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LElS lNCONSTlTUCIONAES E REACClONARJAS 

I 

IMPORT ANCJA CAP IT AL DA INSTITOIÇ;.\0 DO JURY-CONFRONTO 

COM OUTROS CÓRPOS COLLECTIVOS 

Desde que no Brazil, uo anno de 1889, foi abolida a monarchia e 
proclamada a republica, o governo, ao contrario do que se devia 
esperar, longe de clemocratizar se, adqLÜrin tendencias autoritarias 
dignas de outro qualquer · regimen político que não fosse de feição tão 
genuinamente popular. Em seguida cahiu o paiz sob o domínio ele 
uma dictadura, pelo menos latente, exercida de commum accôrdo pelos 
tl'es poderes executivo, legislativo e jullicial'io, unidos entre si por uma 
communhão de ideias, si nào completamente liberti cida,s, pelo menos 
anti-democraticas e visivelmente reaccionarias. 

De facto existe a dictadura em todo paiz onde as leís não te
nh~w a necessaria estabilidade e a constituição não seja, em todas as 
circumstancias, respeitada escrupulosamente quer na sua lettra, quer no 
seu espírito. 

Acabamos de ter mais um exemplo da violaçüo !la constituição, na 
novíssima lei n. 1.785, de 28 de Novembro de 1907, que é a ter
ceira feita contra o tribunal do j nry, no intuito de •restringi r a sua com
petencia. 

No emtanto, não só a conservação do tribunal do jury foi solemne
mente garantida pela constituição como um direito, assim como, á eles· 
peito da critica, apaixonalla de alg-uns juristas eivados de preconceitos 
de classe e dos apodos de outros, <~ certo que elle concentra em si um 
complexo de nobres e elevados principias que nunca deixaráõ de ter o 
mais alto valor entre um povo civilisaclo e livre. 

Com eifeito, essa instituição, apezar dos defeitos inherentes á 
todas as creações humanas, representa, em primeiro logar, uma justa 
homenagem á soberania da nação que ella associa directamente á admi
nistração da justiça, e, como immediata consequencia, serve d'3 barreira 
ao orgulho da magistratura sempre inclinada á constituir-se em classe 
pi·ivilegia,da e despotica, desde que dispõe de um imrnenso poder infeliz
mente só em parte limitado, e unicamente em materia criminal, pela 
intervenção dos juizes popqlares. 

A instituição do tribunal de jurados foi sabiamente creada pelo 
genio do povo inglez, que sempre soube, não só organizar fortes ga-
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rantias a favor dos di reitos individuaes, mas tambem conservar as in· 
stitui ções liber aes . 

Das im perfeições e dos defeitos da instituição do jury concluir a 
necessidade da sua suppressão, é praticar um erro evidente porque to· 
das as institu ições polít icas e judiciarias são imperfeitas, e commetter 
um attentado contra as t radições libenimas do nosso paiz, porque já 
a constituição imperial de 18::14, no artigo 15 1, a consagrava. 

E' inu til 'l seria mesmo fast,idioso encarecer todas as vantagens do 
grande insti tuto da j ustiça popular : os mais eminentes pub!lcistas, 
durante o grande período decorriqo depois da revolução franceza até 
hoj e, o fi2.eram sob todas as fórmas, e os acontecimentos políticos que 
se têm succedido em mui tos paize~, encarregaram se tambem de confir
mar a excellencia da g-ranó.e concepção representada pelo tribunal ele 
jurados. 

Bastaria que essa instituição fosse, como já o dissemos, uma élas 
fó rmas mais elevadas do reconhecimel'lto da soberania da uaçt"w pela 
sua co· par ticipação na distribuição da .i ustiça, para merecer todo aca
t amento e ficar ao abrigo das criticas frívolas e das censuras desabri· 
das. 

Ella é digna do maior apreço não só por essa razão, mas tambem 
porque é um elemento de progresso e de diffnsão do grande prinL:ipio 
de justiça. 

Comparecendo ao tribunal e exercendo as funcções de jmado, cada 
cidadüo, á sua vez, fami liariza- se com os principias de direito , appro
xima-se um pouco da justiça que nüo póde deixar de ser o ideal de toda 
naçüo cul ta, e ::; i o presidente e o promotor, cada qhal no exercício das 
suas funcç.ões, proceclerem com zelo e intelligencia, não ha duvidar que 
a passagem do Jurado pelo tribunal, durante o embora curto período de 
tima sessão, contribuirá para robustecer na sua alma e no seu espírito, 
esses elevados principio ~ do direito e da justiça a que acabamos de al
ludir . 

Si, porém, fosse possível dizer do jury com verdade, como se tem 
dito, que é venal, ignorante, destituído de intelligencia e virtudes, 
como elle é tü ado da propria nação e póde ser considerado como a sua 
imagem :fiel, dever-se- hia tambem dizer de todas as demais classes da 
sociedade que ellas são, como elle, venaes, ignorantes, destituídas de 
intelligencia e virtudes~ 110rque o tribunal do jury não é mais do que o 
reflexo da geração coeva, de que forçosamente deve dar uma media. 

Nem é possível dizer-se que a consequencia não é verdadeira 
porqu e ul timamente, nesta capital, quas i só concorriam ftO tribunal 
empregados subalternos da Estada de Ferro Central do Brazil, visto 
como tal facto só se poderia dar ou pela fctlta de comparecimento dos 
demais jurados sorteados, pertencentes ás outras classes sociaes, ou por 
frauéle que viciasse o sorteio, o qúe poderia ter logar unicamente em 
consequencia pelo menos de rematada desídia dos vresidentes e pro
motores publi cas. -Arredada, portanto, esta hypotllese por inadmis · 
sivel, resta a primeira, a falta de comparecimento dos sorteados perten
centes á out ras classes da sociedade, donde se deveria concluir- não que 
a instituição é má, sim, porém, que a geração actual tem poucas vir
tudes e pouco civismo. 
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E' certo que a organisação do tribunal do jury ni'io é perfeita, que 
o processo instituído pela lei , si é seguro, é tambem complicado e labo
rioso : mas não ha tribunal algum ü;ento de defeitos nem processo que 
attinja á completa perfeição, 

Não é, portc"Lnto, verchtde que o tribunal de juraàos seja, como 
alguns dizem sem poder àemonstral-o, uma instituiçào obsoleta, carun 
chosa e imprestavel que nào corresponde ao progresso actnaL 

Não é verdade, mesmo porque não h a outro tribunal que possa 
vantajosamente substituir o jury. 

Querer substituil-o pelo juiz singular é dar uma prova de pouca 
cultura ou de tendencias para o despotismo. 

Não se substitue uma instituição libeáimà como o jury, pelo juiz 
singular, que é o symbolo do absolutismo e da tyrannia judieiaria. 

O jurado é o juiz popular desinteressado e gratuito. 
Elle não é remunerado cnmo o juiz togado. 
Si niio tem a sciencia deste, pelo menos está isento de seus precon

eeitos de classe ; não pretende fazer carreira nem se póde ensoberbecer 
elo seu poder que é temr•orario ; não depende do governo para cou~a 
alguma : não se póde considerar, como o magistrado pela perpetui
dade do sen c;:argo, superior ao accusado e á collecti v idade dos cida
rFtos : é juiz incerto porque depende da sórte qufl elle seja chamado ou 
n~w a exercer as suas funcções e, podendo ser rer,usado, se u suborno é 
muito mais difficil do que se diz, visto tornar-se incommunicavel desde 
o momento em que é desig·nadu para funccionar. 

O juiz togado póde lhe ser muito superior em preparo intellectnal, 
no emtanto, por mais altivo e honesto que seja, sempre dependerá mais 
ou menos do poder execntilro, e por vezes, durante a sua carreira, terá 
sitio e ainda será levitdo a solicitar nomeações e accessos e por fim a 
sua aposentadoria. 

A verdade é que o juiz tog·ado tem sido, em muitas épocas, um 
instrui11ento de oppressão e tynmnia, devido ás StHts relações com o 
poder exec utivo , e o tribunal do jury foi creado pelo genio brit~nnico e 
tem sido mantido tambem pela Stlbedoria de outras :1açues liberaes, para 
servir de cotTectivo .ao excesso de poder da mag·istratura, oppondo-lhe a 
acç~w soberana de juizes que representam directameute a uaçt\.o e não 
receberão a smt investidura do t1oder executivo nem delle dependem 
de fórum alguma. 

E' certo que essas mesmas garantias podem ser fal seadas, mas, 
quando o for0m de modo que fiquem inteiramente perdiclas, a indepen
clencia e a inteireza dos juizes togad.Js pouco pocleráU sobreviver-lhes 
porquanto o diluvio dos males montes terá sido muito grande e ter:í. 
perecido a virtude de todos. 

Não. é possível sustentar que a massa da nação está corrompida e 
gangrenada, e que só algumas classes couservárào o privilegio de uma 
consciencia sã e im polluta. 

Si a nação está assim corrompida de fórma í1 só poder constituir 
um corpo de jurados incapaz da sua missão, incapaz tambem é ella 
de organizar as àemais corp.orações judiciarias e políticas, porque o 
vicio congenital da sna incapacidade e corrnpçào ha de attingil-as á 
to elas. 
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Os violentos ataques contra o jury cahem, pois, por si proprios e 
as censuras que lhe têm sido feitas revertem contra as agremiações 
políticas em cujo seio foram produzidas. 

Não é de hoj e que se diz que a corrupção vem de cima. 
E' uma verdade sempre nova e que se deve repetir. 
Essa verdade maior alcance ainda tem em relação á nossa raça 

luzo-brazileira. 
Si as classes por"tug·uezas elevadas tivessem imitado as raras 

virtudes e admiravel sobriedade do povo, Portugal no período de um 
seculo apenas não teria perdido quasi todo o fructo das suas extraordi· 
narias descobertas. 

Si, no Brazil, as actnaes classes directoras da volitica participassem 
do desinteresse da classe media e do povo, o paiz estarü no gozo não 
de uma apparente prosperiLlade, prenhe aliás de serios perigos, sim 
de uma riqueza real e so lida oriunda do trabalho nacional orientado 
pela direcção de nm g·overno competent;e e esclarecido, que preferisse á 
frívolos elogios a grandeza da sua obra e a gloria que necessariamente 
della resultaria. 

Infelizmente quando se diz que a venalidade invadiu o jury, onde, 
apezar de tudo, raríssimas vezes julgan1-se causas que poderiam dar 
lugar á corrupçfw, adianta-se apenas uma proposiç.ão absurda, sendo 
muito mais exacto dizer-se que o mercantilismo invadiu a política, ver
dade t;)Sta que <t imprensa encarrega-se diariamente de provar em 
artigos retumbantes encimadas com muitos títulos, sub-títulos e 
epigraphes. 

Custa crêr que sejam as corporações políticas que promovam a 
difl'amaç~w do jury, accusanclo-o ele corrupç[w e incapacidade nos seus 
julgamentos e preparem seu progressivo aniquilamento por meio de leis 
que, succeclendo .. se a prazos curtos, vão rada vez mais cerceando as 
attribuições do tribunal popular, sendo de prever que afinal lhe seja 
retirada toda e qualquer competencia, ficando ::sem valor o texto do 
art. 72 § 30 da Constituição que declarou mantida a instituição do jury. 

Sem duvida, algum as das decisões dos jurados têm incidido ém 
uma justa censura, mas qual o tribunal sobre 'cujas sentenças não se 
possa, dizer e com razào não se tenha dito o mesmo ? 

A dist.ribuição da justiça penal constitue missi1o espinhosa e diffi
cillima para todos os .i uizes. 

Os mais elevados tribunaes do paiz, têm, nestes. ultimas tempos, 
proferido, a curtos intervallos, decisões absolutamente contradictorias, 
ainda nas mesmas causas . 

Um dos exemplos mais notaveis encoutl'a.·se no julgamento de um 
ex-thesoureiro da Estradct de Ferro Central do Brasil , á qnem foi attri
buido um desfalque superior á seis mil contos de réis. 

Esse accusaclu foi julgado e absolvido pelo jury em um primeiro 
julgamento : tendo, porém, o ministerio publico interposw appellação, 
o Supremo T'ribnna.l Federal deu provimento á esse recurso, fun
dando-se em que o tribunal do jury n~w podia, sem o.trencler c~ ev'iclencict 
ela p1·ova, neg·<tr o alcance attribuido ao réo e absolvel-o, «rlescle q1Le o 
Trib1mal de Contas o tinha clecla'l'culo 1·esponsavel prw tal alcance ern 
sentençct passaüa mn fnl ,r;aclo com foJ'Ça ele execnção appw·elhacla ». 
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Nesse intel'vallo, e talvez por causa desse mesmo processo, tendo 
sido promulgada a lei n. 515 de 3 ele Novembro de 1898, que transferiu 
para~ competencia dos juizes federaes de secção, retirando-o do jury, 
o julgamento dos crimes de peculato, moeda falsa , cOtJtrabando, etc., 
o referido accusado compareceu ête novo á julgamento perante o juiz de 
direito federal da secção da capital, e por e lle foi condemnado á pena 
do sub·ma ximo do crime de peculato, isto é, a tres annos, um mez e 
quinze dias de prisão cellular e multa de 16, 25 "/.sobre o alcance . (1) 

Prescindindo da inconstitucionalidade da lei em si por ser, como é, 
attentatoria da integridade da competencia do jury que não pode ser 
restringida por lei ordinaria, é evidente qne, na especie á que nos re
ferimos, a interpretação que lhe deram fo i de todo arbitrar ia e 
inconstitucional , porque a lei não póde retroagir e é disposição ex
pressa da Constituição que ninguem será «sentenciado senão pela 
auctoridade competente, em 'Virtude rle lei anteT·io? e najónna pm· ella 
regulacla-(art. '12 § 15. ») 

Portanto a lei ante?"ior reg:ula não só :1 pena, mas tambem o p1·ocesso: 
nem podia ser de modo diverso em am paiz culto, regido por uma consti
t uição baseada nos princípios da democracia . 

Mas, o condemnado tendo appellado para o mesmo Supremo Tri
bunal Federal que antes tinha annull ado em seu prejuízo a sentença 
absol utoria dos jurados pelo fundamento realmente inaceitavel de que 
o jury nüo podia absolver o réu desde que o Tribunal de Contas o t inha 
declarado responsavel pelo alcance que lhe era attribuido, o Supremo 
Tribunal Federal desta vez tambem annullou a sentença condemnatoria 
proferida pelo juiz federal, mas não para augmentar a pena por elle 
imposta, sim para absolver definitivamente o réu I 

Annullando a sentença ahsolutoria do j ury, havia textualmente 
dito o prim eiro accordam do Supremo 'l'ribunal Federal, o seguinte : 

«Dão provimento para mandar, como mandam, que o réu appellado 
<< seja submettido a Iiovo julgamento na fóma do art. 12 in tine , da Lei 

<< n. 515 de 1898, porquanto havendo sido o mesmo réu j ulgado como 
<< autor do crime de peculato, previsto no art. :!21 do Codigo Penal em 
« consequencia do alcance que , nas contas que se lhe tomaram r'elati
« vamente á sua gestão como thesoureiro da Estrada de Ferro 
<< Central do Brazil, e foi verificado pelo Tribunal de Contas como se 
,, vê da respectiva sentença por certidão a fis . 50 completada pela 
<< conta corrente tambem por cettidü.o a fis. 54, não poclüt. o j1wy ele 
~' sentença nepar como nepm~, o all1Hliclo alcance e a conserJILente 1"espon
<< sab·ilúlaclr; cri'm:inal, danâo lopm· ú abl!ol·vição do acc1~zaclo sem contra
<< riar com tal decisào a evidencia das provas, uma vez que a sentença 
<< do 'l'ribunal de Contas nào pendendo tmtis de recurso algum, e 
<< constante da citada certidão á tls. 50, tem força de sentença com exe
<< c,ução apparelhada, co mo declara expressamente o art. 28 do Regula
<< mento n. 1. Hifl de 1 7 de Dt>zembro de 189 2 :. . ( Jm·isprnclencúl do 
8U1)1'emo l'l"ib1mal Ferlenrl, cteco1·clãos )J'i'O.fC'J"ÍÜos em, 18.9.9 p,q. 169 ). 

f 

(l) J ui7.o f:c<leral rb l. a varrt. 
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Annullando a sentença condemnatoria, o segundo accordão incluiu 
o seguinte considei·ando : 

« Considerando q1!e basta. lé·r o termo á, fi. 9 ela entrega da the
c< souraria ao successor do appe llante para se demonstrar a. inexa.
« ctülão ela sentença do T1'ib1lnal ele Contas, na pa1·te em IJ.1!e a;[[i.J'?na 
" l!a7:e1· o appellante reconhecido a existencia ele 10?n salüo conln! 8i de 
<< 5.561:074$737 Rs. quando a assignatura do appellante no referido 
« termo significa apenas ter elle feito entrega das quantias e valores 
« existentes nessa occasião em seü poder, sem referencia alguma ao 
« desfalque, contra o qual reclamou mais de uma vez :-... senrlo por
« tanto infundada a illação de que aquella assignatura do appellante 
« no suprad.ito termo equivalia á conüssão do seu alc.ance''. (1) 

Não censuraremos, antes louvamos aquelle egregío tribunal por se 
ter retractarlo lavrando o seu segundo accordão, e apenas citamns 
·o facto para provar que 1üo ha tribunaes infalliveís, nem mesmo 
os mais elevados tribnnaes do paiz. Deve-se, porém, observar que , 
neste processo, quem errou á desveito de todas as suas luzes, foi o 
tribunal dos magis~raclos mais graduados na hi erarchia da no::.sa justiça 
federal -, e quem acertou, logo da primeira vez, ex-abrupto, porque 
julgou sem preconceitos e depois de um la.rgo debate onde a. verdade 
abriu caminho, foi o tribunal do jury, por isso que, depois de vacillar, 
o Supremo 'l'ribuu al Federal proferiu a mesma sentença abso lutoria 
que elle proprio tinha cassado, reputando-a injuridica e illegal quando 
proferida pelo tribunal popular. 

E' cr.rto que a cleeisão que tinha annullado a abso1 vição profe
rida pe lo jmy teve contra si os votos vencidos dos juizes Srs. Piza e 
Almeida e Americo Lobo, e a segunda 1lecisão absolveu o accnzado por 
simples empate. Estas eircumstant:ias, porém, não alteram a força do 
nos:;o raciocínio uem modificam as consequencias que tirárnos do exem
plo desses dons actos consecutivos e entre si contradictorios, e qne, 
como clissémos, servem para provar que nenhum tribunal é infallivel e 
tambem que é mun stmoso concluir do erro de um tribunal para a neces
sidade da sua suppressão. 

P:tra quP. o exemvlo não pe1ut clct i-lUa importancia deve-se ter 
bem · em vista que, no caso vertente, agitavam-se questões primordiaes 
de direito penal, e que a primeira decisão do Supremo 'l'ribunal 
Federal affirmou categoricamente que os jurados não podiam, sem j ttlgcw 
cont·ra a eviâenG'ia da. prowt, absolver o accusaclo desde que uma sentença 
do Tribunal de contas o tinha declarado responsavel por um alcance no 
valor de 6.945:358$130, o que prova que, mesmo entre os juizes toga
dos, as questões basit;as e essmH:iaes elo direito penal ainda não estào 
assentes e, pelo contrario, estão sujeit:ls á controversia.s e provocftm di-
vergencias. · 

N inguem de boa fé contestará a gmvidacle e a importancia deste 
exemplo , á que nos limitamos porque ell e basta para esclarecer uma dis
cussão e levada, sendo como é symptomatico e característico . 

(l) Os gryphos si(o nossos. Juri spruclencia dü S. ' l'ri huual F e<l erfl] - anno ele 1900-
paf(8 . l6U e J.7 I . . 
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Elle denuncia um período de incertezas em que os princ1p10s per
dêrão qnasi todtt força e evidencia, sendo tudo posto em duvida, pe
ríodo qu e portanto ha de necessariamente assi!!na lar-se pela insegnri
clacle e contradicç~o dos ,inlgamentos e tambem fr e(]uentemante pelo erro 
e pel::t iujnstiça. (1) 

Por m:üs importante, porém , que seja este exemplo, outro n9s acóde 
cujo alcance político e social afigura·se ainda de muito maior gTavidade, 
porque abrange e:'l responsabilidade não só das classes políticas do paiz, 
mas tambem do governo e do parlament0. 

As circumstancias fizeram com que inesperadamente Õ poder exe
cutivo e as camaras, tanto quanto cabia nas suas. respectivas preroga
tivas, se tornassem juizes das responsabi~idades da fa llencia do Banco 
da Republica. 

Com e"ffeito, além de mu.itas outras accusações, dizia-se .aberta
meu te nos jornaes e por toda a parte, que muitos políticos e protegidos 
do governo se tinham prevalecido já desta protecção, já do seu proprio 
prestigio, para obterem elo banco emprestimos importantes, sem ga
rantia alguma, e de quantias que manifestamente não estavam habili
tados á restituir, e que de facto nunca restituiriam senão pag·ande 
por saldo uma quota insignificante. 

Era um facto de outra ordem, mas, em todo caso, trazia á memo
ria a tão fallada lista do famigerar'lo Arton, um dos principaes protago
nistas do processo do Panamá, em França .. 

Nessas condições, um deputado levou o facto á tribuna da camara, 
inllicanclo que se requisitasse do governo que remettesse ao parlamento 
a lista dos devedores ao Banco da Repnblica com as necessarias especifi
cações dos seus debitos. 

Seguiu-se agitado debate, sendo afinal approvada a indicação. 
O governo, porém, depois de prolongada demora, respondeu á 

camara que, tendo requisitado da administração do Banco a remessa 
da referida liRta de devedores, esta contestám que a legislação com
mercial oppunha·se a semelhante acto. 

A camara conformou-se com esta communicação do governo, si bem 
que se veja desde Jogo que os seus fu ndamentos são inconsistentes. 

Com effeito , a situação era absolutamente anormal visto como o 
banco, par11 poder celebrar concordata, tinha recebido da Uniào, me
diantA uma lei especial , o auxilio necessario, e, mais ainda, tinha 
passado a sua a.dministraçào ao proprio governo. 

Desde logo a ohjecção perdia todo o seu valor porque, em vista 
dos interesses do credito publico, o governo não só por meio da con 
cordata celebrada tinha desinteressado os credores do banco, mas, em 
virtude de auto ris ação dos accionistas, tinha tambem assumido toda a 
acl ministracão e devia continuar a exercei-a durante um certo riumero 
de annos. • 

(l) 'l'enha- se presente o cousi~lerauclo elo accorclão elo Supremo Tribunal, qua,uclo 
nllucle lÍ rnanifesln inercnctidâ.o di.\ sentença elo Tribunn l ele Uonta~ na parte Alll Quo esoa cld. 
como í"·ovc,da n em \fissão elo , ·rio _1)0?" illc<çün . 
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Dependia, pois, exclusivamente da annuencia do governo, como 
administrador ·do banco, apresentar a lista dos devedores ou mandai-os 
citar perante os tribunaes, o que daria ainda melhor resultado. 

Estava tam bem nas mãos da camara converter em projecto de lei 
a indicação que lhe tinha síJo apresentada por um dos seus membros, e 
isso á ning·nem poderia, escandalizfLr, desde que nos encontramos em 
um periodo em que com extrema freqnencia :o:ão feitas e promulgadas 
açodadamente, dispensados todos os intersticios e prazos, leis especiaes 
sobre todos os aSS\1 mptos. 

A camâra, porém, acceitando a resposta do governo, acceitou uma 
simples evasiva, e, tendo sido constituida pelas circnmstancias e pela 
indicaçào de um deputado, juiz em ti'io importante pleito, accommo
dou se facilmente com a excepção que lhe foi opposta, despindo-se 
desde logo das prerogati v as rle juiz investigador de que, ·durante um 
curto e ephemero espaço de tempo, a tinha revestido a iniciativa de um 
dos seus membros. 

Si, na verdade, a razão a\legada constituisse um obslacnlo, elle 
seria facilmente removido : si não constituia obstaculo, houve então 
apenas um pretexto para encobrir uma questão de opportunidade e con
veniencia, uma nova fórma amena e benetica da antiga razão de estado. 

A justiça penal não é, pois, essa creação absoluta, inftexivel, ma
thematica, infallivel, impeccavel e mesmo omnipotente, que se quer 
encontrar e exigir nos julgamentos do jury. 

Como vê-se, ella é muito relativa. 
Sempre ensinou- se que ella devia soffrer o temperamento da equi

dade. 
A politica accrescentou-lhe as mitigações das conveniencias e ela 

opportuniclade. 
Nos annaes destes ultimas annos avultam muitos outros exemplos 

ela mesma natureza, cujo exame completaria o estudo da questi:LO que 
debatemos. 

Os dons á que acabamos de ali uclir bastam, porém, para dar ü1eia 
do actual periodo da vida nacional, provando que não é só o tribunal do 
,jury que tem dado ineqnivocas provas da extrema fallibilidnde da justiça 
humana, elos seus erros e desfallecimentos. 

II 

ACÇÃO DISSOLVENTE DA LEGJSLA:) i\o DE 1890 SOBRE O PROCESSO 

PERANTE O TRIBO N AL DE .fURADOS 

Longe ele nós a pretençii,o de canonisar o tribunal do jury. 
Concordamos em que elle tem defeitos congenitos, e portanto irre

med iaveis e permanentes, outros que provêm exclusivamente dos tempos 
actnaes. 

Ainfla a~sim é insubstituivel, dando peiores resultados qualquer 
outra combinaçào. 



11 

A qualquer a~sembléa politica que, reputando-se .soberana, abusa do 
seu poder de fazer leis, pouco custct estigmatisar o jury e olvidar os 
8eus proprios erros. 

Mas a sua. obra nefasta e inconstitucional peccará sempre pela base. 
Accumule embora leis uma~ após outras, nunca poderá fazer 

alguma, que, impondo á nação a convicção do seu proprio aviltamento 
e da sua incapacidade, a convença da degradação moral de todos e a 
obrigue a acreditar unicamenie na sublimidade das virtudes dos poderes 
políticos. · 

O j ury é evidentemente a nação : elle é, pois, o thermometro d:'t 
moralidade publica, mas é facil demonstrar, pela citação de factos 
muito conhecidos, que a sna transitaria e remediavel depresstio é sobre
tudo devida ás classes elevadas da sociedade, que não só tem desvir
tuado essa instituição, mas tambem tém clifficultaclo e quasi obstado ao 
seu regular funccionamento. 

Infeliz é o paiz que cáe nas mãos de legisladores açodados que pre
tem1em substituir leis hornogeneas e ponderadas, formando o conjuncto 
harmonico de uma legislação, pelos seus caprichos e preconceitos de 
occasiào, acreditando que a sobrexcellencia das sua~ ephemeras opiniões 
deve sobrepujar a virtude e o valor da experiencia de muitos annos. 

Os males d 'ahi derivados serão muitos e graves. 
Si nos fôr licito externar uma opinião sobre a psychologia política 

do momento actual, diremos que, neste período político, longe de se 
ter desenvolvido a modestia republicana, que pelo menos seria a appa
rencia de urna Virtude política, propagou-se por todo o paiz, o mons
truoso llesenvolvimento do individuo com prejuízo manifesto da collecti
viclade, o que se verifica pela mais superficial observação: por toda a 
parte encontram-se «chefes», constantemente celebram-se manifestações 
ruidosas, solemnes recepçõe::; desses potentados políticos, que semelhantes 
aos soberanos, não se movem mais de um ponto á outro do paiz sem que 
tenham lugar festas, illuminações e regosijos. Ao lado ela omnipotencia 
que uns exercem, encontra-se á mais completa subserviencia dos outros, 
apenas disfarçada sob as apparencias de disciplina parti daria. (1) 

E' evidente que, em semelhante regimen político, o paiz, isto é, a 
massa dos cidadãos, a nação . não poderá mais contar com a garantia 
serena de leis que tenham o cunho da necessaria perpetuidade, mas, 
pelo contrario, estará desgraçadamente sujeita ás consequencias dos 
surtos de uns e da condescendencia de outros, fluctuando os destinos 
da lei entre a omnipotencia dos chefes políticos e o chamado inconclicio
ualismo dos pa~"tidos ou antes dos agrupamentos de que se compoem as 
maiorias. 

Desses assomos da omnipotencia de uns e do incondicionalismo de 
outros, resulta forçosamente a infixidez da legislação mesmo nas mate
rias as mais importantes, desde que basta uma unic<t vontade para 

( l) Leifío-se os frequentes telegrammas que relatfío a part ida ou o regresso dos de
putados e senadores aos estados que repre~entfío, a celebraçfio dos ttnniversarios untalicios 
dos gove,·uaclores, etc . 
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determinar a revog·ação do direito vigerite e a creação de novas 
leis. (1) 

O Governo Provisorio foi o primeiro á dar o exemplo, em 1889, do 
abnso da promu lgaç~w é!e novas leis. 

A presson-se em substituir o co digo criminal. 
Desorganison tambem o mecani~mo elo Jmy supprimindo a appella

ção ex- ofiicio que to!las as nossas leis processnaes, desde o Codigo do 
Processo, tinham conferido ao presidrnte, nos casos em que elle julga~se 
que o conselho de jurados tinha <lecidido contra a evidencia da 
prova. 

Querendo alardear sentimentos ainda mais liberaes, tambem tirou 
á appellaç:ão do ministerio publico o effeito suspensivo que ella tinha 
anteriormente em alguns casos graves . 

E' evidente que assim procedendo, quer no decreto n. 848, de 11 
l1e outubro de 1890, que organisou a justiça federal, quer na lei 
n. 1030 ele 14 de novembro do mesmo anno que t;lmbem organison a. 
justiça local, o Governo Provisorio reconhecen ao jury uma illimitacla 
soberania no julgamento das cansas subm etticla5 á sua decisão, e 
pres tou a mais solemne homenagem que lhe po<li a ser tributada. 

:Mas, n~w é menos certo que, desconhecen do o alcance das dispo 
sições legaes que'precipitaclamente revogou, -ipso -frwlo modificou pela 
base o funccionamento do ju ry tal qual elle existia entre nós cles<le 
nmis de meio secul o, destruiu o poder moderador da soberania do jury, 
ahrinrlo as~im a porta á possíveis excessos e destemperos já sem o 
prompto e efficaz correctivo que outr'ora podia paralysar-!hes os perni
ciosos ef!'e itos. 

Essa appellaçii.o ex- ofiici0 interposta pelo presidente do tribunal , 
em casos raros e graves, foi nma fe lieissima creaçfto elo ;trt. 301 do 
Codigo do Processo, mantida lJOl' todas as leis processuaes vosteriores 
<"tté o referido anno ele 1890. · 

Reflectindo-se sobre os sens efi'eitos, ella parece ter sido uma iàéa 
Rdmiravelmente combinada para· interpôr um elemento ponderador nos 
julgamentos do tribunal popular, funccionando em um paiz em que a 
instrucçii.o publica está, forçoso é dize l-o, bastante atrazada.. 

Com efl:"eito, o systema dCI. appellaç<i.o ex -offic io combinava a<1mira
velmente a acção mutua e inde]Jenrlente do jmy e do juiz togado, esta
belecendo a solichtriedade deste ::;e m perturbar em na<la a nH'.nifestação 
cte voto dos juizes populares, á quem ficava toda a liberdade ele cleeidirem 
a C;tusa eonforme entendessem, manifestando- ~e o juiz togado só de!Jo is 
ele proferillo o ve1·cdit161n <lo j ury e tào ::;ómente par<t sustar-lhe a imme
diata execução. 

E como esta appellaçào e:~:-o.fficio do presidente só podia ser _in
terposta uma unica vez, não é possivel considerai-a como a negaçào da 
;;oberania do jury, porque, quando mesmo ellct tivesse o resultado de 
fazer annnllar pelo tribunal de segunda instaucia a. decisão proferida 
pelo conselho de jurados, quando o réo voltasse á novo julgamento, o 

(1) Parr• as leis es~aduaes, bastaní .~ vou~ade elo governarl01·, co mo pnra as ferleraes a 
do Poder ]J.:xecuti.vo da Uuif\o; os exemp los são uumernsos. · 
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jury readquiria a plenitude Ja sua soberania sobre a t:ansê•, e, de::;ta 
vez, sem que a appellação ex o:ffic·io lhe ]JUdesse de modo algum entor· 
pecer e nullificar os effeitos. 

Portétnto a appel\a~ão ex·officio era, no estado anterior de cousas, 
um recurso salutar e uma admiravel e justa limitação (temporaria ape
nas) da soberania do jury , e por isso tinha o valor de um elemento alta
mente moralizador, porque todo o poder que é illimitado propende para 
dege nerar e corromper-se. 

Não era só esse aclminwel elemento de ponderação que a appella
ção ex-ojjicio representava . 

EstalJelecelH1o a solidarie(lade do juiz togado pelo uso que fizesse 
do recurso que lhe cabia contra. a decisão dos jurados, creava, dentro 
dos limites da soberania e indepem1encia de acçãode cada um desseH 
poderes, uma corrente de mutuas responsabilidades, cuja int!uencia não 
podia deixar de :;er benefica e morali::mdora. 

Sem duvida , o systema adaptado pelos actos legislativos Jo Goveruo 
Provfsorio, completa e integra a soberania do tribunal p0pular, mas 
repetimos, tudo poder illimitado tende para a sua pi'opria corrup(1ão, . 
e, no nosso paiz, onde a instmcção publ ica é escassa e defeituosa, era 
muito presumir do jury pensar que elle poderia a,~sumir as responsabili· 
dades de tribunal soberano, cujas deci::;ões fosseBI logo cumpridas e 
exe.cntadas sem recurso algum, em todos os casos; era conferir- lhe uma 
perigusa omnipotencia, precursora da sua rui na moral. 

O legislador esclarecido, não só pelaR suas luzes assim como pela 
exveriencia, devia conhecer as difficult1ades e os frequentes perigos 
que ladeiam a justiça penal, e tambem não podia deixar de recordar -se 
que, si nas machinas as mais poderozas ha peça::; de resistencia que só 
tem por fim assegurar a conservação desses apparelhos, nos tribunaes, 
que reprezeutétlll grandes mecanismos humanos actLmdos por muitas for
ças contrarias e algumas até dissolventes, ha fórmas que desempenham 
o mesmo papel e s~w imprescindíveis para o seu regular funccionam.ento 
e para a conservaçào da sua incorruptibilidade. 

Como vê-se, a suppressã'.' da appellação ex-ojficio, longe de ~er um 
acto de poucct monta, constituiu uma innovação gravíssima que destruiu 
por completo .aqnelle elemeut.o vonderaclor das resoluções dos jurados, sa
biamente cre<tdo pelo legislador de 1832, quando tinha elaborado o codigo 
do processJ criminal 

Até aqui a influencia nefasta exereida pelo legislador sobre o tribu
nal de jmados, d'aqui em diante a influencia exercida pelo juiz: togado. 

IH 

PRATICAS ABUSlVAi:i INTRODUZIDAS NO TRlBONAL DO JORY 

Abolida a âppellação ex:·o.Uicio, ficou absolutamente desligada do 
j m y a solidariedade do juiz presidente e extincta ct responsabilidade 
moral deste nos julgamentos. 
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rrornando-se elle completamente alheio ao üe1·eclicfttm, cuj a execução 
não mais podia embaraçar de fórma alguma, ficou o presidente, as mais 
das vezes, reduzido a desempenhar a tarefi:t puramente material de diri
gir as sessões. 

Era, portanto, natural que o juiz togado se sentisse inclinado a des
interessar-se do julgamento e dos debates, desde que nenhuma inter
venç~w lhe cabia na execução da sentença. 

Nos primeiros tempos a tradição ainda. luctou contra ·aquella ten
dencia, mas pouco depois notou-se que esta prevaleceu definitivamente 
poi's o .modo de presidir modificou-se seusivelmente, e, salvas algumas 
notaveis excepções, a presidencia do jury começou a ser considerada 
c..;mo tarefa ingloria, profundamente cansa ti v a e enfadonha, tal vez 
mesmo porque o juiz que a exercia tinha simultaneamente de desempe
nhar outras funcções e de fazer todo o trabalho da sua vara. (1) 

Em outros petizes, em que a distribuição do trabalho judiciario é 
differente , o lugar de presidente do jury, apezar das suas fadigas, é consi
derado como um alto posto; para as suas funcções são escolhidos os 
magistrados mais distinctos, e elles julgam- se honrados com essa 
escolha. 

E' certo que entre nós, as sessões são longas e occupão quasi um 
mez, incluindo as 'preparatorias, mas a actual organisaç~w judiciaria do 
districto federal tendo conferido a presidencüt do jury privativamente 
aos juizes das cinco varas criminaes que creou, tornou menos pesado e 
oneroso esse serviço, e é portanto de esperar que d 'ora avante elle ni:w 
despertará as mesmas antipathias. 

Com effeito , conformando-se boamente com a dif.ficnldade que por 
vezes houve em obter o comparecimento de numero legal de jmados 
para a installação das sessões, e deixando de empregar com energia os 
meios legaes para remediar á essa omissão, houve presidentes que se 
julgaram autorizados á encerrar as suas sessões sem terem conseguido 
inaugural- as, isto é, encernt1·am-as sem qtte tivessem j'ttnccionaclo uma sú 
vez, outros as encerraram depois de po uquíssimos julgamentos, quando 
outr 'ora não o podiam fazer senão depois de quinze sessões de julga 
mento, desde que outros tantos processos estivessem preparados (2). 

Com um pouco de malevolencia poderia- se ver, n'e~se procedi
mento dos referidos 11residentes, intenção proposital; nós, porém, na 
falta de provas · mais directas, não o podemos acredital', observando 
apenas que a completa irresponsabilidade á que attingiu o poder judi
ciario, dá lugar á essas anomalias e deixa sem explicação alguma facto s 
desta ordem, de. que os magistrados estão dispensados de dar contas á 
qualquer poder hierarchicarnente superior. 

Em todo caso não é possível deixar de acreditar que esse modo 
frouxo de presidir o t ribunal ele j urados, tenha tido sobre o seu moral 
uma· influencia malefica. 

(l) O dr. Lima Drummond, hoje Juiz da C0rte lle Appellaçfío, presill iu magis tralmcnl;o 
nlgtut1 ns sessões do jury, n'aquella epoca . 

(:.l) Cucl igu du Processo Criminal art. 323 . • \visu 2S Janeiro l S!JU. 



15 

Outros factos tambem contribuíram para completamente desvir
tuar a alta missão do tribunal popular. 

Alludimos ás mauifestações que foi permittido aos jurados org-ani
sar em honra aos presidentes e promotores publicos. 

Em verdade tinha siclo um llabito quasi tradicional, que no ultimo 
dia de sessão e no acto de ser ella declarada encerrada, fossem pro
ferido s pelo presidente, promotor, um jurado escolhido pelos seus cal
legas e algum dos defensores que tivesse fnnccionado perante o tri
bunal, pequenos discursos congratulatorios. 

Esse habito constituía visivelmente uma alteração ela pureza das 
fórmas ela justiça, apenas attenuitda pelos motivos de desinteressada 
curtezia de que se derivava. 

lVIesmo assim, carecia ser restringido senão de todo snpprimido, 
mas nunca ampliado. 

Com effeito, essa pratica é verdadeiramente destoante das normas 
da justiça, em cujos recintos nüo parece que se deva proferir orações 
laudatorias senão em occasiões absolutamente excepcionaes. 

Desde que nenhum facto anormal occorreu, sub-entende-se que 
todos, na fórma da sua promessa legal, cumpriram bem e fielmentn o seu 
dever e é quanto deve bastar. 
- Só ao presidente póde caber dedarar encerrad-os os trabalhos e 
dü;solvi!la a se:ssüo, tudo mais sendo desnecessario e só podendo tor
nar-se prej ndi cial. 

No emtanto, longe de fazerem -se esforços no sentido de serem 
restringidi:ts as referidas manifestações congratulatorias . foi a tendencía 
contraria que se manifestou, desde os primeircs annos do regimen 
republicano, tal vez por influencia do exemplo dado pelas classes poli
ticas que muito pródigas então se mostmvam em manifestações e accla
mações ele toda especie. 

Infelizmente nem sempre a magistratura julgou que se devia 
oppôr á esse pendor, que aliás era geral, e houve presidentes que acei-_ 
taram manifestações solemne::; orga.nizadas, no fim das sessões, pelos 
jmaclos em homenagem ao magistrado que as tinha presidido . 

Algmnas dessas solemnidades revestimm-se de desusada pompa, u 
que foi realmente lamentitvel. (1) 

A gravic1acle do f<tcto n~w precis1t ser encarecida :. as suas conse-
quencias podem ser facilmente apreciadas . · 

O ambiente de um tribunal niio pórle r1 eixar de revestir-se de 
austera serenidade e profum1o recolhimento : alli decidem-se dos altos 
interesses dct justiça e dos inviolaveis direitos dos accusados: seme
lhante meio é pois absolutamente improprio para expansões que tenham 
como fito o enaltecimento dos indivíduos por mais dignos que sejam, 
nem mesmo póde-se razoavelmente pensar que o fa .t d-e.:_te-~· lW&S-iE1i o 
uma. sessüo à e j ury, deva, v_aler a um magistm_cl s \~1JtfiiJ. !J\ t Gonsa:\sl!.l:l\~:1}? 
pubhca, quando a verdade e que a sua ver dadevr.a~"i~ compensa e o s~ · 
unico louvor elle só os poderá encontrar na c011'-~d~·ação publica, depois -1' 
rle uma lo11ga seri e ele serviços prestados á justi: com zelo, desinteresse + 
e, sendo preciso, com abnegaçüo e sacrifício. 0 os DEPUTADO~ 
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Portanto essas manifestações, das quaes alg umas revestiram o 
caracter de solemnidades, só podiam servir para deprimir a justiça e 
nunca para elevai-a. 

Devia ser gTanüe a perturbação qne os seus preparativos acarre
tavam ao corpo de jurados, e perigosas as ligações que era forçoso esta
belecer para levar á effeito o que estava em projecto. 

Desde que R ide ia de uma manifestação solemne invadia o tri · 
bnnal, estava, é evidente, profanado aquelle recinto, desvirtuado e 
desorientado o espírito daqnella collect.ividacle, que d'ahi em diantei não 
potlia mais reunir as condições de calm <t e concentração de espírito 
necessarias para decidir as causas. 

A mesa de nm tribunaL onde sã.o proferid<tR condernnações á trinta 
annos de prisão cellu lar, em occasião alguma póde apparecer orna
mentada de flores . Quando uma EÓ nota de musica fez se ouvir 
em um recinto judiciario, ficou logo provado que ali n~LO ex istia a ver
dadeira comprehensão do dever da justiça, que é consagrar- se uni
camente ao traba lho da decisão dat> causas, repudiadas toda,s as am
bições e vaidades. 

E' certo CJ.Ue poucas foram as mani festaçõ es que se revestiram dessa 
pompa a que alludimos, mas ellas bastaram para deixar nos annaes d~ 
tribunal do jnry um· precedente lamentavel e contribuil'am para accen
tuitr nos seus habitos o veso cht l!lanifestação final congratulàtoria com 
todo o seu cortejo de inconvenientes. 

Nem siquer é preciso allnd ir á posição proeminente e privilegiada 
em que perante o juiz deveriam fica,r os pronwtores dct icléa. 

A' sua vez em que vosição ficaria para com os jurado::;, autores c1cL 
manifestaçiio, e::;se mesmo juiz quando, volta,ndo a presidir outra sessão, 
tornasse a eucontrar os seus manifestantes ? 

Núo ficaria elle, pelo menos, coagido á certa benevolencia pela gra
tid~w da distincção recebida ;l 

Nem se pôde pensar que a sua rije;.:;a de caracter o preservaria de 
tal, quando ella não o levou a recusar a manifestação que lhe foi 
offerecida. 

Tão emaizadas e::;tava.m uos habitos e::;::;a::; manifestações, que, em 
1805, quando j á os jornaes annuncicwam ruidosamente que um promotor 
publico tinha requerido perante a policia iuquerito pctra apurar- se a 
responsabili<1c.de de alguns jurados que tinham feito parte elo conselho 
que absolvera o accusado Abilio Saraiv~t da Costc-t, e de . quem se suspei
tava terem -se deixado subornar, ao mesmo tempo davam conta esse-s 
j ornaes ela manifestação fe ita por outros jnrados a esse mesmo promotor 
publico e ao juiz J11'esidente da ses::;ão que finalisava. (1 e 2) 

Pois bem, essas manifestações haviam necessariamente de ser o 
ponto de · partida da formação de nncleos ou grupos com suas re::;pectiva::; 
sympathias e a,ntipathias, seu prestigio, sua influencia e ramificaçõe::; 
ficando assim organisados e predispostos os elementos das cabalas; em 
liugnagem trivial tomaram esses gl' upos o nome de cordões, e esse vo -

(1) ,Joruaes di é~rios de Novembro de 1905. 
(2) Esse supposto subamo ufi.o pttSSfiVa de uma invenção mr~levola, como ficou pro

vado pela absolvição final dos jurados calumuiaclos. 
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cabulo deprimente diz muito e deixft comprehender tudo quanto de máu 
podia derivar-se de ,semelhante origem. 

Si eram organü:adas publicas manifestações ao presidente e ao pro
motor publico, é logir,o concluir que nas sessões existüun, pelo menos, 
grupos que lhes dedicavam mais do que a cortezia que sempre deve ser 
dispensada aos representantes da justiça, ficando, pois, prejudicada a 
impar;c ialidade dos jnra<los e apo_ucada a sua independencia. 

E cl<HO que, por força dct lei das compeusações, outros nucleos de 
dissidentes haviam de se constituir, procurando os defensores as sym
pathias de~tes pará contrapol-os aos outros. 

Esse lamentavel estado á que por vezes, dizem , chegou o tribunal 
popular, não póde ter tido outra principal origem senão os factos apon
tados. 

Circumstancias s8cnndarias podem ter acct;escido, mas o facto 
principal, gerador do mal , não foi outro se nttü o que acabamos de 
apresentar e cuja importancia não é contestavel. 

Essa sympathia reciproca, entre jurados e jLlizes, que acabava do 
modo solemne já descripto, e tambem com a troca de mutuos elogios 
pelo cumprimento ele um dever, devia fatalmente introdLlzir no tribunal 
mn elemento dissolvente e crear uma emulação fu ne~ta. 

Felizmente . houve depois uma modificação sensível, voltando o 
encerramento das sessões a ser singelamente so lem nisado como out'rora 
por poncas palavras trocadas de parte á parte. 

lV 

LIGEIRO CONFRONTO ENTRE O .JURY E O CONGRESSO NACION AL 

Os factos que acabamos r1e expôr diseriminam as responsab ilida
des de todos quantos contribuíram para a depressão que possa ter sof
frido a instituiçi:w do jury. 

Essas responsabilidades se repartem, como resulta da mais simples 
olJservação, entre o legislador que desorganizou o processo supprimindo 
recursos importantes ; o juiz togado que permittiu que se desvirtuasse 
a missão do jury e que o seu funccionamento se fizesse com numerosas · 
falhas ; as classes elevadas que quasi absolutamente se tem negado a 
concorrer ao tribunal ; o proprio poder executivo que costuma requi
sitar a dispensa dos funccionarios publicas de categoria elevada que 
si1o sorteados. 

Quem conhece a historia do jury entre nós, durante os ultimas an
nos, não contestará nenhum dos factos para os quaes appellámos. 

· São factos vnblicos que desafiam a contradicção ; todos elles foram 
divulgados na imprensa dia ria. 

Comtudo, argumentar com elles para pleitear a suppressão do 
jury, empregando o meio disfarçado de successivas mutilações, é com
metter um verJadeiro contra-senso, porque longe de deporem contra a 
instituição do tribunal de jurados em si, elles patenteiam a confusão, a 
imprevidencia, a falta de log·ica e de methodo e o quasi delírio pelas 
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in novações que se encontram na maioria dos espíritos e constituem o 
fundo do actual temperamento das classes políticas e das assembléas le
gislativas. 

'l'endo adaptado o empirismo como cri terio em materia penal , ellas 
tem elaborado um numero exagerado de leis e até hoje só conseguiram 
anarchisa.r a legislação e barbarisar o direito, sophismando abertamente 
o espírito e a lettra da constituição republicana de 24 de Fevere iro de 
1891 , que consagrou princípios liberaes e democraticos, agora desas
sombradamente conculcados pelas lei s ordínarias ! 

O legislador qne sophísma a constitui ç~w pratica uma nrdadeira 
apostasia, e a sua obnt não pó de deixar de ser funesta e precaria, desde 
que elle cria conflictos permanentes entre as leis ordinarias e o pacto 
fundamental, destruindo o grande principio conservador das socieds.des 
cultas, que é a harmonia e a unidade na legislação. 

rral procedimento do legislador não póde deixar de ter as peiores 
consequencias, collocando a magistratura entre a revolta legal e heroica 
on a obediencia passiva. (1) 

Com effeito, a constituiçã.o determina no § 10 do art. 72 que 
é consagrado a deélaraçào de direitos, que « em tempo de paz, qual
quer póde entrar no territorio nacional ou delle sahir, com a sua for
tuna e bens, quando e como lhe convier, independentemente de passa
porte». 

A despeito desse texto claro e terminante, o congresso de accordo 
com o poder executivo elaboro u uma lei que conferiu á este o direito 
de expulsar os estrangeiros. 

Tal lei é manifestamente contraria ao citado texto constitucional . 
Eis a magistratura co llocada entre a revolta legal e a abdicaç~w 

do dever. 
Nenhuma snbtileza póde prevalecer deante da clareza diaphana 

do preceito da con:o-tituição. 
Em urna republica a suprema virtude das classes políticas deveria 

ser o desinteresse, e a suprem;;, virtude do legislador o mais absoluto 
respeito pela constitui ção. 

Quem poderá acreditar nessa virtude desde que elle nã.o trepida 
em mutil ar mesmo parcelladamente o pacto fLmdamental, que deveria 
ser a origem e o ponto ele convergencia ele todas as leis, o centro lu
minozo de tocln, :'1. leg·i:o-laçito. 

8 i o legislador niío acreclita na constituiç~w, si uiw a venera, e 
pelo contrario, a transgricle nos seus preceito::; e descrê do::; prineipios 
que ella consagra, qual é a sua fé politica e qual a confiança que elle 
póde inspirar ! 

E' manifesto que o Congresso, contando com a atonia elo povo, 
tem abusado da sua attrib uição , que julga soberana e illimitada, de 
fazer leis, e tem destruido precioi:las garantias da liberdade individual 
que mais tarde hão de fazer falta, não só porque o juiz singular con
stitue um verdadeiro perigo por tornar-se elle extremamente pode-

(1) No Es~ado el o Rio Gm ucle do S ul foi processrLdo o jui ~ de Díreit0 Dr. Alcides 
Lilmt por não ter ClllU!Jriuu a lei e ; tadual , cJUC Lorn uu publica a voLaçfiu du jury Jl u ac tu 
<!o julgrt 1)1ento . 
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rozo, assim como porque não tardará tal vez n. ser tamlJem abolida a 
competencia do j ury para o j ulganaento dos crimes po lí ticos, o que 
será o remate da obra nefanda já encetada. 

Prestando.se a mu tilar a institui ção do jury garantida no § 30 
desse arligo 72 da Constituição qne já citámos porque elle contem a 
declaração de direitos, o Congresso usa de um meio indiree.to para snp· 
primir uma das maiores garantias dft liberrlade individual, priva a 
nação de um dos melhore:> tropheus conquistados pelos povos cultos 
contra o absolutismo, e pretende, contrariando as tenclencias modernas 
e as aspirações democraticas, entregar a justiça penal ao juiz singular, 
isto é , crear a mais intoleravel dictadura judiciaria. 

Não póde llaver projecto majs funesto, empreza mais execranda e 
liberticida. 

Já o dissemos, é barbarizar o '1ireito. 
Em um paiz republica11 0, que se quer nfanar ele ad iantado e liberal, 

o governo reivindica para si, como attrib niçào da soberania nacional, 
o direito brutal e iníquo de expulsão contra os estraDgeires, e não só 
restringe cada vez ma.is a jnrisdic~üo do j ury, mas pretende conferir á 
policia a faculdade de preparar os processos correccionaes para em 
segui da dal-os a julgar a .inizes singulares e privativos! 

Que é feito, pois, da separaçüo completa dos poderes, um dos prin
cípios basicos do regimen actual ? 

Si os tres poderes, executivo, legislativo e judiciario s~Ln indepen 
dentes e nào se podem confundir on associar, como será possível confe
rir á au toridalle poli cial a attribui ç~LO de organísar um processo crime 
com exclusi1o apenas da sentença? 

Qual será a fé de uma geraçüo política imbuída ele sc, lemnes 
preconceitos, que clepo i::; ele comprazer-se em longas e clogmaticas decla
rações de princípios na sua constituiçào, retrocec1e subitaruente e tendo 
embora t.:oustantemente sobre os labios a palavra republica, PsmeJ·a- se 
em revogar na pratica das leis orrlinaria::; toclus os g;·audes princípios 
que acabo 11 de alardeiar, aproveitando para essa mudança de opinião os 
mais frívolos pretextos e os mais vulgares accillentes taes como o julga
mento e absolviçüo de um accnsado? 

Os priucipios, a constituição de um povo e as suas l ei~ n~LO podem 
estar 1L mercê ele factos t~LO destituiclos de valor. 

Em meio elas inevitaveis i1uctuações das paixões, elo t'lrvelinho dos 
factos da vida commum, c1o tumultuar dos interesses e da freque nte 
versatilidade das opiniões, algum::L couza deve haver em um paiz culto , 
para g·aranti<t da socie,la1le, qne represente a e::;t.abi lidacle para repre
sentar a segurança, a perpetuidade para inspirar a <:on fia.n ça, a inviola
bilidade para servir de a.mparo ao direito e ele asylo ao cidadão, e tal é 
a missão das leis e da constituição. 

Estas palavras que não são nossas, süo profundamente exactas. 
E' verdadeiramente absurdo e pueril apmar factos transitorio::; e 

accidentaes para ~L favor clelles pleitear e realisar a suppressào de institui
ções que, á semelhança do jury, fazem parte da propria essencia elos 
governos liberaes e democraticos, instituições estas que nós felizmente 
já encontrámos creaclas ma · custaram muitos esforças e sacrificios ás 
gerações vassadas que e!feduamm a sua cuuquista ent uutros vaizes, 
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em cujo r1ireito publico as foi buscar o espírito sinceramente liberal dos 
brazi leiros que fizeram a independencia, e pouco depois organizaram 
as nossa.s leis penaes e processuaes do crime. 

Nenhum corpo collectivo poderia salvar-se si tal systema pudesse 
prevalecer. 

A existencia do Congresso Legislativo está intimamente e para 
sempre ligada e identificada com a vida nacional, no emtanto si essa 
assembléa tivesse inimigos e nf.to admiradores como unicamente tem e 
merece, os seus proprios aunaes facilmente dariam muitos pretextos para 
acerbas censuras. 

Quem não veria alli fian1mejar como uma irremissivel condemnação 
as seguintes palavras verdadeiramente indeleveis, proferidas por um 
deputado na sessão do dia 19 de Dezembro dó anno proximo findo ue 
l!:J07, e que transcrevemos do proprio D·la1·io O.fflc'ictl: 

« Sr. Presidente, pedi a palavra não para dist:utir o pl'ojecto, mas 
« declarar a V . .l!}x. que nct occasião em que vou fallar, sou eu o unico 
« deputado presente no recinto, homando-me em ouvir V. Ex . » 

Os inimigos elas actuaes classes dirigentes e políticas, os cletrac
tores do congresso si existissem, poderiam tentar fazer cabedal de::;se sim
pies accidente, querendo c0nsideral-o corno a prova do abandono e 
da, deserção habitual dos mais importa,ntes deveres. 

Quem não vê entretanto que essa apreciação seria nimiamente in· 
justa e apaixonada, nào sendo lieito por tão pouco duvidar do civismo 
nem da assiduidade elos deput>tdos e do seu zelo patriotico no exer
cício do mandato legislativo! 

:B~' certo que diante destes e de outros simples accidentes, seria, 
verdadeiramente insensato quem desejasse mesmo remotamente que um 
dictador insolente, allegaudo a imprestabilidade do systema político de 
que a camara é um dos mais importantes orgi:tos, a.lli mandasse, como 
mandou Cromwell, collocar escriptos para alugar a caza urna vez que 
ella conserva· se v as ia mesmo durante as sessões. 

Seria tambem, na realidade, uma nào menos ridícula e criminosa 
aberração tentar cercear as attribuições do poder leg·islativo, só porque 
alguns dos seus adversarios alleg·am que a camara votou com facilidade 
ceusuravel creditas colossaes para o orçamento do ministerio da Indns
tria, durante o exercício de 1908, e outros revoltam-se por se terem os 
senadores isentado á si mesmos e aos deputados, seus collegas, do 
pagamento do imposto sobre os vencimentos, lançando mais em p1·oveüu 
p1·oprio esse tributo de cerca de duzentos contos sobre a nação. 

O agrupamento destes factos e de outros do mesmo valor, poderia 
crear uma falsa apparencia de prova contra o civismo ela geração 
politica actual, sobretudo depois que um poderozo chefe republicano 
julgou que se devia pronunciar com severidade contra t-ts oligarchias 
estaduaes, e o fez há poucos mezes, em um memoravel discurso que 
teve profunda repercussão. 

lVlas si esses factos, puros accidentes da agitada viela parlamentar, 
não devem razoavelmente levar mesmo o mais severo censor a desejar 
a extincção do congresso ou o cerceamento de algumas das suas attri
buições, como si na verdade elle constituísse uma assembléa que tivesse 
desertado dos seus deveres e aos seus commodos e vantagens pessoaes 
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sacrificasse sempre os interesses da communhão, não é menos evidente 
que esRe mesmo conjuncto de fttctos tambem não póde dar ao congTesso 
autoridade moral e legal pua desacreditar e destruir aos poucos outro 
instituto que tem igualmente os seus alicerces cravados na constituição, 
e, como elle, só póde ser accuzado ele ter soffrido a influencia malefica 
dos tempos presentes. 

A esphera de acção do jury é outra, a sua missão , porém, não é 
menos importante que a rlos deputados e senadores, e é certo que, 
durante os períodos de agitação política, ella póde attingir a uma impor
tancia capital. 

Portanto as leis que lhe diminuem as attribuições para preparar a 
sua suppressão total, têm em vista a destru ição de um elemento indis
pensavel á organisaçÃ-o das democracias, a el iminação de uma das 
melhores garantias da liberdade individual ; essas leis são inconstitucio
naes na sua essAocüt e monstruosas em todas as suas consequencias, e 
como taes não podem e não devem ser cumpridas e executadas. 

Elias têm por si unicamente o direito da força. 
Falta-lhes a força do direito, que só lhes poderia advir da sua uni

formidade com a comtituição de que ellas são, pelo contrario, a violação 
flagrante, escandalosa e p:1tente. 

Essas leis são revolucionarias e anarchicas porque offendem e 
violfi,o a lei suprema e inviolavel, produzindo na communhão brazileira 
este grande e irremediavel mal : destroem o unico elemento permanente 
dos governos republicanos que é a inviolabilidade do pacto constitucio
nal ; fazem de quem as cumpre um apostata e um traidor, de quem 
contra ellas se levanta e nlo as quer cnmprir um revoltoso e um mn.rtyr 
rlignific;:~,do pelo patriotismo, absolvido pelo rlireito, mas condemnaclo 
pel:t ímpia victoria da dictadura mascarada com a lei: fina lmente pre
param desde já a ruína prematura de todo nosso direito constitucional, 
dando ao passado um funesto desmentido, e ao futuro o escandalo inan
dit.o da violaçüo suprema da lei pelo proprio legislador. 

Nüo póde haver peior mal, nào é possível existir mais atroz des
mentido das doutrinas republicanas. 

Diversos têm sido, nestes ultimos annos, entre nós, os perigosos 
contendores das garàntias da liberdarl.e individual. :Mas, depois do di
ctador, cuja sombra tragica não está ainda muito distante na historia, e 
qne, a favor da revolta da armilda, exerceu o poder recorrendo ao estado 
de sitio, certamente os mais temerosos desses ad versarias, foram, de li m 
lado, os governos que, esquecendo a memoravel opposição levantada 
pelos excessos inconstitucionaes da lei de 3 de Dezembro ele 1841, tém 
promovido a creação de novas leis à e excepção ; e do outro, os congressos 
que, por se dizerem nacionaes e se .i ulgarem omnipotentes, não têm 
trepidado em votn.r essas leis seja que dominados por impatriotica indif
ferença, seja que il llucinados e olvidados da sua inviolavel missão de 
legisladores, tenhão (juerido gloriar-se como Erostrato, abatendo e 
arruinando o direito no seu proprio templo. 

Quando o legislador, invertendo e pervertendo o seu mandato, põe 
a mão sobre a constituiçi}o do seu paiz para violal-a, desde logo todils 
as grandes forças sociaes sentem-se profundamente abaladas na sua 
base, feridas na sua integridade e na sua origem, e têm de ceder o 
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passo á incerteza, ao embuste político e á sorpreza de repentinas reso
luções legislativas todas attentatorias do pacto fundamental. 

Uma constituição política, emquanto permanece inviolavel, é um 
evangelho sobre a sua ara ; uma vez violada é uma ruina que os pode
rosos do dia ficam habilitados a mutilar, a todo momento, retirando 
um esteio, partindo um fl.orão, .dessegmando-lhe a base e convertendo 
em breve o livro da lei , que sobre ella descança.va, em um simples con· 
juncto de folhas esparsas e textos mutilados. · 

O idéal político hoje dominante no nosso paiz parece ser uma 
decidida reacção contra todas as leis li beraes. 

No emtanto os menores fragmentos das pag·inas desse livro pro 
fanado, levaráõ á todos os pontos do paiz a prova de que os tres poderes 
políticos do estado se constituíram em franca hostilidade, não só contra 
a lettra e o espírito da constituição mas tambem contra a manutenção 
das mais importantes instituições democraticas. 

v 

SUPPRESSÃO DA DEFEZA DOS ACCUSADOS- MONSTRUOSAS 

CONSEQUENCIAS DA LEI 

rrodos esses males resultam, sem contestação possível, da colligação 
dos tres poderes, o executivo que solicita e promulga as leis, o legisla
tivo que as elabora e decreta, o judiciario que as cumpre. 

A victima é a nação que :;;e snbmette á lei iníqua e soffre a violação 
do pacto constitucional. 

Houve, é certo, um momento, nos primeiros annos da republica, 
em que o Supremo rrribunal Federal constituiu-se em barreira contra os 
excessos do poder executivo; é jnstamente a renovação dessa época aurea 
do poder jndiciario que se torna muito desejavel para que a constituição 
nào seja constantemente abalada nos seus alicerces pela erupção de 
leis de excepção. . 

Os partidarios da triplice dictaclura dir~w que é, d::t nossa parte, 
puru exagero, pois que o povo, não se confundindo com os crimino
sos, nenhum interesse tem em que a justiça seja exercida por juizes ou 
jurados. 

O sopbisma não é nosso, sim dos contradictores. 
O povo 1úo comparece ao tribunal do jury como réu, sim eomo 

juiz , e é da cadeira de juiz popular e das fnncções de jurado que nin-
gnem tein o direito de excluil·o · · 

Demais, uma nação culta tem o mais legitimo interesse em zelar 
a pureza do seu direito, a elevação moral das suas leis, a perfeição da 
sua organização j udiciaria. 

Só uma nação barbarisac1a., ou, na phrase crúa do finado Aristi
des Lobo, uma nação be~tificada poderá deixar arrancar aos accusados, 
qnaesquer que elles sejam, o direito sagrado de defeza. 

A Constituição o prohibe terminantemente . 
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Eis o seu texto no § 16 do art . 72: 
cc Aos accusados se assegurará na lei a mais plena defeza com todos 

os recursos e meios essenciaes á ella, desde a nota de cul pa . . . ». 
Todos quantos directa ou indirectamr.nte, abertamente ou não, 

com a audacra da violencia ou a bypocrisia da dissimulação, offenderem 
esse principio, menosprezarem esse preceito; violarem essa disposi 
ção clara, terminante, benefica e luminosa porque representa no seu 
laconismo seculos de ]netas, de martyrios e de injustiças; todos os que 
pretenderem conculcar, diminuir ou supprimir audazmente a garantia 
que ell a representa, deveráõ ser tidos como violadores da constitui
ção, inimigos das instituições livres, adversarios das verdadeiras con
quistas da democracia, criminosos sustentacnlos dct tyrannia dos agrupa
mentos políticos, que procuram ter á mão leis de reacção para perpe
tuarem o seu predomínio, e em todos os postos importantes, mesmo 
nos que pertencem ao povo, funccionarios ela sua escolha e intimidade, de 
que possam dispôr em toda e qualquer emergencia. 

Será por acazo facultar á um accusaclo todos os meios de defeza, 
fazel·o comparecer perante o j uiz singular, isto é perante um unico 
juiz, que é um homem fallive l, de espírito errante e que não se tornou 
um deus só porque foi investido de tão importantes funcções; homem esse 
que poderá ser intell igenteou nã.o, sabio vu ignorante, sagaz ou tardo 
de intelligencia, virtuoso ou vicioso, calmo, sereno, justo, pacíente e 
laboriozo, ou impaciente, colerico, inj usto e apaixonado; profundamente 
versado no direito e no conhecimento da. vida, das suas sorprezas e 
dos seus infortunios, ou de medíocre saber e desprovido dessa sciencia 
profícua; isento de preconceitos ou aferrado á elles; independente e al
tivo ou ligado a interesses e dominado pelo poder executivo que o nomeo u 
e de quem depende; um jurista, para quem nã.o haja diffic ulclades no 
pleito mais obscuro; um presidente M:agnaud para cuja consciencia a 
jurisprudencia·secular nada valha desde que seja baseada na in iqui
dade; ou um Pilatos que lave as mãos, entregue o innocente e deixe 
derramar o seu sangue; o juiz togado que, durante seculos, mandou 
applicar a tortura, e que só abandonou este terrível systema de prova 
quando a, revolução franceza, já víctorioza pela penna dos ::;eus escripto· 
res, partiu aquelles execrandos apparelhos; o juiz togado emfim, ho
mem como qualquer outro, suj eito á todos os erros e paixões dos homens, 
seguido e acompanhado pelo cortejo iuevitavel das fraquezas humanas ? 

E para esse mesmo juiz, que missã-o clifficil, espinhoza e !]_nazi sobre
humana ! 

Realmente eleve-se pensar que houve ilreflexã.o ou extrema crueza 
da lei 1 quando sobrecarregou com tam horrível pezo a consciencia ele um 
magistrado. · 

Como poderá o juiz supportar a presença desse homem chamado 
réu, cuja sorte, cuja liberdade e cujos dias estão exclusivamente nas 
suas mã.os ? 

Pela primeira vez na sua vida, o juiz que fôr digno desse nome, ha 
de empalliclecer cleante do accusado. 

Com effeito, por grande, que pareça sê r o crime deste, maior sempre 
h a de sêr a responsabilidaue elo j niz, que poderá um dia tê r diante ele si 
um innocente injustamente persegnido e calumniRdo. 
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I 

Si o réu tiver proéectores , a porta do seu julgador amanhecerá 
assediada pelos· empenhos. 

Si íôr um <lesanwarado, a consciencia <lo juiz se assoberbará el e 
escrupulos. 

Esta lei ha de necessariamente ap<:LVo rar e indignar as consciencias 
puras, sendo evidente que, em um paiz culto, não deve caber ao juiz 
:;ingular applicar a pena maxima, o contrario não podendo deixar ele ser 
um erro injustificavel. 

A monstruosa lei, portanto, tyranniza o réu assim co mo opprime o 
juiz, o que não é de admirar pois ella feriu o direito pela base, tendo 
desprezado as regras da competencia, sem as quaes não pócle haver or
ganização judiciaria nem processo regular. 

J\'Ias não é tudo, a perigosa omnipotencia conferida ao juiz singular, 
representa uma arma de dons gumes, e tão grancleé a sua extensão que 
ella pode ir da iniquiclade até a impunidade. 

Tanto póde o juiz, errando, condemnar o innocente, como póde 
errar e Rbsolver um criminoso, á quem serão incontinenti abertRs as 
portas da prisao por não ser suspensivo o recurso de appellação. 

Em um tribunal, as qualidades intellectuaes dos juizes podem com
pletar-se reciprocamente; os seus defeitos compensão·se e o erro tor
na-se po•.tanto menm; provavel. 

A lei mostra-se, pois, verdadein<mente incoherente com os seus 
proprios in tnitos. 

Ella é um triste regresso, um lamentavel recuo da intellig·encia e 
da legislação ; verdadeira affronta ao aperfeiçoamento da sciencia 
penal, á depuração elos costumes, á. dignidade humana, á consciencia 
particular ele cada homem que vive no Brasil e aqui teve ou não o seu 
berço, e tambem dolorosa affronta á consciencia collecti va da patria 
brasileira. 

Si a constituição declarou que era mantida a instituição do jury, 
repetindo a declaração da consti tui ção de 1824, elle será sempre o mais 
elevado tribunal do paiz vara o julgamento dos crimes commmns, e a 
não ser assim a sua existencia não teria razão de ser 0u o legislador con
stituinte não saberia o que fez. 

Como, pois, o art. 2:J dct lei n. 1. 785 de 28 de Novembro do anno 
proximo findo de 1907, retirou do j ury e transferiu para a j m isdicção elo 
juiz singular o julg·amento dos crimes contra a pessoa e a propriedade, 
e entre elle::; o latrocínio , isto é, o cri me de matar para roui.Jar, pre
visto no art _ 3:J9 do co digo penal e puniclo com a pena maxima do co
digo, isto é, de doze á trinta annos de prisão cellular.? 

Essa especie criminal póde dar lugar a muitas questões, houve na 
realidade roubo, o accusado será ou não culpado dos dons crimes, roubo 
e morte, ou de um só dos dois factos ou mesmo de nenhum delles ? 

Um innocente, em consequencia ele falsas apparencias ou de de
poimentos fementidos, pócle ser objecto dessa imputaçào, e não seria a 
primeira vez que tal acontecesse. 

Pois bem, si o art. 72 § 16 da constituição 1lisse que «aos accusa
dos se assegm ará na lei a mai:: plen<:t defesa com todos os recursos e 
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meios essenciaes á. ella», a nefanda lei de 25 de novembro de 1907, diz 
a esse accusado, qP.e tanto póde ser culpado como innocente: 

«Eu, legislador republicano e democrata, vou submetter-te ao julga
mento de um só homem, o juiz singular, o juiz unico; o juiz do <wtigo 
regimen que reputo infallivel; si elle só por si acertar e com razão e 
justiçil te ab .. olver, innocen te, ou te conllemnar, culpado, tanto melhor; 
si innocente ainda assim te condemnar a trinta annos de prisüo cellular 
em processo sem garantias, clt'stituido elas fórmas solemnes que são o 
escudo dft innocencia e o abrigo do accusaclo, tanto peior; mas, si deante · 
de tamanha desgraça não enlouqueceres ou não morreres, poderá.s 
appellar para o tribunal toga<lo chamado Côrte de Appellaç~w, e alli, no 
dia do julgamento do teu recurso, esse tribunal de segunda ínstancia não 
te · mandará tirar da cadeia para ouvir a tua defesa, mas si tiveres um 
advogado, o tribunal, em face do texto da constituição que garante a 
mais ampla dt'feza, concederá ao teu defensor uin mísero e estreito 
quarto de hora, quinze irnprorogaveis minutos para produzir a tua de
fesa, após os quaes poderás ainda ser coudemnado a trinta annos de 
prisão cellular ! ( 1) 

« Confirmada essa tremenda pena, si fores innocente ou victimí'. 
de excesso de rig·or ou ele um tremendo erro judiciario, o que é possível, 
terás ainda o recurso de interpor revisão perante o :::lupremo 'rril.JLmal · 
Federal, o qual tambem , deixando-te tranquillamente sepultado na 
prisão, no dia do julgamento facultará ao teu advogado, eomo já o terá 
feito a Côrte de Appellação, outro quarto de hora para produzir a tua 
defeza, .e si, nesses quinze vertiginosos e improrogaveis minutos du
rante os quaes talvez nem seja ouvido com atteução, elle não demon
stJ ar cabalmente a improcedencia da accusaçãO, a falsidade da prova, 
a inverosimilhança da impntação, o perjurio das testemunhas, a nulli
clade elo processo, os tens antecedentes illil.Jados, a tua inidoneidade 
para o crime, a tua innocencia emfim, queixa-te do destino e confor
ma-te em ir cumprir pena porque, na realidade, no XX seculo e em uma 
Republica em que os juizes criminaes, no julgamento elos recursos, con
cedem aos accusados o prazo de um quarto de hora improrogavel para 
se defenclt'rem, e os podem condemuar {t pena de trinta annos ele prisão 
cellular, é evidente e deve-se acreditar que, sendo esses juizes togados 
e ni'LO jurados, não podem errar e antes são tão infalliveis como são 
absolutos, e fielmente cumprem o já citado dispositivo da constituição 
assim concebido : « Aos cwc7~saclos se asseyt~1'Ct1 'á na lei ct mais plenct tle-
« fesa, com tcclos os 1·ecw·sos e meios essmwiaee á ella » ! 

T'al é o monstruoso resultado tlct novíssima lei de 25 de Novembro 
ultimo, que veio aggravar nm estado de cousas já por si pessimo, e con
seguiu barbarisar totalmente o <1ireito penal, dando ao juiz singular o 
execrando e inconcebível poder de condemnar outro. homem á pena ter
rível de trinta annos ele pris~w cellular, isto é á escravidão penal e quazi 
á morte! (2) 

(l) Dec. u. 5.5Gl de 19 ele Junho do 1905; nrt. 285, marca esse tempo ius!gnificaute 
e rnanifesLameute iusutlicieute: poupa->e o Ltmpo elos juizes, mas sacr i lica-~c grandes 
princ ípios e a propria ConsLituiçiio . 

(~) A lcgish1çiTo aulerior daYil clin:ito :í prúLesLo por novo jury s i a comlPmnncão niTn 
era preferida por unanimidade d" v0t,o•. 
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Condemnar essa lei, atroz, absurda, barbara, illogica, injuridica, 
contraria á constituição e ás tradições do nosso direito publico, assim 
como infensa a todos os princípios que regem as democracias; reaccio
naria, despotica, humilhante e perigosa porque põe nas mãos do juiz 
singular a arma tremenda da pena de trinta annos de prisão, é missão 
de todo espírito culto, tarefa de toda alm a justa, dever de toda con· 
sciencia honesta. 

A todos quantos C',Onhecem mesmo muito imperfeitamente o passado 
das nossas instituições liberaes, a sua evolução e o seu progresso, está 
imposto, em nome da dignidade de cidadão brasileiro, o imperioso dever 
de combater semelhantes leis, concitando contra ellas a indignação da 
consciencia publica, porque serião ellas dignas de um regimen deshonrado 
pelo absolutismo, mas deve repellil- as inexoravelmente a legislação de 
um a, republica americana, no seculo XX. 

O congresso capaz de fazel-as, nào póde ser tido como uma 
assembléa animadft de sentimentos verdadeiramente republicanos, mas 
como um a anarchica reunião de prepotentes legisladores decretando 
leis inflexíveis contra um povo sem direitos e sem vontade, em nome 
dessas oligarcbias estaduaes de que elles são oriundos e um poderoso 
senador qualificou como um dos peores elementos da actualidade. 

Com effeito, esses actos têm mais a fó rma e a apparencia de decre
tos autoritarios emanados de um poder soberano e discricionario, do que 
a fórma de leis regulares elaboradas por urna assembléa constitucional 
depoi~ das tres discussões regnlamentares e as demais solemnidades 
usadas em todos os parlamentos . 

O elemento que- diversifica as leis e os decretos, não provém só
mente da origem e sim tambem do modo da sua respectiva fo rmação. 

A discussão dos projectos de lei repetida por tres vezes depois dos 
interva llos elo estylo, a!P.m de offereeer a utilidade que não póde deixar 
ele resultar de um debate em que fi caráõ patentes as vantagens ou des
vantag·ens da lei, é tambem a garantia do seu legi timo caracter con
stitucion al. 

A suppressão porém do~ debates ou a sua reclucção á proporções 
taes que o convertam em uma simples formalidade, o encurtamento dos 
prazos com extranhavel precipitação, tira ao acto a indispensavel publi
cidade que ell e deveria ter na sna elaboração, a qual tornando-se defei
tuosa e quasi clandestina, poderá imprimi r-lhe a feiçào de um deereto, 
mas privai-o-ba para sempre do earacter elevado e da, sagração que a 
lei, quando é util e justa, recebe do debate publico em meio elo qual é 
elab orada. 

A publica discussão das leis, com as formalidades e os necessarios 
prazos, nào só permitte a manifestaçào de todas as opiniões dentro e 
fóra das camaras, mas serve tambem para provar que ellas correspon
dem a uma necessidade, têm por fim o bem publico , e são promulgadas 
com a approvação pelo menos da maioria da naçào. 

Das leis, ptlrém, que foram elaboradas quasi em segredo ou com 
precipitação tal que equivalha a uma meia clande~tinidade, pode-se 
s uppor que são apenas a obra de uma faeçào para servir caprichos 
ou interesses, sabendo se us auctores que ellas têm c-ontra si o desfavor 
publico e a desapprovaçãll geral. 
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Assig·naladas por esses irresgataveis defeitos e pelo cuuho de irre
missivel bastardia parlamentar, nunca poderáõ ser consideradas como 
leis legitimas, dignas de respeito e obediencia, porque sendo o fructo 
das combinações qnasi clandestinas de grupos políticos dominados 
pelo preconceito do incondicionalis mo que é o culto da subserviencia~ 
faltar-lhes-á sempre a sagração das lidimas e genuínas creações nacio
naes, o seu cunho de elevação moral e sinceridade de consciencia. 

V[ 

OUTROS DEFEITOS DA LEI 

A precipitação na elaboração das leis não póde deixar de produzir 
os mais desastrosos resultados. 

E' mesmo necessario voltar á unica pratica legislativa que possa 
ser legitima e proficu::t, isto é, con:>iderar que a lei deve ser uma genuína 
creação nacional, iniposta por necessidade notoria e geralmente reco
nhecida, desLinada á prover a interesses publicos importantes, desejada e 
approvada por todos, e não a obra imposta por potlcos, talvez exigida por 
algum alto fnnccionario dominado por idéas systematicas, apressada
mente a pvrovada pelo congresso em uma sessão prestes á fina
lizar-se. 

O direito em todas as suas manifestações deve ser o resultado da 
evolução e ele uma prudente elaboraçào, não o producto do arbítrio e do 
imperio apenas dissimulados com apparencias ele legalidade. 

A pratica forense deparou logo com um dos maiores defeitos da lei, 
.que nào póde deixar de ser o resultado da precipitação com que ella foi 
feita, pois é manifestamente um lapso, mas de consequencias taes que 
impli c::lm seriame.nte a responsa.bilidacle moral do legislador. 

Tendo a lei modificado as disposições do Codigo Penal relativas á 
moeda fal~a e á falsificação dos títulos e papeis de credito do Governo 
Federal , dos Estados e dos bancos, materia esta comprehendicla nos ca
pítulos I e II do titulo VI do Codigo , accrescentou laconicamente no 
art. 2 5, de envolta com outra disposição processual, «?·evàgaclos os cap'i
tnlos 1 e 2 elo titnlo 6° do mesmo Ooâigo». 

A noví ssima lei 11. 1. 785 não attenc1eu, porém, á que ella nãn tinha 
abrangido a materia elas duas ultimas secções do capitulo li do referido 
titulo VI, a III e a IV que se n;ferem á falsidade de documentos parti
culares e ao falso testemunho, queixa e declarações falsas em juizo, de
lictos estes que, portanto, clesappareceram do codigo por força da citada 
lei e não podem ser punidos. 

Esta grave consequencia é a condemnação do injnstificavel açoda
mento que tem presidido á promulgação de certas leis, apresentadas 
como de salvação publica , mas que só tem servido para anarchisar a le
gislação senão para entorpecer; o direito e crear insoluveis difficulclades 
á justiça, como agora acaba de aeontecer pelo defeito de uma má re
dacção, 
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A ~imples leitura. demonstra que a lei offerece o duplo caracterís
tico de federal e local, porque dispõe sobre crimes de natureza federal e 
toma igualmente providenr.;ias relativas ao fôro da capital. 

'rambem acc'nmuli-t materia penal e processual, quer em um, quer 
em outro fôro. 

Reveste-se, pois, a lei do quadruplo caracter de lei federal e local, 
penal e processual. 

E' dizer que reune disposiç.ões qne deveriam estar umas no codigo 
penal, outras no codigo do processo criminal do districto federal, e que 
portanto não se deduzem nem se ligam bem umas ás outras, não podendo 
formar um conjuncto harmonico e logico, sim heterogeneo. 

Inquestionavelmente não se comprehende bem que ao lado elo 
augmento ela pena imposta ao peculato, ao contrabando e á alguns outros 
crimes, encontrem-se disposições processuaes que conferem aos juizes 
singulares do clistricto federal a attribuição de julgarem o crime de 
latrocínio. 

Em outra ordem ele idéas tambem se poderá observar que, reser
vada mesmo a questão constitucional, parece incoherente conferir-lhes 
tal attribuição, desde que o julgamento do crime de homicídio nunca 
poderá ser retirado ao conhecimento do jury emquanto elle existir, e o 
latrocínio ( C? "ime ele mata1· para 1·mobar) outro nãb é senão um homicídio 
qualificado. 

Portanto o jury, que é o uni co tribunal competente para o julga
mento do homicídio em geral, não póde deixar de incluir n<t sua compe
tencia o latrocínio, mesmo porque o crime o mais gnwe absorve o 
menor, e !lOS codigos humanos, exclu i dos os delictos políticos, ·o maior 
crime é o homicídio, cujo conhecimento pertencendo ao jury arrasta, 
para esse tribunal o julgamento da outra infracção que lhe é con
nexa. 

O artigo Hi da lei impõe tarnbem a pena de dons a quatro annos de 
prisão cellular á quem receber de boc< fé a moeda falsa nacional ou ex
trangeira e a fizer circular depois de conhecer a sua falsidade. 

Esta disposição, em parte razoavel, impõe todavia uma penalidade 
exagerada e carece ele um corollario. 

O banco de Inglaterra pa.ga ao portador de boa fé as suas notas 
mesmo falsas. 

E' razoavel que quem recebeu de boa fé moeda falsa , não soffra um 
injusto prejuízo, devendo este recahir de preferencia sobre o estC~;do que 
goza de todas as vantagens da circulação fiduciaria e monetaria e dispõe 
ela, policia para g·arantia da authenticJdacle das suas emissões e da 
sua moeda. 

Essa é a alta moral pratica elo banco de Inglaterra, segundo é cor
rente. 

O portador de boa-fé ver-se- ha algumas vezes na contingencia. ou 
de soffcer um prejuízo que, si elle fôr pouco remediado poderá arruinal-o, 
ou de commetter o delicto de tornar á pôr em circulação a moeda falsa 
que recebeu como boa. 

Com que direito o estado, cujos empregados muitas vezes terão 
sido negligentes, quererá ex imir-se tambem do prejuízo, ameaçando de 
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processo e prisão o infeliz á quem elle niio soube proteger evitando que 
na circulação entrasse moeda sua falsiticada? (1) 

E' evidente que esta questão t:le impõe ao estudo,1 porque ella 
encerra um grande fundo pelo menos de equidade senão, como pen
samos, da mais r igorosa justiça. 

A lei n. 1.7tl5, de :28 de Novembro de 1907 que analysamos, contém 
vinte e oito artigoí', dos quaes muitos destróem as disposições liberaes 
da Constituição, sendo licito pen~:;ar que ella chega á impôr uma flexão 
sensível ao eixo sobre o qual, gira o nosso direito publico no tocante ás 
garantias da liberd~de individual. 

'rerá o governo, de accôrdo com os deputados e senadores, o di
reito de substituir o espírito liberal da Constituição de 24 de Fevereiro 
de 1891, por disposições autoritarias oriundas do espírito contrario? 

A magistratura, quer federal, quer local, encontra no art. 13, §lO 
da Lei n. ~21, de 20 de Novembro de 18~4 e no art. 123 da Lei n. 5.561, 
de 19 de Junho de 190é>, os recursos legaes para não ·cumprir dispo
sições que forem manifestamente inconstitucionaes como muitas á que 
nos temos referido . 

A lei actual tambem julgou-se com autoridadjj bastante para atacar 
abertamente o seguinte texto constitucional : 

Art. 72. § 13. «A' excepção do flag-rante delicto, a prisão não 
poderá executar-se, sinão depois ela p1·onwwia elo incliciaclo, salvo os 
casos determinados em lei, e mediante ordem escripta de autoridade 
competente». 

Como é corrente, desde o anno de 1832 em que fôi promulgado o 
eodigo do proc,esso criminal, a prisão antes da pronuncia só tem lugar 
nos crimes ínafiançave·is, de accôrdo com o artigo 17 5 dest:le codigo e 
disposições das leis subsequentes. 

A lei n. 1. 785 não podia, portanto, sem violar a constituição, 
abrir excepçàes, como fez, para antoris<J.r a prisão preventiva nos m·inws 
afiançave·is. 

Eis o teôr do artigo 26 da lei : «A prisão preventiva é autorizada 
com as fórmas previstas na legislação vigente : 

§ 1. o Nos critHes afiançaveis quando pela instrúcç~w do proeesso se 
apurar que o indiciado : 

a) é vagabundo sem profi:;sã.o lidta e dorüicilio cer to ; 
b) já cmui]_YI"io pena de prisào decretadi:t por tribunal 

competente. 

E' evidente que a lei n. 1.785 contrapoe-se á constituiçào e á 
tmdiçã.o do nosso direito. 

E' de pasmar a sobranceria com que, sem discussão siquer, as 
camaras actuaes atacam e pretendem destruir os princípios mais impor-

(l) O codigo penal francez só conclemn::t e~se c~el i?queut~ á pena de. multa, _v::>rian?o 
esta entre o triplo e ·o sextuplo elo valor . da 1U01cla fo.lsJficacla tornada tt mtrodu•·u· na cu·-
culaçfio. 1 

O co iigo it<tliano impõe -lhe " peua ele seis mezes ele prisfio e multa de clous mil 
fraucos no maxitno. 
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tantes do nosso direito, aqnelles que mais directamente entendem 
com a liberdade individual. 

Esse singular meno:o:preso niio só da lettra e do espírito da contitui
ção assim como da doutrina tradicional das nossas leis criminaes, só en
contra igual no descaso que preside á redacção das novas leis, assig·na
ladas por grandes e pequenos defeitos. 

Attenda-se bem : poderá ser preso preventivamente em crime 
afiançavel aquelle que tenha cwnprido pena de prisão. 

A lei não diz por que crime, nem tão pouco se refere á quem tenha 
sido condemnado á pena de prisão, mas não a tenha cumprido, por 
exemplo, por se ter evadido até conseg·uir a prescripção. 

~erá isso o qne o soffrego leg-ishtclor q uiz ou será defeito de 
redacção ? (1) 

E porque sujeitar á prisão preventiva um individuo só porque 
tenha cumprido pena de prisão, v. g. por ter sido condemnado em 
processo de injurias verbaes, em processo político ou mesmo de in
fracção do Regulamento da Saude Publica em que se tenha dado a 
conversão da multa em prisão ! 

A perseguição politir.a poderá encontrar ahi uma arma poderosa, 
de manejo facil e seguro. 

Desde que a lei, contrariando o criterio do Codigo do processo, 
permitte a prisão preventiva mesmo nos crimes afiançaveis, convém 
saber se taes crimes, r.ontinuando á ser afinçaveis, admittem a fiança 
depois dct prisão preventiva como antes a admittiam depois da sentença 
de pronuncia, ou si alterada essa classificação, elles não podem mais 
dar lugar á fi ança , em nenhuma das phases ela causa. 

Si prevalescer esta segunda interpretação, clar-se-ha tambem a 
transgressão do seguinte texto constitucional : 

« Ninguem poderá ser conservado e.m prisão ~em culpa formada, 
salvas as excepções especificadas em lei, nem levaclo á prisão ou neZla 
deticlo, si prestar fiança 'iclonea , nos casos em que ct le-i a aclmittin>. 

A questão é , pois, saber si é possível que as camaras tenham o di
reito de alterar ou sophismar os mais importantes preceitos da consti
tuição , mediante simples leis ordinarias, porque para snpprimir ele facto 
a fiança, que é uma das g·arantias constitucionaes á favor ela liberdade 
individual , bastar:í restringil- a á poucos casos A sóm ente :tdmitt.il-a nos 
de li c tos que raramente ~e deem . 

Para supprimir de facto a instituição do tl;ibunal do jmy, tambem 
bastará que mais uma ou duas leis venham aolbR,r de cercear a sua 
competencia já muito restricta. 

Portanto, salva-se apenas da lei a parte em que ella augmentou a 
penalidade contra os crimes ele moeda falsa, faJsificaçi:to de títulos e va
lores do Estado e dos bancos, etc .. , não sendo possível contestar os demais 
in~anaveis defeitos que a tornam absolutamente inviavel 1 imprestavel e 
execravel sob todos os pontos ele vista . 

(l) O critcrio da clelinquencia. habitual , que cilr ac terisa a temi!Jil'irLnrle rln r éo, nfio eot,fi 
no comprimento rh pena , r; im llf' sna imposiçfio pela •;ondcmn ccção: C: esse o verdadeiro 
~riterio jurídico . 
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UN ICA REFORMA JUDJCTARTA NE CESSARIA E PROFJCUA 

Uma grande reforma judiGiaria impõe-se á todo o Brasil, mas ella é 
constitucional, pelo menos na parte que deverá ter por fim a restauração 
da unidade de legislação em todo o pa.iz . 

Ella deverá tambem abrA.nger a suppressão do julgamento singular 
em todos os processos importantes e graves, quer no fôro civil, quer no 
criminal. 

Si é pratico e logico, na maioria dos casos, que o preparo dos pro
cessos fique á cargo de t:tm só juiz, com recurso para um tribunal superior, 
não menos logico e nem menos imprescindível é que a decisão da causa 
seja proferida em tribunal coniposto de diversos juizes que compartilhem 
do estudo do processo e da responsabilidade da decisão. 

E' um grave erro, excessivamPnte prejudicial aos legítimos inte
resses da justiça e da.s partes, accnmular nas mãos de um só juiz muitas 
attrib uições e uma autoridade exagerada. 

Já o dissemos, toda autoridade que é illimitada corrompe-se facil
mente, e uma das peiores dictaduras é a judiciaria, que está sendo gra
dativamente organizada entre nós. 

Um dos defeitos que todos os escriptores censaram aos juizes 
togados é o espírito de rotina, e para aquilatar clelle basta verificar que 
uesta capital seniio em todo o Brasil, á despeito do incalcnlavel augmento 
do numero de processos, os tribunaes de segunda instancia ainda hoje 
celebram só duas sessões por semana, como ficou estabelecido no Decreto 
de 2 de Maio de 187 4, mas nem celebram as sessões extraordinarias qne 
esse e outros regulamentos determinam que haja, nem fazem as longas 
sessões de quatro horas, «contculas pm· ~·m 1·elogio ele a1·êa'', como já 
preceituava a lei de 12 de Setembro de 1652, que <<eletL regimento á 
Relação elo Bras'il>l (L). 

Um dos pontos mais importantes dessa reforma t;eria, pois, obrigar 
esses tribunaes á augmentarem o numero das saas sessões, ou melhor a 
se reunirem diariamente, como pratica-se nos paizes mais cultos. 

O Sr. Campos Salles, na lei n. 1.030, de 14 de Novembro de 1890, 
tentou supprimir a malfcHlada instittüç~w do juiz singular, estabelecendo 
o julgamento em camara, precedido da discussiio oral pelas parte-;. 

Era esta uma das poucas reformas uteis contidas nessa lei que 
tanibem tinha creado as jul}tas correccionaes, isto é, o peior tribunal que 
o legislador poderia ter organisaclo. (2) 

O ministro da J nstiça do Governo Provisorio erróu unicamente em 
um ponto: o avultado nuÍ11ero de processos movidos neste fôro exigia 

(1) O regulameui;o das Reln.ções, de J aneiro ele 1833. marcava tres conferencias po
semana ,ele quatro hoeas cada unht , tempo q ue se deveria prorogllr no caso clf'l uecessi-
cl aclc . 1 

(2) Porque Lendo ~oclbo os cle[eitos tlo jury , 11ito o!Ierecia nenhum[\ d[ls BU[IS vantage11s, 
a. ineerLeda e iudepeuchJLtc ia dvs juízc::;. 
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maior numero de camaras e, portanto, de juizes do que fôra marcado 
ua lei n. 1. 030. 

Resalvado, porém, esse defeito facilmente sanavel, aquella orga
nisação, accrescida da discussão oral das causas pelos advogados no 
acto do julgamento, era o coroamento do nosso processo civil e com
mercial. 

Esse processo, tal qual está. determinado no Regulamento Commer
cial n. 737 de 1850, é quasi perfeito, pelo menos, na sua primeira phase 
e só poderia ser modificado com vantagem para ser um pouco augmen
tada a dilação probatoria, que é apenas de vinte dias, e tornar-sE: obri
gatoria a presença do juiz preparador durante os depoimentos das teste
munhas. 

Não é só a brevidade drt decisão que se deve ter em vista nos 
processos, sim a sua organisação de modo a tornar possível e facil a 
prova e a reunião de todo::; os elementos necessarios á elucidação do feito 
e á elaboração da sentença : para isso uma dilação de vinte dias é prazo 
muito breve. 

A lei n. 1.030 de 1890 procurou, nesse ponto, aproveitar as van
tagens de um processo bem ordenado como o nosso, e completai-o prepa
rando todas as garantias pam nm julgamento seguro . 

Assim, facultou aos htigrtntes a discussão bntl pelo orgiio dos seus 
advogados, e estabeleceu o julgamento por pluralidade de votos. 

Este julgamento, depois de um debate oral em audiencia publica 
onde os juizes devem mostrar-se attentos e comparecem revestidos das 
suas insígnias, é incomparavelmente superior ao systema da sentença do 
juiz singular, proferida sem debate nem solemnidade alguma, isto é, 
simplesmente por elle escripta nos autos, que manda levar á sua resi-
dencia onde commodamente os despacha. ' 

A reforma apezar de boa foi mal acolhida. 
Para que produzisse todos os bons resultados que se devia esperar 

teria sido necessario augmentar de prompto, como já disse mos, o numero 
das camaras sobretudo para os ramos civil · e commercial, elevando-o á. 
duas ou mesmo tres camaras para cada uma dessas especialidades. 

Si isso se tivesse feito, teríamos tido um fôro, onde o nível intel
lectual e moral se teria, em pouco tempo, elevado muito, em consequencia 
do ultimo debate oral , no dia do julgamento do feito. 

O systema desse debate, com rt amplitude necessaria, é sem 
duvida, muito mais trabalhoso, mas é o nnico que offerece garantias 
:,;eguras á boa distribniç~w da justiça, pela publicidctde que dá tLS cansas 
e a repercussão que têm as discussões forense~ importantes. 

A larga publicidade do debate oral é e sempre foi, em toda parte, a 
melhor senão a uoica garantia á favor da justiça e do direito, maxime 
em uma epoca de poucas virtudes cívicas eomo a actual. 

O numero insufficiente de juizes e de camaras tornou infructifera 
a experiencia, porque, sobrecarregados de trabalho, os juizes começt'tram 
á demorar extraordinariamente o julgamento dos feitos, attribuindo essa 
delonga acJ mecanismo do tribunal e á necessidade do estudo dos autos 
por cada um clelles, q nando o defeito não provinha da organisação nem 
do mecani:;;mo, sim do numero insufficiente de magistrados, porque não é 
razoavel pensar que uma unica camara, composta de tres juizes, baste 
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para o julgamento de todas as causas, em uml:l" vasta e populosa capital 
como a nossa, e só havia uma camara para as cauzas civeis, uma para 
as commerciaes e outra para as criminaes. 

Essa organisação tinha tambem contra si a sua propria excel· 
lencia : creando difficuldades ao arbítrio e ao empenho e esclarecendo 
as causas com a discus,;ão final, pro:fi<;ua e decisiva mas laboriosa e 
fatigante, devia descontentar á muitos em um fôro tradicionalmente 
acostumado ao processo escripto, á que tambem os juizes dão prefe· 
rencia sobretudo pelo commodo que lhes proporciona o julgamento 
despido de toda solemnidacle e simplesmente escripto nas folhas do 
processo. 

No nosso modo de vêr, o Sr. Campos Salles tinha tido uma conce
pção altamente proveitosa: o nosso processo civil e commercial é, á 
uma vez, extremamente simples e quasi perfeito, mas ao mesmo tempo 
incom pleto. 

O Sr. Campos Salles o tinha completado com a discussão oral, 
na sessão de julgamento. 

Esse era um dos raros senão o maior merito da lei n. 1.030, de 14 
· de Novembro de 1890. · 

Completando o nosso processo civil e commercial, tornou-o perfeito: 
com a discussão oral conseguia-se todos estes resultados ; fazia-se a luz 
sobre a questão de facto e todas suas circumstancias ; as partes 
exhibiam todas as suas provas e faziam a exposição da questão de direito 
sob o ponto de vista que julgavam ser o verdadeiro: a luz estava publi· 
camente feita, a questão exposta e discutida de parte á parte, qualquer 
escandalo tornava-se quasi impossível, a injustiça devia tornar-se mais 
rara, o erro menos frequente e menos provavel. 

O processo, porém, tornava-se tambem muito mais fatigante na 
phase do julgamento que abrangia a ampla discussão pelos advogados, 
seguida da justificação de voto de cada juiz. 

1 
Não logTou , portanto, obter as sympathias, sobretudo dos podero-

sos, cuja superioridade devia sujeitar-se á controversia do debate oral, e 
''t~mbem dos juizes,pouco dispostos á supportarem discussões prolong·adas. 

A reforma judiciaria posta em pratica pelo Governo Provisorio, 
estava, pois, destinada, nesta parte, á revolucionar o fôro da capital 
alteando extraordinariamente o seu nível moral e inte!lectual ou deve· 
ria succumbir e desapparecer em pouco tempo. 

Ella teve esta ultima sorte. 
A af:'piração quasi geral era voltar ao antigo systema dos JUizes 

singulares e privativos, o que não só restabeleceria o antigo processo 
escripto em que o juiz profer:e commodamente a decisão no seu gabi
nete ou na sua casa de residencia, mas tambem facultaria a restauração 
das varas privilegiadas, taes como as do commercio, de orphãos e da 
provedoria, preferidas não por serem de mais elevada cathegoria, e 
sim pelo rendimento que produzem em custas. 

Foram, com effeito, restauradas essas varas. 
E exactamente a unica reforma proveitosa que se deveria ter feito, 

não se fez e consistia ella no qne1 deprlis foi levado a effeito pela Lei 
n. l.ti31,de 3 de Janeiro de 1907, que reorganisou o serviço policial no 
districto federal, isto é, abolir v pagamento das custas á favor dos 
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funccionarios, e considerando-as, como ellas realmente são, nma renda 
publica, fazel-as reverter á favor do Estado que pagaria ao juiz, ao escri
vão e demais funccionarios do fôro os seus respectivos vencimentos. (1) 

Por esta forma respeitando-se apenas os direitos adquiridos, (e 
então eram poucos os serventuarios que os tinham), restabelecia-se a 
igualdade dos proventos, porque é absurdo que a renda de certos juizos 
e cartorios sej11 abuudantissima e mesmo opLllenta, ao passo que a de 
outros é exígua e insuf:ficiente, e neste caso e:;;tão actualmente os carta-
rios de algumas preto rias e os dcts varas criminaes. · 

Não se coadtÍna tambem com os princípios de direito publico que nos 
regem, que um;;. dependencia do serviço da nação, como é o cartorio de 
um juizo, seja propriedade de um funccionario e como tal lhe pertença a 
renda arrecadada. 

A novíssima reforma judiciaria do Disticto Federal, longe de 
prover á esta desejavel innovação, só cuidou de reorganizar as varas pri· 
vativas com os seus proventos pessoaes, conferindo tambem ao~ novos 
escrivães nomeados o privilegio da vitaliciedade. 

De forma tal que, depois de dezoito annos, o legislador republicano, 
em seguida á uma unica tenta ti v a real de reforma, que foi a da creação · 
do juizo cullectivo da 1" instancia, querendo ainda reformar e não dis
pondo de nenllu ma outra concepção, voltou á organização j udiciaria que 
lhe tinha deixado o imperio, isto é, ao juiz singular proferindo sentença 
nos autos de um processo escripto, feito de principio á fim no cartorio 
sem a menor publicidade e sem a mínima repercussão possível na con · 
sciencia publica ! 

Não fi e póde dizer que a obra tenha sido grande, nem que o pro· 
gresso seja real. · 

Voltamos simplesmente ao esta,do antigo e secular, aggravado, 
porém, pelos attentados contra a instituição do jury e pelo projecto de 
nomeação de juizes Eingulares, com a denominação clejnizes cmTeccionaes, 
cuja funcção, genuinamente illegal, será julgar os processos dessa natu
reza prepcwados pela pol-icia do d-i.stricto feclentl ( ~). 

Esses juizes correccionaes constitnirào, portanto, entidades verda
deiramente monstruosas , movendo-se, agindo e sentenciando em um pro
cesso hybrido, nu !lo e inconstitucional por ser feito pela policia. 

E' evidente que a policia juclicial"ia não póde co-existir com a sepa
ração e independencia absoluta dos tres poderes, executivo, legislativo 
e judiciario. 

VIII 

ILLUSÕES DO LEGISLADOR-REALIDADE DOS FACTOS. 

UM VERDADEIRO ERRO JUDICIAR!O 

Não é siquer possível esperar que nos nossos dias, sejam tentados 
sérios esforços, quer para realizar a medida constitucional da restau
ração da unidade de legislação, quer para levar á effeito a extincção dos 

(l) A lei n. 0 1.631 ref~re se e:<eclusiv.tmeote ao servip, poli~ial d·> capital. 
(2) Pttrece cet:to que ~6 um deputado, o Sr. Pec!t·o l\'Ioacyr, combctteu ease projscto, 

sendo elle em segutda cnvtado e10 Senado, que adiou a sua cliseussfío. 
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julgamentos singulares em todo o paiz, realisar a suppre~são do paga
mento das custas aos funccionarios forenses e a reversão das mesmas 
a favor da União Federal á titulo de renda do estado. 

A colligação dos interesses políticos e individuaes serve de esteio 
ao presente estado de cousas, e, portanto, durante muito tempo ainda 
constituirá insuperavel obstaculo á realisação de qualquer dessas me· 
didas. 

Consa singular, quando outras boas tradições desappareceram, 
levadas pelo tempo, ficou essa de pertencer a renda do fôro aos juizes e 
serventuarios, ( 1) si bem que seja um anachronistno em contradição 
com o direito publico actual, porque outr'ora esses cargos e serventias 
eram dados como mercês, e actualmente elles só representam uma 
funcção publica. 

Póde-se convir que em localidades remotas, muito distanciadas dos 
centros populosos, seria impossível e mesmo dispensavel a creação de um 
tribunal de primeira instancia . 

Nos outros centros, porém, a creaçií.o de tribuuaes collecti vos 
impõe-se, mesmo para a primeira instancia, organisando-se parallela
mente o debate oral no a c to do julgamento. 

Aos juizes singulares só caberia decidir as cansas de pequeno 
valor. 

Assim conseguiu a França elevar a sua justiça que tem tido epocas 
de grande brilho, e contribuir para o prog-resso e o engrandecimento 
da sciencia do direito. 

Essa é tambem a organisação judi9iaria de muitos outros paizes 
adiantados. 

O juiz singular é o embryão da justiça : a sua existencia é a 
prova do atrazo . 

Custa pouco dizer que, uma vez transferida para o juiz singular e 
togado a attribuição dos j nlgamentos, torna-se segura a repressão dos 
crimes. 

Tambem o Sr. Campos Salles, creando as pretorias, pensou como 
disse na apresentação da lei «pôr a justiça ao pé da porta dos ju1·isdic· 
cionados». 

A ill usão foi completa. 
Os juizes pretores, não tomando em consideração .siquer um dos 

mais importantes objectivos da lei, deixaram de residir na zona dos seus 
respectivos juizos, e assim ficou desde logo desmentido o lemma dogma
tico do legislador. 

Ha 11oucos annos tivemos necessidade de ir a uma das pretorias dos 
suburbios, onde chegámos pouco depois de uma hora da tarde. 

O juiz pretor acabava de partir para a capital c;mde residia, expli
cando o escrivão que elle se retirára porque nada havia a fa~er:_-elfl juizo 
naquella occasião. ,. , .. · ." .. · 

Demoramo-nos alguns instantes aind·a., em carturio e foi" quanto 
bastou para .assistirmos á seguinte scena, aliás muito edificante. 

(l) A lei n. 1. 030 de 14 de No~embro de 1890 tinl,la abolido o pagamento de custas 
aos juizes, no district-o federal, só o mantendo a favor dos escrivães : uma lei poster ior 
restabeleceu, por6m, as custas á favor dos juizes. 
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Apresentou-se uma mulher pertencente á classe média, vinha ner-
vosa e anciada. , 

Dirigindo-se ao escrivão disse-lhe estas palavras, que reproduzimos 
textualmente: «Venho pedir ao Sr. juiz que vá a nossa casa casar-me 
com meu marido, que está gravemente doente.» 

((Casal-a com seu ma1·ido» retrucou o escrivão? 
«Sim, ... com elle vivo maritalmente ha muitos annos,) . 
O e8crivão, um pouco embaraçado, respondeu então: «que o juiz 

·não estava, ni1o tinha tido cousa alguma a fazer em juizo, por isso já 
seguira para a capital: só ao dia seguinte poderia fazer o casamento'). 

<cl\fas, é que o doente está em estado gravíssimo ... )) respondeu 
affl.icta e desconsolada a infeliz mulher ! 

Se o juiz tinha deixado instrncções para que o fossem chamar, em 
algum caso urgente, o escrivão não se propoz á mandai-o procurar. 

E' muito possível que o doenta tenha morrido, sem que o juiz 
tivesse procedido ao seu casamento com aquella infeliz mulher, que tão 
improficuamente tinha vindo implorar a intervenção da lei á bem tanto 
dos interesses seus e rle seus filhos como dos da moral social. 

Restava, é certo, aos infelizes nubentes o extremo recurso pro
porcionado pela. lei, de casarem in w·ticulo mortis perante seis teste
munhas, para dentro de quarenta e oito horas ser o acto ratificado em 
juizo . 

Mesmo que assim tivesse acontecido, o pensamento do legislador 
ainda ficou Jmstrado, porque quando foi precisa a sua intervenção junto 
ao leito de um moribundo, a justiça, que devia estar ao pé dct porta, . 
já tinha tomado o trem para a capital. 

Este facto não é isolado . 
Nii,o se diga que a salvação da sociedade depende da ampliação 

das attribuições da magistratura. 
Tanto quanto os jurados, têm os juizes togados dado sobejas provas 

das suas imperfeições e dos seus erros. 
O tribunal do jury ha de ser, chm.1nte muito tempo ainda, o 

complemento indispensavel de toda organização jndiciaria, nos paizes 
livres. 

Não é de fazer novas leis qne devemos cogitar, sim, de elevar e 
depurar a consciencia da justiça e dos seus orgãos. 

Nilo são as leis e as instituições que são más; são os homens 
de todas as classes qne, na actualidade, lhes são inferiores e estão 
abaixo dellas. 

Citaremos mais um exemplo, que bem poderá ter o valor de um erro 
judiciario. 

Os homens da geração que, nesta capital, principiou a apparecer 
na vida publica em 1876, conheceram, quasi todos, os dons irmãos 
Heitor e Hortencío Cordovil, aquelle morto prematuramente, e este 
que estava destinado a soffrer as maiores amarguras no fim de uma 
longa vida de lutas e constante trabalho. (1) 

(1) Jornal O Paiz de 9 de Janeiro de 1908. "Palest1·a" por A. A. 



37 

Com effeito, foi para os que o tinham sémpre conhecido de uma 
honestidade absoluta, dolorosa sorpreza saber pelos jornaes que elle se 
achava envolvido, como cnmplice, no crime de roubo commettido na 
Casa da Moeda, na noite de 11 para 12 de Maio de 1905, por José 
da Silva Pontes. 

Quando um homem teve, desde a mocidade até o limiar da velhice, 
uma existencia pautada pelo cumprimento do dever e pelos dictames da 
honra, e nos seus· ultimas dias é inopinadamente accusado de parti
cipação em um crime de roubo 1 convém inquirir das circumstancias com 
o maior cuidado, porque a legitima presumpção tirada de um passado 
impeccavel é a favm~ da innocencia do ar.cusado e da inverosimilhança da 
imputação. 

Cordovil era accnsado de haver, a pedido de Pontes, guardado a 
mala em que este encerrára o ephemero prodncto do crime, isto é, perto 
de mil contos de réis em estampilhas, valor esse que facilmente seria 
annullado pelo recolhimento da emissão á que ellas pertenciam. 

Para os juizes da causa e os amigos de Cordovil, o problema era 
o seguinte : essa participação seria consciente ou não, e se tivesse sido 
consciente esse seu concurso, Cordovil tel-o-ia prestado na plenitude 
das suas faculdades mentaes ? 

O crime praticado por Pontes só poderia denotar á uma vez a 
audacia e a completa falta de intelligencia. 

O delinquente bem devia prever que o governo, como já o havia 
feito por occasião de ser descobArto outro anterior crime de roubo ou 
falsificação de estampilhas, procederia á immediata . substituição das 
mesmas, o que tiraria todo valor ao producto do crime. 

Que essa previsão tivesse escapado á Pontes, podia-se admittir, mas 
á um homem intelligente e instruido como Hoí·tencio Cordovil, era 
inexplicavel que tivesse ella ef:capado. 

O seu concurso voluntario para a execução do crime tinha, pois, 
contra si essa presumpção e parecia inverosímil. 

Conversan-do-se, porém, com elle, mesmo á respeito do seu la
mentavel processo, observava-se facilmente a existencia de lacunas na 
memoria e a mais notavel falta de comprehensão de causas triviaes e 
comesinhas. 

Cotejando esse seu estado mental l'.om a circumstancia de soffrer 
elle, desde alguns annos, entre outras, de uma enfermidade chronica 
que lhe trazia frequentes e consideraveis perdas de sangue, logico era 
concluir que aqnelle organismo, muito combctlido pela molestia e exhau
rido pelo trabalho, já estava affectaclo nos proprios centros psychicos, 
tornando-se pois comprehensivel e admissivel a hypothese alternativa, 
ou de se ter elle deixado illudir por José P ontes, recebendo a mala sem 
saber qual o seu conteúdo, ou de não ter podi<lo resistir ás suggestões do 
delinquente e tel-a recebido sabendo que ella encerrava o producto do 
crime . 

Prevalecia, porém, desde logo a convicção de que a sua intelligencia 
já c0 mbalida não lhe permittir1J. suspeitar o crime, mas, si ell e o tivesse 
suspeitado, o estado dessa intelligencia, já diminuída e perturbada, não 
o poderia tornar ret;ponsavel perante a lei criminal. 
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Era essa a convicção sincera e logica que se formava em todos que 
delle se acercavam, na oceasião do processo . 

Assim tambem pensou o tribunal do jury que o absolveo , não só 
diante do estado em que o via, mas tambem deante dos numerosos tes · 
temunhos de jornalistas, medicas, advogados, parlamentares, funcciona
rios etc., que unn voce attestaram quem eea o infeliz Hortencio Cordovil, 
homem de um vassado laborioso e impollnto, de caracter illibado, 
verdadeiramente incapaz da pratica de um delicto. 

E se alguem, á despeito de todas estas provas, pudesse ainda acre· 
ditar que elle se tivesse tornado depositaria da mala, conhecendo a cri· 
minosa procedencia do seu conteúdo, não deveria tambem convencer-se 
de que esse crime, hypotheticamente attribuido ao desditoso Uordovil, já 
tinha sido dolorosissimamente resgatado pela sua longa prisão ,pela se ri e 
indescriptivel de soffrimentos a que ella o tinha arrastado,pela morte da 
mulher do desditoso a r~cn <> n. <'lo, occorrida durante a sua encarceração, 
pelas crueis anr,iedades do julgamento e pela propria publicidade que 
tinham tido todos estes factos? 

A justiça penal consiste em saber proporcionar a condemnação á 
culpa : é o que se chama a individualisação da pena. 

Tratando-se de um delinquente habitual ou empedernido no crime, 
só uma pesada condemnação poderá affectar o seu moral quazi ou total· 
mente destituído de sensibilidade, mas si o accusado fôr um delinquente 
occasional, ou melhor, um homem de quem não se possa dizer, com cer
teza de não errar, que elle foi criminoso ou simplesmente infeliz, é e vi· 
dente que para o resgate da sua culpa, ou mesmo para consumar a sua 
morte, bastará a deshonra da suspeita e do processo, um dia de prisão 
que seja, ou simplesmente a publicidade dada á uma accusação infa
mante. 

E' mesmo certo que si o desventurado Cordovil poude resistir á 
uma primeira prisão de nove mezes, foi porque elle se convenceu de 
que era necessario viver para amparar a pobreza de seus filhos meno
res, já orphanados de mãe pela morte prematura de sua esposa. 

Tal o homem doente e profundamente infeliz que foi absolvido 
entre Jagrimas pelo tribunal do jury, e depois do intervallo de alguns 
mezes de illusoria. liberdade, foi mandado á novo julgamento por um 
accordam do Supremo 'l'ribunal Federal. 

Nunca sentença mais justa e equitativa fôra pl'oferida por um tri· 
bunal criminal, mas apezar disso l'oi clla infelizmente annullada e desde 
logo ficaram contados os dias do desditoso Hortencio Cordovil, cuja 
saude periclitante não poderia mais , aos sessenta annos, reagir contra 
tantos padecimentos. 

Teve elle de sujeitar-se a uma nova prisão preventiva que se pro
longou por alguns mezes, durante os quaes assaltou-o perigosa crise de 
uma das varias enfermidades que, como dissemos, minavam-lhe a exis
tencia. 

Havia sido transferido para o hospital da Mizericordia já em estado 
muito grave, (1) e quando o seu defensor poude tardiamente conseguir 

(1) Foi esse um acto de humanidade praticado pelo actual juiz da 1. • vara federal, 
Dr, Henrique Vaz Pinto . 
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que elle fosse julgado, estava quasi agonizante, tendo sido levado á audi
encia no dia do julgamento, em uma ambulancia da Assistencia Publica. 

Ernquanto deitado sobre o estrado de arame em que tinha sido 
retirado do carro-ambulancia elle respondia ás perguntas do interroga· 
torio, um dos seus fi lhos o contemplava á pequena distancia, sem poder 
conter as lagrimas e os soluços. 

Foi absolvido, mas d'ahi a poucos dias morreu no seu triste lar, 
deixando na maior pobreza esses filhos que, durante a sua detenção pre
ventiva, só tinha111 tido pão e abrigo porque os recolhera uma senhora 
destituída de fortuna mas dotada de uma alma: compassiva e generosa. 

No emtanto, si elle tivesse podido resistir ao novo infortunio de 
sua segunda prisão, talvez o Supremo Tribunal Federal, tomando conhe· 
cimento dessa outra sentença absolutoria, chegasse á mesma con· 
clusão á que já tinha chegado no processo do ex-thesomeiro da Estrada 
de Ferro CPntral do Brazil, e reconhecesse que, tambem em relação a 
Hortencio Cordovil, bastava tomar detido conhecimento de todas as 
peças do processo e suas c~rcumstancias, para concluir pela innocentação 
do infeliz accusado. (1) 

Outro exemplo poderá dar ideia da acção do juiz togado sobre a 
consciencia jurídica da época actual. 

No anno de 1892, estavam principiando de modo bem accentuado as 
inevitaveis liqniclações de muitas empresas, umas reaes, outi·as ephemeras 
ou irrealisaveis em tão vastas proporções, lançadas, quasi ao mesmo 
tempo, por incorporadores que tinhão solicitado dos subscriptores o c a
pitai colossal de cinco, dez e mesmo vinte mil contos de réis. 

A conta de despesas da incorporação de uma dessas companhias, 
que foi 1iublic.ada na occasião, incluía uma verba de mil e duzentos contos 
de réis só para pagamento de corretagens e prospectos ! 

Sobrevindo o violento confl.icto de interesses, inevitavel em seme· 
lhantes condições, um desses incorporadores, possuidor de uma enorme 
fortuna que tinha surgido quasi instantaneamente dessas mirificas e hy
perbolicas operações de bolsa, foi levado aos tribunaes criminaes por 
alguns dos seus contendores, e dest'arte vendo·se envolvido em pro
cesso e ameaçado de prisão, requereu uma ordem de habeas-coTp1os. 

P')r occasião do julgamento dessa ordem de habeas·cO?·zn.s, em um 
dos mais altos tribunaes, deu-se um incidente cujo eloquente corol
lario verificou-se de modo bem cruel algüns annos depois. 

Cllegando a vez de manifestar o seu voto um dos mais illustrados 
membros do tribunal, e sendo este favoravel á concessão da ordem pe
dida, abundava nos argumentos em que se fundava e que exprimia com 
o brilho e a abundancia que lhe erão peculiares, concluindo finalmente 
que ao impetrante só se 110diam attribuir operações infelizes, não, 
porém, delictos . 

.Mas, precü:ando referir·se ao impetrante, e não lhe tendo acudido á 
memoria o nome delle, o que, aliás,bem demonstrava o completo despren
dimento do opinante pela questüo pessoal, dirigilHe elle ao collega que 
lhe ficava fronteiro na mesa, perguntando familiarmente: « Corri.o 
chama-se elle ( >> 

( 1) Vide pag . 8 de o ta broch um. 
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Esse outro membro do tribunal era de elevada estatura, tinha uma , 
physionomia sympatllica, longos cabellos empoados pelas cãs, que lhe 
davão ao mesmo tempo um aspecto intelligente e veneravel, não desmen
tido pelos dotes de um espírito vivo e prompto na resposta. 

Assim foi que o interpellado retorquiu, acto continuo : « Tambem o 
ignoro : nós aqui o chamamos o paciente.» 

«Ü paciente» teve ganho de causa e ficou em plena liberdade. 
A impressão desagradavel, . mas ta1vez salutar, que este processo 

incipiente tinha lançado sobre a atmosphera dos negocios da bolsa e dos 
bancos, dissipou-se promptamente pela victoria alcançada, e de im
prudencia em imprudencia, para não usar de expressão mais severa, 
chegou-se á phase da insolvabilidade e fall'ancia do banco da Republica. 

Nas salas daquelle ~rande estabelecimento bancario, que durante 
tantos annos fizera o orgulho do Brasil, presenciaram-se então scenas 
bem tristes: viam-se pessoas de ambos os sexos, desafortunadas e alque
bradas pelos annos, lamentarem·se por terem de soffrer grandes pre· 
juizos nas lettras ao portador em que, confiantes, tinham posto todas as 
suas pequenas economias, fructo de sacrificios e privações. 

Em um dos dias que maior affiuencia havia ali por ter lugar uma 
assembléa de accioni::;tas ou de credores, os grupos dividiam-se nas 
salas do primeiro andar, e as pessoas que os formavam conversavam 
agitadas e inquietas , quando de um desses círculos approximon-se um 
re·cemvindo, ainda mais nervoso e desanimado do que os outros. 

Era aquelle mesmo opinante, que, poucos annos atraz, pergun
tava aos collegas qual ) nome do financeiro que lhes pedia uma ordem 
de habeas·cmpus para conservar·se em plena li herdade. 

Um amigo mais intimo, inquiriu delle qual a sua situação naquelle 
desastre, si era depositante, credor do banco ... ? 

Respondeu o recemvindo que sua posição era muito peior, e consi
derava ali perdidos todos os seus haveres, porque era acciouista. 

Um dos presentes, sem deixar de sentir-se condoído pelo infortunio 
do prejudicado, não poude todavia deixar de !)ensar que a desastrosa 
sessão naquelle momento celebrada pelos accionistas do banco, bem 
podia ser a remota mas inevitavel consequencia daquella outra sessão 
do tribunal, em que se formára a jurisprndencia da impunidade dos 
desastres finanCleiros, levados á conta ele infortunios. 

O juiz tinha evidentemente do.ixado desprotegido o accionista CIUe 
agora ali apparecia completamente arruinado, menos de dez annos 
depois, não sendo talvez de todo desacertado pensar q ne a jurispr u · 
dencia que ajudára a crear tivesse contribuído para o seu propriu 
desastre. 

Com effeito, ninguem poderá pensar que a fitllencia do Banco daRe
publica não estivesse ligada aos anteriores escandalos financeiros que 
tinham corrompido a moralidade ele qnasi todas as transacçõe;;;. 

A tradição, a edul;ação e outros mais elementos formam a consci
encia jurídica de uma época; o juiz togado tambem é um dos cooperado· 
res efficazes dessa formação com a condição, porém, de já ter subli
mado a sua propria consciencia no acrisolado culto dos princípios e no 
religioso cumprimento da lei. 
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Portanto não póde o magistrado , em face das disposições da consti
tuição, acceitar nomeações do executivo (1), commissões que importam 
muitas vezes em favores, nem tão pouco a incumbencia de organisar 
os regulamentos das leis, convertendo-se em legislador, fazendo e depoü; 
cumprindo ou violando a::; leis da sua propria lavra. 

Basta que a autonomia dos estados já produzisse o mal irremedia
vel e grave de restringir a vida do magistrado brasileiro a um só estado 
e no Districto Federal unicamente á cR.pital

1 
onde elle principia e acaba 

a sua carreira . 

IX 

CONCLUSÃO 

As tendencias anti-constitncionaes dos tres poderes políticos da 
republica, accentuam-se dia á dia. 

As leis ordinarias já offenderam e mutilaram a instituição do 
jury, a fiança, a irretroactividade das leis penaes, a plenitude da liber
dade individual, quer na pessoa dos estrangeiros sujeitos á lei de expul
·são , quer mesmo na pessoa dos nacionaes sujeitos ás exigencias exces
sivas da nova lei do serviço milit<w obrigatorio, que ·nem por ter o seu 
fundamento na constituição, deixa de ser inconstitucional em vista do 
seu incomportavel rigor. (2) 

Resta agora atacar tambem o habeas corptts, o SLlffragio universal, 
qufl é um ·dos al icerces da soberania nadonal ; o segredo da correspon
deucia, a inviolab ilidade do domicilio e a liberdade de imprensa, que, 
com o mesmo dire ito usurpado contra aquellas outras instituições basicas, 
poderá o congresso querer tambem r eg·ulamentar para apoucar e enfra
quecer. 

O limite natural do poder legislativo de uma assembléa está na 
constituição : desde que ella o transpõe pratica um a usurpação , e 
quando une-se nesse intuito aos dons outros poderes, organisa entre 
todos uma verdadeira conspiração contra a soberania nacional e as liber
dades publicas . 

Cada qual dos tres poderes executivo, legislativo e judiciario, 
actualmente só respeita e defende com espontaneidade aqnelles pre
ceitos da constituição que o avantajam, garantindo a sua existencia e 
prerogativas. 

(l) Por exemplo o cargo de Chefe ne Policia. 
(2) O art. 87 § 4o da Consti~u ir,ão determina q uo, na falta rlo volunta>·iad.o, a com

posiçKo do e:s.erci~o far-se-ha pelo sorteio previa>nent~ orgauiaado : o elemento pri
mordial é o voluntariado . Uma lei que altera o regime o de vida d J um povo, deve ser 
submet.tida á um debate tão amplo que tome as proporções de um debate nacional, 
devendo tambe" medi~tr o praso rasoavel de al);tHlS aooos entre a sua promulgação e a sua 
execução, para que os cidadãos sobre os quaes deva recahir o pesado anua do serviço 
militar, tenham tempo de se preparar e a v ida e ~oda a economia soc ia l não soffrfio repen; 
tina mente uma grave perturbação peh perda de braços e trabalho . -Não é de um dia para 
outro que se podem mudar as condições ele vida de uma nação. 
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Os tribunaes acatam como um dogma o principiO aliás necessario 
da vitaliciedade dos magistrados, e tambem a contestavel integridade 
dos seus veueimentos, que elles proprios, interpretando um dispositivo 
da constituição, declararam isentos de todo e qualquer imposto. 1\'Ias, 
aceitaram e cumpriram a disposição inconstitucional dos art~" . 11 e 12 da 
lei n. 515 de 3 de Novembro de 1898 que a fez retroagir ex pressa
mente, e interpretando a lei n. 1.785 de 28 de Novembro de 1901, que 
não contém tal disposição, esses mesmos tribnnaes fizeram-n'a tambem 
retroag·ir por conta propria e unicamente por força da interpretação que 
lhe deram. (1) 

Aliás, o art. 11 da Constituição prohibe terminantemente no § 3. o, 
« prescTever leis r·etroaativas » . 

De fórma que, alternadamente e conforme as questões que se de
batem, os mesmos espíritos mostram-se ora possuídos dos mais supersti
ciosos preconceitos constitucionaes, ora completamente desapegados 
desses eserupulos, passando sem transição alguma da mais completa 
idolatlia á mais violenta profanação do pacto constitucional. 

E' o desmoronamento de quasi todas as instituições liberaes que 
se prepara gradativamente, como si se tivesse em vista a fundação de 
uma democracia autoritaria e despotica tanto quanto fraca e desunida. 

O legislador que se esquece de concluir o codigo civil da republica, 
accumula uma verdadeira affluencia de outras leis innteis porque são 
incompletas, emp1ricas, especiaes ou de excepção, e cuja propria accu
mulação bem denunda a instabilidade dos espíritos e a falta completa 
do poder de systematisação, predicado indispensavel ao legislador. 

A constituição, sem duvida, não é immutavel, pois e l ia contém em 
si o processo da sua propria reforma, mas ella é inviolavel porque, só 
mediante as fórmas ali prescriptas, poderá ser alterada. 

As camaras, portanto, não têm o direito de fazer leis ordinarias 
que modifiquem ou alterem o seu texto e viciem ou deturpem o seu 
espírito. 

A imprensa diaria desta capital foi unanime em reproduzir um edi
torial do Jor·nal do Cmnrneraio dos primeiros dias de Janeiro do corrente . 
anno, em que este · illustrado orgam da opinião formulou severas cen
suras contra a Camara dos Deputados pelo modo por que havia organizado 
a lei do orçamento vigente (2). 

E' obvio que a pretenção do congresso de se recusar a vêr na con
stituição o limite natural da sua attribnic;ão de legislar, h a de em occa
sião opportuna encontrar legitima opposição, porquanto não póde elle 
pretender á omnipotencia. · 

E' verdadeiramente lamentavel que um deputado ou senador de um 
dos Estados menos importantes deste paiz, deixe ali a autonomia esta
dual, um governador independente, uma representação legislativa com
pleta, uma legislação privativa Jo mesmo Estado, todos os apparelhos 

(I) Felizmente essas decisões não tiveram votação unanime . 
(2) Jomal do Gom-mM·aio de 3 de Janeiro ele 1908; cujns palavras são estas : « A nova 

« lei ela Heceita ( não da De spesa f ) autoriza o governo :í marcar e augmentar venci
" ,mentos, reformar repartiçõe:;, e a da Despeza a izentnr ele direitos aduaneiros até os ge
" neros que uma cletermillada casa ele S. Paulo importar(!) etc.". Os pontos ele aumi
ração não são nossos, sim ela redacção do Jorual elo Commércio. 
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de uma quasi soberania e independencia, e aqui chegado, tomando as 
sento na Camara, principie á legislar de fórma á reduzir a capital do 
Brazil e o districto federal á posição de um territorio fóra da Consti 
tuição, e que nem merece a regalia de pos:suir um tribunal ele juradol> ! 

O contraste é notavel e o confronto genuinamente ridículo e odioso . 
No emtanto é sabido que si a autonomia dos Estados produziu a 

soberania dos mesmos, esta tambem elevou o nepotismo ao !"en auge, 
creando as oligarchias e a rotação periodica dos presidentes e senado
res que se revesam nos referidos cargos; vieram em seguida os empresti
mos externos, quasi sempre improficuamente consumidos, muitas vezes 
os impostos illegaes e sempre a pluralidade de legislação que creou um 
elemento dissolvente e levantou uma Babel no centro do Brazil po
lítico. 

Sobre a America do Norte tínhamos nós talvez a unica vantagem 
da unidade a mais completa do paiz, pela absoluta identidade de origem, 
língua, crenças religiosas e legislação. . 

Alterar essa invejavel situação, em desproveito do futuro do paiz, 
para comprazer com conveniencias de occasião, foi sem duvida grave 
erro, e nenhum interesse legitimo e elevado até hoje lucrou á favor da 
exagerada autonomia dos estados. 

Depois de passado o circulo do equador, a costa luminosa e qnasi 
intermina do noite do Brasil surge como um deslumbramento aos olhos 
do navegante que vem da Europa, e o assombra porque a sua extraordi
naria extensão, verdadeira maravilha do mundo physico, parece querer 
dar uma ideia desse infinito que é tambem uma das maravilhosas 
concepções do mundo moral. 

Para o brasileiro a vastidão de:ste paiz será sempre um duplo 
motivo de legitimo orgulho, porque só á custa de porfiadas !netas contra 
francezes e hollandezes, os nossos antepassados conservaram- llle a 
soberba integridade. 

Além daquelles horisontes imperavam, ha dez ou quinze annos, go
vernos estaduaes, que, abusando da sua autonomia e compromettendo 
seriamente o credito publico, tinham posto illegalmente em circulação 
apolices ao pOI'tador de valor intimo e qnasi insignificante. ( l) 

Era completa a decepção de quem, tendo-~e abysmado na admira
ção daquellas regiões vistas de longe, depois ao pizar o seu só lo, em 
lugar de ali encontrar o explendor e a opulencia que esperava, só 
defrontava com os estereis resultados de uma política sem ideiaes e as 
miseraveis consequencias da wá administração de governos, quasi sem
pre dominados exclusivamente pelas ambições pessoaes e o mais estreito 
partidarismo . 

Só o Brasil e não og Estados, deve ser autonomo e soberano, e para 
quo elle continue á sel-o no seu vasto territorio, é preciso que llle seja . 
possi vel a concentração de toda a vitalidade nacional : só por tal 
preço a nossa patria continuará a ser uma grande nacionalidade robus
tecida pela união de quatro seculos. 

(I) O estado rle AlagOas as tinha emittido do valor de duzentos réis, com coupons 
anuunes de doze réis (!): taes emissões farão prohibidas ex:pressamente peb lei de 31 Íle
zembro 1898, em que tomou parte importante o deputado Sr . Xavier da Sil'l'eira. 
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O laço mais poderoso da unidade material do Brazil, que é a ver
dadeira base da sua grandeza, está nessa indestructivel tradição de 
quatrocentos annos, mas a unidade política da republica só poderá 
assentar na integTidade da constitu ição e a sua unidade moral e jurídica 
na identidade de legislação, como penhores da indissoluvel união moral 
de todas as partes componentes deste vasto todo. 

A autonomia foi uma desillusão: julgou-se que ella cooperaria para 
a prosperidade e grandeza dos estados : deu apenas lugar ao advento das 
oligarchias, e tendo produzido uma grande corrupção em muitos delles, 
preparou a mais completa desorganisação material e moral de todo o 
paiz. 

Não seria mais uma nação aquella que tivesse rasgado a sua ban
deira, reduzindo-a a retalhos. 

Da mesma fórma não poderá manter a sua integridade moral e 
política, a que permittir a constante violação do pacto constitucional, 
porque : em breve ficará assim destrui da a base e alterado o proprio es
pírito do seu direito publico. 

Não é possível tambem tolerar sem protesto as leis de excepção, 
frequentemente promulgadas para terem execução na capital e no Dis
tricto Federal, como si elles constituíssem um territorio fóra da consti
tuição, sujeito apenas ao humilhante e despotico domínio da colligação 
dos e,.:tados e dos seus representantes. 

O n0tavel escriptor de direito constitucional argentino Sr. Alberni' 
escrevendo em meiado du seculo passado, dizia que aquella republica' 
com uma escassa população e um territorio de dusentas mil leguas 
quadradas, podia ser independente só a favor da distancia . á que se en
contrava das grandes potencias. 

Actualmente mudou-se a face das coisas, e esse elemento de tran
quiliclade para as nações fracas não existe ou está muito modificado. 

Já tivemos occasião de ver uma das maiores esquadras do mundo 
projectar em aguas brazileiras, como enig·ma indecifravel, a sombra das 
suas torres blindadas. 

A favor de gr_andes emprehendimentos industriaes, a torrente dos 
capitaes estrangeiros, que tanto póde str fecunda como funesta, tem-se 
espalhado e infiltrado no nosso só lo . 

Diante da expansão dessas forças estranhas, actuando de tal fórma 
na nossa economia que indirectamente já se apossaram do solo da 
nossa capital e tambem das cachoeiras desses rios que o índio, descui 
doso e protegido pela solidão invencível dos mares, podia considerar 
outr'ora como o emblema da, torrente do tempo despenhando-~e sobre 
uma terra defesa ao conquistador, não nos é licito adormentarmo-nos 
como elle no sonho ephemero das riquezas occultas da nossa patria. 

Não deve parecer unicamente filha de uma superstição patriotica, 
a apprehensão do brazileiro que, ao ver immergida por mãos e capitaes 
estrangeiros a rêde metallica lançada no snb-sólo desta cidade, per
gunta a si mesmo si das extremidades daquelles cabos ha de sempre 
unicamente brotar a luz e a força como elementos de activi<lacle e pro
gresso, ou si difficuldades pecuniarias não muito remotas os poderão 
converter em correntes de bronze que opprimam o peito e o coração 
desta cidade, centro da vida de todo o Brazil ? 



45 

Todos estes factos demonstrativos rla evolução que agita o mundo 
para renoval-o, suggerem a convicção profnnda de que é preciso tentar· 
mos nós tambelll grandes esforços para que o destino da nossa 
raça nã.o sej<t, dentro de alguns seculos, semelhante ao desse indio var
rido uu littoral do oceano, expubo das margens feC Llnd as dos rios, con
finado pela no::;::;a civilisaçã.o invasora nas extremas S'llirlões impenetra
veis, á cujas port1ts, porém, já hoje batem novos conquistadores, effe 
ctuando grandes explorações, adquirindo seringaes , subindo a corrente 
dos rios, para comprar terras e agnas, disputando assim o unico asylo 
que o destino deixára á liberdade de .uma raça. 

Após a queda do imperio, como reacção contra a ideia de centrali
sação, teve exagerado desenvolvimento o p rincipio contrario, que hoje 
é impJescimhvellimitar, sem offender os direitos dos estados, mas orga
nizando a concentração das forças vivas e dos melhores recursos da 
nação. 

S i, porém, em lugar dessa concentração de forças, continuar a dis
persàu del las, cada vez mais afrouxados os laços d;t união, triumphante 
o egoísmo estadual que mata o patriotismo e aniquila em proveito 
proprio os recursos e a grandesa do paiz, eutão a União e a sua capital, 
exhaustas e. empobrecidas ambas, não serão mais do que a sua propria 
sombra, e encerradas no circulo de ferro das responsabilidades de todos 
os emprestimos externos estacluaes e municipaes, sem meios de defeza e . 
recursos para pagai-os, cahirão ás mãos dos banqueiros estrangeiros 
como refens da corrupção política da nossa epoca e da prodigalidade dos 
estados. 

Quando, em 1898, Portugal celebrava com festas solemnes na ca
pital o 4" centenario da conquista da Iudia, fazendo reviver aos ollltJS de 
todos o deslumbramento tanto das g lorias immorredouras como elas 
espantosas riquezas que arrecadára, o governo portuguez era obrigado 
á negociar com banqueiros francezes um emprestimo da insignificante 
quantia de quinze milhões de francos, afim de acudir á despezas · 
urgentes do thesouro. 

Nã.o podemos olvidar outra grande e fecunda lição á que, por vezes, 
já nos referimcs em outros escriptos : quando em 1810, a Prussia, á 
despeito das gloriosas tradições de Frederico-o-Grande, foi vencida por 
Napoleão, o philosopho Ficbte aconselhou que a reorganisação das 
forças nacionaes se fizesse pela reforma da instrucção. . 

Para conjurar todos os males moraes que nos têm affligido na crise 
presente, que, apezar de passageira é muito grave pois repercutiu se
riamente na economia financeira do paiz (1), é impre-scindível uma 
reforma intellectual e política que levante a consciencia publica, e ponha 
termo aos ruinosos e estereis desmandos de toda a especie, praticados 
tanto pelos estados como pela União, e á que o ·, • ·1 uf:liJ~ 
resistir porque os seus recursos parecem inesgota. e·~\)\'itllfà.~sl)ludt~~~-t , 
sua vitalidade. (/ ~- 1;-1 

A exagerada autonomia dos estados e a d'ri&i·sidade de legislaçõe; )l 
constituem um elemento dissolvente da união~ra:-sileira, á que épr~ftj~ 

r ~~~ BEP_\:1,;1~< 
(11 Jornal do Oommo·cio ele 3 ele Janeiro 1903, reproduzido no- ai'n Pgtiiii1e por toda 

n imprensa da capital. 
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oppôr a concentração de todas as forças vitaes da nação, a mais firme 
colligação do patriotismo puro contra a corrupção política que devasta o 
paiz, e contra as tendencias dictatoriaes qne ameaçam destruir os mais 
bellos institutos da actual constituição, que já os recebeu da consti
tuição de 1824 como uma inviolavel tradição do nosso direito político. 

E' certo que a opinião publica br2sileira) ainda em estado embryo
nario, não tem cohesão nem força de expansão ; só causas manifesta
mente nacionaes como a independencia, a guerra do Paraguay, etc ., 
poderiam electrisal· a em toda a vastíssima extensão do paiz, cumo uma 
tempestade colossal que o envolvesse desde o littoral até os pontos mais 
remotos e menos povoados do intertor . 

Essa opinião não percebe facilmente que interesses vitaes pos
são debater-se nas questões políticas, e fraccionada como est~t em tão 
grandes extensões, não póde atravessar os seus desertos e reunir-se em 
massas compactas como os meeting·s da Inglaterra ou as g·igantescas 
agglommerações americ>tnas para ouvir a plataforma dos candidato!>, 
entre nós substituídos nas capitaes pelos simples cabalistas, e nas zonas 
do interior pelos mandões e chefes de dymnastias estaduaes. . 

O.corpo eleitoral não póde tambem suppri l- a porque, si em outros 
paizes os eleitores alistam-se por si proprios e conserv~m sua inde
pendencia, a.1ui são alistados pelos candidatos ou seus prepostos e assim 
uma parte pelo menos do eleitorado passa a ser simples_mente um pessoal 
político matriculado sob a direcção ele um ou de varias chefes. 

Si o Brazil ainda não manifesta as energias e a iniciativa de um 
grande povo, e permitte que a política ás mais das vezes seja a explora
ção dos recursos nacionaes em proveito daquelles que a dirigem, é isso 
devido u. estar a nossa população espalhada por um territorio vastis · 
simo . t:ió as massas humanas compactas vibram e agitam-se facilmente 
como as grandes multidões inglezas, francezas e belgas : nem mesmo 
uma dominação muitas vezes secular po ude preservar a Hespanha e a 
Russia das g-rande5 agitações da libenlade ! 

Entre nós, as cidades egoístas e gananciosas, só têm em vista 
quasi exclusivamente o commercio e a fortuna ou pelo menos um bem
estar relativo, pouco se podendo esperar das outras regiões mal povoa
das ; portanto é preciso aguardar que se possa dizer de nós o que Cha
teaubriand, já na sua época, poude dizer elos Estados-Unidos : «nos 
bosques onde brilhou a espada de Washington, levantaram-se cidades!» 

Mas avezar de tudo isto, a verdade é que só um persistente esforço 
do espírito publico conseguirá que o Brazil eleve os seus ideaes acima 
dos campanarios dos estados e do estreito objectivo de uma política de 
intere::;ses locaes e pessoaes, para qne, dilatando esses ideaes pelos vas
tos horizontes do paiz inteiro, elle possa realisar as suas legitimas as
pirações e converte!- as no patrimonio da força e riqueza ele uma grande 
nação. 

Essa será portanto uma obra verdadeiramente nacional, que deverá 
consumir as energias e a vida talvez ele mais de uma geração. 

Ao simples cidadão reduzido ao isolamento, a sua irremediavel fra
queza só lhe permitte um patriotico, mas esteril protesto, um quasi 
inntil appello á ensurdecida consciencia do seu tempo. 
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O segundo imperio conseguio um longo período de paz interna, á 
favor do escrupuloso respeito que o imperador D. Pedro II consagrava 
e obrig·ava todos os governos a cons tJ grarem á Constituição. 

O anno de 1871 fôra assignalctdo pela promulgação de duas leis im
portantíssimas, se bem que um pouco tardias. 

A lei de 28 .de Setembro desse anuo, conhecida pelo nome de lei 
do ventre livre, firmou o direito de todo escravo á sua liberdade, e pre 
parou o proximo trinmpho desse principio, decretando a redempção im
mediata do parto das escravas, e assim puderam ellas, depois de um 
duro captiveiro que durou seculos, agradecer á Deus, como todas as 
outras mãis, o tel-as feito conceber, porque os seus filhos ~á nasciam 
para a liberdade ! 

A lei da Reforma J udiciaria do mesmo anuo, promulgada dias an
tes, tinha supprimido as disposições inconstítucionaes que a conhecida 
lei n. 2ôl, de 3 de Dezembro de 1841 havia introduzído no nosso di 
reito criminal, conferindo jurisdicção aos chefes de policia e delegados 
para. os pequenos deiictos e contravenções, cujo conhecimento tirára aos 
juizes de paz. 

Das duas grandes maculas da legislação, uma foi quasi completa
mente eliminada em virtude desta lei, e a outra, apagada em · parte, 
estava destinada á desapparecer de todo, no anno de 1880, pela promul
gação da lei aurea que extínguio a escravidão. 

Quer isto dizer que as leis, na sua evolução embora lenta, gravi
tavam em derredor de um centro luminoso, a Constituição e a líberd::t
de, ao passo que, na vida diaria e pratica, era prohibida formalmente 
pela severa tiscalisação do imperador qualquer transgressão das ga
rantias constitncionaes, devendo-se accrescentar que os persistentes es· 
forços da opinião publica, em todo o paiz, já tinham conseguido pôr um 
termo ás barbaridades do recrutamento forçado. (L . n. 255 fi de 187 4). 

Notava-se no Brazil essa auspiciosa teudencia para o respeito da 
lei basi.ca, admiravel qualidade do g·overno da Suissa, que produz o mais 
bello equilíbrio da vida nacional, em contraste com as consequencias ne
fastcts da tendencia opposta que são o accumulo de leis tumultuarias e 
contradictorias, revoluteando em torno dos excessos da oppressão e da 
dictadura, phenomeno de que se enccmtram numerosos exemplos na his
toria contemporanea das republicas nossas vi :; inhas. 

Desde a iudependencia dos paizes sul-americanos, este continente 
assiste á um duplo e doloroso espectaculo, qual a morte do índio, primi
tivo habitante da America, que expira mas não se civilisa, e a agonia 
da liberdade política dos seus conquistadores, que após tantas lutas in
testinas, ainda não conseguiram fLmdar nenhuma org·anização social que 
se approxime das harmoniosas e felizes republicas da Grecia. 

Os grandes vultos, como Bolivar, desappareceram e levaram para 
o tumulo os seus sonhos, sendo substituídos po~m~g:]iq'líl: ;R~~' na 
Republica Argentina, l!'rancia e os dons Lo ~~'\l ' 1 Pãtãgl~~q4)!1ti .a· 
mente Balmaceda, no Chile, e hoje no Bra~r ,~o considerarmos l s:.-;ely; 
garchias que dominam n ~ts antigas pruvin ~\a s• convertidas em Estado .' 
a~tonomos , somos levatlos á pe,rguutar corn tri§.!;_ez~.Jl.e ~qu~ tambem*o. ~, 
vw-se a voz de A~exan~re leg·ando á essas obsc~~tro-
ços do seu vasto lillpeno. · · . · · 
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Nos primeiros dias da revolução franceza, o•niaior dos seus orado
res, em luta aberta contra a nobreza que se debatia para defender os 
seus privilegios, exclamava que Tiberio Graccho, ao morrer, arremes
sára ao céo um punhado de terra, pedindo vingança, tendo desse pó nas
cido :Mario, grande por ter vencido os Cimbros, ainda maior por ter 
abatido em Roma o orgulho do patriciado. 

A Constituição de um paiz representa o monumento da concordia 
nacional, que as barbaras mutilações de políticos autoritarios e insidio
sos acabam arruinando e destruindo, não só nas suas linhas harmonícas, 
mas tam bem na sua propria base e na sua esseucia. 

Seja-nos, portnnto, licito dizer que o pó levantado das ruínas desse 
monumento legislativo, não pó de tambem deixar de se converter no 
germen deleterio de uma verdadeira desorganização social : é esse ger
men fatal que ha muito tem gangrenado a consciencia das democracias 
sul-americanas, atrophiado a sua vida nacional, deturpado o espii üo 
das suas classes dirigentes, corrompido os sentimentos das classes popu
lares fazendo-as descrer da lei e do direito, abolindo nellas o cu~to d.a 
verdade, a religião da fé publica, e desorganizandu as forças moraes 
das nações, á ponto de reduzil-as á verem os seus destinos oscillarem 
frequentementA entre a dictadura e a revolução, os golpes de estado e 
a anarchia, raras vezes tendo conseguido esse ~quilibrio que é a base 
necessaria para o trabalho, o progresso e a riqueza. 

Como contraste eloquente desse quadro verdadeiro, vê-se que o fiel 
cumprimento de uma Constituição que nunca foi redigida, e apenas está 
escripta na tradição e.na. consciencia de todas as classes sociaes, tem 
feito a duradoura grandeza da Inglaterra. 

A violação de uma Constituição é sempre um crime grave, quan
do, porém, é praticada pelo proprio legislador, ella constitue a maior 
das prevaricações, não só pelas suas consequencias directas, mas tam
bem po1;que as gerações contemporaneas encontram nesse exemplo a 
lição execranda dos maiores e mais abominaveis crimes políticos, a trai
ção, o perjurio, a apostasia, distanciando-se apenas de poucos passos, o 
assassinato político e a revolta á mão armada, ali contidos em germen e 
de que infelizmente já tivemos exemplos. (1) 

A melhor garantia de um bom governo, assim como de uma paz pu
blica perduravel com todos seus fecundos resultados, não está nas leis 
de excepção, sim no fiel cumprimento da Constituição por todos os po· 
deres elo Estado e pelo povo. · 

(l) Attentado ele 5 de Novemhro de 1897 contra o Presicleme , Dr. Prudente de 
1\ioraes. Hevolta da esquadra nac ional em 1893. 
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