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Resumo: 
Uma das coisas que distinguia o Tribunal do Júri no Brasil Imperial de seus similares 
estrangeiros (inglês, norte-americanos, francês), era o grande número de recursos 
proporcionado aos réus, conforme as disposições do Código do Processo Criminal de 1832. 
Apelação, Protesto por novo júri, Revista. O protesto por novo júri, particularmente, foi alvo 
de duras e permanentes críticas, tanto nos relatórios ministeriais da década de 30 dos 
oitocentos, como durante os debates parlamentares que culminaram na Reforma do Código do 
Processo, em 1842: era um incentivo à impunidade, pois o segundo júri, em local distinto do 
primeiro, tenderia a absolver ou reduzir as penas do primeiro julgamento. Com a Reforma de 
1842, restringiu-se bastante sua possibilidade: apenas os condenados à morte ou a galés 
perpétuas poderiam utilizar-se de tal recurso. A presente comunicação, após resumir os 
referidos debates, faz um balanço da experiência do Júri de Niterói, encarregado de julgar os 
processos oriundos da Corte, dos réus que protestaram por novo julgamento entre 1835 e 
1842. 
 

“Se a pena imposta pelo Júri for de cinco anos de degredo, ou desterro, três 
de galés ou prisão, ou for de morte, o réu protestará pelo julgamento em 
novo Júri, que será o da Capital da província; e sendo a sentença proferida 
nesta, para o de maior população d’entre os mais vizinhos, designado pelo 
Juiz de Direito.” 
Artigo 308 do Código do Processo Criminal de Primeira Instância do 
Império do Brasil 

 

Durante a feitura do Código do Processo, o senador Almeida e Albuquerque contestou 

o artigo do projeto original que permitia o protesto para um novo júri. 

Ora de fato isto em Jurisprudência Criminal é idéia nova; já houve um 
julgamento definitivo, depois de preenchidas todas as fórmulas, mas se 
apesar disso, o réu não está contente, recorre a outro Júri. Onde é que se viu 
isto? Se o processo foi feito com injustiça notória, lá está o Tribunal 
Competente para o julgar. Disse-se que é mais uma garantia para o réu; mas 
porque razão se dá mais esta garantia ao réu e se tira à sociedade? E como é 
que se sabe que o outro Júri, para quem se lhe dá recurso, lhe será mais 
favorável? 
(...)  
O fim primário do processo não é o beneficiar o réu, mas sim salvar a 
inocência, e por isso depois de provado o crime, a Lei se deve impor tal qual; 
tudo o mais é fugir verdadeiramente das regras gerais de Jurisprudência 
Criminal, é querer sem motivo praticar um ato de beneficência, que pode ser 
prejudicial, porque se é proveitoso para o réu, será perniciosos para a 
sociedade. 
 

Almeida e Albuquerque, então, ironicamente, proporá que se diga que o novo júri 

deverá necessariamente impor uma pena menor, “visto querer-se beneficiar o réu”. Mas o 

senador estava isolado.  
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O projeto original propunha que o novo julgamentos se desse nos casos em que a pena 

imposta fosse maior que seis anos de galés, surgiram emendas, mui apoiadas, reduzindo a 

exigência para três anos. O principal argumento era o de que a pena de galés era infamante, 

sendo assim, três anos bastariam para macular o homem para sempre. Que ele tivesse o direito 

de protestar. 

Quanto a ser uma inovação brasileira, o Marquês de Caravelas, defendendo a proposta, 

lembrou o exemplo da Inglaterra, com seu júri especial: o réu protesta, o juiz que preside o 

júri acolhe ou não o protesto, a seu arbítrio. Se acolhe, o sheriff  escolhe (e não mais sorteia) 

um novo júri, entrando nele apenas as pessoas que tiverem o título de esquire.  

O recurso era uma prerrogativa dos juízes profissionais (Court), e não um direito do 

réu.1 Almeida e Albuquerque comentou ironicamente que todo dia lá vinha a história do 

xerife. Para Almeida, o júri especial era um resquício de despotismo nos costumes ingleses.  

                                                           
1 Em 1852, Willian Forsyth, em sua History of Trial by Jury ( Jersey City: Frederic D. Linn & Company, 

Publishers, 1875), apresentava o seguinte resumo da questão na Inglaterra:  
“ In  theory it is entirely in the discretion of the court sitting in banc to grant or withhold a new trial. But 
a well understood course of practice has determined the cases in which it will hardly ever be refused. 
They are these:  
I. The want of due notice of trial, unless the defendant has appeared and made defense. 
II. A material variance between the issue or paper-book delivered and the record of nisi prius, unless a 
defense had been made at the trial. 
III.  Want of a proper jury, as where the jurors were not properly returned. 
IV.  Misbehavior of the prevailing party towards the jury or witnesses. And where hand-bills reflecting on 
the plaintiff’s character had been distributed in court at the time of the trial, and had been sent to the jury, 
although the defendant denied all knowledge of the hand-bills, and affidavits from all the jurymen were 
tendered to prove that no such placards had been shown to them, the court refused to admit them (on the 
general ground that no affidavits on the subject of the cause can be received from the jury), and granted a new 
trial. 
V. The discovery of new and material evidence since the trial, corresponding to the res noviter veniens in 
notitiam of the Scotch law.  
VI. Surprise; as, for instance, where a fraudulent trick on the part of the plaintiff or defendant has enabled 
him to obtain the verdict. 
VII. The absence of the attorney, or counsel, or witnesses, under particular circumstances;  but the granting 
of a new trial in these cases is very rare.  
VIII. A subsequent conviction of the witnesses for perjury at the trial.  
IX. Misdirection by the judge. But the direction of a judge is not to be objected to on account of particular 
isolated expressions, if upon the whole, and in substance, it leads to a just conclusion, and the proper question 
for the jury is left to them.  
X. The improper admission or rejection of evidence by the judge.  
XI. On one occasion Lord Ellenborough, C. J., said, ‘If in this case I had been able to detect any particle of 
proof that ought not to have been offered to the consideration of the jury, I should have thought such vicious 
proof would have corrupted the verdict and avoided it.’ 
XII. But a new trial will not be granted where evidence has been rejected; and assuming it to have been 
received, a verdict in favor of the party for whom it was offered would have been manifestly against the weight 
of evidence, and certainly set aside on application to the court as an improper verdict.1 In short, the evidence 
in such a case must be immaterial, and such as ought not, if admitted, to prevent a nonsuit.  
XIII. The finding a verdict without, or contrary to, evidence. But when there is conflicting evidence, it is not 
usual to grant a new trial unless the evidence for the prevailing party be -very slight, and the judge declare 
himself dissatisfied with the verdict. And a new trial will not be granted on the ground of the verdict being 
against evidence, where it is for less than twenty pounds, unless some particular right be in question, 
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O amplo protesto era uma garantia ultra-liberal a favor do réu que não encontrava 

similar em nenhuma parte do mundo. Inovação que seria atacada nos relatórios ministeriais. 

Alves Branco, um dos “autores” do código, no relatório de 1834 considerou que “não seria 

menos conveniente a revogação do artigo que permite o protesto por um novo Jury, e a 

faculdade que parece haver de um recurso infinito”. Assis Coelho, no Relatório de 1839, 

observou que, entre os amplos recursos dados aos acusados, à causa da inocência, havia um 

“que a experiência denuncia de mais apropriado a favorecer a impunidade, do que a circundar 

a humanidade de razoáveis, e salutares precauções; tal é o protesto pelo julgamento em novo 

Jury”. Vários eram os motivos: o júri de protesto carecia de informações acerca do delito, 

apenas com muita dificuldade as provas poderiam ser ministradas; também era lhe estranho os 

costumes e a índole do acusado; a parte acusadora, face a despesas e fadigas via seu ânimo 

arrefecido, se não abandonava o processo; era fácil conseguir a piedade dos juízes, que 

recebiam as impressões do crime atenuadas pela distância e pelo tempo. Calculando a “maior 

probabilidade de evitar a punição legal anima-se o perverso a delinqüir, e treme o Cidadão 

pacífico por sua vida, e bens”. A supressão permitira “a mingua de esperança de evitar as 

penas, como também a maior celeridade em sua aplicação.” 

O projeto de reforma do código do processo procurou restringir a possibilidade de 

protesto aos casos em que a pena fosse a de morte ou de galés perpétuas. 

Os liberais prefeririam a simples abolição do protesto, fiéis ao princípio da soberania 

dos jurados: uma vez julgado o réu, não há porque permitir outra decisão. “Eu tenho a 

observar que uma das causas que mais tendem a prejudicar o bom êxito desta instituição, é 

esse protesto para novo júri.”, diria Paula Souza, provavelmente o liberal que mais se 

empenhou em encontrar soluções alternativas às propostas do governo. Os defensores da 

manutenção do protesto nestes casos utilizaram-se do mesmo argumento, de cunho 

humanitário, usado para a defesa da apelação ex-officio em caso de condenação à morte ou a 

                                                                                                                                                                                     
independent of the amount of damages. But the rule does not apply where there has been a misdirection by the 
judge, however small the amount of damages may be. 
XIV. Misbehavior of the jury, as in casting lots for their verdict, provided this can be proved without 
resorting to the affidavits of the jurors themselves, which can in no case be admitted. 
XV. Excessive damages. A jury who understand their duty ought to follow the direction of the presiding 
judge on questions of law, and if they disregard it, and the court think that the judge , was right, they will 
award a new trial. But to this there is a limit. Juries may baffle the court by persisting in the same opinion, and 
in such cases it has been the practice for the latter ultimately to give way. Thus in an action tried before Lord 
Mansfield the dispute was as to the proper time of presentment of a bill of exchange; and the jury found for the 
defendant. A new trial was granted, and, contrary to the direction of the judge, the verdict was again in favor 
of the defendant. The court then awarded a third new trial, but the same result followed, upon which they 
refused further to interfere. 
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galés perpétuas: era uma compensação à diminuição do número de votos para se condenar à 

morte (com a Reforma bastariam dois terços, não sendo necessária mais a unanimidade); 

evitaria erros insanáveis. Foi aceito. 

Quanto à questão relativa ao lugar para onde se protestaria, Paula Souza, com 

argumentos semelhantes ao do antigo ministro Assis Coelho, fará uma longa exposição acerca 

dos embaraços causados pelo fato de que o novo júri se dava nas capitais da província, 

distante portanto da vila em que o processo fora originalmente julgado.  

O júri que toma conhecimento de um fato qualquer é o do lugar em que se 
pratica o delito, e julgam aqueles que tiveram conhecimento do delito, ou 
conhecem o delinqüente, os seus hábitos, costumes, inclinações, etc.; por 
isso julgam muitas vezes o réu, não fundados nas provas escritas que se 
alegam, depoimentos de testemunhas, que, às vezes se obtém como se 
deseja, mas fundados em provas morais; e o conhecimento destas provas, só 
o podem obter os que conhecem a localidade onde se cometeu o delito. 
 

O novo júri, em lugar às vezes cem e mais léguas da capital da província, não pode ter 

“o conhecimento dos debates que tiveram lugar entre o acusador e defensor das partes, assim 

como entre as mesmas partes, depoimentos de testemunhas, etc; na maior parte dos júris do 

interior não se escrevem os ditos das testemunhas, tudo é sumário, e isso tudo muito influi no 

julgamento”. 

Dá o exemplo de uma súcia de malfeitores condenados em Itu e absolvidos na cidade 

de São Paulo. Lembra também a crítica que se fazia aos jurados de Niterói, acusados der 

habitualmente absolverem ou reduzirem as penas dos condenados na corte.2 

Vergueiro, talvez o líder maior dos liberais, também se referirá ao protesto por novo 

júri em termos francamente depreciativos. “Quando se permita essa irregularidade de se 

proceder a um novo júri, ao menos seja, quando for possível, mais perto do lugar do delito”. 

As propostas modificando o protesto por novo julgamento bem ilustram a cooperação 

possível entre liberais e conservadores, unidos contra um inimigo comum: a impunidade dos 

criminosos profissionais.  

** 

Eusébio de Queiroz, em fevereiro de 1840, às vésperas de se iniciar a discussão da 

Reforma do Código do Processo, ao enviar seu Relatório ao Ministro da Justiça, tratou do 

protesto por novo julgamento. Se as diferenças entre as cidades populosas e as vilas do sertão 

justificavam a utilidade do protesto, nem por isso deixava ele de ser excessivo, devendo ser 

limitado.  

                                                           
2 Adiante analisaremos a atuação do júri de Niterói. 
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Não deixarei igualmente de representar sobre a necessidade mais urgente 
que hoje sente o Município e que consiste em providenciar acerca do 
protesto por novo julgamento para o Jury de Niterói.  
Não desconheço, que estes protestos algua utilidade podem ter naqueles 
lugares em que o limitado número de jurados e sua pouca habilitação, não 
ofereçam suficiente garantia de acerto nos julgamentos; mas essas razões 
não se dão no Jury da Corte, onde o grande número de jurados, reunido o 
maior grau de civilização, fazem que seja absurdo revoltante o recorrer de 
suas decisões para o Jury de Niterói. 
Estes jurados, que aliás talvez fossem bons, se tivessem de conhecer 
unicamente das causas desses Municípios, p. pouco numerosas e menos 
importantes, tendo de conhecer de um grande número de causas, e às vezes 
de suma transcendência, como se encontram neste Município, não oferecem 
de certo a suficiente garantia; assim vemos, que os grandes criminosos 
contam com a quase certeza da impunidade, fiados, n’esse terrível protesto; e 
asseguro a V. Ex. que é geral o desgosto nos habitantes d’esta cidade, por 
verem d’esta sorte, depender sua segurança das decisões de um Jury, que não 
lhe merece a maior confiança. Assim, uma resolução, que estabelecesse os 
protestos de (...) Jury para outra sessão do mesmo Município, e que ainda 
assim os limitasse aos casos de maior gravidade, de certo seria de grande 
vantagem para este interessante Município.3 
 

Vê-se que a posição de Eusébio é a mesma que seria adotada pela Reforma. Mas, teria 

fundamento as críticas ao Júri de Niterói? 

** 

Primeiramente, cabe ressaltar que o Júri da Praia Grande tinha muito mais trabalho 

com os processos a ele chegados por protesto, não só da Corte como também das vilas da 

província fluminense, do que com os de sua reduzida população. E, naturalmente, os 

processos vindos da Corte muitas vezes, se não na maioria, predominavam. 

Não temos dados para todos os anos, muito menos para todas as sessões. Das 

prováveis 37 sessões do júri de Niterói, entre agosto de 1833 e setembro de 18424 temos os 

dados completos de 09 sessões (02 em 1842, 3 em 1841, 03 em 1838 e uma em 1837. De duas 

sessões de 1835, dos 22 réus ditos como provenientes da Corte, só conseguimos identificar 

10. E temos dois processos de 1836. Portanto, nossos dados corresponderiam a cerca de 27% 

do total.de sessões (mais ou menos dez sessões), mas é preciso ressaltar que o número de 

processos oriundos da Corte muito variava em cada sessão, em algumas mais, em outras 

menos. 

                                                           
3 AN - Códice 324 – v.0 3 – p. 127 – 27 de fevereiro de 1840. 
4 O júri das capitais deveria reunir-se quatro vezes por ano. Disposição provisória da Reforma permitia aos réus 

julgados antes dela escolher entre o júri da Corte e o de Niterói, daí vermos réus da Corte sendo julgados em 
Niterói ainda em 1842. 
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Na sessão de agosto de 1835, havia 10 processos da Corte, 08 de Niterói, 01 de Angra, 

01 de Cantagalo e 01 de Magé 
5
 Na terceira sessão ordinária do mesmo ano, o Juiz de Direito 

nem se dá ao trabalho de somar os processos da Corte. Tendo o júri examinado 21 processos, 

05 eram de Niterói, 01 de Valença, 01 de Magé, 02 de Itaguaí , “e os mais da Corte”, 12 no 

total.6 

Pelo que podemos saber, a presença de criminosos da Corte no Júri de Niterói 

continuou a ser grande, se não majoritária. Na sessão de outubro de 1837, de 13 processos, 08 

tinham vindo da Corte. Na sessão de fevereiro de 1838, o júri julgou 06 processos de sua 

cidade, 04 da Corte, 02 de Itaguaí, 01 de Angra, 01 de Magé e 01 de Barra Mansa. Na sessão 

seguinte, de julho do mesmo ano, de 14 processos, 08 eram da Corte, com duas agravantes, 

em um processo havia 15 réus, que foram julgados ao longo de três dias na Corte; em outro, 

oito. 

Tendo o júri de Niterói tanto poder sobre as decisões da Corte, devemos pensar ser 

natural que a rivalidade surgisse, e mesmo o rancor da capital do Império por ter de se curvar 

diante das decisões quase sempre definitivas7 do júri da pequena cidade além mar. Não só 

rancor, mas também temor.  

Nesse mês de julho de 1838, o júri de Niterói julgaria os réus condenados à morte e a 

galés perpétuas na Corte, pelo roubo e morte na Ilha da Carqueirada. Por isto, o Diário do Rio 

de Janeiro, antecipando-se a uma decisão desagradável aos cariocas, resolveu adverti-los: 

“Esperamos que os Srs. Jurados de Niterói, quando forem julgar estes perversos, não se 

deixarão dominar por uma mal entendida filantropia que tantos males têm causado à 

sociedade”.8 

Em nota, a advertência virou um ataque aos jurados: 

No momento em que acabávamos de fazer estas observações formos 
informados que o júri de Niterói, além de ter absolvido alguns réus aqui 
sentenciados que para ali apelaram!!! Tem imposto o grau mínimo das penas 
aos réus de enormes crimes que tinham sido condenados ao grau máximo!!! 
É assim que esses cidadãos querem a segurança da sociedade?!! Que terrível 
impunidade!... Sobre suas cabeças cairão as maldições dos que forem 
vítimas de sua lamentável filantropia. Sim, que esse júri é indiferente à 
punição dos criminosos. 9 
 

                                                           
5 Quadro dos Trabalhos do Júri da Cidade de Niterói -2ª  Sessão Ordinária de 10 a 27 de agosto de 1835 - 

Correio Oficial, 02 set. 1835. 
6 Correio Oficial, 14 dez. 1835. 
7 Restaria ao réu apelar para a Relação, mas poucos teriam condições financeiras para fazê-lo. 
8 Diário do Rio de Janeiro, 04 jul. 1838. 
9 Ibidem. 
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“O Correio Oficial Niteroiense, defendeu os jurados da terra contra a tacha que lhes 

imputava o jornal carioca, afirmando, ‘honra e muita honra ao Júri de Niterói que se tem 

portado com toda inteireza e independência na grande obra de punir os malvados’”.10  

Acrescentou: os jurados não só não absolveram nenhum condenado, como até têm dobrado 

penas.11 

 No dia seguinte, 06 de julho, o júri da Praia Grande confirmou as sentenças dos réus 

livres, quatro de morte e três de galés perpétuas, e, talvez para dar uma estocada na Corte, 

absolveu o único escravo, o preto Francisco angola, moleque que transportara os criminosos 

para a ilha, e na Corte fora condenado a 13 anos e 4 meses de galés. 

 Como veremos, a má fama do júri de Niterói era improcedente, ao menos se julgarmos 

significativos os dados de que dispomos sobre sua experiência. 

De 59 processos individuais sobre os quais temos informações, julgados entre 1835 e 

1842, o júri absolveu os réus de apenas 09. Nos sete processos coletivos, envolvendo 39 réus, 

encontramos apenas a já mencionada absolvição do preto Francisco e de dois outros escravos, 

Vicente, Inhambane, carpinteiro, e Miguel, Inhambane, acusados de cúmplices de morte, 

condenados a 500 açoites e 5 anos de ferro ao pescoço. O juiz de direito comentou: “Parece 

ter sido justa a absolvição por falta de provas”. Sendo assim, de 72 processos, em apenas 10 o 

júri de Niterói absolveu os réus. 

Todavia, o júri de Niterói não se curvava meramente às decisões do júri da Corte. 

Dentre 57  processos individuais, o novo júri confirmou as sentenças de apenas 26.12 

As nove absolvições de processos individuais estão entre as 31 sentenças individuais 

modificadas.  

Em setembro de 1836, o Júri de Niterói absolveu o tenente Cláudio J. Coutinho, 

condenado a oito anos de galés na Corte, pelo crime de tentativa de homicídio, quando teria, 

na companhia de mais três, entrado em casa alheia para roubar. O promotor da Corte chegara 

a pedir o máximo do artigo 271 (homicídio com morte), isto é, a pena de morte, “face ao 

estado deplorável da vítima”. Um outro réu no mesmo processo, condenado a 14 anos de 

prisão simples, desistiu da apelação quando já se formava o conselho de sentença13. O tenente 

                                                           
10 In: SOUZA, A. J. Soares de. Da Vila Real da Praia Grande à Imperial Cidade de Nictheroy. 1993, p. 358. 
11 Correio Oficial Niteroiense, 05 jul. 1838. 
12 De dois processos não sabemos qual a pena cominada no júri da Corte. Dois homicidas condenados em Niterói 

a galés perpétuas.  
13Jornal do Comércio, 20 abr. 1836. 
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Coutinho “foi afinal absolvido na convicção de que o crime de que era acusado se reduzia a 

uma imputação vã, nascida de suposições e meras aparências”.14 

 De sete absolvições temos o comentário do juiz de direito, o Dr. Inácio Manuel 

Álvares de Azevedo. Aprovou apenas duas: louvou o júri por absolver um réu, condenado a 

13 anos e 4 meses de galés, por “ter ficado com um relógio pertencente a Meyrath”, relojoeiro 

que havia sido roubado na Corte;15 e julgou “justa” a de outro, condenado a quatro anos e 

meio de galés, por roubo. 

Três absolvições foram consideradas “menos justa”: uma do crime de falsidade, a de 

um estelionatário, e a do pardo Prudêncio, morador e natural de Guaratiba, acusado de 

homicídio e condenado no médio do artigo 193.16 Uma “injusta”, “porque o crime (redução de 

pessoa livre à escravidão) estava evidentemente provado nos autos”, e uma, “mais que 

injusta”, 

pois que o réu não só foi preso com as cédulas falsas na mão, e a chapa com 
que tinham sido fabricadas na algibeira, mas também, tanto no júri da Corte 
como no desta cidade, confessou que tinha tratado com o francês Chenot, 
por quem havia sido seduzido, de passar na circulação as cédulas falsas, por 
conseqüência, ainda que não se provasse que o réu houvesse fabricado as 
cédulas, ou que as intentasse introduzir na circulação, pela sua confissão 
estava ao menos provada a sua cumplicidade neste crime.17 
 

Dos 22 processos restantes, o júri diminuiu a pena de 17 e agravou somente a de 05. 

O Dr. Inácio de Azevedo também deu seu parecer sobre a justiça ou injustiça da 

diminuição das penas das sessões de novembro de 1837, fevereiro e julho de 1838, mas, 

provavelmente para evitar as críticas dos cariocas, não fez o mesmo em relação às da sessão 

de novembro de 1838. 

De quatro processos, julgou que a decisão da Corte tinha sido melhor e de três 

considerou justa a decisão dos jurados de Niterói. De um processo explicou a razão da 

diminuição da pena: “Negou na Corte, confessou na Praia Grande, talvez isto provocasse 

minoração da pena”.  

Já no espinhoso caso de Francisco Aguiar, condenado à morte na Corte por ter 

deflorado e assassinado a própria filha, seu parecer é antes uma crítica às condições das 
                                                           
14Correio de Nictheroy, 19 set. 1836.  
15 Tendo sido morto um escravo do mesmo. Códice 324 – V.3 – pg.98. 
16 O médio do artigo 193 era 12 anos de prisão com trabalho, mas esta pena, como todas as de prisão com 

trabalho, era habitualmente aumentada em face do artigo 49, que dizia: “Enquanto se não estabelecerem as 
prisões com as comodidades e arranjos necessários para o trabalho dos réus, as penas de prisão com trabalho 
serão substituídas pela de prisão simples, acrescentando-se, em tal caso, a esta, mais a sexta parte do tempo 
por que aquelas deveriam impor-se”.  Prudêncio deveria ser livre, porque sendo escravo, a pena de prisão com 
trabalho deveria ser convertida em açoites, o que teria feito o juiz da Corte. 

17 Jornal do Comércio, 22 nov. 1837 –  Quadro dos Trabalhos do Jury de Nictheroy. 
 



 Anais das Jornadas de 2007 9 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

prisões brasileiras do aos jurados, que reduziram a pena para a de galés perpétuas: “Se cadeias 

fossem seguras, como não são, talvez pena de morte fosse mais convincente”. 

** 

Dos 71 processos aqui considerados, 25 são de homicídio, 4 de tentativa de homicídio, 

2 de ferimentos; 13 de roubo e 2 de uso de instrumentos para roubar; 1 de furto, 8 de furtos de 

escravos e 2 de redução de pessoa livre à escravidão; 8 de estelionato ou falsidade, 6 de 

fabricação ou introdução de moeda falsa ou bilhetes.  

Dentre os 13 processos de roubo o júri confirmou a sentença de 6, aumentou a de 3, 

reduziu a de 1 e absolveu 1. Confirmou 1 por uso de instrumentos para roubar e reduziu outra, 

bem como a de furto. Em um processo de roubo com 03 réus, aumentou a pena, e em outro, 

com 15 réus (alguns deles também implicados na Carqueirada, participantes de uma quadrilha 

com mais de sessenta pessoas, das quais somente vinte e uma foram presas), confirmou a de 

12, reduziu duas e aumentou a de 1. 

Dos 8 processos de estelionato, confirmou 1, absolveu 2 e reduziu 5. 

Dos 6 processos de moeda falsa, absolveu 2, reduziu 1 e confirmou 1 (de dois 

processos não sabemos qual a pena da Corte, sendo que em um deles o júri de Niterói 

cominou a pena máxima de 16 anos de galés na Ilha de Fernando de Noronha).  

Dos 8 processos de furto de escravos, confirmou 6 e reduziu 1 (de um processo não 

sabemos a pena da Corte), bem como absolveu um réu por redução de pessoa livre à 

escravidão (de um pelo mesmo crime, acrescentado com o de furto não sabemos a pena da 

Corte, mas em Niterói, pelos dois crimes pegou 10 anos de prisão com trabalho). 

Dos 2 de  ferimentos, reduziu a de 1 (não sabemos a pena da Corte do outro). 

Dos 4 processos de tentativa de homicídio, absolveu 1, e reduziu a pena de 3. 

Dos 25 processos de homicídio, não foi possível saber qual a pena cominada pelo júri 

da Corte em três processos (dois individuais e um com dois condenados) por crime de morte, 

cujos réus foram sentenciados a galés perpétuas em Niterói. A não ser que tenham sido 

condenados à pena capital, o júri de Niterói confirmou ou agravou a pena.  

Dos 22 restantes, em 5 o júri da Corte condenara à morte; em 8 a galés perpétuas; em 

um, à prisão perpétua com trabalho; e em 8 a penas menores – 20 anos de galés, 12 anos de 

prisão com trabalho e 3 anos de prisão. 

Das penas menores, o júri de Niterói confirmou 3, aumentou 2, reduziu 1, e absolveu 

os réus de  2 processos. 
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O júri de Niterói confirmou a galés perpétuas de 6 processos,18 entre eles o de três réus 

condenados por homicídio e tentativa de roubo; bem como a prisão perpétua com trabalho. 

Reduziu a pena somente em 2 processos. 

Com exceção do já mencionado Aguiar19, o júri de Niterói confirmou as sentenças 

capitais da Corte: a dos três réus assassinos do patacho D Clara; a dos quatro da Carqueirada; 

a de Manoel Guimarães, que matara esfaqueando um guarda nacional; e a de Joaquim, 

escravo que matara sua mulher e filho, para livrarem-nos do cativeiro. 

Diante destes dados, ainda que parciais, não nos furtamos a julgar como improcedente 

as críticas ao júri de Niterói. Ao contrário, se levarmos em conta o resultado do protesto para 

o júri da Corte de três processos em que réus de Niterói, assassinos, a população da cidade 

fluminense é que teria motivos de queixas. 

Antônio Cândido, condenado à pena de morte no Júri de Niterói, pelo crime de 

parricídio, na Corte teve sua pena reduzida para a de 20 anos de prisão com trabalho na Corte 

(grau mínimo do artigo 192), em 1835. No mesmo ano o júri da Corte  também reformou para 

galés perpétuas a pena de Manuel da Silva Santos, condenado à morte Niterói pelo assassinato 

do preto Florentino e de Venâncio Velho. Em 1837 absolveu Manoel José Vieira, condenado 

em Niterói a 12 anos de prisão com trabalho, pelo homicídio de um amigo. 

A experiência do júri de Niterói, por mais exíguos que sejam os dados, indicam que o 

amplo protesto por um segundo julgamento não poderia ser dado como causa da impunidade 

dos crimes. Sua restrição posterior talvez se deva muito mais à necessidade de desafogar o 

aparelho judiciário. 

                                                           
18 Afora as galés perpétuas dos outros réus da Carqueirada, como já mencionamos. 
19 Na mesma sessão em que Aguiar foi condenado à morte na Corte, também o foi Bernardo Pinto, que matara 

uma escrava do Sr. Ledo. Em nossas antigas pesquisas sobre a pena de morte, é o único caso em que vemos a 
condenação à morte de um homem livre por ter morto unicamente um escravo. Protestou para Niterói, mas não 
nos foi possível saber quando e como lá foi julgado. Sobre a pena de morte no Império, vide: RIBEIRO, João 
Luiz. No Meio das Galinhas as baratas não têm razão. Editora Renovar, 2005. 

 


