que tudo i~ so he questão de facto , que 
qualquer . de mediana intelligencia , se!ll es-

•, . ' . • {> • 
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tudo previo , póde adivinhar? Não certa-
mente : dever-se-ia por tanto alterar essas 
p.erguntas, para torna-las mais accommoda-
das ao espírito do Jury. Querendo porém 
emenda-las , o legislador ou ha de fixar as 
perguntas que tei-áõ de ser feitas , e ent:io 
mil vezes ellas serâõ inapplicavcis , não cs-
pecificaráõ sufficientemente os factos; ou ha 
de cahir nos inconvenientes das legislações 
francezas ·, ou ha de deixar esse trabalho á. 
prudencia do Juiz de Direi.to, ou então elle 
poderá escrever · as perguntas de modo que 
se lhes responda-necessariamente como elle 
quizer·: e neste caso, o Tribunal dos Jurados 

.será huma· forja de sentenças. Qualquer que 
seja o proceder do legislador , elle não poderá 
evitar algum desses inconvenientes ; bem 
como lhe será impossível realisar essa chime-
rica separaçao do fa~to; e do direito. 

Custa-nos a crer , que huma instituicã~ .. 
tão viciosa, ·fosse imaginada para fazer justiça, 
para proteger a sociedade , para garantir a 
liberdade de cada hum dos assoc-iados. Ha 
occasiões e/t. que os politicos julgâo necessa-
rio o mal das revoluções~ e para a apressarem, 
pensão que a acção júdiciaria deve tornar·se 
mais frouxa; impossível he que á Magistra.tu~ . 

• 
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rfJ, corpo essencialmente conservador, dê as 
mãos a esses desígnios; e mesmo não lhes 
seja avessa. Inventa-se huma doutrina se- · 
ductora, que se apregoa como excellente; 
fascinão-se os espíritos : erigem-se novos tri-
hunaes, a cuja sombra confundem-se as idéas 
do jus,to e do injústo. Immediatamcntc a so-
ciedade fica pre.nhe de immundas fezes, e . 
aborta .. .' . h uma revolução .. · · Para honra 
do espírito humano, para sua dignidade, não 
queremos nos persuadir que seja este o pcn-
sameoto ,secreto dos panegyristas do Jury. 

Examinemps · agora a origem dessa insti-
tuição, e o seu estado nessa Inglaterra , que 
se nos aponta. como modelo. Ahi , não ha 
duvida , nós a acharemos enraizada , talvez 
porque lhe conviesse a natureza do terreno e 
do clima : V(ljanios porque meios póde o ha 
bil jardineirq aproveitar b~ns lructos de ar·- '" 
VQre de tão má qualidade. Se-rá este o as · 
sumpto da ~uarta Secção. · \ · · 

SECÇÃO IV. 

§ 1°, Jui~es .crimin~es de Athenas e de\\ oma. 

Aos Gcrn~anos attribq.e-se geralmente a· 
.origem · dos ~ulgamentos · crimiriaes por· meio 
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de hum Jury, como já lhes coube a gloria 
de haver sido o berço 'do Governo chamado 
-Representativo.- Antes porém de vermos 
qual era entre esses barbaros o modo de ad-
ministrar a justiça criminá1 , lancemos os 

.olhos sobre as Republicas de Athenas e Roma: 
entre ellas talvez achemos algumas semelhan-

. cas dessa instituição. 
• Na Rep~blica de Alhenas, em que o povo 
era tudo,, existia hum grande numero de tr.i-
bunaes, que occupavão mais de seis mil ci-
dadãos (segundo o calculo de Mr. Levesque), 
istO' hc a decima parte da população mascu-
lina daquella Republicazinha. · 

·Cada hum desses tribunaes tinha nome, e 
attribuiçoes peculiares , e trabalhava debaixo 
da presidencia de hum Archontc, que era 
escolhido com muita cautela, e depois de se-
veros ~ames. Os Juizes devião ter pelo me-
nos trinta annos de idade. 

Depois de sorteados os que devião scryir~ 
dava-s€ a cada hum huma bola branca, para 
exprimir a absolvição, e outra preta , para 
_designar a J:ondemnação do réo. Depois de 
ouvida a accusação e a defeza, cada Juiz de-
positava n'huma urna a bola que manifestava 
seu voto. Feita a contagem, e separaçao das 

·! \ 
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.de diversa côr , se o numero das bolas bran-, 
cas excedia ao das pretas, o Archonte traçava 
n'huma taboa h uma linha comprida- estava 
o réo absolvido. -Se porém o das pretas era 
maior, h uma linha muito mais curta symbo-
lisava , e publicava a condemnação do accu-
sado : tudo isso se executava em religioso si-
lencio. Era o Archonte quem applicava ao 
condemnado a sancção penal, quando alguma 
lei ante~ior tinha providenciado a hypothese 
da accusação . . 

He escusado mostrar os defeitos de huma 
tal órganisacão : elles são salientes ; astiim 

I ' 
como a impossibilidade, de encontrar - em 
Àthenas seis mil homens capazes de serem 
Juizes. l,emhremo-nos que foi em Athenas que 
se cond~p:1.nou a Socrates. • Socrates . . pebeu 
cicuta .. porque tinha .inimigos. - , 
. Mais ~efeituosa, e ~,portanto mais .{u&esta 
em seus resultados' era a_ organisação dos tri-
~unaes J)omano"· . Cada criiT,Je tinha em Ro~~ 
seu tribqnal privativo, que e.ra presidido por \ 
hum Pr~tor : cada Pretor fazia anJ ualmente 
h~ma ~i~ta de oitocentos a r;wve~ntos cida-
daos par{l cada accusação: ·a sorte e as rccu-
sações reduzião .esse numer;o a cincoenta ou 
a oitenta Juizes. Cada hum desses tribunaes 

1 
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tinha huma sala especial : assim o cidadão 
Juiz sabia de antemão qual era a natureza das 
accusaçõ~s que ia decidir; tudo lho dizia , 
até mesmo a sala em que tinh~ de trabalhar. 
Dahi resu~tava h uma granda vantagem -a 
simplicidade da pergunta que se tinha de 
fazer ao Juiz: F. matou? B. furtou?- Taes 
devião necessariamente ser !"Uas perguntas : 
a resposta podia ser injusta : mas nunca 
inconsequente, absurda, ou ridícula. 

Sabcis qual foi a consequencia desse grande 
numero, dessa nenhuma escolha dos Juizes? 
A venalidade , a mais- nojenta venalidade. 
Vede a insolencia de Lentulo : absolvido por 
hum voto mais do que era preciso, elle pu-
blicamente declarou, que estava arrependido 
de ter comprado hum· voto, além dos que 
lhe crão sufficientes .. Como Pretor, Catão 
presidia a hum desses tribunaes : elle não 
póde conter sua indignação, levanta-se da 
cadeira, foge, longe desses Juizes, cuja in: · 
famia acabava· de absorver Gabinio. Mas parâ 
que resolver tão asquerosos annaes P Recorde-
mo-nos de~jas palavras de J ugurtha, terrível 
sentença clfntra a Rainha do mundo -Urbs 
venúita, ·si esut emptor- Cidade vendida, se 
houvesse hum comprador. 

9 
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§ 2•. Dos Germanos. 

Embrenhemo-nos agora nos bosques na 
Germania, para ver se ahi descobrimos ves-
tígios da instituição do J ury. 

Dizem-nos os commentarios de Cezar, que 
na paz, os germanos não tinhão Magistrado 
commum; que os chefes-Príncipes regionum 
.et pagorum- administr~vão justiça eatrc os 
seus - inter suas. -Os chefes, r.efere Ta cito, 
(de mor. Germ. ) decidem as pequenas ques-
tões, e ~odos juntos as ·de maior entidade. 

Pófle v
1

er-se aqui a origem do systerna re-
presentativo; mas nem sombras de jurisdicção 
criminal ~xercida pelo corpo da nação. Ainda 
quasi sel~agens ; tinhão esses povos poucas 
relações , poucas necessidades, e por· c'onse-
quencia Ploucas contestações: as que se origi-
navão, er1ão immediat~,mente deciciidas p.ela 

·,\ espada : ai dos vencidos-:::::- vm victis- era seu 
'<: ·-'systema; ai dos vencidos, sim codigo civil ~\ 

penal. · , · \ 
Para refreiar essa ensanguen~ada anarchia, 

<>s chefes regularisárão a desorc\,em , fizerão 
da violen~ia hpm codigo, da are\\a hum tri-
bunal. Dahi vierão os combates jnd~ciaes , 
as provas d'agua e fogo, e todas es~as pra-
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ticas absurdas, de cuja existencia nossa ClVl-

lisação de hoje custa tanto a convencer-se. 
Algumas vezes, antes de recorrer a essas 

ultimas provas; o Juiz ordenava que se apre-
sentassem testemunhas : ellas não vinhão de· 
pôr o que sabião, mas attestar com juramen· 
to, e em suas consciencias, a verdade do Autor 
ou do Réo. Devião ser doze, chama vão-se 
conj uralores (nesse nome querem alguns -ver 
a etymologia da palavra-Jurado-). Qual-
quer que fossem suas condições, nesse a c to 
erã.o iguaes : seus juramentos tinhão igual 
pezo ( dahi o nome de- Pares-) t a espada 
só o discriminava : pois com ella devia cada 
hum sustentar, e defender a vera~Sidade de seu 
juramento. ( 

A querer ver-se nisto a origem do J ury, 
deve-se confessar, que ella não he digna de · 
huma instituiçã? tão gabada. 

§ 3•. Do Jury na Inglaterra. 

O Jury na Inglaterra se mantém, como 
todas as instituições naquelle paiz, pelo afer· 
r·o ao quf? se acha estabelecjdo , pelo horror 
a innofações. Estes princípios que tanto tem 
contribuído para a grandeza daquelles ins1,1.., 
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laFes, que defendem o palladion de suas li-
berdades, , com pensão de sobra os defeitos de 
seu Jury. 

He h uma verdade geralmente reconhecida, 
mas bem poucas v,~zcs lembrada, que qual-
quer lei , qualquer instituição, por má que 
seja, tend~ o as senso geral , sendo -adoptada 
pelo espírito publico, identifica-se com a Na-
ção, perde todos os seus defeitos. Mithridates 
acostumou-se a beber veneno ; longe de des-
truir seu corpo, o veneno servia ~ara ani-
ma-lo. ' 

Existe n~ Inglaterra huma porção consi-' 
. deravcl de pessoas, que suas riquezas dispen-

são de trabalhar, que sua fortuna põe em es-
tado d~app\icar-se á cultura do entendime~to, 
e que são portanto assaz instruídas, assaz 'in-
dependente~, assaz ociosas, para que sem 

I . 

risco possãQ ser associada,s ás funcções j udi-
ciaes. 

-:·-·~o entanto, os Inglezes não confião inteira.-
mcnte no ~eu J ury: se o fizessem, p orque 
exigirião ell~s a unanimidade em toda a con-
dem.nação? Para que fecharião em · Carnara. 
secreta seus Juizes , até darem suas tlccisões, 
ou, para Illelhor nos explicarmos, até q~w ·O 

mais fraco ~ ou mais indolente, dobre -se á 

. ~- ,, 
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vontade do .mais forte, ou mais activo? Para 
que estatuirião elles contra o J orado preva-
ricador penas tão severas, e tão atrozes, que 
por absurdas tem cabido em desuso? 

Poder-se-ha dar como modelo de organi• 
saç.ão juciiciaria, hum paiz em que os pro-
cessos são interminaveis? Em que huma 
palavra, hlll;na só palavra de mais ou de me-
nos faz baquear a accusação mais bem fun-
damentatla? Hum paiz em que Bathowel, 
assassino de Henrique UI, foi absolvido, por-
que a accusação datava o crime de 8 de Julho, 
quando elle havia sido comettido no dia 6 do 
mesmo mez? Hum paiz, onde se qualifica de 
-perj urio pio -as declarações contrarias á 
evidencia e á convicção? Onde os ladrões tem 
a aud<>cia de publicarem editaes ,, prohibindo 
viajar sem huma determinada quantia? 

O rcspeitavcl La Rochefoucault-Liancourt, 
tendo assistido a varias sessões dos-assises--:, ""./- " 
nos diz que he o Presidente, quem tudo faz~ 
quem tudo regula, quem mesmo indica, e · 
aponta aos Jurados, as respostas que devem 
dar. Tolera-se que elle assim abuse, consente-se 
que assfmt!exceda suas attribuições : não será 
porque ge reconhece as difficuldades, os emba· 
raços que hão de estorvar as decisões do J ury ? 

( 
--- ~ 
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A pezar de tanto correctivo, que circunda 
essa instituição , nem por isso se deve pensar 
que ·o unico funesto resultado do J ury inglcz, 
he favorecer a impunidade. ,Quantas vezes 
a innocencia tem sido Sacrificada! Blakstone, 

/ 

Delolme, esses admiradores do J ury, conCes-
são qMe nem sempre ella deixa de succumbir. 
Quantas vezes, depois c-lc hum a ordem do 
Govrrno para demotar tt execução de huma 
sentença, indagando-se melhor os factos, 
examinando-se mais circunspectamente a ac-
cusação, tem-se descoberto , e patenteado a 
innocencia do condemnado ! 

§ 4.•. Jury no Brazil. Conclusão. 

O Jury no Brazil ainda não contentou a 
ninguem : passa já como axioma , que não 
estavamos preparadós para essa instituição ; 

• l 

por toda a parte se ouvem queixas contra seus , 7 

erros, pela mór parte irremcdiaveis. Na ver!.·-_,._..~-/ 
dade, parece-nos que forão bastante itnpru-
dentes nossos legisladores: a experiencia do 
antigo J ury, para conhecer dos abusos da 
·liberdade )e imprensa , deveria ter-lhes aber-
to os ~os sobre essa instituição. Então 
presenciámos a impunidade enthronisada ; a 

• .. 
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imprensa servindo de vehiculo ás mais nq-
jentaS' paginas, que o espírito h,um_ano tem 
concebido, ás mais furibundas declamações 
do fanatismo político, e o Jnry ... o Jury 
achando que nada era crime, que nada . 
continha abuso. 

Eis a instituição que se nos recommen<..la 
como excellente , que se nos gaba como 
infallivel , que derriba a aristocracia judi-
ciaria, &c. Examinámo~ todos os seus princí-
pios, achámos conlin!la~ente ... ~ecepções .•. 
Indagámos todas as suas vantagens , encon4 
trámos .. ·. erros, impunidade, atrocidade .. ~ 
Qual será seu resultado futuro .. ? O soffri-
mento tem seu termo ; cançado de implorar 
debalde a protecçao das leis , o home111 im-
plorará a protecção de seu braço : a força 
será o direito : o punhal da vincÍicta par-

' ticular supprirá a espada de Themis ... Nessa 
anarchia ensanguentada, quem dominará por 

,:;:;fim ? . - a · anniquilação .. 

FIM. 

o 
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APPENDICE. 

A mais interessante das accusações criminaes 
acaba de ser julgada no Tribunal dos-Assises-de 
Paris. A att·ocidade do delicto, o inexplicavel myste-

. rio de suas circunstancias, a posição social do Accu-
sador c do Reo, o talento de seus Ad\'ogados, tudo 
concorria' p~ra attrahir a attenção dos Parisienses. 
De quanto se passava nas sessões, da vão immediata-
mente os 11eriodicos, circunstanciada noticia. Nós os 
lémos : nunca nossa curiosidarle foi mais poderosa-
mente excitada. ·A delirante imaginação doscorypheos 
da nova escola litte1·aria não póde conceber maiores 
horrores, nem os compt·ehende a intelligencia do 
homem. 

Estavão no prélo nossas considerações sobre a ad,-
ministração da Justiça Criminal no Brazil : achámos 
que não podia deixar de ser agradavel a nossos leito..:. 
res hum resumo deste rom~nico-mysterioso processo ; 
nós o da~?J em appcndice a esse folheto. Veja~se 

quanto se,~balhou para se descobrit· os criminosos, 
quantas muagações ' quantas fadigas! ! e tudo foi 
baldado ! ! Attenda-sc ao inesperado desfeixe deste 

10 
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Lerrivel melodt·ama judiciario, e reJlicla-se no que 
teria acontecido, se por desgraça este fac lo houvesse 
sido processado no Brazjl , e á nossa moda. 

Emílio de La Rouciere, Tenente de Lanceit·os, filho 
de · hum Tenente General, sobrinho de hum Par ds 
França, frequentava a escola de cavallat·ia de Sau-
mur, commandada pelo Genet·al de Morei!. Sua con-
ducla, que ·havia sido tão irregular que obrigára 
seu pai á manda-lo para a,s Colonias Americanas 
Francezas, foi melhorando. Para animar essa t·efor-
ma,o General de Morellfranqueou-lhe sua easa, convi-
dou-o para suas partidas: em hum jantar mesmo que 
déra, La Ronci€re teve a honra de sentar-se ao lado 
de sua ~h a. Aproveitando-se deste ensejo, refere a 
queixa que cUe disséra a essa donzella : " Vossa mãi 
he encantadora; mas por desgra«;:a vós não vos pare-
ceis com ella. 11 

Contava-Stj entt·e os officiaes que frequentavão a 
casa de Mr. de Morell, hnm joven , que suas qualid'ades 
pessoaes tornavão credor de geral estimação: cha-
mava-se Oot~vio d'Es~ouilly. t 1 

Poucos dias depois do ja'utar de que fallamos , 
huma multiqão de cartas anonimas forão achada!! 
etn varioslug\}resdacasa do General de More! I; h umas, 
escrlptas á sua mulher, continhão declarações de 
hum amor adultero; outras, escriptls á i\li!ls .Allen 
(aia da filha, dp General), ao menino R o et·to de Morell 

. (seu filho) e J,llCSmo á l\llle. de Morell, compunhão-se 
de invectivas , de infamias e de igoomim sas injurias 
contt·a essa h;tfeliz donzella. Huma dessas cartas offe-
recia em homenagem a Mme. de l\Iorell os sofft•imcntos 

f ) 
• 
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de sua filha, e 1·ematava com as seguintes palavras : 
.. Ficat·ei todo o dia perta de vossa casa: se sahirde.s , 
consenti que me persuada que não levâis a mal o 
amor de vosso obediente criado. E. de La R: » 

A hora .em que sua esposa costumava a sahir, o 
General, abl'indo hum a janella, vi o Emílio de: La lton~ 
ciere passeando pm·to de casa. D'Estouilly recebia 
tambem cartas anonimas : • Quero pertur·bat·: vossa 
felicidade, e a da família de Mm·ell. -Não sou anjo, 
nem demonio; mas sei fazer desgraçada h uma mu-
lhet· ··-Eis .o que continhão essas cartas: • Obtive 
l.ett·a de 1\'Ille. de ~'lorell, appliquei-me a copia-la:. eis 
a amostra do que sei fazer ; 11 - Dentro desta carta 
achava-se incluso hum pedacinho de papel, conten-
do estas palavras: " Te~des o coração duro, como 
hum rochedo ... mas eu vo~; amo: sois tão {;entil! » 
Estava assignado por Maria de 1\forell. 

Ao receber essas cartas, D'Estouilly mostt·ou-as ao 
General de Morell; este lhe pedio que as queimasse. 
Tendo d'ahi a dias de · dar h uma partida de musica 
para festejar o General Preval, que vinha encarrega-
do da inspecção da escola, reunidos todos os con-
vidados, oSl'. de MoreUchamou á parte a da Ronciet·e 
{que suspeitava set· o autor dessas cartas anonimas ~. 
e lhe or.denou que'"':~e ·retirasse de sua casa .. La Ron-
ei~re obedeceu sem replicar, sem mesmo perguntar 
porque motive se lhe fazia tal injuria. 

Foi cntãq que D'Esl,ouilly recebtu outro bilhete 
anonimojoutendo o seguinte: · 
' "Parasatisfaze·l'minha vingançaheprecisoamorte. 
Daqui· a dias essa menina será hurna creatma avfl-

• • 
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ta da. Se assim mesmo a quizerdes, dar-vo-la-hão de 

. boa vontade. Eu a amo com extremo, isto Jose- seu 
Jinheiro, á minha moda- mas ella me desprezou, 
e por isso hei de vingar-me .... • 

Foi na noite de 21 de Setembro que La Ronciere 
foi expulso da casa do General. 

Na nOite de 2:'> para 24 do mesmo mez, pelas duas 
horas da madrugada, Mlle. de Morell acorda sobre- , 
saltada pelo stridor de hum vidro de sua janella, que 
ouve quebrar-se. Hum homem salta dentro do quár-
to, dirige-se apressado para a porta que communi-
cava com o gabinete em que dormia. a aia (miss 
Allen) , e dá volta á chave. 

Mlle. de Morell salta da cama, e põe-se em pé por 
detraz a e hUjma cadeira. Então ao clarão da lua, pôde 
descobrit· seu aggressor : era de mediana estatura ; 
estava embqçado n'hum capote de pano; trazia na 
cabeça hu~ boné verm!')lho ·de soldado da policia 
que p~recia bordado de galão de prata; hum lenço 
de seda pret!l cobria-lhe ·pat·te da cara. O monstro 
precipita-se ~obre ella, di~en qo :- Venho vingar-me . ....,. 
Então recon~1eceu a voz de lia Ronciere . 

. Depois de porfiada lut<!., h uma corda foi-lhe pas~ 
sada pela t:lir~tura, hum lenço tapou-lhe a boca: sen-
tia repetidas papcadas no peito, no' ventre nas co~ 
x;as, h uma forte dentada em hum dos p aços; e 
ouvio huma 'VOZ atróadora que n'hum accesso de de-
lirio satanicq repetia :-Desde que vos vi, senti hum 

' não sei que invencível' que me impellia fazer-vos 
:mal. - Emfimi na parte maiH secreta do co po 'St,:ntio 
C!>IflO duas f~cad!l,s. · 



A dor excessiva augmenta-lhe as forças, seus gri-
tos ~cordárão miss Allen. Esta procura abrir a porta, 
a bulha que faz lembra ao ineognito que convém 
abandGnar sua victima; elle larga em cima da com-
moda hum bilhete, e ~oge por onde entt·ára dizendo:-
Segura com força. 

Quando a aia entrou no quarto vio l\lllc. de Morell 
deitada no chão ; hum lenço bt·anco tapava -lhe a 
boca, huma· corda atava-lhe a cintura, estava ensan-
guentada em quatro ou cinco partes do corpo. Co-
brando pouco a pouco o alento, a desgracada ~oça 
contou-lhe toda a scena que acabamos de narrar l 
mas não consentia que se fosse acordar sua mãi ; e 
esta só foi .informada do attentado pela volta das 6 
horas da manhã. 

O bilhete deixado em cima da commQ{la participa 
a Mme. de Morell que aquillo era o principio da 
vingança por ter desprezado seu amor. No dia se-
guinte D'Estouilly recebe hum bilhete contendo estas 
palavras:- • S~is hum cobarde: depois dos meus bi-
lhetes hum homem de valor deveria ter-me desafiado. 
Hei 'i:le imprimir-vos nas faces o sello da infamia para 
ver o que fazeis ... "~Estava assigoaclo E. de La Ron. 

Ao ler este bilhete, d'Estouilly não póde conter 
sua indignação : vai ter com dous officiaes. Todos 
concordão que a carta h e de La Ronciere, e que hum 
dudlo he inevitavel. Chegados ao lugar do combate, 
La Ronciere persiste em dizer que elle não he o autor 
destas i~ias . . Com tudo víerão á( mãos. D'Es-
touilly fo1 ferido ?a coxa· e no braço. & Confessai 
agora , exclama , que sois o · autor das cartas , e 

• 
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tudo esquecerei. a La Ronciere, vencedot· HO dnello, 
continua a negar tet· participado naquella trama. 
• Pois bem, diz 'd'Estouilly, já que as a,t·mas me f01·ão 
contrarias, Tecorrerei á Justiça. o 

Ou· fosse porque sua conscie~cia lhe mostrasse quão 
perigoso era deixar que os olhos da Justiça penetras-
sem este mysterio , ou fosse pot·que quizesse que seu 
nome não se achasse involvido em huma tão avil-
tante accusação, fosse pelo que fosse, La Ronciere 
empenhou-se· muito para que D'Estouilly, sopitasse 
este negocio; e ·para este fim humilhou-se a ponto de 
escreve,--lhc huma carta na qual se declarava autot· 
de todos os bilhetes anonimos achados em casa do 
General de Morell., e ·dos entregues a .Mr. D'Estoullly, 

I . 
e rematava ~romettendo que se ia retirar de Saumm·. 
Q~e se nassava e.ntretanto ua casa do General 

de l\lorell ? • 
Para ,con4escender com essa tenivel preoccul?ação 

que olha çomo deshonrada a victima da pervei-sidade, 
o General achou que devia roubar ao pu~lico o co-
nhecimento rlo attentado da noite de 23 de Setembro. 
Sua filha, conforme com este' designio revesteu-se de 
coragem so~re-humana' e suffocando sbas dôres , , 
assisHo .a hum baile neste mesmo 'dia: mas faltá-
rão-lhe as fqrças, desmaiou, e foi' levada a braços 
para se·u aposento. Com tudo , as · c~u·tas a onimas 
continuá,rão a repl'oduzit·-se, dellas exlrahimos os 
segtl;iQotes pedaços.- ~Tinha sede de seu sangde, e 
de sua honr'\: satis.flz-me ... Só me falta •blicar sua 
infamia; VOlf Clilidar disso ... H uma alegl·üi fre'f~etiea 

apodera-oe ~1~ mjm ... Vossa filha está agorà f a roi-

I , 
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nha dependencia ... D'aqui a poucos mezes, vós, todos 
de joelhos , vit·eis· a meus pés pedir-me que dê hum 
nome á vossa filha, hum nome á creatura que traz 
uas entranhas ... Estou informado de quanto se passa 
em vossa casa ... rlos banhos ... das sanguesugas.-
Poupai tantos cuidados.- Vossa filha vivirá: mas 
sua Yida será peior do que a morte. » 

A saude de l\llle de 1.\'Iorell ia-se rest~bclecendo, 
q11ando no seu toucadot·· achou hum bilhete que di-
zia assim:- " Tndo o que amais neste mundo, vosso 
pai, vossa mãi, l\lr. D'Estouilly, todos cessat·aõ de 
existit· d'aqui a mezes ... não quereis a minlra mão : 
hei dll vipgat·-mc. » 

. 
lHllc. de Mm;ell cabe desmaiada2 com o· fatal bilhete 

na mão: voltando a si, grita:- u O homem vel'melho .. 
o ·papel. .. ma tão. meu pai. .. minha mãi. .. » H uma 
crise nervosa que dw·ou tres dias põe-na ás portas 
da morte: . foi ungida .. Nunca mais restabeleceu-se 
completamente. .Attaques nervosos de hum caracter 
particular, c desconhecido nos annaes da 1.\'ledicina, a 
accommettem periodica e quotidianamente quatro 
vezes pm· dia. O primeiro começa ás 4 horas da ma-
nhã, e vai até ás 6 da tarde .. A's 8 ho11as vem hum 
novo aocesso q!le dura ·até ás 10 horas e meia: ' O 
terceiro accesso a accommette ás 1 1 horas e dut·a até 
meia noite. Da meia noite até ás 4 horas da manhã 
tem hum int'ervallo que be só interr~mpido pehi volta 
das 2 horas por hum pequeno accesso qne dura cerca 
de hum q17<1rto de hora. Nestes intervallos recobra 
su.as facuMades intellectuaes, e responde com acerto 
ao que se lhe pergunta. 

• \ 
• 
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Vendo que nada refreia a insolencia das cartas 

anonimas, o General decide-se a denunciar tudo à 
, Justiça, e a implorar sua protecção. I,a Ronciere he 
preso; mas nem por isso cessão as cartas anonimas. 

Para tratar melhor da sande de sua filha, e mesmo 
para poder seguir a accusação intentada, o Genei·al 
de l\lorell traz sua família de Saumur para Paris. Na 
noite de 25 de Dezembro, chegando a esta Cidade, in-
do sua caleça embocar a 1Úa Belle-ch'asse, grita l\llle. 
de Morell-queb!·árão-mc o braço.- No mesmo ins-
tante, achárão a seus pés h uma bola de papel mui 
sujo, e escripto com pessima tinta, em que se lia o 
seguinte: 

• Dizem alguns que seríeis boa mãi, se em vez de 
publicar a igúominia de vossa filha, a desseis em ca-
samento a ser seductor. ~os malvados espalhão que 
esse seductor não foi o filho de hum Tenente General, 
mas hum m~sero criado de servir , &c ... Eis-aqui 
o que dizem a vosso respeito nesta Babylonia \:no-
derna. » 

Eis a horrenda historia , eis a serie de crimes que 
foi processada no Tribunal dos Assises. 

Devia-se ventilar : 
1 • Se o ap tor das cartas anonimas, havia sido 

igualmente Q autor do attentado de 25 de Setembro. 
2• Se este attentado havia sido real. 
5• Se o a1-1tor delle , sendo o. autor das cartas 

anonimas, era este o desgraçado L1 Ronciere. 
4" Devendp necessariamente haver c~plices no 

interior da família de l\Iorell, quaes se).ião esses 
cumplices. 

f 1) 
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Passemos agora ú analyse dos debates para ver se 

clles uos d;1o a solução destes problemas. 

PRBiEIEA SESSÃO. 

Nunca maior affiuencia de curiosos pejou os vas-
tos salões do Palacio da Justiça : sala do Tribunal, 
corredores contíguos, ruas mesmo adjacentes, tudo 
se achava invadido por Deputados, Páres, l:\'lagis-
ti·ados superiorts, Litteratos e Artistas, Senhot·as 
conceituadas por sua elegancia , belleza e espírito, e 
grande numero das actuaes notahilioodes. 

Estava presente o Genet·al Barão de Morell, rodea-
do dos principaes membros de sua família da mai~ 
elevada cathegeria sociaL 

O Genet·al Clemente d.e La Ronciére, o Conde 
•' de :Ris, ,Par de França, e o General Nourx-y·; o pri-. 

meiro pai, os dous outros tios do accusado La Ron-
ciere, estavão sentados por detraz do bauco dos 
accusados . 

• 

A's 10 horas em ponto fo.i aberta a primeira ses-
são que durou até meia hora depois de meia neitc , 
com lmma pequena interrupção desde 5 até f, horas. 

Nesta prolongada audiencia occupou-se o Tdhu-
nàl com o intenogatorio o mais circunstanciado do 
réo de La Ronciere , e de seus suppostos cumplices , 
Samnel Gillieron, e Julia Génier ~ 'os quaes am-
bos havião sido criados do General de l\1orell. 

Das respbstas de La Ronciere, colligio-se que élle 
foi sem . ·e gastador, e dado á lili>cr ttnagcm , fftle 
por vez~ estivera amancebado , c vivêra mesm o em 
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publico concubinato com ·Melanic Lair : que con-
trahit·a dividas avultadas, e que por esses motivos 
seu pai se havia empenhado com o Ministro da 
Guerra para o mandar em serviço ás Coionias. 

Quanto ás cartas anonimas negou firmemente 
te-las escripto, e se assignou a declaração de ser 
autor dellas~ foi para evitat· a seu pai o desgosto de 
ver seu nome compromettido nos debates de huma 
accusação ainda que injusta. Tanto dellas não era 
autor que até ignorava o que continhão; pois não 
cabe na intelligencia humana que, sabendo elle 
quanto erão criminosas, reconhecesse-sf1 ·autor del-
las, e dêsse armas contra si. Lembra demais que, 
exigindo-se que elle declarasse quem havia sido seu 

. I cumphce, respondêra: "Hum homem honrado póde 
inculpar-se, 'sendo innocenle, para evitar huma 
accusação rnf1smo infundada ; mas 'nunca compro- ·· 
metter a terqeiros que nem conhece. o 

_Quanto a ter-se retirado da casa do General de 
Morell sem perguntar- lhe o motivo porque se Jhe 
fazia tal injuria, disse que julgava ser isto de seu 
rigoroso dever , atten.ta a subordinação militar. So-
bre a circunstancia de levar na mão seu capacete 
quando o General o tomou a parte, explicou-a de-
clarando ser postume dos militares terem sempre 

f 
nas mãos seus capacetes, quando seus superiores 

estarem mais promptos a execu-
que or ventura lhes queirão 

os chamão , para 
tarem as orqens 
intimar. 

Quanto ao que se .lhe arg~e de ter dit~~o jantar 
I • \ 

a que assistip em casa do General de Mo\"ell, elle , 
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peq;unta, s~ se póde conceber que hum homem 
em seu juizo perfeito, proferisse tão insolente gt·os-
seria. 

Sobre o attentado da noite de 25 . de Setembro 
elle pt·etende provat· que nessa noite esttve no 
theatro e que dahi se recolhêra para sua casa, 
de onde não tornou a sahir. 

"Alem d~sso negou tet· tido relações com seus sup.-
postos cumplices, e te-los conhecido em Saumur. 

Em todo o seu interrogatorio ostentou muita pre-
sença de espírito, excepto quando se explicou so-
bre seu duello com d'Estouilly, e confissões que 
se lhe seguirão : então por vezes lagrimas saltárão-
lhe dos olhos , e soluços lhe vedárão a falia. 

O accusado Gillieron negou ter participado dos 
crimes de que o accusão, negou tambem ter tido 
relações com de La Roncil:n·c. Iguaes respostas, pou-
co mais ou menos, forão dadas pela accusada Ju-
lia Géniet·. 

Principiou então o iuquirito das testemunhas. O 
Procm·ador Geral (Promotor Publico) tinha reque-
rido a intimação de 55 ; o accusado La Ronciere 
tinha mandado cilar I5. 

A primeira testemunha, o General de Morell, nada 
disse alem do que se acha contido em nossa nart·ação: 
seu depoimento nada explica dos mysterios que se 
quer penetrar. Apenas fez notar que (} vidro foi 
quebrado perto da aldrava, que feixava a janella. 

A segunda testemunha, Mme. de Morell, fallou en-
,tre soluç~ de modo que suas palaVt·as mal puderão 
se1· ouvi!as ; quando porém ti·atou da noite fa ... 

• 
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tal, sua voz animou-se, e todos puderão ouvi-la 
dizer que, perguntando á sua filha se conhccêra o 
autor do attentado, esta lhe respondeu com segu-
rança: « Sim, foi l\11'. de La· Roociet·e. " 

Miss Allen confirmt>u tudo quanto -em nossa nar-
ração dissemos sobre o estado em que achou Mlle. 
de Mor·ell, quando entrou na sua camara: no en-
tanto não ,-i o ninguem fugir, não descobri o nem es-
cada, nem corda junto da janella: declarou tambem 
que llllle. de lUorelllhe disséra immediatamente qne 
seu aggt·cssor havia sido Mt·. de La Roncierc. 

Poucos minutos depois de meia noite entrou 1\Ille. 
de 1\iorell: vinha apoiada nos braços de duas se-
nhoras ; vestida mui simplesmente. Seu corpo he al-
to, cheio d~:j graça e elegancia; em seu semblante 
descorado domina a doçura , e a singeleza: seus 
olhos estão inchados, tudo nella denuncia fraqueza, · 
e abatimento. Sua presença excita ao ultimo pon-
to o intere11se e a sympalhia dos cspectado.t·es. 

Sua voz doce e at·gentina confil'ma toda a nos-
sa narração, sobre os acontecimeJ!itos da noite de 
25 dé Setembro. Ella affirma ter reconhecido La 
Roncierc erp seu aggressor. Se não consentio que 
l\iiss .Allen fosse acordar sua mãi , foi _ ara não 
assusta-la; ;;e por espaço de quinze dias gccultou-
lhe as feri4~s . que lhe tiuhão feito na parte a 
mais secreta do corpo , foi por querer poupar-lhe 
esta triste ' 11oticia. · 

Com estas explicações terminou-se a primeira 
sessão . .Apezar de todo o talento e hab~dade do 
Juiz inquir;dor, e da perspicacia das pa~·tes inte-
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ressadas, nada se achou que desve~dasse o myste-
rio atLerrador do attentado. 

SEGUNDA SESSÃO: 

Continuando-se a ouvir as testemunhas, foi pre-
sente o joven Roberto de lVIorell, menino de 13 an-
nos, e que por isso, só póde servir de informante. Elle 
declat·ou que estando h uma vez .em seu quarto, vira 
entrar o accusado Gillieron, o qual conversando com 
elle, approximou -se de seu atlas geographico, e 
dahi a pouco retirou-se: o informante pouco de~ 

pois abrindo esse atlas, encontrou logo na pt'Ímei-
ra folha huma carta anonima, a qual , como va-
rias outras que havia recebido , continhão muitas 
injurias contra sua irmã. 

A testemunha Guichet, criada das senhoras Be-
caur, declara 'que na noite de 23 de Setembro , 
estando á espera de suas amas~ que tinhão ido vi-
sitar a l\ille. de Morell vira hum vulto embuçado em 
hum capote cinzento, com hum chapco velho _ou 
bené na cabeça. Duas costureiras que esta vão per-
to daquelle lugar disserão com alta voz: -Olha ~ 
he !VIr. de La Ronciere . - D'ahi a pouco o accu-
sado Gillieron chegou-se para o vulto, e conversá-
rão em voz baixa. 

Observando-se-lhe a difi:).culdade que havia em 
ter elle notado a côr ~o capote, e não saber se 
o vulto tinha na cabeça chapeo ou boné , repli-
cou a reqsado: - 1\'Ias era noite, e estava muito 
escuro - Reconhecendo porém que havia errado, 

I 
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continuou: -Com tudo havia luz sufficiente para 
distinguit· alguma causa. 

O accusado Gillieron contestou a veracidade desta 
testemunha, dizendo que a não conhecia, que no 
dia ~5 de Setembro estivera doente, e de cama, 
o que provou com o depoimento de alguns cria-
dos da casa do General de Morell, que nesta noite. o 
virão deitado em sua cama, e parecendo gravemen-
te enfermo. 

Foi então ouvido o Snr. Octavio d'Estouilly, re-
lativamente ás cartas anonimas que recebêra, a seu 
duello, e ás confissões que exigira" de La Ronciere 
para sopitar esse negocio .. Declara mai!! que ten-
do pe1·guntado ao General de l.Horell se a letra do 
bÚhete assigpado por Maria ae Morell se parecia 
com a de sua filha, este lhe re~pnndêra que na 
realidade parecia-se muito, com a unica differença 
que a de S\1a filha era pouco mais inclinada. 

O Snr. A.r,nbert declarou que d'Estouilly most\·ou-
lbe por vezes cartas anonimas que recebêra; a tes-
temunha reconheceu nella a letra e o estilo de La 
Ronciere, com que e.slava 'bastante familiarisado. 
Tendo em fi,m d'Estouilly recebido huma carta em 
extremo ins~lente, assenlárão ambos que este de- ' 
via desafiar rm duello a La Ronciere. C ' egando . 
ao lugar do duello, La Ronciere muito atreito, e 
quasi com a,s lagrimas nos olhos, lhe disséra : 
" Sou muito desgraçado : accusão-me de ser autor 
de cartas anpnimas que não escrevi.; para me per-
seguir, hum. genio infernal até imita minha\J.e\ra. ,, 

Antes do combate, La Ronciere mostrou 1\grande 

J r "' . 
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emoção, a testemunha não sabe se· a deve attri-
buir ao 1·emorso de huma consciencia criminosa , 
ou de indignação por se ver atrozmente calumnia-
do, ou ao receio da sorte das armas. . . 
Comt~do, os adversarios comportárão-se segun-

lfu as regras da honra e da lealdade. Victorioso, 
La Ronciere continuou· a dizer que não era autor 
das cartas anonimas. 

Quanto ás confissões exigidas por d'Estouilly para 
não entregar á Justiça o cuidado de descobrir o 
autor das cartas anonimas, foi esta testemunha 
quem escreveu o rescunho, e La Ronciere copiou-q, 
e assignou-o sem constrangimento algum. 

Algumas palavras de d'Estouilly, e de Ambert of-
fendêrão o melindt·e do réo, como que pondo em 
duvida sua coragem e brio militat·. O accusado da-
va então mostras de violenta irritação, e exigia as 
mais positivas explicações para salvar de nodoa sua 
lealdade, e seu valor. 

O Snr. Berail confirmou tudo quanto pelo Snr. 
Ambert fôra dito. Foi elle quem servio de interme-
diaria para obter as confissões que d'Estouilly pedia 
em troco de seu silencio: La Ronciere, entregan-
do-lhe a carta que continha essas 'exigencias, disse: 
- • Espero que Mr. d'Estouilly me deixará descan-
çado • -e instando este para que declarasse quaes 
havião sido seus cumplices, lhe respondêra (- • He-
me licito a mim que sou innoGente, incriminar-
me como quizer , mas não declarar cumplices que 
não existifm. " 

A teste~hunha Jacquemin declat·a que nas cat·-
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tas ano11imas ·reconhece o estilo de La Roncieue; 
entre outras expressões favoritas-, esta phrase tan-
tas vezes reproduzidas : - Estes porcos de Saumu-
rianos. -

Quanto á moralidade do accusado, dtsse o Sm .' 
Jacquemin que era mui dado a moças, e costu-· 
mava endevidar-se: ·mas taes defeitos ajunta ates-
temunha são mui desculpaveis entre os militares. 

Declarou tambem constat·-lhe que La Ronciere 
sabia fazer optimae escadas de corda ' das quaes 
vira huma nas mãos de hum ' seu camarada. 

Perguntando-se-lhe quem era esse camarada, o 
Snr. Ambert declarotil se1· elle, mas que essa escada 
não sa'hira de seu quarto na noite de z3 de- Setem-
bro; elle o 1 jura á fé, e honra de militar Francez. 

Gmnde debate suscitou-se então sobre essa es-
cada, e época em que La Roncihe a fez ; sus-' 
entava o Sm·. Ambert que fôra em fim de 1833 , ou 
tem. começo _de 1834 ; La Ronciere dizia pel con-
trario ter sido em Abdl ou l\laio de 1834. Ouvi-
rão-se a este respeito varias teste,munhas ent~· as 

I 
quaes dous ferreiros que declarárão ter-lhes La Ron-
c.iere encommendado hum par· de ganchos forte 
para a eitremidade de hum a escada de corda: el-
les os fizerão , ~as La Ronciere os engei ou, alle-
garl~o que não prestavão. , 

De todo esse debate nada resultou de positivo 
sobre a época em que foi feita a escada de Am-
bert; nem se pôde saber se o accusado tinha ~eito 
alguma oufra para si. ~ \ 

Depois d~ longa questão, assentou-se ~te era dif· 
I \ 

I 

<\ 
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ficillimo, se não absolutamente impossível, servil·-se 
dessas escadas sem ter hum cumplice no lugar. a 
que se quer subir, 

Ouvirão-se mais algumas ouh·as testemunhas, e 
enlt·e ellas o General Preval, e o Coronel St. Victor; 
mas seus depoimentos nada adiantárão no conh~
cimento da horrível tt·ama. 

A testemunha Elisa Boubault declarou que mo-
rando ua mesma .casa em que mm·ava o accusado 
La Jlonciere, vira-o na noite de 2:J de Setembro 
recolher-se pela volta· das 11 horas da noite, e di-
zer-lhe que podia fechar a porta, porque elle não 
tinha de sahil·. 

Forão chamados enlão gt·ande numero de teste-
munhas moradoras na ffi!'!Sma casa. Da confusão de 
seus depoimentos apenas se pôde colligir que ordi-
·nariamenle a porta da rua fechava-se com. hum sim-
ples trinco, e q~e raramente se usava da chave. 

A testemunha Annette Rouhault, interrogada sobt·e 
as relações que por ventura La Ronciere teria con-
servado em Saumur, e com a casa do General de Mo-
reli , depois de se haver retit·ado para Paris, nada 
pôde explicar nem esclarcc.er. 

O advogado Can·cau declat:a que La Ronciét-c 
veio consulta-lo em Saumur sobre os meios judi-
ciaes de fazer cessar a calumniar que lhe altl'Íbuia 
a infamia de ter escripto cartas anonimas. 

Com e'ste depoimento terminou-se a segunda !les-
são ás 6 h01·as da tarde : havia principiado ás 1 1 

da manlr 

12 
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'l'Ei~CEUlA SESSÃO. 

Os debates desta sessão forão interessantíssimos: 
a primeira testemunha então ouvida, foi hum vid1·a-
eeiro que havia posto hum vidro novo no lugar 
do que se havia quebrado no quarto de Mlle. de Mo-
t·ell. Elle declarou que o buraco do "idro quebra-
do teria 4 a 5 polegadas, e que por tanto difficil-
mente se poderia por elle introduzir huma ~ão de 
homem, e que quando se o tivesse obtido ; e se 
houvesse passado o braço , impossível era alcançar 
a aldrava p.ara abrir a janella : alem de que o vi-

.clro lhe pareceu quebrado de dentro para fóra, e 
confirm~-se ,nesta opinião por ter achado alguns 
fragmentos -no lado exterior da janella. 

Este depoi~en~o excitou prolongado debate; va-
rias testemuuhas fopão ·ouviúas pa1·a esclarece-lo; · 
huma dellas, o Snr. A1k.ermari, impugnou-o directa-
mente, assegurando vira o vidro quebrado, e que 
déra larga passagem a hum braço por mais g1·osso 
que fosse , e que mui facilmente se podia alcan-
çar a aldrava. 1 

Foi depoi~ introduzido o arc~itecto por quem 
se tinha mandado examinar a casa do General de Mo-

. rell, .e a de. f a Ronciere, e levantar as pla'ntas del-
la~: Dando çonta de sua missão, elle declarou que 
'tendo minupiosamente indagado tudo quanto po-
deria explicílr, e facilitar a entrada na camara de 
Mlle. de Mo'rell nem hum signal descobrio que lhe 
mostrasse q11e se tinha descido do sotão l ou do te-
lhado, e que i~almente nenhum vestilio de es\ 
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cada ou de corda lhe mostrou, que se tivesse 
subido da rua p~·a essa. camara :· ·qualquer meio 
que se empregassef, qualquer caidé!-do 4ue se tivesse, 
indícios traidores"'havião ~e ficar·, e. não esc-apa"' 
rião ao severo e . minucioso exame a que procedeu. 

Varias perguntas lhe forão feitas para se ~Saber se 
por este ou por aquelle modo ' então l~mbrado' 
potler,-se-ia. ter effeituado a ·entrada sem dei:tar 
Ycstigios: a testemunha, com muita clárt:za, mostra v à 

immediatamente a imJ.lossibilidade do meio que se 
apontava. 
-. Quánto á casa da residencia de f,a. Ronciere, ae-
clarou que era absolutamente impossivelsahir pela 
}anella. 

Forão introdut:id'os os tres peritos aos quaes .sê 
havia encarregado o exame, e comparação da le-, 
tra das cartas anonimas, combinada com a letra. de 
La Ronciere e com a de Mlle. de J)1orell. Depois dt>. 
apresentarem os princípios que os guiao nesses exa-
mes, depois de terem protestado do M.idado rigd-
•·oso , da r~ligiosa attenção com que procedêrão ná. 
execução deste seu dever, elles declarárão que es-
sas cartas óão podião tet' sido escritas por La Ron-
ciere, e que n'lostravão teretn sido feitas pela pro-
pria mão de . Marià de Morell. 

Prolongado· debate originou-se pat•a que explicas-' 
sem de: onde lhes vinha esta convicção : elles de-
senvolvérão toda a theoria da escrita e da falsí-' 
ficação das letras, e procurando inlciat' os- Juizes 
nesses mysterios, fizerão-lhes vet· o typo caracteris• 
tico da ~tra de Mil e. de Morell nos bilhetes anonimos. .. 
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· A testemunha Ar~bert impugnou ·fortemente -es-
sas declarações: elle procurou mosh·at· na leh·a 
dessas cartas · o typo da letra de La Ronciere, dis.;. 
farçado sim, mas não inteiramente mudado. Além 
de que La Ronciere era geralmente conhecido por 
sua ltabilidade ein copiar os desenhos os mais dif-
ficeis sem ter apprendido os prin'cipios desta arte-. 

O resultado desta circunstanciada e minuciosa 
contestação foi cada hum ficar em ·sua ·opinião,: 
·os tres peritos coufirmárão que a letra et·a de Mlle .. 
de Morell, Ambet·t que era de La Ronciere. 

Forão então ouvidos cinco Medicos, e huma Partei-
,ra. Elles confirmárão o que dissemos na nossa narra-

. ção sobve os padecimentos de 1\'Ille. de 1\'lorell. 
Em seus deli riios, possuída de h uma idéa fixa, fre-
quentemente repete: «~homem vermelho! o homem 
vermelho! ma·rão meu pai! • Seu pulso dá então 120 

pulsações em cada minuto; ella nada ouve, n1da 
vê; nada sente: cobrando, como pot• milàgre '· suas 
faculdades intellectu.aes ~apenas cessão esses;. e en-
tão não conse~_va idéa alguma d~ tudo o que sotft·eu.-
• O Dr. L'H~rminier e a partei ra declarão terem 
visto po gra1,1de labio direito huma cicatriz o].:>longa 
esbranquiçada~ resultado de alguma ferida feita com 
instrumento . ~gudo e cortante (faca , tisouqa , ou 
canivete). Vit·ão sómente essa cicatriz; a segun~a, ou 
porque fosse muito interna, ou porque na realidade 
não existisse, . não foi descoberta, nem examinada. 
: Eis o que :,;e passou nesta terceira sessão. )\ro ... 
mettendo tão felizes . resultados , veio confundir , 
e baralhar m!lis o processo. As trevas mi~el'iosas . -

•• 
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tomá1·ão-se mais densas, em vez de se dissipat·em , 
apezar das indigencias e habilidade dos juizes , e · 
dos inquiridores. 

QUARTA SESSÃO. 

Nesta, sessão ouvirão-se ainda grande numm·o de 
teste~unhas; mas éllas apenas vierão abonar o ca-
ractei· e a moralidade de La Ronciere : passando 
em silencio os seus depoimentos, não podemos dei-
xar de notar o da testamunha Mongolfiet·, fabri-
C!inte de papei. 

J?epois de ter examinado com muita oit·cunspec-
ção e vagar o papel das cat·tas anonimas , depois 
de o tet· confront.ado e comparado muito tempo 
com huma escrita de Mlle. de 1\'lorell, elle decla-
i·ou que o papel e•·a o mesmo sem clifferença al-
guma , e quasi que poderia affirmar que tod? elle 
pertencia á mesma resma;- que talvez houvesse 
Mlle. de Morell comprado algum caderno, e ouLTa 
pessoa, immcdiatamente depois, outro caderno.;-
nias que o papel, clle o repetia, era o mesmo, 
inteiramente o mesmo. 

Examinando depois o papel do bilhete lançado 
dentro da seje do General, elle declat·ou que este 
era muito ordinario, das fabricas do A uvergne, c 
que delle fazia-se a maior pat·te dos livros de re-
gish·os. 

Não havendo mais testemunhas para serem ou-
vidas , foi dada a palavra ao advogado do accusa-
dor , o Yfn·. Odillon-Barrot. Damos quasi todo a 
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seu discurso, porque não nos a'nimamos a mutilar 
tão sublime ·peça de eloquencia .• : 

c Certamente se ha hum crime que mereça o ri- . 
gor das leis e o rigor da opinião publica, he esse 
que vos denuncia agora a família de 1\iorell. E não 
será o mais horrível dos crimes, esse que ataca a 
irlfancia~ ·a imiocenciaj que se envolve no .véo do 
mystcrio, que escolhe seus cumplices entre os cria-
dos da família,· que d~estarte envenena os lares do-
rile.sticos? e~se que; qnasi certo da impunidade, 
obriga sua ~ictima a soffret·, e a calar..:se ?_. Pois tal 
he o despotismo da prevenção publica, que o seep-
t:icismo espera esta victima no seio mesmo dos tri-
bunaes . entfo sua hesitaçãó em reclamar justiça, 
o ·tempo que decorreu antes de se queixar, tudo 
lhe he ar~a contraria. Se a vil·tude a mais pura 
não foi seu apanagio, invoca-s~:: seu comportamento 
anterior, Ia,lça-se·lho em ros~o. Se foi hum anjo 
de virtude, de, pureza, a calumnia vai espera-I'\ na 
audieJ}cia' a calumnia' esse estupro moral, m'ais 
horrível ainda ilo que o estupro mat~rial. Estaca~
sa, senhot·es, h e a causa de to~as as famílias ., po\o 
isso vede, cqmo anciosas esperão o resultado! Ou-
vindo vossa decisão, (.eu estou convencido ) ellas 
dirão: - silll i~ nossos lares são inviolav ·s. 

« Snrs. Jurados, he á vossa consciencia que me 
dirijo. Eu, cpja vida inteira foi consagrada á defeza 
dos accusadps, vejo-me hoje, . por lmma triste · ex-
cepção , feito accusador. Mas · não me esquecerei 
que fallo cqntra hum réo, quero por isso que sua 
condemnaçãp resulte das provas, e ,nã' do movi~ 
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mento· das paixões : vou rapidamente .fazer-vo& ~ 

exposição dos factos , narl'ar-vos a histot·ia de mi- · 
nha convicção. 
·- « Snrs. , vós vistes a família de Morell : vistes s1,1as. 
dores, sua!\ angustias .. Ah I tal não foi •seu antigo 
estado. Antes de I854 seu chefe era hum. ·dos offi-
ciaes mais acreditados do exercito Francez, notavel 
por sua energia , por sua resolução, por sua cora-
gem civil, de que deu s~bejas provas na revolução 
de Julho. !Hme. de · Morell residia em Paris ' · é · 
só ia para SaumUl' na épúca da inspecção dá~ 
escolas, fazer as honras da casa de seu marido. 
Em Agosto de 1 H 54, sua filha, seu filho, h uma aia 
Ingleza, e vaFios criados a acompa'l)hárão. J'o- ' 
dos· o.~ officiaes forão convida<los para as partidas do 
Geoeral-; todos~ que huma exêlusão teria sido in-
jut·iosa! Havia então em SaUJllUr o filho de h~m 
honrado Tenente General, o qual.~inha pessima rf'!-
putação e11tre seus camaradas. Snrs., eu uão gosto 
de ;perscrutar a conducta anterior de hum a~c\}sa
do : ·nias aqui foi o acçusado mesmo que attribuio 
á sua má reputação a'i susp,eitas q:u~ sobre clle 
pesárão ,; por huma espantosa contradicção foi o ac-
ersado. mesmo qu·e invocou em seu 'abono teste-
Iflunhas de sua moralidade: devo pois igualme~tc, · 
máo gFado meu, examinar seu comportamento • . 

• ··se fez conf\ssões exl.raordinat:ias, que nada t:X-
plica, a que não póde dar intrept·etação razoavel, 
dizem-vos : - he porque tinha .má. rcputaçã_o, he 
porqye temia. as consequencias que essa má repu-
tação fa~a · pesar sobre ell.e, ,se. ~s$e negocio fosse 

• • 



levado â pt·esença dos tdbunaes: ,_ H e por tanto sua 
reputação o· elemento desta causa, que a accusa-
ção não póde ·abandonar. . 

a Mas entendamo-nos; a · reputação de La Ron-
ciere não era essa rep11taÇão de ~ máo moço -
no sentido que se lhe dá nos presídios militares: 
Vós ouvistes aqui esses offi.ciaes , cuja lealdade , 
cuja franqueza e energia constituem o nobt·e cara ctet· 
do exet·cito Francez : elles vos disse rã o, que moças, 
e dividas erão defeitos desculpaveis: não forão es-
ses· por tanto que derão má reputação a La Ron-· 
ciere; não: foi hum cat·acter duro, crueldades fria-
mente combinadas , o opposto da dissipação. Elle 
não era / jogador, não frequentava OS· botequins, 
não partilhavil os devertimentos de sens camaradas. 
Donde depoi~ lhe veio essa ·má reputação ? 

Na idade. de' 29 ànnos La Ronciere tinha da-
do baixa de 7 regimentos, havia sido destenado 
para Cayennf!. , tinha amargUI'ado a existencia ·de· 
hum pai hoqrado . . . Quereis saber quaes f01·ão as 

I 
caus~s: de tanta se\;eridade ? 

1
Forão actos de crue~ 

dade. Não fof huma insubo~·dl!t ~ção contra seu 
superiores, nilo: foi hum soldado atrozmente es-
pancado, hum moço de cavalherice ferido cem hor-
rível violenciéj., hum camponez calcado ad pés , 
lmm cavallo rost~ a galope 'no meio·~ de mulheres 
e crianças , h '\1m 111. ai r f, revestido de sua faxa, gros-
seiramente insultado! .. Ah! não me espantou o Snr. 
Ambert", quapdo disse que tinha rompido sua in-
timidade com de La Ronciei-e, não por cau.sa de 
suas dividas ; não por causa de suas am zias: foi 
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por causa de seu caracter que elle o rejeitou longt 
de si. Seu caractet· era conhecido, adquit·ida sua 
reputação : quando a noticia das cartas anonimas 
chegou aos officiaes, hum~ voz unamime excla-
mou: - foi La Ronciere. -Eis pot·que La Ronciere 
se achava isolado no meio de seus camat·a<las ; 
comtudo o capitão Jacquemin vê melhorar-se sen-
sivelmente o comportamento de La Ronciere: dá 
conta disso ao General Morell; este, feliz de poder 
proclamat· esse melhoramento do filho de hum Te-
nente General, vence as repugnancias de sua espo-
sa, recebe-o em sua c'asa, senta-o á sua mesa." 

Aqui Odillon-Barrot lembra a conductade La Ron-
ciere nesse jantar; as palavras que disse á l\llle. de 
1\lorell. u Certo (continua), essas pala H as devião des-
pertar o mate mal desvelo: ao mesmo tempo, cartas 
anonimas inundão a casa do genet·al; as palavras ue 
La Ronciere reprodnzem-s~ nestas cartas; á custà da 
filha, hum principio ignobil tenta lazer sobresahü· 
a mãi, presta-se-lhe ignobil homenagem com inten-
ções iufames. » 

O advogado pinta as circunstancias da recepção da 
carta que convida 1\lme. de 1\'lorell para huma confe-
rencia (•·endez t!OIJ.I); elle rept·esenta o genet·al resolvi-
do a expulsar La. Ronciere de sua çasa, na noite de 
~ 1 de Setembro, ordenando-Ih~ ,que sabia para nunca 
mais voltar; e La Ronciere, em vez de se mostrar 
sentido por hum a tal injuria, sahindo sem dar hum a 
palavra, sem peuiL· h uma explicação. O general, es-
pantado ·deste silencio, volta para o salão dizeudo:- l 
Não que o outra prova de seu crime.-E na vet·di. 

{J I 3 
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de, havia neste silenc'io tão expt·essivo, tão energico 
a primeira confissão de huma consciencia culpada. 

u Então suspendêr·ão-sc as cartas anonimas, mas 
este silencio momentaneo encobria horríveis projec-
tos, não era huma justificação pura diante de teste-
munhas o que queria La Ronciere: ~l'a a vingança , 
era hum crime! Esse crime elle o prepara com huma 
infernal combina.ção. Havia nessa família hum pai 
que o tinha insultado; elle queria vingar-se! Havia 
huma mãi que tinha desprezado seu atpor, elle queria 
vingat·-se! Havia huma donzella pura e innc.cente 
que alraiçoára seus ultrajes, elle queria vingar-se! 
Havia hum militar que esta família estimava , elle 
queria vingar-se ! 

c Na noite iJe 25 de Setembro, pelas duas horas 
da maÚI'Ugada, hum homem penetra na camara de 
Mlle. de Morell; sabia que nesse andar apenas dormião 
duas mulheres I'! h uma cri;n ça·, que não havia homl(m 
nenhum para temer : elle quebra hum vidro, abre a 
janella, salta no quarto. A mísera donzella, por hum 
instincto de conservação, havia-se precipitado fól'a d 
sua eam<J; com huma cadeira repulsa seu infame 
aggressor. O ~iseravel aperta com huma corda sua 
cintura; mordf!-lhe os braços; e furioso pela resis-
tencia inesperada, sem duvida para que acreditem 
que o crime havia sido consummado, félz-lhe feridas 
horríveis na pjirte a mais secreta do corpo. Então o 
grito doloroso da victima desperta sua aia . . o indivi-

• duo a deixa; safta pela janella, dizendo para seu eum-
•Pfice :-segur~ bem na escada. - • 

Odillon-Barrot continua a sua exposição\ falia do 
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áuello d' Estouilly, •·ep1·esen ta La Roncie1·e supplican 
do a d'Estouiily que não entregue as cartas anonimas 
ao olho scrutador da justiça, d'Estonilly respondendo: 
-Desgraçado! exijo que vos reconheçais autor das car-
tas anonimas, e que vos retireis de'Saumur esta noite. 

• Assim, continua o advogado, he o vencido, he o 
ferido, que dieta condições a seu vencedor! e o ven-
cedor as acceita humilde! Ah 1 Srs. desçamos ao 
intimo de nossos corações, haverá algum de nós que 
declare hum a mentira, sendo exigida com tanta in-
solencia? Não, isso offende a razão, 1·epugna ao 
bom senso. Qne! neste ensejo La Ronciere não mos-
tra o menor sentimento de dignidade, nem o menor! 
Que ! vos chorais quando se parece duvidar de vossa 
coragem ; e não chorais · quandó se vos impõe con-
dições vergonhosas ! vós assignais tudo, consentis 
em tudo!" 

o I 

O elequente patrono rep1·esenta depois La Ron-
ciere fugindo de Sa:umu1·, escondendo-se em Paris: 
as cartas anonimas cessando, até que expul13o da 
casa do general , o accusado Samuel vem ter com 
elle nessa cidade , e combinão novas tramas. O ad-
vogado continua assim: u E depois, quando se tem 
concordado com Samucl , combinado novos planos, 
quando por elle se sabe que o general esta resolvido 
a calar-se, então volta o animo, cessa o pavor, con-
tinuão as cartas anonimas, continuão os ameaços 
insolentes, com o fim de aterra-lo mais , e faze-lo 
assim perseverar no silencio. » 

Aqui Odillon-Barrot explica esse sentimento de chefe'.' 
de familia .que ob1·igava o general a calar-se: ,, i\'! as, 

• 
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prosegué, vos ouvisles a pagina enternccedl:lra .á qual 
esse desgt·açado pai confiou sua dor, suas lagrimas. 
A h ! pe.rmitti que eu v o-la repita ... (Aqui o advo-
gado a proctna entt·c grande numero de papeis que 
estão diante de si, e não a achando diz com muita 
tristeza, e g1·andc emoção : ) mas ,para que procu-
ra-la ; não me he necessario lê-la : eu a sei de c.ór : 
- " O' vct·gouha, ó opprobrio, desgr·aça, lembrança 
" horrível de hum crime que me leva1·á ao tumulo, 
" causando a ruína de toda a minha familia! Terei 
r bastante força para traçar o que eu quizéra que 
u ficasse sepultado no centro da terra. O monstro, 
" ajudado1 por seu miseravel cumplice, assaltou o 
" quarto de minha filha , e apezar dos esforços da 
'' desgt·açada , satisfez os mais fet·ozes desejos que a 
« brutalidade póde inspirat· ; não tenho forças para 
a continuar. Vomitado neto inferno para nossa des-
" truição, esse demonio teve a crueldade de gabar-se 
u de seu criJt1e , a barbaridade de instJ-uit·-nns cfas 
« horríveis particulal'idades de seus attcntados nas 
u cartas que fecho com a presente declaração. 
u E pat~ não deshonrar publicamente minha des-\ 
u g1·açada filhq, foi-me forçoso devorar tudo isso, spf-
« frer mil mor~es, mil tormentos, satisfazer aos deve. 
" res de minha, profissão, presidir a festas horrt;veis .... 
• 1\iaria, cara c preciosa victima, anjo de pureza, 
u esperança !Tp tua familia , orgulho de teus p~is , 
" cordeiro innocente, que a traição degolou, se o 
" mundo te rcpulsa1·, refugia-te no coração de teus 

'o' pais, asylo que sempre ser.,.te-ha franco. !\tas este 
ultimo recu rso tambem te h a de faltat•: sim, que os 
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" tormentos e desgostos vão-me pouco a pouco sec-
« cando a fonte da existencia .... ,, - (A emoção he 
ge1·al, toda ~família de Mlle. de l\'lorell; grande nu-
mero de Senhoras, o orador mesmo, chorão abun-
dantemente .) 

• Sim, eis aqui pm·quc o pai, eis aqui porque a fa-
milia queria sepultar esse segredo nas entranhas da 
ten·a; era preciso fugir a deshonra : sim, que nossos 
costumes absurdos, nossos barbaros preconceit.os fa-
zem a ianocencia responsavel pela violencia de que 
foi victima ... . Forçoso era da-lo es~e baile, presidi-la 
essa horrível festa: forçoso era que ~1lle. de Morell as-
sistisse a esse baile, se quel'ião occultar sua desg•·aça: 
mas esse baile, vos sabeis como ella assislio! ! Jul-
gárão que tinha coberto as faces de carmim ; esse 
carmim era a invasão da doença, a violencia úe que 
tinha sido viclima, o constrangimento que lhe era 
imposto, a úor que ·a atormentava ... Ella assistia 
a esse baile: mas as forças de hum a menina são li-
mitadas : ella desmaiou. . . Esse desmaio Senhores, 
era o triste preludio ria enfermidade com que ainda 
hoje lucia. 

" Comtudo, a força da constituição de Mlle. de 
Morell vai lriumphar, já apparecem successivas me-
lhoras, quando apresenta-se huma carta que .propõe, 

. pa1·a tudo reparar, o casamento da desg1·açada com o 
· Sr. La Ronciere. Esla carta não foi mostrada á jovem 
1\'lal'ia: quando no _dia :nde Outubro, indo deitar-se, 
encontl·a em seu toucadol" hum bilhete: ameaç~s de 
morte contra seu pai, contra sua mãi, contra o que 
ella tem de mais caro, eis o conteudo desse papel.~ 
Horrh' ~is convulsões a atacão. Procurão-na, correm: 
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achão-na, e em sua mão, o fatal bilhete: vos ouvis-
tes a declaração dos Professores sobre esse ataque, ,, 

~ sobre esse delírio: elles vô-lo disserão : nada temos 
visto de mais horrível. , 

O nobre advoga~@ continua ·sua narração ; mostra 
as provocações anonimas multiplicando-se continua-
mente até que a família Morell vê-se t·eduzida a in-
vocar a protecção da Justiça. 

" Que faz então La Ronciere? sem duvida, defen-
der-se-ha ~om energia., sem duvida respeitará a in ... 
nocencia! sem duvida não inventará a atrocidade tle 
huma nova calumnia! Não, elle responde com esse 
ar de pouco caso (apontando para o accusado), com 
esse tom d'e dewrezo:~A rapariga terá tido alguma 
fraqueza·; sem duvida esta prenhe; e querem en- · 
cobrir sua vergonha, attribuindo-ma.-Eis ahi o the-
ma do accusadq: eis ahi o thema da defeza, hum 
novo crime, juntado a tantos crimes ... E he esse 
o brio desses Senhores que julgão que tudo est ' · 
salvo, quando teve lugar hum duello, quando se 
derramou o sangue de hum adversario! Elles vêm á \ 
face da Justiça nodoar a pureza .de h uma virgem; 
destruir , calcar aos pés o seu futuro ! 

,, Eis o que nresenciamos, Senhores. Este syste-
ma de defeza he característico .. Nelle não dcsdpbro 
as grandes insp~rações da innocencia .. Assim só se 
defende hum homem que tem abandonado todo o 
pudor .. He hun;t desatlo que nos faz... Pois bem, 
nos aç.eitamos · t;~sse desafio ... H uma das fatalida-

' des desta causa he que a accusação involve huma · 
. defeza, e podemos dizer a nossos adversarios:-Vós 

\ 

t ) 
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estais sob o peso da accusaçãb de huma menina: 
Se esta menina não tramou \mais odiosa das in-
trigas; se não persi!tio á façel"'"da Justiça ... se essa 
menina não be hum monstro .... vós sois criminoso.• 
- Aqui o Ot·ador muito cançado pede huns instan-
tes de demora; suspende-se a sessão por 5 minutos : 
continua ao depois o Snr. Odillon-Barrot nos se-
guintes termos: 

• Senhores, eu vos apontei a fatalidade· que do-
minava nesta questão: eu me queixei de ser obrigado 
a derogat· os velhos costumes de toda a minha vida, 
servindo esta ,-ez de accusador ; pois bem, eu me 
enganei , sou ainda' defensor ! 

" Entre 1\laria de Mo'rell, denunciando sob a fé do 
juramento , e uo sanctuario da justiça, circunstan-
cias , factos , conversas, que só a La Ronciere po-
dem applicar-se' e este' já assignalado péla sua 
immoralidade, conhecida de todos os seus camara-
das, he mister escolhet· : hum . dos dois tem de ser 
condemnado: a absolvição de hum_ h e evidentemen-
te a condemnação do outro. Temos de defendet· 
aqui a honra de 1\laria de Morell , exposta ás ac-
cusações as mais ignobeis, ás mais infames insi-
nuações. Accusão-na, ella, meninainnocente, vit·-
gem de dezeseis annos, de ter combinado a mais 
infernal das maquinações. Ah ! eu não quero pór 
em parallelo o comportamento anterior de hum 
e de outt·o. Seria mui pouco genet·oso : minha con-
vicção, eu vou faze-la s~ir dos elementos mesmos 
deste processo. 

• Vós ouvistes Senhores, a franqueza, a simplici 

• 
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singeleza df'. suas palavras. Eu concebo que 
com algum costume, algum estudo, se possa imitat· 
os soluços, macaque .. 1r extasis, e venha-se en1ão re-
presentar huma comedia no templo da Justiça : 
mas alta! descubristes em suas palavras alguma cou-
sa que atraiçoasse dissimulação, revelasse artificio? 
Não; ella v o:; disse, e persistia· em dizer:-Sim, sim, 
eu reconheci, reconheci na terrível noite, e re-
conheço ainda agora a La Ronciere . -E no entanto 
dirige-se contra ella a mais terrível das accusações ! 
diz-se que combinou hum a . trama infernal ; que 
ella tinha, ella! pedido h uma conferencia á sua mãi 
sob o nome de hum official, que zombára das per-
plexidade~ de sua família, que levá1·a dous extranhos 
a combaterem-se; que se mostrára satisfeita quan-
do correu o s~ngue d6 hum home~; que iriventá-
ra em fim a mais odiosa das fabulas; e depois , so-
bre esse montão de infamias , de imposturas , ella 
e le,·anta triumphante, e sua frenetica alegria en-

toa l1ymnos satanicos ! Eis-ahi a monstruosa fabu-
la que se construio com a declaração dos pel'itÓs 
encarregados de examinar a letra das cartas ano-
nimas. » 

O advogado apresenta aqui longa demo · stração 
dos erros des~es exames, da incerteza de s'uas de-
cisões, e conclue dizendo com o Snr. Dupin:- He 
difficil conceber como os peritos ·podem olhar huns 
para os outros sem se rirem ... -Depois de ter re-
futado a dec~aração dell , o nobre advogado con-
tinua: 

u Mas ha, Senhores, hum outro exame que devei& 
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fazet·, hum outro exame que da,-' infalliveis c inevi-
taveis resultados, e esse exame~· o exige senão intel-
ligencia, e sentimentos. Esse , e o exame moral; 
consiste em reconhecer os esc 'ptos. de hum home~ 

· por seu caracter, em a~evinh -lo por suas palaVI'as. 
O estilo he todo o homem: he facil furtar a letra 
de alguem; mas não seu estilo. Este he filho , d~s 

costumes, dos habitos, do comportamento daquelle 
que escreveu. 

" Vamos pois a esse exame mm·al.-As cartas ano-
nimas seráõ de Mlle. de Morell ?-Senhm·es, 1\ille. de 
!Horell tem 16 annos, nunca foi ao theatro, nunca 
leu novenas: foi nos Evangelhos. que apprendeu a lêr. 
Nemiamente severa nos princípios da educação de 
sua filha, l\'lme. de M.orell parece que adevinhavá 
quanto esta devia ser pura, para que passasse im-
maculada pelas tristes provas que a Providencia 
lhe reservava. » 

Odillon- Barrot lê, e commenta as cartas anoni-
mas : e procut·a provar pela educação de l\'llle . de 
1\'Iorell, e por seus costumes, que era impossível que 
escrevesse essas cartas ; que pelo contrario o estilo~ 
a configuração mesmo deltas atraiçoão a alm,a vi-
ciosa, os costumes damnados de .La B.onciere . . 

Depois desta leüura, o advogado txclama: «A h ! 
Senhm·es, se Mlle. de Morell he a autora dessa infet·-
nal correspondencia, se foi ella quem conccbe~t, e 
combinou essa pt·odigiosa intriga, ah! Senhor-es , 
marcai-a com o fel'ete da etcma ignomínia : he o -
mais extraordinario dos monstros que tem appare, 
cido na scena do mundo; he hum ent~ consenito 

I [~ 
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com o crime, hc a ·reação a mais sataniea que pó-
de conceber a deli nte imaginação de nossos dt·a-
maturgos. 

u Depois da accus 'ão era mister escolher hum 
plano de defcza; adm tte-se o systema de negar tu-
do, de negar mesmo aquillo que se havi<!- confessado. 
Accusado do mais atroz dos delictps, La Ronciere 
he preso, e as cartas anonimas continuão a inun-
dar, como d'antes , a casa do General. Sei que 
desta circunstancia ha de a defeza tirar seus argu-
mentos: eu de antemão previno que era tactica 
mui habil para desviat· as suspeitas; direi mesmo 
que essa 1nova combinação era menos infame, pois 
que a legitim~va o instincto da conservação. 

" Senhores, pei concluído esse exame tão necessa-
rio; tudo vos rp.ostra a impossibilidade de attribuir 
esse estilo, essas idéas, essas figuras, essas imagens 
a certa idade, certo sexo , certa posição na Socie-
dade, certa crflnça· religiosa. 

u Ainda majs , não he só a impossibilidade que 
apontei quem proclama o autor das cartas; são o 
factos, factos de que só o accusado era s'lbedor. 

« O autor annuncia seu duello: M"aria sabia desse 
duello? Sabia que La Ronciere tinha brigado com 
d'Estouilly ? ·Sabia das consequencias desse duello ? 

.~ · Sabia de suas particularidades ? Sab-ia que La Ron-
ciere devia aqsentar-se ? Que elle estava obrigado 
a retirar-se dfl Saumur? E depois, essa exclamação 
repentina:-estou satisfeito de vós !-Estou satisfeito 
'de vós , e referia-se, Ambert vo-lo disse , referia-
se a huma conversa particular , de buma conversa 
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intima de que não podia de t1odo algum tet· co-
nhecimento a misct·a donz~lla.llla tel'ia adeviuha-

!~o :s~am~::~a;:ç~:~ia, ~:o~u r:t~f:~~co d:u:óssa~ia, 
a que circunstancias se re a essa exclamação , 
Ambert vo-lo disse : foi La nciere. 

cc Dest'arte tudo se barmonisa, se concilia. E 
essas palavras :- Esses porcos de Saumurianos -
Esses cães de credores , que mil t·aios abrazem -

r 
Essa canalha de gente rica que se persuade ter o ex-
clusivo dos bons sentimentos-ah' tudo isso não apre-
goa o autor das cartas? Impossibilidades de hum lado, 
do outro correlações ! ! Estilo, pensamentos, factos, 
tudo pugna contra o ·accusado, e a favor de .Mar·ia. 

Se estas cartas não forão esct•iptas pot· Mlle. de 
Morell , segue-se que he real o attentado de que 
se .queixa: pois que humas são prova cabal de on-
tro. Faltat·-nos-ha corpo de delicto ? Esta cicatriz, 
que os medicos vos representarão, tera result:tdo de '· 
alguma ferida feita pot· Mlle. de Morell .em seu proprio 
corpo, nas partes as mais delicadas .e secretas ! ! . 
Oh! isto he absurdo! Ignorais por ventura as con-
sequencias dessa ferida? Esquecestes-vos das con-
vulsões que vos pintárão? . Essa doença, esses pade-
cimentos, vós os quizestes negar, ô accusado ! sen-
tistes que erão provas ·de huma terrível convicção 
contra vós, contra vossos crimes ! Assim vós ne-· 
gais tudo? Quereis que vos tragão vossa victima ? 
Quereis contar as pulsações de suas arterias : que-
reis tambem assistir á representação de huma cri-
se.? Não, essa desgraçada menina não t·epresenta a 
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mais tenivel das co edias, não simula as mais tor-
mentosas convulsõe ; o attentado foi real, as· con-
sequcucias verdadei ~ : ella no- lo jurou em vossa 
pt·esença. Reconhece -vos: fostes vós que a assas-
sinastes. Que lhe resp ondeis agora? 

u Que tudo ~oi inventado! Mas notai bem que pa-
ra essa invenção he mister dat· cumplices a essa 
menina; que ella nunca ~ahia sem seu pai, sem 
sua mãi. Dai-lhe pois cumplices , que lhe compras-
sem a corda para apertar-lhe a cintura; dai-lhe 
cumplices para calcular, preparar, adevinhar tudo! 
Força he que essa menina seja hum ente myste-
rioso que adt:vinhe a linguagem, os costumes de ho-
mens, cujà vida he inteit·amente opposta á vida de 

I , 
h uma donzella fie 1 fi an nos! Vós lhe dais por cum-
plices , seu pai, e sua mãi ! Seu desgraçado pai ! 
Ter coberto de infamia sua filha, seu ·amor, ·o 
i dolo de seu . coração! Sua desgraçada mãi! (os so-
luçds ' de sua dôr forão ouvidos neste tribunal ! ) foi 
ella quem prepprou, quem imaginou esse estupr 
e as consequencfas desse estupr~1 ! São absurd<;>s que 
se podem ideíar ~ q;uando se está ~ : mas, pérarite 
os tl"ibnnaes, r!lcua-se diante delles, por hum sen-
timento de pudpr , de vergonha irre~istivel. •> 

Odillon-Barrot, para mostrar a impossibilida&e de 
h . l' . d ' . I ac arem ·Se CUIIJ.P 1ces que a1u assem as, Impostu-

. r as arguidas, pinta a moralidade dos varios mem-
bros da família -de Morell , de Miss. Allen , e ·do 
Snr. d'Estouilly, e continua dizendo : 

'' He preciso, Snrs . Jurados, que condemneis Ma-
ri<i de Mo reli, QU La Ronciere: eis a ' terrível co],.. 
)!são em que vos achais collocados. 

• 
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" Accusado, vossos camat·a~ mesmo declararão 

que fostes o criminoso ... O e~trito ({.e corporação 
devia ter-vo-los feito favorav-ei ' ·.pois bem, ficastes 
só, .. só, só , e isolado ! ! E (\ mo explicais vossas 
confissões, pelas quaes vos p zestes na alternativa 
de escolher entre duas infamias ? Fallais de vosso 
desgraçado pai ? E vós mesmo o humilhastes com 
huma acção vergonhosa, com essa declaração que 
assisgnastes , para obedecer a vosso adversario ! ! 
E depois calumniais vos~a accusadora, porque vos 
pe~suadis que não existem provas de vassos atten-
tados. Não, há hum Deos proctector da innocen-
cia; incidentes felices patenteião o crime; revela-
ções inesper~das nos descobrem a existencia de h uma 
escada de cordas. em nosso poder , e a falsidade 
do alihi que em vosso favot· invocastes ~ As contra-
dicções do vidt·aceiro · e do architecto, dissipá-
rão as impossibilidades em que vos esteiaveis~ -
QUanto a mim, minha convicção he profunda, in-
tima... Seria o mais !nfaus.to dos dias de minha exis-
tencia, aquelle em que eu tivesse contribuído para a 
condemnação de hum ii:mocente. Mas cu repito : 
minha convicção he intima, c certo não me en-
gano , na alternativa em que me acho de ver La. 
Ronciere criminoso, ou Maria autora de crimes que 
physica e moralmen-te lhe erão impossível pt·ati-
car: por isso, não como advogado, mas como ho-
mem, não hesitei emprestar a essa menina o auxi-
lio de todos os meus sentimen.tos, de toda a mi-
nha f01·ça, de .toda a razão, de toda a intelligencia . 
com que me dotou a natureza . 
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' a. Vós estais penJrados, St~rs. Jurados, da impor- -
tancia, da santiA~e de . vossa missão ; vossa de~ 
cisão he esperada cot ancia pela Ft·ança, pelo mun-
do inteiro: não se rata aqui de desgraças parti-
culares, trata-se de ar huma grande lição de mo-
ralidade, de consolidar a tranquillidade das famílias, 
abalada por crimes monstruosos, e hoje desgraça-
damente frequentissimos. Esta causa realisa todos os 
crimes desta época, reune todos os desvarios da 
imaginação moderna. Cada época tem sua mora- • 
lidade, seu typo particular e característico. A liber-
tinagem do Reinado de Luiz X V era hum vi do , 
mas hum vicio disfarçado ; a libertinagem do Rei-

/ 
nado Imperiaf era huma desculpavel diversão ao en-
thusiasmo arqente, ao amor da gloria; mas nos nos-
sos dias ... qãp sei qnem imaginou essa decantada 

. -poesia do crime ... e forão-se buscar emoções nos 
·sentimentos ps mais corruptos, nos vícios os mais 
horrorosos: ~ depois cada dia reproduzem-se cri\!es 
monstruosos, que espantão as famílias , que se 1e-
fendem com sua propria perversidade, que zomb~o 
com todos Ol,i calculos, todas às probabilidades da 
Justiça. 

« Pertence-vos, Senhores, dar hej·e a· todàs as .fa-
mílias hum penhor de segurança, dand huma 
grande rep.aFação á família do General de Morell. 
·.Ella não deve sahir deste tribunal deshonrada por 
·huma senteqça contraria, para que se não diga 
·que ha crime contra os quaes he impotente a jus-
tiça, contra os quaes seu apoio, sua protecção , 
só servem pfl.ra augmentar o esoandalo, pat·a tor-
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nar mais publica a .ignominia ... Snrs. Jurados, vós 
sabereis pt·eencher vossas obri/ações. » · 

Este discurso que durou 4 1oras '/• , foi ouvido 
com buma religiosa attencão: < enas acabou, foi co-• 1 
berto de applausos unanimes · or todos os assisten-
tes. La Ronciere conservou-se impassível. 

QUINTA SESSÃO. 

Continuando os debates nessa sessão, foi dada a 
palavra ao Snr. Chaix-d'Est-Anje advogado do Réo. 
Eis o eloquente discmso que proferio : 

u .Senhores, a Inquisição tinha por maxima, que 
quanto mais gt·ave et·a hum crime, tanto menores 
provas basta vão para a condemnação. Nós todos 
achamos absurdo, perigosíssimo, hum tal principio; 

' e todos involuntariamente o adoptamos. 
u Quando nos contão hum crime atroz, qualesse 

de que nos occupamos; quando no-lo mostrão di-
rigido contra h uma família inteit·a, preparado com 
longa e \nfernal perversidade , · perpetrado sobre 
huma fraca donzella, com ultrages, violencias, cruel-
dades inauditas: cada hum de nós se subleva. E 
quanto mais gene1·osos são nossos sentimentos, tan-
to mais facil he possa pl'eoccupat;ão, tanto mais ce-
·ga nossa indignação. Essas preoccupações que a nar-
ração de huma atrocidade excita, essas preo.ccupa-
ções que tem victimado tantos innocentes, essas 
preoccupações tão furiosamente .. excitadas contra nos-
so cliente; certamente não posso queixar-me dellas. 

« E quem mais do que eu sentio sua terrível 

• 
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influencia ? Quando hum pai desesperado veio 
confiar-me a defe~a de seu filho, eu proferi pala-
vras, de que hoje aEargamente me arrependo, e 
de que lhe peço des ·ulpa. 

c O que ! disse cn ão; eu defender vosso filho ! 
Não, não. Seu crime he abominavel. 1\'Ieu mais 
ardente desejo seria ser o accusador de vosso fi-
lho ; o mais bello de meus dias s({ria aquclle em 
que obtivesse a condemnação de vosso filho! - Ai! 
eis o que eu disse ... Comtudo, Snrs .. Jurados, de-
pois meditei, senti que como arlv_ogado, não podia 
repulsar hum accusado, sem primeiro ouvi-lo: meu 
dever, como advogado, et·a ouvi-lo antes de o con-

/ . 
demnar, de o 1 repulsar, de negar-lhe o apoio de 
men ministerio. Este dever, Senhores, eu o cum-
pri ; ouvi tudo , tudG- examinei, tudo pesei. Inti-
mamente convencido de sua innocencia, venho ago-
ra cumpl'ir outro de meus deveres, communicar-vos 
minha convicção. 

u Venho rlefender hum homem injustamente pe -
seguido por !fuma . família poderosa, inj ustament~t 
condemnado ROr cegas preoccupações. ' 

u Ah ! Senqores, não vos deixeis arrastar pela 
atrocidade do crime: não cancem vossa attencão 
esses prolongados debates; não sentem-se corhvo~co 
na cadeira de Juizes as preoccupações dos particu-
lares. Julgai-nos sem favor, sem odio. Eis o que 
.vos pedimos, eis o que estamos certos de obter 
de vossa Justiça. 

• O Sm. Gl'!neral de 1\'Iorell vivia em Saumur; 
l\'lme. de l\:lol'ell, em Pal'Ís, completava a educa-

•• 
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ção de sua filha. Em 1834 ella foi ter com seu ma-
rido. Em Saumur aêl1ava-se então hum jovem of-
ficial. .. Não vos falia rei de seu pai: que vos im-
pOI·ta que o pai esteja cobert~ com a honra de 18 
feridas, que pobre de dinheiro, seja rico de glo-
ria : não he delle, he de seu filho que vos devo fal-
lar. Deveis comtudo sabet· que o Geneml La Ron-
ciére hc hum homem severo e ponctual ; sua se-
veridade pl'ivou-o da confiança d.e seu filho: e o fi-
lho quando cabia n'algum erro, não ia procurar 
consolações no coração de ~eu pai. 

u No entanto esses desvarios, esses erros de moci-
dade até que ponto chegárão ? Hontem o accusa-
dor vos disse ql.1e não gostava de persct·utar a con-
ducta antel'ior de hum accusado; no entanto elle 
perscrutou-a, e calumniou- a barbaramente. Eu não 
adopto tal principio : o comportamento do accusa-
do deve ser examinado. Examinemo-lo. 

tt Elle tinha praça n 'hum rico regimento de Ca-
vallal'ia: contrahio dividas: seu pai as pagou. H e 
empregado n'outro regimento: novas dividas. O pai 
as paga, e diz-lhe:- li-eis para hum paiz onde não 
possais endividar-vos : ireis para Cayenna. - O mo-
ço pede para voltar; volta: e então, diante da fa-
mília reunida , o pai lhe diz: - Já commettestes suf-
ficientes faltas , jà vos tenho sufficientemente pe1·-
doado. Agora, nada mais perdoarei. 

a EntãO elle senta praça n'outro regimento, e he 
enviado para Saumur. Seu comportamento vai me-
lhorando. Eis o que se lê n'huma nota enviada por 
seus chefes ao ministerio da guel'l'a: - Este moço 

J5 
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poderia ser o primeiro em tudo; mas tem hum gt·an-
de defeito : bc estonteado, e criticador. -Assim eis 
a pari e do bem, e do mal... póde ser o primeiro 
em tudo : eis o bem; h e estonteado, e criticador: 
eis o mal' eis o uefcito' defeito qne havia de lhe 
attrahir bastantes inimizades. " 

Em apoio desta asserção o advogado 16 val'ias 
notas enviadas ao 1\linisterio da Guerra sobre o 
compmtameuto de La Honcit'lre. 

" Sem dnvida ainda em Saumut· conlrahio dividas: 
teve amazias : mas cada hum de vós deve repetir 
essas expt·essões caractel'isticas do Snr. Jacq·uemin-
Sejamos indulgentes para hum militar que tem di-
vidas, qué tem amazias.-Fallárão-vos de suas cruel-
dades .. . suas crueldades, e apresentárão-vos em pro-
vas actos de estouvada indignação. 

« lTlas n'huma causa desta importancia ireis procu-
rar provas da moralidade do Réo nas asserções mais 
oU: menos temerarias do accu~;adm·, nas apologias 
mais ou menos suspeitas da defeza? 

" Busquemos antes essa moralidade nas cartas dq 
accusado, nes.sall cartas que a Justiça surprehen-

,deu em seu poder, nessas cartas que clle uunca se 
persuadio que fossem lidas em ,public.o, a que por-
tanto elle confiou os seus pensamentos os ~ajs re-
conditos : exame tenivel ; pois que nellas talvez 
achemos alguma phrase menos pensada, alguma 
palavra que atraiçoe o homem perverso. Ja que 
o accusadot· feve o animo de lér do principio ao 
fim, e com Lautas pausas, e com tanto prazer, 
essas horríveis cartas anonimas, seja-me licito a 
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mim lêt· · lambem extraetos de huma cOt·responden-
cia que desta vez he a correspondencia do Réo. » 

O advogado leu algumas cartas cheias dos conse-
lhos os mais delicados, os mai11 alfectnosos . - « E 
eis aqui (exclama) sua correspondencia intima c 
secreta: eis aqui seus sentimentos os mais recon-
ditos! Que he d'ellas 1 essas calumnias tão apregoa-
das? Que h e dessas mulhues roubadas a seus ma-
ridos; essas filhas t·oubadas a suas mãis? Era-vos ne-
cessal'ia huma crcalura a pat·l.e, hum ente satanico, 
fazendo o mal sem motivos: esse ente vossa imagi-
nação o ct·eou. lUas! quem illudio a esse ponto a 
opinião publica; quem, qnando La Roucicre esteve 
pt·eso, incommunicavel, quem espalhou essas ca-
lumnias, snblevon essas tempestades? Quem? .. Ape-
nas vejo o Coronel St. Victor ... . ao lado do Ge-
neral de lHorell, seu superior ! 

« Trata-se na accusação de hum crime horrível; 
há aqui hum homem estonteado, c criticador; mas 
hum homem imm01·al, infame? Oh! isso não; não : 
vós ouvistes suas cartas, confidentes de seus segre-
dos, e diante dellas, como por encanto, desappare-
ceu o ente fautastico que procreastes, e cu ja mal-
dade excedia a do D. João (t), a do Faust (2). 

«Em Saumut· uão jantares, uão festas; dão hum 
jantar, convidiio-o. E h e hum miseravel, hum se-

(1) D. João bn [l<'•·suna:;cm (assaz conhecida) d~ comedia_ 
- O C01noidado de Por/m . 

(2) F.aust jnsjguc 111agico da m cd i.t idade: os mut.lt;t' no~ rc. ... 
manticos muilu se occupão com IIS~c h c lllCill. 
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ductot·! I Sentão-o ao lado de 1\'Ille. de l\lorell .. 
Satanaz ao lado de hum anjo ! lHas foi por acaso. 
O que ! Acasos em hum presidi o, acasos a par da 
jerarchia militar! Mas elle sentou-se ahi ful'tivamen-
te .. então vai · aproveitar o ensejo; serpente impu-
ra vai no.doar sua victima com sua baba peçonhen-
ta, vai principiar seu papel de con·uptor? ! Não, 
elle não falia: as unicas palavras que profere são 
huma grosseii·a parvoíce, contra a qual protestão sua 
urbanidade, sua cortezia, geralmente conhecidas em 
Cambrai, em St. Germain, em todos os presídios 
em que servio. 

« HatlVerão cartas ::monimas nesta época. Sim; mas 
I 

essa família ( ella o confessa) h e sujeita á desgraça 
de cartas anonimas : já havia recebido hum gran-
de numero dellas, antes de conhecer a La Ronéiere. 

u A principiq insignificantes, essas cartas vão pro-
gt·c~sivamente alterando-se, e acabão com o. qt1e 
há de mais nepro, de mais infernal nos modernos • 
melodt·arnas. Quando receb~!!i'io as primeiras car- , 
tas anonimas , I~ a Ronciere não estava em Saumut·: 
porque fatalidade attribuirão-lhe as cartas seguintes, 
que erão apenas a continuação, a segunda parte das 
primeiras. Porque ? foi porque huma dessas cartas 
pedia h uma conferencia .... E na hora ma cad<;t, 
abrindo-se hum a janella, vi o-se passar La Ronciere; 
e por esse tão frívolo indicio a familia de Morell se 
convence que La Ronciere he o autor das cartas: 

• Es~a conducta infame, .esse calculo profundo, 
atroz, devem offerecer huma compensação aos in-
numeras perigos de que estão rodeiados. He pre-

• 
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ciso motiva-los em fortes interesses. E quacs são 
esses interesses? Elle amava Mme. de Morell. B~m; 
em rigor eHe pôde illudir-se , esperar mover seu co- . 
ração, vencer sua severidade de Senhora honrada, 
de mãi virtuosa. Para obte-lo, vejamos o que faz .. 
Nas suas visitas nunca falla a 1\ime. de Morell, nun-
ca lhe mostra esses cuidados; essa devoção que ma-
nifestão o amor: Não , elle serve-se de cartas ano-
nimas, diz, de sua filha, quanto se pó de dizet· de 
u1fame, de injul'ioso.-Ella he feia, he tola !-Não.! 
La Roncicre nunca amou Mme. de Morell ; se a 
amasse, opposto, diametralmente opposto houvera 
sido seu procedimento. 

" Mas J,a Ronciere queria casar-se com l\1lle. de 
More li. Sim? esse interesse h e grave, poderoso; po-
dia decidi-lo a muitas cousas. Mas para isso, seu 
primeiro cuidado devia ser alcançar o amor de Mlle. 
de Morell: pois bem; tudo quanto he necessario 
para fazer-se aborrecido , elle o faz; elle lhe escre-
ve:- Eu vos detesto, e adoro vossa mãi ... amai-me. 

«E depois do horrível attentado, em vez de pedir-
lhe perdão, de joelhos, prostrado a seus pés, elle 
tira gloria, faz tropheo desse crime: Esse monstro 
que quer sua mão, lhe diz: - Eu vos atormenta-
rei em quanto existir: casar-me-ltei comvosco, e 
esse casamento será ainda vingança. Esse mons-
tro, que deve queret· ser amado, lhe escreve:- Eu 
não ViJS amo, não: o q~1e quero h e vosso dinheiro ... 

u Assim elle terá feito o mal sem motivos, sem in- _ 
teresse, á moda de Satanaz só para fazer mal. E 
depois elle passará seu tempo a imitar, a copiar a 
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letra de l.Ullc. de l\Iorcll, c imita-la tan bem que 
chega a illndir· olhos perspicazes. E como há hum 
moço, hum moço (Dcos me livre que dahi deduza 
Gousa alguma contra 1\lllc. de I.Horell), hum moço, 
que tem o privilegio não do amor da donzclla .. mas 
cmfim que he bem recebido pelo General e por 
toda a sua família, elle que1· igualmente vingar-se, 
e lhe escreve, elle falsa do: -Furtei a letra de ~llle. 
de ~lOL·ell, mando-vos essa amostra do que sei fa-
zer?- E~tão para que a fmtastes ? .•. 

a Demais, elle, que quer· se1· incognito , assigu a 
sempre com as iniciacs de stn nome. 

«Mas notai que he preciso dar-lhe hum poder in-
visível, ~istcrioso, hum espírito familiar, que ser-
vindo seus pt·ojcctos, lhe revela as acções mais re-
conditas dessa falililia. Deitão-se hixas? O espirilo 
está presente, escreve-se, deitastes bixas .. l.Ur·. de 
;\-lorc\1 rctira-s.e para o seu gabinete, escreve ao Snr. 
Gisquet: o espírito está presente, huma carta auo-
.nima diz immediatamcnle, c,scrcvestes ao Sm·. Gi~
quet. Oh ! na verdade tudo isso h e incl'ivel, isto tu-
do excede ás invenções dos dramaturgo~ m,odernos. 

« Tronxerãq .comnosco duas outr'\s victimas, de-
rão no-las por eumpliecs: nem huma testemunha, 
nem h uma, nos disse: -eu vos vi juntos. 

a Estes dou~ cumplices são de~pedidos da casa do 
General; o commercio anonimo continua; e nem· 
hum dos criados da casa nos veio dizer: - offerc-
cêrão-me ouro, eu aceitei-o para vos atraiçoF , 
para vos enganar;_- nem hum dos c dador; da casa 
uos veio dizer: - offerecérão-me onro, mas cn r e-

• .. 
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jeilei-o para. não vos atraiçoar, não vos cuganar. 

u Sim, ouro; porque só ouro podia pagar essa iua-
balavcl fidclidaue ao cl'ime; e esse misero J,a Ron-
ciere apenas possuia ... com vem confessa-lo ... qu;:l!l-
do foi preso~ achou-P.e-lhe na algibeira úous ft·an-
cos (t) . 

« La Ronciet·e eslá preso em Paris, a.mbos os seus 
suppostos cumplices estão em Paris: por tanto he 
de Pal'is que taes cartas devião ser cscl'ilas: na-
da; essas cartas são distribuídas pelo correio de 
Saumur, o timbre dellas h e o do correio interiot· 
de Saumur. Quem não vê por tanto que he em 
Saumur que existe o foco de todas essas cartas 
anonimas . 

" E observai que nessas cartas elle declara que 
~egará tudo; e no entanto, nellas mesmas confessa 
tudo, confessa mesmo o nome de seus cumplices. 
Notai que nessas cartas, elle se assigna por exten-
so; então, pela primeira vez, seu nome apresen-
ta-se escrito por extenso .. . e a,presenta-se com hum 
en·o de orthographia, R oncúJ•·p está escrito Ron.•ii!N .. 
Foi de proposito para nos illudir, diz a aecusação . .. 
Para vos illudir, quando teve o cuidado de revelar-
vos todas as eircunstancias tle seus edmes, até _mes-
mo o nome de seus eumplices? 

c Oh sim! tudo he absmdo, sim abs~o~rdo, nes-
sas cartas, nessa aceusação. 

u Até aqui tudo tem sido inverosímil; a mesma 
inverosimilhança continua. :Esse bilhete anonimo 

( 1) Dous francos equivalem ~ . h uma pataca em prata. 

li) 
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lançado no coche do General quando embocou a 
t·ua Belle-Cbasse! ! Ninguem sabia da hora, do dia 
em que sahirião a Paris; era em fins de Dezem-
bro , et·a na força do invemo , e devia-se suppôr 
que o coche viesse fechado. 

« Perto da cidade, Mlle. de Morell pedio que abris-
sem h uma portinhola, chega-se, e no meio dessa 
população tão agitada, Mllc. de Mo reli, que viera 
até então calada, muda: grita : - quebrárão-mc o 
braço. ,_.A seus pés acha-se hum novo bilhete· ano-
nimo... La Ronciere estava preso; e comtudo 
achou hum agente, hum agente ... (como me expli-
carei?) hum agente foi-se collocar, á espreita do 
coche, rio ca1~to da Rua Bellechasse .. Ahi há hum 
corpo de guarda, que poderá prende-lo, apenas se 
ouça o menor grito na caleça ... E ninguem vio 
esse agente invisível, nem fót·a, nem dentro do 
coche: foi hu~a páulada, que Mlle. de Morell pre-
tende ter levado, e ninguem vi o nem pá o , em 
homem ... 

" Esse bilhete acha-se escrito- em papel mui suju 
com tiuta mufto ruim ... Comtudo, tinta, papel, he 
o que não falta nas prisões. E quem, vendo esse pa-
pel amarella1o, não julgará que foi furtad a al-
guma cosinhtjira, e escrito com a tinta immunda 
de a'lguma ta~erna das estradas ? • 

O Orador rntra ao depois na analise das cartas 
anonimas conwaradas com as de La Roncierc: mos-
tra huma mlfltidão de dessemelhanças minuciosas 
entre ellas, spbre tudo na orthogtaphia : La Ron-
ciere escreve ;muito errado; as cartas anonimas são 
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de rriuito exactu orthographia; depois de longas de~ 
monslt·uções a esse respeito o advogado continua : 
" Assim de repente, por huma subila illuminação, o 
Snr. J,a Roncict·e adivinhou as regi:as tão compli~ 
cad:.is de nossa Órthographia ! " 

De tudo isso o 6rador conclue que La Ron-
cierc não podia,- só para perder-se,- sem mo-
tivos, -sem interesses; -escrever essas cartas ano-
nimas. 

Quanto a não ter pedido explicações ao General 
de 1\lorell, quando este o expulsou de sua casa, 
o advogado explica-o como o Réo explicárà em seu 
itilcrrogado' e uiz que assim devia obt·ár tpdo o 
homem tímido, todo o homem que não tivesse essa 
coragem brutal de que deu mostras o Snr. Am-
bert (t). 

" Não se dá ouvidos a hum Réo que confessa-
se culpado, era maxima antiga, contra a qual so.u 
o primeiro a protestar: não; a confissão do Réo 
h e gt·ave indicio , for I issima presumpção. 1\las exa-
minemo-la, essa confissão. 

4 Accusão-o de set· autot· das cartas anonimas .. 
Confessa elle ? não. Elle pede, chora, põe-se de 
joelhos .... para que? para protesta1· que he iuno-
cenrc. Dizem-lhe : hum militat· que csct·eve car-
tas anonima.s he infame; elle não abaixa os olhos; 
- Sim , he hum infame - eis o que responde. 

(•) O Snr. Ambert, em seu depoimento, initon-sc a ponto 
de chamar o Ré" em dnello se sahissc absolvido; julgam.os 
que foi a essa circun5tanci11 que se t·el'erio o Advogado, 

t6 
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~fas Linha conlrahídu dividas ... ~ua moeitlade havià 
sido tempestuosa, ... seu pai jú lhe Linha perdoa-
do muitos erros ... nem hum mais lhe seria perdoa-
do ... Vai ter hum duello, e protesta que h e inuo-

- ccnte ... Sahe victorioso, protesta que h e innoeen-
te .. ~Confessai, diz-lhe d'Estouilly, e tudo àeaba.-
Sou innocente, responde La Roneiere. 

- lllas assignou livremente huma confiss~l:o ex-
plicita.-LivJ·ementc ? .. Eserevião-lhe (as cart.as es-
tão presentes), escrevitio-Ihe;- Se não confessais, 
vai rcnnir-se hum conselho de honra, sereis ex-· 
elniclo do corpo com ignomínia. -Eserevião-lhc :-
Trcs peritos cxamináriio a letra das cartas anoni-
:mas, declaráriio ser vossa: sereis condemnado a 
cinco annos de galés.- Ellc chora, elle se deses-
pera, ellc parece huiu louco ; c dizeis que està 
livre ... I~vre. 

· « Se os totmentos physicos anancassein confissÕdS 
a hum desgraçado, se este depois vos gritasse: mcn 
l)eos I eu SO\I innocemtc! - cliricis q11e este homem 
he lléo confesso? e agora qnaudo l_ormeulos mo-
J:a~!s dilacer<.\rão hum infeliz, enloquecêrão-uo, 
qn(lndo se ameaçou seu nome, o nome de seu vc-
tho pai, de infamia c de ignomínia, dir~is que 
elle he lléo confesso?... \ 

« i\llle. de lUoreU dormia n 'hum segundo andar, 
a seu lado. illiss Allen: em outro quar-to seu jo-· 
vem irmão. Ahi introduzia-se La Honciere. Para 
qne ? Elle que nunca lauçon sobre essa donzclla 
uem hum oll1ar de amor, nem hnm olhar de com-
Cltpiscencia I Vai vingar-se ; vingar-se ü moua de 



123 ~ 
.Satanaz, maculando, aviltai1do à filha daqnelle 
que o ullt·ajou! 

"!\las antes de tudo, s01:ia ellc? Prova-sé q11ç es-
teve em outros lugares; que o virão uo thealro, 
.qne ahi conscnou-se tranquill_o, soccgado; dis~e
rão-o varias testemunhas do s~tmmariQ (in!!lruction ), 

« Para el~eituar o crime, para perpetrar o atteu-
.tado, deveis dar-lhe cumpliccs, hum pelo menos .. 
Pois hei?-! procurastes;_ nã? poupastes trabalho c 
csforÇ!)S; pot· espaço de oito mezes vos cauçastcs 
debalde ... E eis que no fim dos oito mczcs, fos-
tes achar huma .testemunha, a primeira, e uuica .. 
o Criado . do Senhor . llcc$m:, do ,amigo da éasa , 
.o ct·ia<:[o que vi o as dôres' as ansustias da famí-
lia ... essa tcslemunlltt aprcscuto-se finalf!1Cnté di-
zendo: uAt.é agora tenho-me colado; ogora qm:l'o fal-
lat·. A'~ g horas da noilt~, vi, na vqssa porta, hum. 
~udivlduo com hum Lo~1é, ou ebapéo velho, c cnm 
Jmm capote. A lua estava bastante clara. llcuo-
·uheci La lloncicrc ... Samucl chegou-se P.ilt·a·ellc ... 
o con_versélrão baixo; -eu os vi ;-ouvi então estas 
palavras: - partamos, obscrvão-nos. n 

«Oh! essa testemunha tão importante, esse facto 
.tão gr·ave., só agora foi descoberto'? .. N~o, essa tes-
-temunha oãp hc ·verdadeira: não; oinguem se dis-
farça' cobrindo-se com hum carwtc branco ; uiu-

.gucm conspira n'huma ma pu IJ!ica; ningucm pó de 
·estar em dous lugares ao mesmo t.empo, c L;r Hon- · 
.cicre, essa noite, esteve no tltcatro, cuml•se acha., 
.demonstrado. 

• ~ as tcslel'~1uuhas Rouhau!L ... pobres raparigas f.. 
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O depoimento dellqs h~ a favor d~ Ré~ , ~ r~pnt-. 
são-nas ... São pobres, sem apoio.~. c julgão;-nas 
dignas de serei~ apeçh~ejada~ 1.~ 1\l~s ve_nha llllma 
rapáriga de familia poderosa, ~ rica, s~ja ella accu-
sadora ,; oh ! esta o~vcm-:na : suas palavr~s são, pa-
lavras do Ev3:ni?elho! E eis a ig~taldade pen~nte 

a lei ! ... 
• Pois beQl, essa Annette Rp_uha~.It, que não p.q~eis 

recusar, vio ~ ~ccusado recolher-se 4s ~ 1 horas, 
fechou a pQrla da rua, ~uar~o'-' a chave. l'or, o_nde 
sahio La Ronciete ?. Pela ian,ella? O architeclo, vos 
declilrou qu~ isso e1·a impossi vel. 

"E comQ se entrot' na "'ama1·a de !Ullc. de 1\lo-
rell? Dizei~no-lo, - acct1sador. Vós ~ ' n,ão -sab,eis; nós 
tanibem, 9. não sabemos ; nã:J o s,ou_be mesmo o 
Juiz do summarjo' quando escreve,u que não podia 
explicar cQmo se effeituou e,sse ingresso. 

" Nesta noite havia luar: defr01ite da C;l,Sa há ~mm 
corpo de guard.a. A scntine~la ~~~ d1.1vida ~-s-tava 
dormindo .. l\1as como p.odia o accusado adevi~h~r 
esse somno illegal? E ~scolhçu huma noite de l':Jar; 
e não esperou por alguma noite de escmo '· par;1 
tér assim a pwtecção das t1·evas. ~ 

« Comtudo enfrou-se: subio-se sç_m duvida po.r al-
guma escada de: madeira ? S~rkt preciso tres um-
plices... não se quiz a<J;optat· esse luxo de cu~_pli

ces: foi por h uma escada de corda : mas essa es-
cada devia amarrar-se a alguma cousa , para ficar 
segura; para is~o não basta a :forç~ de; lu~m ho-
mem. Dizei-nos aonde se amarrou essa cscad,a ? ... 

o Essa escada devia pesar sobre o telhado, ou so-

• 
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bre p C<\llO de clrurnho que o g~tan1ecc.: 9 cauo fi-;-
cou intacto; o telitado igualmente. Dizci-uos_, ac7 

cqsad01·, cornQ se fez esse milag1·e: v9s o dc;ycis , 
dcyeis qplica,r-nps t~1do, twlo pt·oyar. 

• Essa escada devia tet· 75 pa.lmos de. co01pdmeoto .. 
Não se pôde fazet· n~hum insta,nt~: algqcn1 yio p 
Réo fazendo-a? niuguern. Quem llJC V(;!nd~.\1 a çor.-
da ne,cessaria. ?· Os fatn·icantes, os mercadores de 
Sa1;1QltU', forão intetrogaÇios; nenhum, d;elle.s ve)lçleu-
lha. Depois do crime, como sumi o-se. c.ss(l ç,ord'\; 
~mde foi escondida? ella não he tão pequena,, que 
llão ficassem algQ!lS v~stigiQs ~e su,a. e~isteuc.ia. Açh~

rão-se? Nenhuns .. 
«E depois para essa, invasi;io, para trepa,r por h uma 

çseada de corda, escolhe-se o -yesluari'o mais l.cve,, 
maili simples~ qqe ma~s facilite. o movimento d.o.s 
:Olembros.'~ Não, elle se. envolve co.m hum cap9tc, 
com hum boné de sol~at,lo de p,olic.ia veymçl,ho. ~ 

traje.s de coqspiradot· <le come.dia~ ~ 

O advogado continua. co.m a, me.sroa irrc.sisLi::-
v~l dialectica, a mostrar. as inver?similhanças do 
attentado, c depois continua; ~ l\'llle. de lUorell acot·.· 
da , ouvindo 'o estridor do vidro que se quebra. V Ç 
o assassino encaminhat·-se para o quarto de sua 
aia, e não grita, não a desperta em quanto h.e 
te.mpo; não a chama em seu soccotTO? Passão-lh.c 
cordas pela cintu1·a: para ql.le? para vcda.r-:lhc SCI\1 

duvida o movimento dos braços; e sctlS br;;t<;os fi-
cão livt·es, e h uma co.rda iuutil aperta-lhe a cit~
tnra. 

~ J:Io~1ve lt~ta ~ o assassino f aliou; h~u'lla ca~eira foi 
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;(tirada: c ll~ll~a disso despertou l\liss Alleu; dia 
11ada ouvia .. 

"Mas e~fim clla desperta, essa niiss A~lcn: há lmm 
as~assiuo no quarlo de sua ama; ]IÜ hum vampit·o 
que bebe o Sangue de sua victima: e vós, uão gri-
1asles, ~l!ss A.l~en, nfi.o clamastçs, socc~HTO? Não; 
uüo gri tasleE. 

" Fiualment~ entr<\Stes ~ onde estava o assassino ? 
vós o uüo visles? cowtudo el~e ~~~:orou-se para dei-
l-UI' lm~na carta em cima çla cpm~noda. 

"O primeiro grito de Mil e. de_ Morei! dc~ia ser:-
minha müi! miulia mãi ! Não; uão se ~ <.,Iucr cha-
mar·, q~10r-se rcspeitat· seu dcscauço. . -
• « Mne. de 1\lorcll, coberta de contusões'· toda doi-
da, veste-se, enfeita-se, assiste a hum baile,_ a 
h urna cavalhada .. Sim assiste, sn.i\ mãi o con_scutc. • 

O Sm. Chaix-~'-Est-Anjc examina aqui a l)e-
claração do medico, e da parteira quanto á cicatriz 
que virão 110 Iabio direito; elle diz :que a decla-
I;açao não fqi '- nem podia set· bastante clara : não 
CRpccificou a época da ferida nem sua causa< r)ue 
hem podia ser natural, fortuita, accid1mtal mes-
mo se_m se~; criminosa. 

« C_omtudo t continua o advogado, !\lHe de Mo-
rçll esta grav~m_ente enferma. Essa doe ça sem 
~o~1o, extraordi-n.aria, misteriosa, .que não lcm 
an<;~loga nos annaes da medicina, quem a cau~ou? 
O Snr. Rcpamie1', os outros p1·ofcssores declarárão 
que não podião explica1· a causa della; c n\s So-
~llwres, vós fixareis essa causa diante da qual se 
humilha O Ol'õUlho Ua SCÍCIICia ? 

' . • 
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a Mas, dizem-nos, se não foi Lci ROJicict·e, foi nia-

ria rlc J.Uurcll, quem escreveu essas cartas: accu-
sai-a.- Não, en não accusarei; a tauto me não 
lcviio as necessidades destâ Jefeza. Mas huma voz 
uuauimc se ergueu neste tribunal: tinha-se-lhes 
feilo essa pergunta; a respÓsta foi, são de l\laria 
de l\lorell. n . 

O advogado combate aqui as impossibilidades 
moracs com que o Snr. Odillon-Barrot quiz in-
firina1' essa declaração dos peritos, c continua ~ 

« Há, dizem, phrases de novella; l\ll~c. de 1\Iorell, 
nunca, leu novcllas ! E qnal hc a dunzelb de quem 
se póde affirmar que nunca lêra novellas? 

"E vós quereis nos condemnat· só pela asserção 
de h uma rapariga? e ele h uma rapariga atacada de 
hystcdsmo, de catalepsia, de cxtasis, de somuam-
bulismo ! ! No meu entender , l\llle. de l\iorcll bc 
bnma rapariga enthusiasta do l'Omanesco, do ma-
ravilhoso... (Rumores do auditoria interrompem o 
orador ) 

" illllc. de l\lorell he hu:na rapariga que gosta do 
maravilhoso: eu o provo. H uma lardc o Snr. Brn-
gniere passando por casa de l\lme. de lHorell, esta 
lhe pedio que entrasse, e contou-lhe que hum ho• 
roem coberto com hum gmndc capote , parát·a em 
baixo da janella em que estava sua filha, e despin-
do o capote, lauçou-se no rio; no :dia seguÍnl.e 
sua filha recebeu hum bilhete anonimo do indi-
Yiclno que se linha afogado, declarando-lhe t(llC o 
fazia por nmor della: isso tudo, foi sua filha quem 
lhe contou .. Pois bem, apczar de touos os csfor-
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ços' de todas as ind:igações' nlio se achou hem 
horriem , nêni capóle , riem suicídio ... Tndo el'a 
histOL·iâ iüvéntada por Maria de l\'l<i•·ell. Assim qttan-
lló clizia que l\1lle. de l\lOI·ell era apaixonada pelei 
maravilhoso, eu não merecia essà exl.raordinaria 
interrupção, não menos contraria <i dignidade de 
]JUma audiencia, do que aos sacro-santos direitos 
da defeza. » ( Interhlpção de applausôs repeti~os.) 

Concluindo esse brilhante discurso, que levou 
mais de 5 horas; o Snr. Chaix disse que o facto 
argl1ldo lhe parcela ser o pi'Ímeiro symptorna, a 
primeira manifestação da tenivel enfe•·midadc que 
atacou a 

1
1\illc. de l\lorell : enfermidade qtie ser-

virià para explicar muita cousa, se a defeza tivesse 
obrigação de dar explicações, quando não as deu 
a acctisação. 

Foi eiit-ão d~tla a palavra ao Snr. Partarrieu-La-
fosse , l'romotm· Publico, o qual disse que não se 
fazia cargo de responde•· à defeza, e deixava este 
cuidado aos advogados accusadores, mas que vinha 
simplesment,e e:mil.tir hum sentimento consciencioso, 
e era que os ~urados tinhão a escolher entl'e huma 
donzella pura r sem no doa, e hum official de ca-
vallal'ia. 

Esta proposi~ão foi por elle largamente desenvol-. 
vida: explicando depois o motivo dos crimes do 
accusado, declara que não pódc ser seuão o odio, 
o desejo de vingança. Saffrcu huma grave injuria ; 
não postlo , dis11e sem duvida comsigo , não posso 
provocar em ~uello a meu G cneral; mas fet·i-lo-
hei naquillo que hum pai tem de mais caro, na . 

• .. 
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hmna de sua filha: eu a marcarei em todo o cor-
po com o. sello de; minhas unhas; e quando l'CCla-
mat· sua homa ·respontler-lhe-hei com injurias : 
será feliz se puder comprar meu silencio }igando 
a ~orle Je sua filha a sorte de seu assassino. 

O Srn·. Partarrieu discute ao depois, e susten-
ta a accusação coutra o cumplice Gillieron: mas 
desisle da que intentára contra Julia Génier, por· 
que dos depoimentos das testemunhas nada contra 
ella se deprehendeu. 

Iudagando a causa desse crime, o Snr. Partar-
rieu julga acha-la nas desvairadas imaginações da 
nova escola littet·aria, que tem contribuído para 
perverter os costumes , familiarisando os espíritos 
com as mais monstnwsas idéas. 

Foi depois ouvido o Sm. l3erryer, segundo advo-
gado do accusador: este, em lJUm cloquente e pa-
thetico discurso, ainda que não respondesse cabal-
mente aos argumentos da defeza, commoveu Jui-
zes e auditorio , foi por vezes interrompido coru 
applausos espontaneos. Não podemos dar a integra 
dessa m·ação, e contentar-nos-hemos com huma 
analyse abreriada. Principiou o orador comparando 
a educação e comportamento da sua cliente, don-
zella pura, virgem de 16 annos, com a educação, 
e comportamento de La Ronciere, militat· , nota-
do entre seus camaradas pelo seu pessimo caractel' 
c suas crueldades , e continuou assim : « Eis aqui 
os dois entes, entre os quaes tendes - de escolhet· 
hum criminoso. !\ias não :· a escolha ja está feita • 
o criminoso he La Ronciere ; o criminoso - he 

17 
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tl1Ie. Neni vos detenha a impossibilidade em que me 
acho de explicar-vos seus crimes e suas hol'l'ive is 
combinações. Há concepqões que eu me glorfo de 
não poder penetrar; há infamias em que acredi-
to, sem que as conceba. Felizes ds homens qne se 
vêm obrigados a reconhecerem a existencia de coni-
bina~ões infcrnaes, que suas inlclligericías não po.:: 
dem comprehender. » 

O advogtido passa depois a mostt·at· a realidàde . 
do attentado da noite fatal e de suas terríveis con-
sequcncias, e tet·mina suas patheticas demonstra-
Ções com: as seguintes palavras : 

« V ó's ou vistes as declaracões unanimes dos Se-
nhores Rec~mieJ;, Bailly, Lherminier, O li vier : to_; 
dos não vos attestárão a terrível énfermidade que 
atormenta a de~graçada donzel,la? Duvidat·eis ainda 
da I'Calidade do crime? O corpo de delicto não es-
tá palpavel' vis,vel em todos os membr?s' em lo 
das as articulações , em todas as arterias de Mlle 
de lUOJ'eJl? n 

Passando a demonstrat· quem se·ríi o ct·iminoso, 
o advogado exmp ina de no~o as cartas, mostra nel-
las o estilo rle fa Ronciere : niostra a possibilida-
de da invasão ppr meio de huma escada de· cerda, 
e conclue assirp : « Temos pois além da p ·ova 
pela confissão <lo Réo, temos tambem prova por 
instrumentos, prova por testemunhas.. O crimino-
so? Ei-lo ... ali :;entado. , 

Depois de algumas reflexões, o Snr. Berryer ter-
mina seu discmso com a seguinte peroração. 

• Senhores , eu não procuro commover-vos com 

• 



-131-
J:ninha_s palayras e~n huma causa que interessa uos· 
sa razão, c a)Jala todo's os sentimentos de nossa 
alma. Senhores , não há mais duvidas em vossos 
espit:itos; La Ronci~1·e desterrado para Cayenna, 
La Ronciere de volta para a França, sel'á con<l~m~ 
nqdo. Se , em tal luta, a ho~1·a ~e l\Iaria de 'l\lo-
x·ell SJJCnmbit·, se vós declarardes criminosa , ell~ 
menina d~ 1 G annos; se I;. a Ronciere fôr absolvido ... 
ah ! não duvideis: em seu tl"iumpho, sua alegria in-
sull~nte repetirá essa phrase ge huma de suas car· 
tas auonimas:-de que s~rve s~r virtuoso ?-:-E em 
sua desesperação, as pessoas honradas repetiráõ, 
igualmente: - de que serYe ser virtuoso? » 
· Como fos.sem já 6 horas c '/. da tarde levantou~ 

• •. .t(' 

!i~ cs~a audiencia. 

ULTIMt\ SESSÃO. 

Ás to horas e '/. pt·inc1pwu essa sessão: ouvi-
~;ão-se duas testemunhas, o Snr. Souham, que de-
clarou, que La Ronciere lhe dissera em SaUinUI·, 
quando lhe deu parte de seu duello contra. d'Es-
touilly:-Eu sou iunocente; mas as apparencias são-
me tão contrarias, que, Jurado e~ miuha propi'Ía 
can~a, eu me condemnaria.- O Sur. Daure depôz 
que na noite de 25 de Setembro tenuo ido ' 'isitat· 
o General de 1\Iorell,' e não o achando em casa , 
entregáta hum bilhete d~ visita ao réa Sarouel que 
achára na ante-camara. 

Teve depois a palavra o Stw. Augusto 1\laria, de-
fensor ex-officio do Réo Gillieron, que demomtrou 

~·. 
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brevemente a innocencia de seu cliente, combaten-
do o depoimento do Sm. Daure, a }uformação do_ 
jovem de 1\Iorcll, e a declaração do criado do Sm. 
Becreur, que d,isse que o v ira conversar com La 
Ronciere na noite de 23 de Setembro. 

A replica do Snr. Chaix-d'Est-Anje foi ao depois 
ouvida. O oradm· principia nestes termos: 

u Depois de tantos dias crueis, de tão longos 
combates, minhas forças me abandonão ... Eu só, 
contra dois dos mais habeis e talentosos antagonis-
tas, que contra mim se eJ·guêrão' tive de com-
bater ... e .. 'estou cançado! lUas he-me necessal'io 
invocar arnda ~mma vez vossa religiosa atlenção ... 
ouvi, Senhores, o ultimo grito da innocen.cia ul-
trajada. • 

O orador passa aqui a resumir com energia e 
nitidez todas as impossibilidades que expendeu lar-
gamente em seu primeiro discurso, e continua: 

" Que motiyos, que interesses impellião ent-~ 

esse ente sa tapico ? 1 
• Accusado tT , quando hontcm eu vos vi, com 

essa palavra poderosa, com essa pathelica eloquen-
cia, que nós todos admiramos, que arrancou-nos 
lagl'Írnas a todos, quando vos vi nada exr.licar, 
nada descobrit·, pôt· vos acima das provas ate-
riaes, das impossibilidaJes pl1ysicas , que despre-
zais, dizeis vós , J?Orque não as conccbcis : oh ! 
dessa vez forão as admit·aveis impirações do vosso 
genio poetico que vos salvárão! Oh! tivestes ne es-
sidade de toda a vossa eloquencia! - O que ! ex-
clamastes, devo eu pro\'ar, dar conta de todas cs-

• 
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sas mnchinaçõcs !-E entrincheirando-vos em vossa 
conscieucia de homem de bem vos animastes a di-
zer·: -Nada posso explicar; mas eUe he culpado; 
acreditai-me :-nada posso provar; mas clle h e cul-
pado; acreditni-me.- Respondei-me agora; será is· 
to i usliça ? não: a justiça impat·eial, fria, severa , 
não se deixa levat· desses arLifleiús m·atorios; não 
a convencem esses soluços; não a dobrão essas Ia-
gl'imas. Soluços, lagrimas não são provas que bas-
tem para dcshomar hum homem, para levn-lo ao 
cadafalso. Imponde silencio a vossos artificios; si-
lencio a vossos grilos dolorosos! Para condcmnar·,' 
a justiça quer provas. Só assim hc justiça. , _ 

O advogaria p~osegue no exame e aualyse das 
invcrosimilhanças e impossibilidades da accusa-
ção: elle commenla: as cartas :anonimas, explica a. 
declaração dos peritos, e tira grande numero de· 
argumentos da. declaração do Snr. l\longolflcr fra-
bricanle de papel. Depois de largas demonstrações 
a esse respeito, o ad;rogado termina seu discurs~. 

com a seguinte peroração : 
"Armados destas iuverosimilhanças, temos con-

tra nós, testemunhas do attentado... quem? !\Ia-
ria de 1\Im·ell e seus pais. Todos tres viérão ju-
rar-vos que fallarião sem o di o e sem temor:- sem 
odio e sem temor .. quando o odio e o temor do-
minavão em :sens corações , em negocio que de 
t~o perto lhes tocava! ! 

"Há pois huma unica testemunha conLt·a nós, 
be 1\iaria: de !Horell , he sua doença sincéra, ver-
dadeira, deploravel ; ( vil'ando-se pat·a o Sm. Bcr-

• 
• 
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rycr) Sim eu vos admirei, ~u chorei quan~Io hon-
~em vos vi chorar, guaudo nos fizestcs assistir ao 
t~rrivel esp,:ctaculo dessa donzella moribnnua, qnan-
~o nos dissestes suas dores inextinguíveis: oh ! sim, 
~u vos admirei, eu chorei .. oh! sim, l\'la,ria de l\lo-
l'ell he innocente ! Mas innocente tambem he este 
• I ~ 

humem.~ Como pois aconteceu tudo ir;so? H e hum 
~nystel'io .. Como acreditou ella que se entrava em 
seu quarto? C~mo persuadio-se que ~utava con-
tra hum inimigo que não existia? oh! :he hum 
~nysterio. Com tudo ell~ sahio · fet·iqa, Il:laltt·atada 
~essa terrível luta. Qh! mystedo; mysterio impe-
petravel! J\>Jas que necessidade tenho eu de procu-
rar desvenda-lo? Eu tenho só de vos dizer, de vos 
lllostrat· que es~e homem, que tendes anle vos , 
h e innoeente ... Eis ~in h a ~issão: eu a tenho p'rc-
enchido! I 

a Oh! he huma, nobre empreza para hum advog<~. 
~o tomar contq de huma defeza contra a cegucir 
das prevenções populares: deJlender hum homem 
contt·a o peso de huma accusação e a habilidade \ 
de lmm orador que o arrastão ao cadafalso! Com-
batet· .homens qpe julgão sem conhecimento, que 
menosprezão a defeza, que a suffocão com susm·-
ro desapprovador, que condemnão de ante- ão, 
que condemnão a innocencia, q~ando a innocen.-
cia se vê abandonada, destituída de soccono .. .lVIas, 
como o Sacet·dote , assistindo aos ultimos instan-
tes do peccador moribundo lhe diz:-Eu vos abs~
yo; estais absolvido diante de Deus-; do mesmo 
modo. he bello , he nobre pat·a o defensor, con-: 

. ... 
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vencido da innocencia de seo cliente dizer-lhe:-EÜ 
''OS absolvo, estais absolvido diadte dos homens ! 
Comvosco expôt·-me-hei ao susurro imprudente da 
mullidão ... direi a todos que sois innocente, mos-
tra-lu-hei a todos, sereis vingado !-Oh! sim , he 
helio, he nobre ... Sim, eu me glorio de minha 
missão .. (hum esh·emecimcnto impossível de pin-
tat· reina em toda a assembléa, todos chorão, 
mesmo o presidente do tribunal, que até então se 
conservára impassível) . » Depois de h uma pequeua: 
pausa o orador continua: 

• Senhores Jurados, sois vós que deveis penetrar' 
esse impenetravel mysterio. Ponde a mão em vos-
sas consciencias: vossas consciencias vos responde-
dó. Interrogai vossas lembranças deste tão longo 
debate, recordai suas circunslancias, e quando 
houverdes tudo visto, houverdes visto l\iaria de 
l\Iorcll , atacada por hum pt'Ímeiro accesso de 
sua terrível doença, estremecet· vendo afogar-
se hum homem .. que não se afogou: recebendo 

I 
bum bilhete desse homem . .. que nunca existio ... 
vossas conscicncias inspÍl'at·-vos-hão justas decisões. 
Ide pois! O dever vos chama! Em vossas mãos 
eslá nossa vida, nossa morte: ide . .. » ( Applausos 
que nada póde inten·omper, impedem que se ou-
ção algumas palavras com que terminou o Oradot·.) 

Tomando então a palavra o Sm·. Ferey que pre-
sidit·a esse longo e complicado debate com admi-
ravel habilidade , e summa impat·cialidade, come-
çou assim a sua exposição : 

u Vamos, Senl.torcs Jurados, resumir esses deba-

• 
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tes , substituindo á linguagem das paixões, á elo-
quencia dos oradores, a impassível linguogcm da 
a.nalyse. 

" Subtrahamo-nos a essas generosas emoções, sob 
as quaes recciamos que dobrassem-se nossos es-
píritos: e quem não flcará commovido tendo an-
te os olhos o espectaculo que se vos ' offerece. 

,, No banco dos ãccusados hum moço de 5o an-
nos , ante o qual se abrio vast~, hon_rosa canei-
ra ; o qual, segundo a accusação , polluio sua exis-
tcncia com hum altentaclo honivel. 

u No hanco dos accusaclores ht1ma donzella de 16 
ai1nos , de elevada posição, modelo de pureza e 
virtudes. 

" Depois, sua família chorosa pedindo o castigo do 
crime, e defronte desta familia outra familia, tam-
bem de alla jerarchia social, que protesta cot tra · 
lmma accusação que a in quina, inquinando h m 
de seus membros. 

«Juntai a trdo isto todo o poder do pensamento,, 
toda a energia 'tia palavra, toda a força da con-\ 
vi.cção!! E nós devemos ficar tranquillos, flegma-
ticos, imparciaes ! Nós o fica"!:emos,-que as pai-
xões são os mais temiveis inimigos da eonseiencia 
dos julgadores, as prcoecupações os mais ft~nestos 
advet·sarios da verdade. " 

Então o !'residente resumio com imparcialiçla-
de, talento, e clareza inaudita, todos os at·gumen-
tos da aecusação , todps os at·gumentos da d~feza. 

Erão 4 horas e meia , quando o jlll'y re•~rou-se 

para a cam~ra secreta. 
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Voltou as 11 horas. Sua decisão absolveu os dois 

cumplices. Quanto a La Ronciere, reconheceu o Ju-
ry que era criminoso de tentativa de estupro , e 
de ferimentos graves: mas que · tinhão concorrido 
ch·cunstancias attenuantes: em consequencia de que 
foi condemnado a 1 o annos de pl'isão. 

Bem quizeramos fazer algumas reflexões sobre 
essa decisão que, reconhecendo provada a existen-
cia do delicto o mais atroz , reconhece igualmen-
te circunstancias attenuantes; que nada indica, na-
da faz adevinhar' que mesmo he impossível conce-
ber , attenta a natureza do crime ; hum estupro 
tentado contra huma menina de 16 annos, para 
vingar-se do pãi della; feridas honiveis '· que ma-
nifestão a mais negregada maldade, a maiot· cor-
rupção imaginavel; sobre essa decisão, que con-
demnando o Réo pri:r;ICipal em hum crime que não 
podia ser perpetrado sem cumplices, absolveu com-
tudo as duas unicas pessoas indigitadas como taes. 

Bem quizeramos examinar , se a convicção dos 
Jurados resultou das provas do processo e deba~es, 

ou (como nos parece) das preoccupações que os 
dominavão: finalmente se forão suas consciencias 
que decidirão, ou se não foi antes sua incerteza·. 
Quizeramos examinar se elles não seguirão o bar-
baro principio que muita gente tem adaptado. -
Nem a accusação, nem a defeza estão mui claras, 
portanto não absolvemos o Réo como esta quer , 
uem o condemnemos no maximo como pede aquel-
la : partamos a Justiça ao meio ... condemnemos o 
Réo no mínimo ... 

• 



-138-
l\las para que darmo-nos a esse trabalho , os lei-

tores que o fação, concluão como entenderem : e 
"ejão se esta decisão não "eio justificar todos üs 
uossos argumentGs sobre os erros dos Jurados. 

l·'IM. 



ERRATAS. 

·-
Pag. Lin. Erros: Emendtr.;: 

'-7 lO rcserv·ar- se I'C~CrYar' 

5o 23 preciso pre,,iu 

7>6 tS applique-so applicai 

37 24 pois que pois que ?(' 

52 26 resta-se-nos deu-se-nos 

64 25 para cada accust•fãO: para cada accnsação a so.rte 
65 23 rcsoh•cr revch•er 

86 26 all'eito amicto 

Rio de Jan. Typ. lmp. e C~nst. de SEIGNOT-PLA.NcUEil. e C. ·183~. 
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