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legítima defesa 
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A eloquência forense ou judiciária abrange todos os discursos pronunciados 

nos tribunais ou nas assembleias, em presença de juízes, com o fim único de 

se fazer justiça. 

A BASE 

A base, pois, da eloquência judiciária é a Justiça, ou melhor, a jurisprudência, 

que é a ciência da aplicação do Direito, o modo ordinário de fazer justiça. 

AS FIGURAS PRINCIPAIS 

São sempre: o acusador, que clama justiça ao tribunal contra o acusado; o 

defensor, que pede justiça equitativa para o seu cliente. Todos, pois, embora 

sob pontos de vista diferentes, querem que a justiça se faça. O juiz ratifica a 

sentença pronunciada pelos discursos da defesa e da acusação. 

 



O ESTADO DA QUESTÃO 

Nenhum orador forense poderá entrar em debates sem primeiro conhecer e 

muito bem o estado da questão do processo, isto é, aquilo que vai defender 

ou acusar. No estudo desta parte pode o orador encontrar três pontos para 

examinar: 

1) A existência do fato. 

2) A legitimidade do mesmo. 

3) A classificação dele. 

Tais pontos eram antigamente designados pelos títulos de: questão de fato, 

de direito e de nome. Trata-se de saber primeiro se o fato, que se atribui ao 

acusado, existe ou não. Se o orador conseguir demonstrar a sua inexistência, 

terá inutilizado o trabalho da parte contrária. Mas, se o fato existe, há o 

recurso da prática da lei, dos direitos e deveres dela decorrentes que podem, 

ao menos, atenuar a responsabilidade do acusado, quando não puderem 

absolvê-lo de todo. 

 

A QUESTÃO DE FATO 

FONTES E ARGUMENTOS. Para provar que a fato foi praticado, a 

acusação mostrará: 

1) que o acusado confessou o crime; 

2) que o juiz o conhece; 

3) que as circunstâncias provam cabal- mente a execução do delito. 

A defesa seguirá o processo diametralmente oposto: evidenciará que o 

acusado não só não praticou o crime, mas nem quis praticá-lo; que as 

circunstâncias estão mal interpretadas, pois, provam perfeitamente a 

inocência do cliente. 

Para provar que o acusado não cometeu o delito imputado, deverá o defensor 

demonstrar a impossibilidade de tal ação: 

1) INTRINSECAMENTE. Fazendo ver a todos que o ato fora impraticável 

por falecerem ao acusado todos e quaisquer meios de agn. 

2) EXTRÍNSECAMENTE. Examinando as circunstâncias de tempo de lugar 

de instrumento e armas, todas em defesa do réu. 



Para provar que o cliente nem quis praticar o crime, o orador mostrará que 

falta todos os móveis, de cuja atuação na vontade humana, costumam 

originar-se os delitos: 

1) O interesse (dinheiro, distinções, vantagens sociais ou domésticas, 

etc.). 

2) A paixão cega. 

3) Qualquer precedente que já o dispusesse à prática do crime 

deliberadamente. 

4) A certeza do segredo ou da impunidade. 

AS CIRCUNSTÂNCIAS 

As circunstâncias falam pró ou contra a existência de um fato, quando: 

1) Imediatamente antes do acontecimento se descobrem preparativos, 

precauções tomadas, perturbações da parte do acusado. 

2) No momento do ato: gritos, estampidos, manchas, vestes rasgadas, 

sinais cie luta, etc. 

3)           Logo após o ato: se o acusado foi encontrado calmo ou agitado; com 

as armas e vestígios comprometedores da sua inocência. 

 

A QUESTÃO DE DIREITO 

Provada a existência ou a inexistência do ato delituoso, passa-se ao estudo 

da Justiça, isto é, de saber se a pessoa podia ou não podia praticar a ação que 

lhe é atribuída; se lhe assistia o direito de assim proceder e finalmente se o 

ato seria ou não lícito perante a lei; se não houve um fator qualquer, medo, 

privação momentânea de sentidos, coação moral ou física, etc., que 

diminuísse a responsabilidade do culpado. 

Não basta, porém, examinar a existência do fato, nem tampouco a sua 

liceidade ou não; é necessário ainda examinar também a sua qualificação 

dentro da lei, o grau de gravidade que se lhe pode atribuir. Trata-se de um 

crime, isto é, da violação aberta e premeditada de uma lei? ou, trata-se apenas 

de um delito, isto é, de um ato nocivo com a intenção de prejudicar? Muitas 

vezes a desclassificação do fato equivale à absolvição do culpado; em outras 

ocasiões, diminuirá tanto a responsabilidade que a causa já se torna ganha 

facilmente. 



O VALOR DO TESTEMUNHO 

Na justiça o testemunho é de valor decisivo; dele depende o andamento do 

processo, a condenação ou a absolvição do réu. Produzi-lo em público, fazer-

lhe ressaltar o valor ou informá-lo, é de sumo interesse para ambas as partes. 

Quando uma testemunha é digna de fé? Quando conhece a verdade dos fatos 

e a quer declarar. Exige-se, pois, que a pessoa esteja otimamente informada 

de tudo, que seja bastante honesta para dizer a verdade, só a verdade e nada 

mais do que a verdade. 

 

QUALIDADES INTELECTUAIS DO ORADOR FORENSE 

Todo aquele que se dedicar a este gênero de eloquência deve possuir as 

seguintes qualidades intelectuais: 

1) Conhecimento perfeito da ciência do Direito, principalmente do 

Direito criminal, da jurisprudência dos tribunais, etc. 

2) Estar a par das teorias criminalistas, dos estudos da psiquiatria, ter 

conhecimentos gerais de biologia e ciências afins. 

3) Conhecer a sociologia e a história, acompanhar a evolução dos 

sistemas judiciários e penais das nações mais adiantadas. 

4) Ser bom dialético; saber discutir muito bem e por vezes, saber 

sofismar. 

5) Manejar perfeitamente o idioma pátrio a fim de que as suas expressões 

sejam claras, precisas e elegantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



YYSHINSKY, Ándrei (1883-1954) Sovict jurisl and politician, bom of 

Polish origin in Odessa. He studied law at Moscow Univcrsity bui was 

debarred from a lectureship on account of his Mcnshevik revolulionary 

aclivities until 1921. whcn hc left lhe Red Army. He became professor of 

criminal law and simulianeously altorney-gencral (1923-25) and was rector 

of Moscow Univcrsity (1925-28). He was notoriously the public prosecutor 

at the Metropolitan-Vickcrs thal (1933) and the subsequent State trials 

(193b-38) which removed Stalin s rivais. Bukharin. Rtdek. Ziooviev. 

Kamcncv and Sokolnikov. Hc was promoted deputy foreign minister under 

Molotov (1940) and was per- manent Soviet delegate to the United Nations 

(1945-49. 1953-54), succeeding Molotov as foreign minister in 1949 until 

thc death of Stalin (1953). He was the cvnically brilliant advocatc of the 

disruptivc and 'ative Sialin-Molotov foreign policies, lhe author of many 

texlbooks on Sosnel La» and thc rraptent of lhe Order of Lenin and the Stalin 

pnze in 1947. 

FOUQUIER-TINVILLE, Antoine QuentlJ (1747-95) French revolutionary 

politician, born in Hérouelles, public prosecutor to the revolutionary 

Tribunal from 1793. He superintended all the Political executions during the 

Reign of Terror until July 1794 sending his friends, among them Robespierr, 

Danton and Hébert, to execution as cheerfully as he sent enemies; al last he 

himself was guillotined 

 

MORAIS, EVARISTO DE (Antônio Evaristo de Morais) 

Advogado e historiador, * no Rio de Janeiro em 26-10-1871; onde t em 30-

6-1939. Formado pela Faculdade de Direito de Niterói, foi consultor jurídico 

do Ministério do Trabalho, notabilizando-se como um dos pioneiros da 

legislação trabalhista em nosso país. Entre outras obras, publicou: 

Apontamentos de Direito Operário (1905); A Campanha Abolicionista 

(1924) e A Escravidão Africana no Brasil das Origens à Extinção (1933). 

 

BRASÍLIO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA 

Houve quem disse valer a pena cometer um crime pai a sei defendido por 

Brasílio... E era de ver seu porte esbelto, olhos verdes, o timbre sonoro e 

metálico de sua voz cheia de modulações, a inteligência límpida, o escrúpulo, 

a honestidade com que elaborava os autos e processos. 



Brilhante e culto tinha o dom de improvisador, gostava de montar em pelo 

este animal terrível que é a palavra. Sua surpreendente presença de espírito 

granjeava-lhe o triunfo às vezes desde o exórdio. E' assim que galgando certa 

vez a tribuna para iniciar a defesa do réu, um gesto desastrado põs por terra 

o copo de praxe, colocado sobre a mesa, quebrando-se com hilaridade do 

público. Brasílio não se desconcerta e principia a defesa declarando: 

acusação é frágil como este vidro que acaba de partir-se.... 

 A Aquinhoado assim com esse conjunto de dotes tribunícios já mais perdeu 

uma demanda e é com razão es considerado o maior causídico do Brasil. 

 

FLORES DA CUNHA, GENERAL (José Antônio Flores da Cunha) 

Político brasileiro, * em Uruguaiana (RS), em 1880; tem 1956. Advogado e 

general honorário do Exército foi deputado pelo Ceará e, depois, pelo Rio 

Grande do Sul na Câmara Federal. Senador em 1930, neste ano passou a 

exercer as funções de interventor em seu Estado natal. Elegeu-se governador 

desse mesmo Estado em 1934, mas não chegou ao fim do seu mandato: com 

o golpe de 1937 deixou o Brasil, refugiando-se na Argentina. Deputado 

federal em 1946, reelegeu-se constantemente até a morte. 

 

IBRAHIM NOBRE 

Famoso tribuno paulista, um dos próceres do movimento constitucionalista 

de 1932. Autor de empolgantes discursos, que arrebatavam as multidões, e 

que são verdadeiras obras-primas de nossa literatura, pelo calor e entusiasmo 

que irradiam. 
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