CODIGO CRIMINAL
DO

IMP~RIO

DO BRAZIL

LIVRARIA DE ~RUl IOUTINHO, RUA DE ~, JO~E N, 16
OBRAS DO MESMO AUTOR
Cocligo do Processo Criminal, com lt lei de 3 de dezembro de 18H,
H.eg. n. 120, de 1812. dispo-i ."io provi. ol'in. c Reg. de 15 de mar ,o
d 1842. com um ex.tenso indie alpllf1.betico. 1 vol. in-4!', de GliO
p:1.<:\ina,'. com 10 'tis d q u:ttl'O 111 iI no tas.
Refor::na Judiciaria (1.1 1 '7 J.:d0 edic;ão. cunsiclel':welm n t n.ugment:1da. contendo 1,2 () nota. e um indi c nlphabeLi 0,1 Hl1. iu- 0, d
'!,tl p:1g-ina;:;.
Regulamento das Relações do Imperio, 1 '101. in-12. do 300 pa...,ina.,
com um indicc alphabetico e 781 notas. iuteres 'anelo a toda a
pessoa do fôro,
Lei do Elemento Servil, 1 vol. in-8°, (L 133 paginas. com 20 nota. c
um indice alphabetico.
mI TODA..3 AS LIVRARIAS DO DIPERIO

OBRAS DO DR. LEVINDO FERREIRA LOPES

....

Guia dos Juizes de Paz ou exposí~ão completa da attriuuicúes c
deveros elos juizes dt: paz, dcl . JU:; UtieriVlltlS e om iaes. e d' processo das causas I sua com petencin, segllic1fl. das form ulal'ios
civel, criminal (estão incluído ,; os da:; ac<:ú-as dUl'ivadas dos contractos de locaçilo ele ser ,iço,' e d s prOC0s~0. (1.- infracção dos
r3feridos c;ontmcto::<, confo,'ll1e a lei n. ::',H~7, de 187H), eleitoral,
d san'iço ela,' juntati par chiao;:; dJ alistamento e .Ol'teio do:'
'idnrlão' apto. para O e:\:er-:lfO c ;\,l'll1ada: dos modelofi dos a .,cntos do registro eivil Llo:; n;L,'c;illlimto., casamentos e obito., dos
ma ppa;; l10 estati. tioa j lldicial'ia e do reg-ulalUen êo do sello nppl'O'
vario por decrllto 11. l\,.Jlo. de H) de lU,lio ti; 18" J, cnc. 6~OOO.
Reforma Judiciaria., notas e ob:;<)r\'uções li. lei c regulamento. n..
2.();j;l, -J"t5M e 0.ül , cOilt~lldo: 1°, ncto do poder J. gi.,lati,'o: GO ,
decreto~ do podtlr executivo; a", cOllsultas e re:olu';ü s illll1Cl'iae:: ·1", a\"i~os; 5°, deci ..úes dos tri!>unae : U", repertorio ou llldice ulpltabetico ([;l.lei, regulnmcnto e aviso. expedidos ate) fin,'
de junho de l~; \. ~ vol;;. enc. l:?HUOu.
Guia Policial, 'ontando: 1", legl.'laç~1O concernente ao processo dos
ínqu ritos do,; crimes policin.e,' e de rc. pon,'abilidade e a e tatistica policial; 2, um completo formula.l'lo le todos os procoss s
que COITem 'Hll'ante as alltoric1:ld . policiaes; Ho. as custas a que
tem direito a. me. mas autoridades (),' u. os rivães; 4", os mode.:,
los do;; m:1.ppa.s d3 estati;;tica policial C penitenciaria; 5", o regll'
.~
lamento d suHo. enc. :3BOlJO.
"~'O Elemento Servil, fOI ,nulario da acções ele q lle tratão a lci de 2~ ele
slJõembJ'o de UnI () uus rCg'uJ:l.ll1ento~, cn . :3;)000.
Questões de IL..erdade, süpplemento ao formulario, enc. 3$000.
Repertorio do Elemento Servil, euc. 3S000.
Camaras Ml11}icipaes, ~lle. 5~üO;).
Roteiro do Jury, OLl c;ompilação dns lei .. I'c"'ulamento e decisõe rIll.tivlts ao tribunal do jur,)', ,\.s nttribuições e eleveres dos juize.,;
q ue o compúem, ao proce. so elo. crime' de sua competencia e li.
estatistica judiciaria, seguida do forJIlulario oflicial (no pl'élo).

CODIGO CRIMINAL
DO

IMPERIO DO BRAZIL
COMlIENTADO E ANNOTÁDO COM OS PRINCIPIaS DE DIREITO; LEGI3LAÇXO
DE DIVERSOS PovOS, LEIS DO PAIZ, DECRETOS, JURISPRUDENCIA.
DOS 'rUlDU, AES, AVISOS DO GOVERNO, INTERPRETANDO,
ALTERANDO ou REVOGArmO DIVERSAS DAS SUAS DISPOSIÇÕES

A TÉ O ANNO DE 1884

Contém o regulamento de 18 de março de 1849, Lei de 2 de julho de
1850, a de 1 de setembro de 1860, Decreto de 9 de
outubro de 1850, e outras disposições annotadas (em appendioe)

2' EDIÇÃO
ConsidCl'8velmenle augmenlada com um indice alphabetico de todas as malerias
PELO

RIO DE JANEIRO
LIVRARIA POPULAR DE A, A. DA CRUZ COUTINHO
LIVUEIRO-EDITOR

76

s,

RUA DE

JOSÉ

1.885
.l:..r·VR-=--=-...L

TEIXEIRA

IR

54-Á Rua de S. Banto 54.
~)I![=g"

S

"P

76

TYPOGl1APHL~

j3.

f;

no

"~rEl1CA!\TrL"

fUDR,É

Rua Aureliano n. 7. - Petl'opolis

~-B\BL\n1fC~' no SE! ~uo tEUER~l
~.

Este volume ae
sob

ha-5e~e istrado

_-c... .
--1 q:L

~ Ci
. mero .......;.J...~/......_..

nU

do ano de

-

'

..

-

I

ADVERTENCIA

Desde a primeim publicação do meu codigo criminal,
tive logo o intuito de preparar uma segunda, caso fôsse
acolhido o meu trabalho, com favor, pelo publico especialista.
Esse acolbimento excedeu a minha expectativa e
d'ahi o dever de dar maior desenvolvimento ao meu primeiro trabalho, apresentando:o sob uma fórma mais accentuada de um commentario, segundo a luz dos principios,
sem esqueceE o interesse pratico e immediato, em vista da
nl)s~a legislação actual e do que ha cOll.•an'rado a jUJ'iEprudeucia dos tl'ibunaes.
Oi) homens competentes vertio que esta segunda. ediçào é de utilidade supel'Íor á primeira e quem a coúsultar
se dispensará de folhear muitos livros, quer no que diz
}'espeito á theoria, quer ü. pratica, e ti noss.a u.Yolumacla
legi ..lac:ão .
Tenho-a como ele interesse immecliato, e cOJl:ider<lrme-hei bem compensado , ainda uma YCZ, corresponder
ti confiança elos que consultã:o o, men trabalho.,
Corte - julho de 1884.

•
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AO PUB·LICO
(DA. la

EDIÇÃO)

Dando ordem ás notas, que havia reunido em o meu
Codigo Criminal, levo-as á imprensa, na supposiÇãO de
que presto um serviço.
Muitas e diversas são as publicações desta natureza;
mas nem por isto me occorreu o desanimo, alentado como
sou pela idéa de que cada qual deve Concorrer com o seu
contingente para um assumpto que, na phrase de Montúsqninu, é o primeiro de todos, porque diz respeito ávida
e á hOl1l'a dos cidadãos.
Entendi scmpl'e qne, no caso actual, 08 principios
não podem cr c' quccidos, "endo o fim a instrucção, tornando facil o estudo; e eis o moti vo cle ha VCl' ultrapassado os limites que para muitos são considerados como es·trictos, quando se trata de annotação á Lei.
Não é comtudo um commentario aquillo que ofi'ereço
ao publico, especialmente aos homens do fõro, para o qne
seria necessal'lO tempo e descnnço, que não tenho; encontrando-se, no entretanto, muitos e clarecim ntos, que
tomava para mim, como um al.l:xilio em meu estudos, levado pela lição de Bexon: de que o dever do magi, trado
não consiste só em conhecer e aprlicar a lei. mas tambem
em indagar daquillo em que ella se púde tomar mais proveito a na manutcncão da ordem,
Sobresae no presente trabalho e em algumas partes
em que me )'evelo a aspiração constante para a punição
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condiçõ~ para que o estado
social seja prospero e feliz, sem comtudo exeIl1il' as penas
modificadas, que, segundo a minha experiencia e a de
tantos espiritos generosos, séi:o de effeitos mais salutares,
no maior llumero de casos, satisfazendo racionalmente as
tl:ez condições da justiça penal, sendo uma dellas a efficaCla da pena.
E' possivel que a algllnF; causem reparo cortas de minhas opiniões, especialmente Iluando se trata da pena de
morte, da qual néi:o sou pal'tidario, como me manifesto em
lugar competente j pois entendi, como sempre, que não
convém hesitar quando se trata de expender opiniões, que
se baseão em convicção profunda, pela experiencia elos
factos, que se impõem, quando não repugnantes á verdade.
Quero crer que uma tal pena só se mantém por
escrupulos mal entendidos e quiçá pela falta de fl'anqueza,
que mfelizmente constitue quasi sempre uma boa regra .
de politica.
Mas permitta-se-me que diga o que sinto e rC'pita
com Belleyme: que a lei penal é aquella que sobretudo
mais importa amoldar successi vamente ás exigencias, que
a observação dos factos aconselha e a autoridade da pratica
legitima.
Na impossibilidade de desen vol ver m11i tas theses,
comportando largos desenvolvimentos, pol'que seria o
abuso, chamo a attenção sobl'e os escriptol'es, que melhormente tratárão de certos pontos impol·tantes e mais complicados na applicação da lei. aspirando deste modo tornar
nimiamente pratico o meu codigo e convidando ao mesmo
tempo ao estudo pelos principias, sem os quaes tudo se
materialisa, quando é certo que - scire leges non Iwc est

do crime, que ê uma das

o

o

verba earum tener13, sed viln ac potestatum.
Quando procurei interpretar alg'um texto da lei, tive
sempre em vista o conselho de Mailher de Chassat, indagando da vontade do legislador e do seutido obrigatoi'io
da mesma lei, não olvidando o preceito de que - in

penalibus causis benignius interpretandU7n cst.
Se não presto um servIço real, ao menos facilito e
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venho em ::mxilio de muitos que, menos amestrados nas
materias de nosso codigo, precisão de um guia nas difficuldades, que tenhão de encontrar quando recorrer a elle.
Leis, decl'etos, jurisprudencia dos tribunaes, avisos
do governo, até hoje, tenho colleccionado.
As penas vão calculadas seg'undo o gráo em que
devem ser im postas (al'ts. 15 e 63), com a~ modificações
estabelecidas, para os casos dos al'ts. 34 - 35 - e 49.
Como nota ao art. 192 se encoutrará a lei de 15 de
junho de 1835, que pal'ece uma excrcscencia no meio das
nossas aspirações a tudo o que é conforme a um3. civilisação sempl'e crescente, e não a colloquei em appendice,
porque com o dito, artigo tem elia relação, assim como
muitas de SlHlS notas.
Em appellclice achão-se as leis de 2 de julho de 1850
e 1 de setembro de 1860, com o regulamento ele 9 de
outubro de 1850, que as completa, dando a fÓl'ma elos respec ti vos p l'ocessos.
.
:::>egti.em alguns al'tigos elas instl'Uc(;ões d~ 6 el abl'il
de 1841, da lei n. 2,556, de 26 de . etembo de 1814-- o
regulamento ele 18 de março de 1849, sobl'e a liquidação
das multas-o qne contém de p0nas a lei de 18 ue setem bro de 1850 - e alguns artigos do regulamento de 29
de setembl'o ele 1851 sobre o exerclCio da medicina; completando tuuo com um indice alphabetico.
Seja bellevolo paru commigo o publico, e c'recialmente os homens da sciencia, de cuja animação eu tanto
preciso, não devendo-se procurar em minhas acçõe. outro
movei (lue não o desejo de bem servir,. cndo util aos outros.
Belém -

agosto ele 1876.

,.
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CODIGO CRI:NIINAL

(1)

DO

PARTE I
Dos crilDes e das penas

TITULO I
DOS

tt

~~
Art. L'
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E S

CAPITULO I
DOS CRDIES E DOS CRDIIKOSOS

(2)

ão haverá crime ou delicto (palavras synony-

(1) Este codigo foi mandado executar pela lei dc 16 de dezembro
de 1830.
(2) Não pertencc aos tribunaes do imperio o conhecimento e a
punicão dos crimes commettidos no alto mar por subditu estrangeiro , havendo algum proces o a respeito, e que pass6 lt er submettido ao jur " o juiz de direito. presidente do tribunal. de,e procedel'
nos termos do C11't. 353 do l' [l:ulam nto n. J20, de 31 de janeiro de
1tH2. devohendo o processo á mtoridade, que o formou, com a declaração do' motivos de n ullidnde, que vedão a na deci ão e andamento ulteriores, no intuito de serem postos o, réo á dispo ição do
chefe de policia, que deve proceder na fórma das leis e regulamentos policiaes.
(A.viso n, 6 , de 2:1 de junho de 1 405.)
« Em todos os mai
casos, porém, o estrangeiro, estão suj itos
á' lei e tribunaes do I aiz. fazendo-se-Ihes ju 'tica pl'ompta e imparcial, e no pé da igualrlade com que e pratica parn:com o, nacionae ,»
(Wattel. Direito das gelltes; P. Marten" PrinlJipios do dil'eüo da
gentes; Massé, Dil'e'ito comnl. )
« A denegação da ju, ti~a ao estrangeiro pód, dar lugur a recl~.
macões e ás vezes indemnisacõe , :ta clepoi de discutido o negoclO
diplomaticamente.»
•
( Ortolan. Diplomacia do mar, e l,ra, l'é, itndo).
E diz Wolft' « que o O'ovel'llo ele qualquer e tado é re ponsa el
pelos prej uizos, para .com o subditos estrangeiros, quanto ás sentenças do poder judiciaria, manifesta e claramente contrarias ás lei-.
mas nisto deve haver o maior criterio, sendo liquida a pretensão.»

e
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mas neste codigo) sem uma lei anterior que o qualitique.
(3,3a,3aa)
(3) Um facto não crimino o, ao tempo de umalegi la ão, não póde
s.r punido. cmbora. a lei posterior o repute crimino o"; pois um tal
fa.cto já estava no dominio elo passado e não pádc sei'. ujeito á acção
da nova lei. havendo prcjuízo" ndo clla 'applicada a. tal caso.
(Art. 17'0, ~§ 3° e 11 la constituiçrlo rIo impcrio.)
Este principio é o mesmo consagrado no assento 5°, de 5 de dc
zembro le 1770; a , cnto -10, de 23 de no~'em bro de 17'69; aI vará de 21
de abril de 1802, ~ 4..0 E o mesmo principio se infere da Ord. Liv. lu,
Tit. 2.°, ~ 10, quando di põe: que a, lei.' só po~' iio obriO',lr depois de
certo tempo de sua publicação.
. No entretanto, e a lei nova impõe pena meno . e,-era que a.
anterior, póde ser Jla ápplicada, e a" im o reCjl1erer o delinquente c
não houver j,í, scutcnç:1 pas. ada cm julgado. pcla raziío le er ainda
neO'ocio pendente c nilo havcr pl'ej uizo.
(Art. 309 de. te Cocltg .)
o pri m~i 1'0 ca O. llll vcria rctroacti vidade em toda a forc;a da cxpre. são. e no 'e~uudo. ll;lO; além de que é, sobl'eturlo, em Ill,üeria
crill1i.nal que se de,·c applicar a. reO'I':1 estatuida por Drrcon, no/t p/aeet Jcm!l~ in legilJtl ; porflue longe de nós as leis de dua.' faces, como
bem disse Portalis, recordaudo O aphori. mo citado,
Duvida alguma póde restar a respeito de'ks priucipio, . ju tos e
evidentes como, ão: j;l,·endo rcgra escripta 110 direito romauo na L.
';, Cod. de Leg., fi 11 e diz o !'egu inte :

Leges et euns/ilutiones (ullbris eertUln est dare (ormall1 negoUis, non nd
(acta preleri/a 1'Cvoccwi .. 'Ilisi nominalilll el de prele/'ito lel1lpore et adlllu;
pendenl.ibus negoliis call1llm sil.
Convém notar que é do caracter e natureza dalei punLlnente
iuterpret'ltivll remontar ;1 datn em que se promulgou a lei iuterprt:tatla. sem que lwja r t,rOIl i,-id'lc1l': co n 1'('speito aos caso julg1Jdo ~
aos direito:; :Idquirido" Cjlle l\l.urlin d 'tit:e: {J. Ille S';l 'llão 11 dOl1iínio de lll"'uelll e qlle uiío llie 10dl\111 "81' tirado ;..
O principio. pois, da niío retroactividade das leh é de b{Jlll "eu. Ü
e justiça, e exi. tindo por si, independente de toda e qualq uer sllnl:gão
das leis positivas.
(Vide a nota - 8 3 - no fim.)
(311) A respeito ela mn.teria deste n.rtig-o vem a propo. ito o quc
liz lo"lll.'till Hélie, Jlas pnlana.': (lue sc uão pôde proce(lt~r a aceiio :tIguma !'eln os caractere;; de llDl crime.
Faz-, e IliÍ;;ter um texto preciso da lei; é mcsmo lleccs.'ario flue
ostl: texto .'e:ja claro, intelligivel, ele mol! CJuo o cidn.dão, ú mCllos
illf:truido, lhe pos a conILCcc,' :1 prescrip~;lo; porc] U:111 to . .'e Hão telll
elle comprchellrlido a prolLilJit;ãO, omo comjlu;tiça .'0 lhe podcria
app[jrnr a pena?
,'e n, prollibiçao sc cerca ele ambiguic1nde.', oude a falta dc não ;1.
Iml'or comprehenelido'?
Deve-se rejeitar. ell1 materia pewü, todas as appliea~uu de peuas.
flue não 1'e. pOlidem enão solJre analogia.', illducçuu;:;, e a intul'lJretur;;(o laboriosa de texto.' contestados.
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Alt.2.0 Julgar-se-ha crime ou delicto:
A. este respeito. tudo é de direito estricto: a prohibição existe
ou nllo existe: o acto é prohibido - ou não.
Se a lei é muda ou ambigua, a perseguição é desr.rmadn, por
que não partence snnão Íl lei a aprecin«ão dos :lctos, que a sociedade tem o direito e interes e de punir.
Não 110. crime por illacão ou ampliação. e nem por analogia. e
é i. to o q ne ensinão todós o jurisconsulto.
Theilhard, com referencia ao õ1rt. 4° do codigo penal francez.
quc corre ponde !L e te, enuncin- e deste modo: que é uma maxima. que se póde ob. ervar como a maior garantia da tranqnillidade dos cidadão. Estes não podem er punidos . enão de uma
pena legal, não se deixando incerteza ao cidadão. sobre O que
é ou nãO punivel e nunca ser per. eguido por um acto de boa fé ,
e que ao meno. era considerado indiiferentc, vi to como a lei não
e. tabelece nenhuma pena a re peito.
E Clta\ eau e Hélie dizem sobre o referido artigo: que condemnacão alguma póde .'er pronunciada, pena alO'uma infligida.
se i1ão se apoüt sobre um texto preciso de lei, sendo de mi.·ter
quc elle eja claro, tran. parp.nte e nunca incerto.
(3 afl.) 2" edição. - \. analogia. (lne é nma miragem enganado.ra.
me mo em m:üerin civil, uflo deve nunca ser adlllittida na applicacão das lei. criminae , no intuito de aggravar a. pp.nas
• Pode se entender, por via de interpretação. as di.·posições favora\'ei e gracio a, ma deve-o e, ao contrario, rcstrinO'ir, em ua
applicacão, a' dispo içõc~ rigoro a .
As 'mesma. lei. nos dizem: interpretai ill1le legu ln jJfl'/w' mollie'1ldro
SlLnt pot-ittS qlla ln aspel'a'ndro. e é a dispo. ição dfL lei ,J,2. no Diges/o.
De pronis, do que Papiano nos d:t um exemplo na lei ,J,1.
Com eft'eito seria nma grande dur!:lZ<t. COUlO o diz Bn(}on, em
eu e tylo energico, a lembrauc'n, de torturar o entido da lei,
para apre;;en tal' um meio de tortúrar aos homens.
Dltri1/.S est lorquere leges ad hoe ut lorqlLeant homine.
Om outro. princiJ?io. não menos certo é que, na interpretação,
quando ella e permlttlda, se nito tran_ponha as rcgra de uma
materia li otltra.
E' neces_ario, diz (1' Agues eau, em cadn g'enero de negocio, consultar a lci, que llle é propria: de outro modo, tudo e tornaria incerto, se quizes 'e-se de. tel'l'ar. por assim dizer, o principias, fazendo-se
applicações forçadas de uma a outra lei, posto que os objectos sejão
essencialmente differentes.
E' tambem, diz Dupin, a recommendação de um dos maiores interpretes das leis romanas, quando nos diz que O espirita e os termos
de cada lei devem-se referir ao titulo, sob o qual é collocado: Muitas
disposições, diz elIe, se as generalisasse, conduzirião ao erro aos que
e deixa!'sem sorprender, devendo ..er restricta (Í. rubrica. sob
tL qual ellas são collocadas:
Legio 'IIlCllS et '~el'ba ad til'ulwln slLb quo SitCL est, aeco1Hmodanda, et pro
~'ubjecla maleria nl ltmplianda vel j·eSII'Úlgelldtt.
Multa generaliler accepla incautos fal/.erellt et 'restringi clebet ad argl/melllllln til'uli uncle deslLmpla !L1l/.
E com eit'eito, os titulo' e a.. divi ões da lei. lio como a bandeIras, quc indiciio [l" que corpo cada um pertence.
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§ 1.0 Toda a acção ou omissão voluntal'ia contl'aria ás
leis pr,naes. (3
§ 2.° A t,entahva ~o ~I'~l11e qnando fõl' manifestada por
actôs extel'lOl'es e pl'lnCrplO de execução, que não teve
effeito por cil'cul11stancias independentes da vontade do
delinquente, (4 á 13 d)

b1

,

(3 b) Os crimes, segundo O codigo penal francez, são infracções á
ordem social, e por i. to mesmo passiveis de uma pena.
Esta detlnição se ha rllproduzid na maior lJfl,l'te do. codigos e.trano'eiros, mesmo ft r speito clacLn]l' (111 li fOrão rlldi"'idos com m;'lis
cuid~do; e peci:lllllentc no penal dc ;\ ';iera, de 1813,-no da. PI'U sia,
de 185L - no italiano. de IS>'J,- e é . u. ceptivel de graves criticas diz Faustiu Hélill. - poi: com eff~ito tO\Uftr O facto material da pena
como base da divisão das acções puniveis, é tomar uma 1 aSlJ evidentemente arbitraria, sendo o lerrislador que estabelece a pena, e dizendo
aos cid,vl ãos: não vos in<j uillteis do valor moral dll.s a Cõ s hllmana ,
vi, to com estv valor é detllrmill,uJo peJn.lliltmcz;1 d:t pel1a que o poder lhe intlige,
';\0 se cI'é, comlndo.<j ue t;~l tcn \it, :d,) o pen::;amento do. redactotores do nosso codigo; lJor isto que a divisão, se fizerão, é ante de ordem, do que de principio, tvndo p r fim não de exprimir um syste.
ma, mas unicamente a indicação da competcncia, se o undo a naturcz~l
da pena á qual a p~'evenção .póde dal'lugar.
.
As accões PUIlIV'::l. e dIVIdem n:lturalmente em lua categot'la :
as que. ãó commettidas com intenção, sendo o l'csltltado da vontade;
e as <jue. n;io consistindo f;~n~o em umf1. inf'racç50 material a uma
pre. crip .ão ou a. uma prolllbl.ão, não implicão nece,'sal'iamente o
elemento intencional. E' evident.J Cjl13 e, ta primeil'f1. divi ão e, tá. ao
abrin'o do arbitrio d s lugi, .!fulores; ,"isto como elles não poderião
modificar o caracter intrinseco dos fa tos. Mas clla ni"lO ba~ta: os factos intencionae~ têm grilo mui numerosos, um valol' mui divcrso.
re, ultados mui difT'erente , para que seja po, si\-el de submettel-os ás
lDesmas rcgrf1.s; d'a1J.i a distincção na lei romana, dos crimes capitaes
e não capitaef:.
Uma dupla condição é necessariamente impo ta ti criminalidade
das acções humana. isto é: l°, que traga uma perturbação ex.terior á
ordem social e de natureza fi. COlll prometter f1. segurança geral; 2°. e
que constitua ao l~e~mo tempo uma infracção ti lei IUoral, qlle é o
fundamento dos dIreitos e do' d vCI'e. dos homens entre si.
Ab~trahindo- e destas duas bases da penalidade, ~~ lei seria oppressiva, por isto clue comprimiria a liberdacJe civil, além do lue exige a manutenção da ordem, indo até aos actos, 'cm a menor immoralidade.
(·1) A revista do ' upremo tribunal de 2,1, de outubro de 1860 decidio: que não é ela competencia do j U I'Y re. oh'er se hon ve ou não tentati va em razão de s l' q uestiio de direito, e sim verificar a existencia
dos factos que a con,;tituem na fórma de 'te pal'flgrapho; poi ,de outra
fórlUa, se da.ria aos jurados, mel'os juizes uO facto, contra todo o direito, a attl'ibuição de decit.lir uma das questões mais importantes da
jurisprudencia criminal e que exige estudos da mesma jurispnlden-
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ão será punida a tentativa de crime ao qual não estecia. O mesmo tribullal sup\'(~mo assim já havia decidido anteriormente em revista de 3 de setembl' e 30 de novembro de 1859.
A da 3 de setlJmbl'o d~clal'tl me mo que a que. tão n. propôr, é:
se o rú,) C0:11:nett.eu Ou praticou tal facto. tent'tndo-o contra. O pltciente com \'isL'lS de conslll11mal-o e isto manifest'tílo por actos exteriores
e principIO ue execução, que não teve effeito por circumstancias
alheias de sua vontaJe.
(Vicie nrts. 50 e seguintes da lei de 3 de dezem bro de 1841, e 360 e
seguinte 110 reglllameuto D. 120, cle 31 de janeiro de 1842.)
(ii) A relar.i'io da (:Õ1'te em ncordiio n. 6.228, cle 16 de outubro de
186E. Ilnllulloll" um j ulg;unen to cm razão de ter o j lliz form ulndo O q ue'ito de Lentatinl, englobanrlo de:ordenaclamente os factos que a determinárno e tUI' o conselho, voltanclo :í. sala secreta, respondido differentemente aos me mos que:itos, já de outro modo respondido á primeira vez.
(6) Constitúe nullidade o ter sillo feito com irregularidade o quesito de tentativa, porquanto, tratando-se de uma de morte, que produzia feri meú to" constan te de u 10 corpo de delieto, duvcra o juiz de d ireito. além cio que:-ito. reh1tiv(J!'l li. luesma tellj.atinl, formular outros
quanto ao ferimento, .-ua nllturolza e g-ravidade.
(Acordão da relação da côrte n. 6,3:- " de 23 de março oe lSG:>.)
(7) A. lDeSlll11. relaçãO, em acordilo n. 6..121. d.: 8 de junho de 1869,
decl:uoulllIJlo um julgamento. em razão de ter sido julgado o crime
(tentativa de ltomicitliu) pelo juizo especial de direito, de conformidade com a lei de 2 de julho de I 50. quando o devera ser peJO jur.y. A
autori.ação outorgada. pela lei citnda ao juizus de direito, não póde
ser prorogada ás tentativas do. crime., vi.-to como. por este p:l1'ag-r:tpho fi. tentativa é um crime e pecial; e como pelos principio de direito a:-; luis e. pecin.es elevem ser entendida. restl'Ícta e não ampliativamente, deixa por isto de estar comprebendido na lei de 2 de julho
O julgamento da tentativa de. se. crimes, pelo que O réo deve ser
proce. sado no fôro commuUl.
( ) O que ito ao jury sobre tentativa deve. er formulado conforme e. te paragrapho, e niío simplesmente: se com o tiro pretendeu o
réo mutar, o qne é irregnlar e annull:wel.
(.-\cordão ria r ,:1ação da côrte n. 6,503, de 21 de setembro de 1 69,
e no me.. mo sen tido as re \-istns do su premo tribunal ns. 2,032 e 2,OaU,
de 17 de ago;:;to de 18'i0 e 14 de se~embro de 18iO.)
(O) A r'lvi ta elo supremo tribunal n. 2.05;), de 1 de marco de
1871, diz: (PUl, pnm melhor cumprir se a disposição leste parugr}lpho,
deye. e propôr 'eparndlm nte todn.!; a: circlllUstancias, que se derão.
constitutivas do crime le tentati\-a d homicidio. afim de que o. juJ'ados, responcl 'Ido a ca la uma dellas. pronunciem o seu '('el'edic/wn
sobre O folCtO com uas e. pecificadas cireum tancia e dest'urte ha.bilitar o juiz de direito n applicar a lei, absolvendo ou condemuando.
(10) O ncurLfiío lu relnlifo da côrte n. 7746. de i i3, mandnu um:L
cau fi. a 110\'0 julg-amento por preterição de formula. e pelo motlo
por que fôrào redigid,)!:i os quesitos, como pergun taI'-se pela tentati va
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do crime de roubo. quando o libello não fez referencia ao art. 34
deste codigo, articulando o facto como crime consummado. E se, pelo
art. 274 deste mesmo codigo, ll. tentativa do crime de roubo é punida
com a mesma pena do crime consummado; não deixa comtudo de SOl'
corto, que tl'atando a pronuncia e libello de crime consummado, os
quesitos não podíão ser feitos sobre simples tentativa, sendo o crime
de classificação diversa, embora por excepção sujeito á mesma penalidade.
E no caso de se ter dado uma verdadeira tentativa. cumpria que
se declarasse qual a intenção criminosa do réo, para o jury poder decidir com conTlecimento perfeito da cansa, se tal intenção houve ou
deixou de ser manifestada por actos ex.teriores e principios de execução, nos termos deste paragrapho.
.
(n) A revista do supremo tribunal n, 2,145, de 5 de novembro
de 1873, ainda dispõe relativamente aos que 'itos de tentativa.
(Vide na Gazeta hwidica de 1873, n. 4ô,)
A relação de S. Paulo, em acordão n. 1, de 17 de março de 1874,
preceitua: que é nullo o julgamento, quando o quesito de tentativa
deixar de ser feito nos restrictos termos do a-rt. 2°, § 2°, do codigo oriminal.
A mesma relacão, em acordão n. 5, ele 21 elc abril de 1814, decide:
que o quesito de tentativa deve Sêr formulado com todas as circumstancias que a caracterisar, 'conforme a definição da lei, e n~o em
termos vagos que importem uma questão de direito alheia á competencia do jury.
(Vide nota 620,)
(12) O commentario a este artigo e paragraphos, ao anterior e ao
que a este se segue, e publicado na Revista hW'id'ica de janeiro a junho
de 1869, paginas 5 a 64, é bastante mente clll'io, o e revela da parte de
seu autor muita proficiencia com a matcria de direito criminal. Para
eUe chamamos' a attenção do lei toro
(13) Criminalistas notaveis tum escripto ,obre este ponto importante de direito - tentativa - dando a eUe muito desenvolvimento, e
chama-se a attenção especialmente para Chauveau e Hélie, Theol'icb do
Codigo Penal, l° tom. da edição belga de 1845, Pag , 1:-9 0.179, - H.ossi,
Tratado do Dil'eito Penal, e edição de 2 volumes do anno de 1855, paO's.
147 a 179 do 2° volume. - Ortolan, Elemento do Direito Penal, 2' edic~lo
de 1859, pags. 407 a 442, em as quaes se eleva a matcria ao pon to m-ais
philosophico e de conformidade com os preceitos da sciencill. moderna. -Boitard, Lições de Direito Cl'iminal, pag,. 2·b a 35 da edição de
1867. - Hans, Observações sobre o projecto da l'evisào do Codigo Penal belga,
edicão de 1835, tom. l°, paO's. 64 a 83.
•Combinae com este paragrapho os arts. 2° e 3° do codigo penal
francez, e vide o commentario a eiles, por H.ogron, edição 7', de 1865,
pags. 4 a. 12.
Consultae mais o commentario ao mesmo codígo, nos artigos citados, por H.olland de Villargues, 2' edicão, de 1864, em volume grande, pags. 509 a 512.
•
O Repertorio do Dire'ito Penal fmnce::, de A. Morin, não deixa de ser
curioso na parte respectiva.
Os arts. 6° e 11 do codigo penal portuguez podem ser consultados em Ferrão,Theoria do Direito Penal, l° to!U., pags. 25 a 53. .
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As licões do Dr. Braz, tão moco roubado á sciencia do direito,
são de muito upro feitamcnto, e vede-as em sua: obra, Lições de Direito
Criminal. 2" eclicão, de 1872, pags. 43 a 88.
Consultae tambem oDr. 'l'homaz Alves, Annotações ao Coligo Criminctt, loto m., pago . 1<16 a 150.
O Dr. Mendes da CL~nha, em su~ obra C0d:..igo Penal do Bnuil, é digno de ler-se de pags. 1.:> a 20 da edlCão de 18b1.
(Vide nota 156 a 162, 67\) e 769 a)
(1311) 2" edi áo. - \.. tentativa, como no caso do art. 274 deste
codigo póde cou'"fuudir-. e com o crIme, e ser punida como se eUe fõsse
perpetra lo.
Póde, no entretanto, não ser punlvel a tentativa, já. por LIma
prescripe1Lo da lei cm tlJesv, decretando o g-ráo da pena necessaria
para dar-se o procedimen o (art. 34 do cod.) já cm razão de sei' o
crime puuido uma tentativa de outro (art. 107 do codigo), e já por
ser um acto preparatorio, que se condemna pelos males que deU6
possão provir, pela pos ibilidade de converter-se mais tarde em delicto, mon, truosos, c seja de exemplo os crimes policiaes, por natureza, como do art. 12, ~ 7° do cod. do proc., art. 4°, ~ 1°, e art. 5° da lei
de 3 de de'lcmbro de 18-11, - art.. 58, ~ 6°, 62,53 e 640 do reg. n. 120 de
31 de janeiro di:l 1 42; c os crimes comprebendidos na disposição do
art. 12, ~ 7° citado, sà O do~ arts. deste cod. - 98 - 100 - 128203 e 201: (Art. 4.86 do reg-. n. 120) -180 - 188 -189 -191-209210 - 215 ii 217 - 223 -- 233 - 237, ~ ::lo - 238 - 240 - 241 - Z16
- 277 - 279 - 281- 282 -2\)2 - 293- 295 - 296 - 297 - 301 - 303_304o-e307. (Vide OIegario, Pratica dascorreiçõc ,pags. 3340e seguintes.)
São chamado crimes policiaes, cm the e, o~ que não constituindo
crime no sentido rigoro o do direito, formão delictos especiaes, em
razão do, maio, que deUes possào resultar, podendo er causa e sendo
acto preparatol'io publicfJ.
Dividem-se em IcgRes C regulamentares, sendo os primeiros os
emanados do "[loder legislativo, e os ontros que vêm do poder
executivo, no caso em que o governo tenha discrirpinado por delegagão cxtra rdin::ria. Pó~e o governo, em reg.. esp~cial, estabelecer
penas, embora nao aut~lI'Js~clas pelo P?del' lel?lslatlvo. mus s6 será
oLservado, quando O IE:gI lati vo der-lhe força pela approvacão.
O cl'imes polici:tcs diddem-se em pe soaes, reaes, e mixtos. Os
primeiros, quando trazem mal ao individuo - o segundos quanto á
propl'Iedade - e os tcrceiro , quando afi'ectão a um e a outra.
Nos di tos crimes policiaes é impossi vel a tentati \Ta, porq ue. sendo
considerados actos pl'eparatorios ou podendo occasionar crirues, a
tent:\tiva não pódc 'UI' liscriminada.
( 13 aa) 2" ediçiíO. - O codigo penal dos Paizes-Ba.ixos. diz:
entende-, e por tentati\'a qualquer acto que se acha em uma re1acão
tão intima com o delicto, a ponto de poder ser encarado como um 'comeco ele execncão.
•Os actos stm pIesmente preparatorios não ba tão para con tituir
uma tentativa. A natureza das cousas demonstra que esses acto" não
manifestiio com certez:t a intenção de commetter um crime; sendo
que esses mesmos actos slLo, muitas vezes, factos que podem explicarse de diversos modos, podendo ser o eu'eito de um deswnio criminoso
mas tambem ele um projecto irrepreheosiveI.
o.
,
Quando mesmo resultasse das circumstancias que o autor quiz
C. CRIM.
2
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preparar os meios de commetter um çrime, é absolutamente incerto
se a resoluçãO do agente era a. saz forte para determinaI-o a começar
n. empl'eza m'lditac\:l; porquanto, pôde ainda mudar dtl \"o!ltaeb. mais
facilmente do que aquelle que lia começado a cxet:ução do seu
projecta.
A resolucão detid~. de comm",tter o crime não se revela, com
certeza, senão po:' factos de execução; s ndo que o perigo dos actos
simplesmente pl'eparatorios não é actual.
A tentativa. pois. suppõo um começo de execucão do crime
que o autor tinha em vista. Os actos que precedem esse momento
não !Ião senãO exteriores, factos simplesmente vreplH'atorios. que
podem ser delictos m'i ge'/lcris. mas que não con tituelO a tentativa.
Não se pôde preci ar, por uma regra geral, O momento em que
começa a execução do criIlle, por i. to que esse Jllomento não se pôdc
fixar senãO segundo a natureza particular de cada crime e attendendo ás circumstancias que o acompanhão.
A execução se compõe muitas vezes de uma sene de factos
mais ou menos longa li a tentativa existe desde que o primeiro acto
de execucão'é commettido c elia cessa com a consummacão do crime.
Os aÚús exteriores que tendem a comOletter um crinle determinado nüo constituem uma tentativa. senào quando csses actos t'orll1üo
um começo de execução desse mesmo crime. Em consequencia. para
que os factos imputados ao accusado po~são ser con iderados e
punidos como tentativa, é neces ario q ue esses factos reunão as cOlldicães essenciaes do crime que o autor Se propunha commettcr, de sorte
que nada falte á existencla material do crime do que a sua consummaçáo.
Com eifeito. se as cil'cumstancins que caracterisiio o crime nl'io se
encou tl'assem nos actos exteriores, tendente. a produzil-o. c. se cd me
não teria um começo de exccução. i':sSJS actos podem provar li. evidencia a r-:solucüo bJUl dctiJa. do seu <lutar na ex:eClll:ÜO do
crime; mas essa-rllsoluçáo não é punive! aos olhos dCllei" senão
quando se revela por facto .uaterlalm ;Jt,c criminosos; porque a
intenção só de comllletter um delicto n~lO pôde imprimir nus actos.
pelos qual!;; ella se, manifesta, ''J.1Il caracter de cl'iminalidtdc, que
elIes não têm em SI.
Quando a lei criminal não define os mcios, cujo uso caracterisa o crime em questão. aquelles empregados pelo n~ente no de ignio de commetter e 'S3 crime não podllll1 :er considerados como
materialmente criminosos, nem, ]lar cons guinte. constituir uma
verdadeira tentativa. senilo quando de natureza a. produzir o res.l1~ tado, que é um elemento constitutivo d .crime 'lue O ao'ente queria executar. Se fóssl) absol utamente i mpossi vel obter c~se rC.'llltado com os meios empregados pelo autor não ha\'eria tentativa
punivel.
_ Por exemplo, seria imdmissivel uma tentativa d;;l homicidio,
se, com a intenção de matar uma pessoa, um individuo descarregasse
uma arma de fogo, que suppul1ha cal'l'egada sem o ser ou apenas
com paI vara, ou se atirasse sobre essa pessoa a u ma distancia tal,
que a bala não pudesse attingil-a.
Se porventur'õL administra nitro a uma pe soa suppondo-o arsenico, ou um veneno com tllna substancia q ue o neutralisa, ou em
uma porção tão fraca que não pôde dar a Illorte, neste caso não
se dá uma ten~ativa de envenenamento.
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ja imposta maiol' pena que a de doi~ mezes de prisão
pIes, ou de desterro para fóra da comarca. (14, 15)

Slm-

1 :ia lia tentativa de infan ticidio quando a mãi para estrangulalo toma o seu tuho morto ao nascer. suppondo-o vivo.
De uma tentativa de fluto o indivIduo que se introduz em
uma casa e conduz. por erro. uma COU!if\, que lhe pertence.
Por t.enf;n.tiva de aborto aqueJle que administra um aborf;ivo a
uma mulher que suppunha gravida.
Quando se tl'ltta de tentativa deve attendf:\r-se aos termos
precisos do corligo. claros como são,. em fOl'çar a sua interpretação de
\Ima IJIalllJira de f, voravel ao aCCllS'lc1o: porque a interpruíaçiio não
tU1I1 por fim modificar :llei. mas applical·a em seu verdadeiro sentidn e n·) seu verdadeiro espirita; porquanto O interprete é o escravo
inte1l1gen te rio legislador.
~luit8s juizes temos conhecido faeeis em caructerisar como tentativa de um crime flquillo que o não é, dando-se um sentido forçado
e arbitraria ao que '0 ach,t estatuido no al·ti~o acima.
(13 b) 2.- ediçüo. - Con. titue nullidade a irregularidade do
q uesitn sobre tentati va. Ac. da ReI. de Si. Pn.ulo n. 170 de 11 de
f\,bril de 1816, e mais Ac. de n. 193 de 13 de j unho de 1876, da mesma
ReI.
(13 c) 2- edição. - A tentativa nos attentf\,dos contra o pudor,
nem . emp.~·.e é punida co~ a penf\, simples do ar!. 223 deste Codi~o.
He\'. 11.2. 32 de 21 de mala de 1879- e ac. ReVisor da ReI. de uuroPreto de 16 de 'etembro de 1819.
No caso, a punição foi no al'ts. 205 e 223 deste Codigo pelas OfiElDSf\,S physicas na menor offendid,t, sendo que a pena do segundo lias
art". citados foi como tentativa.
(13 ti) 2- ediçii.o. - 'o julg-amento do crime de resistencia, em
q l1e se Jeu. tRm bem, o ele tentati va de mortc. o ju iz tlc direito applica
as penas do art. 116, l- parte. deste Codirro, a todos os resistentes, e
manda sllbmetter ao julgamento pelo jurl o réo que, além de resistir, foi o antor dn.tentativa'-Rev. n. 2.38;> de 4de maio de 1881.
) juiz de direito condemuara em virtude do Dec. n. 562, de 2 de
julho ele 1850. não. ó nas penas do art. 116, como nas do art. 193.
O Sup. Trib. não amparou o precoito da connexão dos crimes,
porque não h:;, lei patrj;~ que elê competencJa para tal. em crimes
de jnl'Í diçõe dift· rente; sendo que O crime do art.193 é ujeito li.
juri. diç~\o commum, e nfio da competencia do juiz de direito, de IDodo
claro c preciso, como em indispensavel.
Notas 610 a. 7(i9 e.
(1-1) A lei n. 5 I. de 4 de setem bl'o ele 18:)0, considel'a como tentativa de importação de africanos o facto de ter uma embarcação os
signaes de que se emprega no trafico de escravos, cuja importação a
lei de '1 de novernbro de 1831 prohibe. emborn. não tenha approximadarnente desembarcado os dito. escravos.
O art. 3° de~t.a lei diz quaes o,. autore. do crime de importnção
ou. de tentativ:tdtJ.
i1llp()rta~iio, bJ111 como Cjllae.· O.~ complices; prece.ltuando o art. \lo, 2aJJarte, '.- qU::l os comprelJ.undidos no art. 3° tia
leI de '1 de novembro e 1831 e não designados no art. 30 da lei citada
de 1850, continuarão a ser processados e julgados no fõro commum.

,m
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§ 3.° O abuso do poder que consiste no uso elo poder
(conferido por lei) contra os interesses publicos, ou em
prejuizo de particulares, sem que a utilidade publica o
exija. (16)
§ 4. o A ameaça de fazer algum mal a alguem. (17)
Art. 3.° Não haverá criminoso ou delinquente sem má
fé, isto é, sem conhecimento do mal e intenção de o praticar. (18 a 22)
Combinae a dita lei de 1850 com o decreto D. '/08, de 14 de outubro do mesmo anno, e vide os arts. 32 e 33 com seus paragrapho.
estabelecendo os signaes, que fazem pre. umpção legal de que uma ,
embarcaçi'lo se emprega no trafico le e cravos.
Combinae, maIS, os arts. 466, 501 a 50! do Codigo Commercial.
(15) Rossi, o grande criminalista, explica a excepção e. tabelecida
na 2' parte do § 2° de que se trata, e diz muito bem: que. e é certo,
não se deve deixar irupune o mal po 'itivo causado pelo dclicto consummado; tambem, é certo, nrtO lllultiplicarem-. e o. pequenos processos, quando deixar de ter lugar um mal po iti\'o limitando-se o
facto a um perigo, se nüo imaginario. ao meno. ligeiro.
Farinaceo já dizia: non punilw' a.fl'ectlls. se connatus efTcclus non
sewto.
(Vide Rossi, ediçi':o citacln.. Tom. 2°, pags. 15(j a ru.)
O Sr. Mendes da Cunha não compartilha de ta opinião, como de
seu Commentu1"ío, ao paragraplto acima. e na obra citada, pags. 18 a 20.
(16) Vide o art. 2'15 deste codigo e nota ao mesmo.
(1'1) Vide os arts. 207 e 20S deste codigo e as notas.
Consultae os arts. 305 a 30S do codigo penal fnmcez.
(18) Combinae com O art. 2°, § l°, deste codigo, sendo este art. 3°
um complemento daquelIe.
.
Declara o aviso cle 14 ele abril ele 18-S, n. 1:33, que a circumstancia deste artigo e outra qualquer justificatin não elc,em ser atten
didas na formacão da culpa, segundo a doutrina do nviso de hi le
fevereiro de 1~4, n. 4.6, e a elo art. 1.,1,4 elo CodiO'o uo Processo Criminal; pois em tal caso o juiz re ·tringe-se a con1lecer do facto e ele luem
seja o delinquente.
Mesmo perante o jurJ, a que. tão deste mesmo artigo não deve
ser proposta por causa ela sua generalidade, não pela razão de ser
materia de elireito. ou porque o.i ury não possa conbecer ela intelJção
do réo. como lhe é facultado pelo art. 13, ~ Jo, de. tc codigo, mas pela.
razão de que este artigo declarou de modo expl'e ',0 a necessidade da
intenção como elemento do crime e condição essencial para a imputação, e a doutrina nelle estatuida acha-se reproduzida nos arts. 10 e
13 do Codigo Criminal, em os quae.. se apontlio todas as h:ypothe e.
legitimamente comprehendidas naquella disposiçãO generica obl'e a
qual seria perigoso propô r um q ue.ito em termos tão vagos e indeterminados; não ficando todavia o réo inhibido de agitar semelhante
questão em cada uma das hypotheses prevenidas nos artigos mencionados.
v

21
Art. 4," São criminosos, como autores, os que, commet(19) a aviso de 29 de junho de 1860 ainda estatue: que é da competencia do jury a aprccià.çãO das circumstanciasju~tificativ_asdo delicto, como foi explicado nos avisos de 16 de fevereiro de 1854 e 14 de
abril de 1858, ainda mesmo tratando-se da loucura, e sendo esta de
notoriedade publica.
(Vide notas ao art. 118 deste codigo.)
(20) A jurisprudencia dos tribunaes vem em apoio da doutrina
dos dois avisos acima, e é assim qlle o acordão da relação da côrte
de 23 de agosto de 1~O. declara: que não se póde propôr qnestã?
sobre a materia d~ste artigo. isto é, se o réo procedeu com conheCImento do mal e intenção de praticai-o, pela razão de não importar
semelhan te questão aecll\ra~ãu de f'lctO.
(21)

E as. im a revista do supremo tribuna! de justic;a n. 1.888, de

25 de julho de lti66. na. seguintes pah1.Vra. : que este artigo contém

umn the e de direito crilnina! applicnda ás hypotheses que occorrem,
mencion;ldas no. artigo.. deste eodigo, e que devem ser verificadas
no'processo e combinlldas l:om elle, .para que lhe seja applicavel.
Se (l é a um crime de re pon. abilidade. não póde ser reconhecida a ignorancia de di1'l,ito, porquanto i to não se conforma com os
principio do direito criminlll, que pre uppõem todo conhecedores
das leI eln. sociedade.
A relacão da corte, em :tCordão n. 8.005, de 20 de fevereiro de
18i4. estatuio; qne o crimmoso não é, em proce so de responsabi1idade. o funcciona l'Ío q ue procede contra lei ex pressa; mas sem
má. fé. sem conhecimento rio mal e directa intenção de o praticar.
a acorelão ela mesma rclação n. ~,(l 16. de 13 de março de 1874, abolveu ainda em crime de responsabilidade a certo funccionario,
fundando-se na ausencia de má fe e conhecimento do mal.
A revista da I' parte desta nota estabelece doutrina di versa destes
dois acordãos. Quanto fi para lamentar a divergencia em materill.
de importancia!
(22) Em no . a vida ele mag-istrado, não têm sido poucas as occa·
siões em que vemos os aelvogllelo~ verdadeiramente embaracados
pela prohibição ele ser propo. t.a ao conlJec~m~nto do.i ury a hypothe .e
de que. e trata; succedendo que apresenb10 as vezes alg-uma especle
absurda pnra o MSO como um melO de a1l'1lrell1-Se da difficuldade, e
o peior é que o jury vota. u ma. ou ou Lra vez pela affirula.tiva..
Tratamos mesmo dos ach'ogados conscienciosos e muito habi·
li tac!os.
E certo que o.. arts. 10 c 13. a quc se refere o aviso de 185 , decorrem da doutrina do al't.: 0, mas tambelll nilo deixa ele ser c~rto
que nem todas a. h 'pothef'es. que po"são resultar de,tc artigo. -e
achf\o especificada naq uelles.
'e o avi o qt1iz prevenir o abuso. elle re alta mf\iol' pela prolIibieão~ f'end) como é o jury evic!entnmente competente p'lra conhecer
do facto moral: por isso que só deve punir aquelleque e verJf\deiramedte re pon!';avel egundo o. principios philosophicos ndoptados
por todos O cri mina!istas celebres.
E em muitas occasiões os embaraços são para o proprio presidente
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terem, constrangerem

O']

mandarem alguem commettcr

crimes. (23 a 29 b)
do tribunal. q uundo, conhecendo a extra "a~ancia do quesito refi nerido pelo advogado, se vê na necessidade oe o propôr, pela aU1plitude que se deve facultar a toclos o. meios de defesa.
A nova reforma judiciaria de 1~"l, que com tanto acerto consignou. em o al't. 20 da bi. que os casos do art. 10 ueste cod igo são
do conhecimento do juiz formador da culpa. deveria estabel,;cer tambem, para ser apresentado ao jUJ'Y, o do artigo de que se tratn.
O DI'. Braz, na sua obra cltada-Licões de Direito Criminal-pa[!i'.
141 a. 155. combate eom argu mentos b~l tantemcnte VllJiOSO a doutrina do avi o de 1858 e acordão de 18:)0.
E assim O commentario a este 'l.l'tigo. publicado nn llel:'isllL lnridica dejaneiro ajunho de 1809. pag.. 4<1 a o'!', que HJvel;J-,·e trabrllho de uma Pt1!'soa muito habilitada.
Chamamos a attençiio para um e outro escripto.
(23) A lei de 7 de novembro de 183J, citaeln. á lI(1tr. 14, - rliz:
serem importadores de escravos - o commandante - mestre otl
contra-mestre - o q ue deu ou recebeu frete, scien temen te. fornecendo l1. embarcacão destinada para O commercio ele ef'Cl'fnOR. l~
accrescenta e!'te ârt. 10 da dita lei - que tambem os intere sndos
no negocio, os que fOl'l1ecem fundo ... despendem auxilio a favor,
promovMldo o desembarque ou permittindo-o em sua. te nas - e
afinal os que comprão, com con. ciencia, e como escravos, o. que
são declarados livres.
(24) Vide para o caso a nota 14 citada.
(25) A I'elaeão da CÔrte, em acordão n. 5,4UJ, d 7 de ;1"osto de
1866 i annullou· um julgamento, pela razão de não ter o juiz de diróÍto
formulau(J O quesIto sobre O mandato do crime.

(26) A mesma relaeão em acordão n. 6,49/. ele 5 de .. utelO hl'o (1.3
1869, annullou ainda uln julgnmento, por haver o juiz de uireiLu formulado o primeiro quesito sobre a criminalidade do réo, accusndo
como mandante, referindo-se nominalmente ao::; mandatarias uo
crime, o que se não deve fazer para não dar-se dllvida sobre a intenção do j ury.
(27) A revista do supremo tribunal n. 2,142, de 28 de outubro de
18'13, preceitúa que não la nulJidade no processo em que foi condemnado como autor o réo pronunciado como comp!ice, desde que
se evidencia que a propl'ia sentenca de pron uncia lhe attribue a autoria do crime.
.

(28) Vide no artigo 110, o aviso ele 15 de julho de 1842, quando
declara que a palavra - cabeças - de que alli se usa, é o rnesmo que
autores, pelo modo por que este codigo neRte artigo.:e exprime.
(Vide uma ou outra nota ao mesmo art. lIO.)
(29) Vide o Sr. 'Mendes da Cunha. ObsC1'vações ao Cod'igo Penal. pagos.
27 a 35, edicão de 1851, - o Dr. Thomaz Alves, Annotacões ao Codigo
Criminal, 10· tom., pags. 156 a 163.
•
Consultae e .cpmb.inae com o art. 25 e paragraphos do codigo
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portuguez, em Ferrão, em sua obra-Theol'ia do Direito Pe-nal. Tom. 1°,
.
.
pags. 2'l.3 a 263.
HélIe e Clultl';eau tJ'atão eh e. p3cle e d~t do :l1't. 5°, segulTIte, em
saa obra - Thel))'iíJ, do Codigo Pellal, - edição da llelgica, cm 2 vols.,
de . 8·15, pags. 181 e seguin teso
Rogron, annotaudo o" arts. 59 a 63 do codigo penal francez. trata
da complicidade largamen~e, segundo a jurisprudencia dos tribunaes
e algumas vezes da autoria do crime, pag . 12'2 a 169, da edição
de 1 65.
Con ultae Rossi, Tratado de Direito Penal, - edicão de 1855. em
2 vols., pngs., 184 a 228 do l° volume.
•
Ortolan trata desta materia. com muito talento. em sua obraElementos de Direito Penal. - 2" edição de 1850. e vêoe-o em differentes
partes. especialmente quando trata da complicidad3, pags 558 a [JS!.
(20 u) 2' edição.
Sobre a co-autoria do crime vide julgado no D'ireito 13, vol.
pago 120.
O codigo prussiano pune corno autor aos que cooperárão na
eXIJcllção du crime, ou que. no momcnto da execuçáo, ajuuárão ou
assistil'flO O autor.
O coelig-o dt) Baviera distingne com precisão os antores, os comri ices e os 1'n uLorús ele UIll crime, e assim tJdos os codigos modernos
d.t Al\eIDan ha.
O art. 89 elo codigo penal belga considera nu tores: aq li II s que.
por dons, promessas, ameaças, abusos de autoridade ou JiJ poder.
machinaçues 011 artificios culpados, hão provocado a essa act;iío ....
E' um principio ador tndo por todas as legislações modernas.
sendo q U;J C:lrmignani coo idera a participação moral. mesmo :t mai~
dilO cta, como puramente secundana, como um simples acto de L:omplicidarle; ma5 e ·ta theoria lia sido refutada vantajosamente por
Ro.' i. ne te. termos: .....
-'e a cuLpabilidflde se proporciona á importancia do papel que o
agente representou é e"idente que, em Dluito. casos. O :lutor do projecto criminoso é tão culpado ou m~is ainda do que o executor do
acto material. .. ~ .
Se o facto material é sempre nece. .'ario, a participação moral do
talou tal individuo, tem ido. mai' de uma vez. uma condicão,
sine qua 71071. do crime commettielo. E por rnnis necessaria. qne e]a a
exeencão material. eria ab. urdo estabelecc~'-se como um:t medida
L:onshínte e posith'a da culpabilidade do seu autor, comparativamente a aquelle do cOll1mittente.
O mandataria. diz Hau ,tendo interrompido voluntn.riamente a
exccução elo mandato. deixlt de havor o crime; UltO podendo o manda.ntc ser punido como co·autor ou complice de UlD crime que não
existe.
Alguns criminalistas, como Mattltons . .'ustentão que o mandante é responsavel por todos os factos do mandatado, ainda que este
tenha oxcedido os lImites elo mandato.
Esta doutrina é erronen. Qllanelo o mand;ttario se d"s'.'iou do
llHtndato, seria injn. ta u puniC)ão do mandante, em virtude de um crime que não previa, nem quiz. nem me. mo de modo eventual.
8e, em lugar do crime ordenado. o mandataria commetteu um
differente, O provocador deve ficar impune.
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Art.5.0 São criminosos, como complices, todos os mais
que directamente concorrerem para se commettel' cl'imes.
(30 á 40)
E por que cri1).1e seria perseguido?
Pelo que ordenou? Mas esse crime não foi mesmo tentado, e
não existe, por conseguinte.
O nHl.lldntario pôde desvil\l'-se do mandato, fazendo menos do
que queria o mandante, por exmplo, se em IUg"fU' de matai' ou ferir
se limitasse em batel' a pe".'oa indicada. E' fôra. de duvida que, nesta
hypothese, o mandante não é responsavel senão elo delicto commettido pelo mandataria.
Se, porém, se ordenárão ferimentos, e elles det'ão em resultado a
morte da pesSOft maltrat:tda, o instigador solfrerá a sorte do autor
physico, e nada. mais justo: V~tlnel'a non dantw' ad mesuram.
Mas, se alguem encarre"'ou a um individuo de batel' certa pessoa
e que os golpes tenhão occasionado a morte? A decisão sera a mesma, com tanto q'ue a acção tenha sido a causa directa e natural do
que succedeu.
O direito romano fere com a me mR pena o m:tndante e o mandatario, sem exigir que se tenha I'ecorfidó a dons, promessas ou
outros meios proprios a determinar a vontaele elo agente.
Assim, pois, nadamaisjusto. nada mais racional do que os principias estabeleeidos em o nosso codigo nesta parte.
(29 b) 2- edição.
Constitue nullidade o ter-se feito quesito sobre mandato do crime
e ser por eUe condemnado o réo, quando o libello não llfl.Via articulado esse facto. Acordão da relação da côrte n. '190 de 6 de julho
de 1877. (Nota 46.) .
(30) O art. 803 do codigo commercial diz: são complices de quebra fraud ulenta : 1°- Os q ue por q ualq uer modo se mn,ncomm llnarem
com o fallido para fraudar os credores, e os que o lluxiliare,n pal'll
occultar ou desviar bens, seja qual fôr a sua especie, quer antes,
quer depois da fallencin.
(Vide o;; arts. 819 a 821 do mesmo codigo commercia1.)
2° - Os que occultlll'el1l ou reCUSll.rem aos administradores a en·
trega dos bens, creJitos ou titulos que tenllão do fallido.
3· - Os que, depois ele publicada a declaração do fallirnento, admittirem cessão aos .endossos do fallido, ou com elle celebrarem algum contracto ou transacção.
4° - Os credores legitimos que fizerem concertos com o faUido
em prejuizo dlL massa.
5° - Os corretores que intervierem em qualquer opcl'acão
mercantil do fallido depois de declarada a quebra.
(31) Vide nota 14.
O al't. 3° da lei n. 581, de 4 de setembro de 1850, diz: ..... ' Sã.o
complices da importação de escravos a equipagem e os que coadjuvare.1ll o desembarque de escravos no tel:ritorio bl'azileiro, ou que
concorrerem para os occultar ao conheclfIlento da autoridade, ou
para os subtrahir á apprehbDsão no mar, ou em acto de desembarque
sendo perseguido.
.
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Art. 6.° Serão tambem considerados complices:
Ao concluir o art. 4° desta lei se perceitua.... , a tentativa e a
complicidade serüo punidas s3guudo as regras dos arts. 34 e 35 do
codigo criminal.
A complicidade não poder~l jámais ser punida senão pelas regras estatuidas no art. 35 do codigo cri minaI.
(.12) A revista do supremo tribunal n. 1,796. de 30 de abril de
1864, annllllou um julgamento pela razão de se haver formulado um
que ito a re peito de complicidade L1e uma maneira vaga e indetermil1flda - . e a ré conCOl'l'eu directamente p'ira a morte de.....
quando. s<lg'lll1do o. pri ncipio. fundn menbte.· do proce so e lt expre sa.
di. posiçt1o lIos n.rts. :'í~ e 53 111lei de :3 de dezembro de 18H. o juiz
de direito d3;rc propur a questão de facto d fórll1lt a podel'-se fazer
a appllcação do direito, como por exemplo: submetter de mod~
preciso á deci 1í.o dos jurados O f,tctos demon trativos da complicidade; i to é. a existencia ou não de talou taes factos positivos. particulari ando e demonstrando a maneira por que a accusada
Re diz ter conconido clire;t,unente. ou cooperado pam a perpetl'acão e COnSLllJ1 mn )'\0 do crime. o que. na e,:peeie sujeita, era ainda
(ndispen>:avel para tirar toda õ"L eonfllRão e ambiguidade sobre este
ponto, vi ·to qll ojttry, depois de ter de I:tl'õ"tdo ao l° quesito que a
ré não mandou mat:1l' :1 fulano. t:1lDbem respondeu negativamente
aos que.. iLos re]a.tiv:1.il1ente iL pl'eme lit:1ção e ajl1stc.
(3~1) O qup.sito sobl'o eomplieiLlad
dc,e especificar todas as eircllmstancia. do crime, c nunca de mod a deixar duvida H. respeito
da intcnção elo jUI'j', que d:lve er lU,tOifóstarla com muita clareza.
(:3-!) O. upremo tribunal, em revi ta n. 1.672. de 20 de março de
1;-;61, an nullou u 111 j uloamen to pela razão de n1í.o ter o juiz de direi to
dcpois lia palana-collconer-a crescentado-directamente-e mencionado o fa ~o df1 com plicidndll; e me. 1110 pela razão de ter sido
proccs. ftLlo e ondemllado o complice, . cm que contra e te se houye se dado queixa formal.
(:;j) A relac:ÜQ da curte. cm acordão n. 3,5l±. de 12 de marco
rklti61, annullouumjulganLnto do jury, pelo motivodenão ter·o
juiz de direito feito (]uesitos cspcci:tes sobrc a autoria e complicidade do crimc.
(3G) Ha nullidade quando são propo tos irregularmente os
que itos ele cornplicidacle ou concnlTencia directa no crime; isto é,
quando o (]ue ito. ão formulados em termos genericos e indeterminaL!os, em vez dc s e. pecificar o facto e cir'lum tancia de que era
o réo arguido.
(Revista do. upremo tribunal n. 1,7J9, de 3 ele junho de 1863, e
aco;'c1ão da relação da côrte n. 5,:1 o, de 15 de juuho de ld56.)
(37') O quesito sobre a complicid:HL não deve ser fOl"luulndo
em ter1l10s vag-os - se o réo concorreu directamente para o crimee sim particularisl1r o.' filc:tO. (]lle constituirão o concurso directo
para :t pel'[ ctmção do crime.
(Revista do supremo trilJllllal n. 1,795 j como nota do Dr. Bapti~.

C. Cnr:.\{.
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§ 1.0 Os que receberem, occultarem ou comprarem couta Pereira: transcrevendo·a sem sabeI' sc é ::t mesma r,rista ela nota
- :J"l - pel:l ditl.'erellga do I1l1m.)rO.;
(:i8) O ncorJiio da rdacão da cOrte n. G,31l0, (Ie H ue m:lio 11
]SB(), anl1ulJou um jul~rllménto por nilO se ter no l° quesito e. peeiticada o modo por que O réo, pronullciado como complicn, concorreu
pam a Illorte. de que é accllsaJo, . cndo incurial o flue. ito em que
apenas se pergunta - se O réo concorreu direct:l.lDente, ma' sem e
dizer como, p,ua. o crime de que se trata.
(38 ll) 2' edição. - Não con, titlle nulJidade o kr siuo feito o
quesito de complicielade em termo. gencricos, i~to é, se o réo c<?llcorreu directamente pa.ra que fOsse por outl'em commettirlo o C 1'1 me S('IU e pecificar-se o moelo por que foi e se conCllrsO prc,'Laduacordilo ria reI. da curte 11. 1, l'"iô, de ]9 de agosto d~ ];)J1.
A lei quer que o que, ito ,'eja, propo::;ro e. pllciiicnc\allHmte e 11:'10
em termos geraes, como a.dmitce o aeorJüo, porque neste ca.-lI póue
ticnl' iucompleta a decisão do j ury, coarctando·se Uilla garantia au
direito elo reo.
(39) Vide nota 27.
•
(40) O codigo penal fl'llncez colJoca no mesmo nivel os autorelõ e
compliees quanto ás penas em gue incorrem, e é assim estabelecido no
lut. 59, e nesta parte é mais raCIonaL e ph ilosophico o nosso, q LL di minuo a pelllt dos complices de um turço em cada um dos gní.os,
(:\.rt, 35.)
E na verdade, tornar I' :;ponsavelo complir.e equipltrant\o-o ao
:tutor, quando este tomou tuna p~U'te mais :tCtiva ]J') crill1iJ, praticando-o. tendo ante,' o concebido e ]Jrem"ditado - no:' meio. de
llLlhol' levai-o a etreito, senelo menor a. eoopêr:lçilo du outro, cria
confundir p'1peis dilferclltelõ. tom,melo oclir)<;a. a a ~ã.o da. lei, fI uu
ue\'!:: puuir . egund') a. re.~pon~a ;Jidadü de t .. d.) a(jlldlJ (lue otL:ndJ
us prece itos ·ociae~.
E a Imira que cm um p,tiz est:!arlJci<!n, como a Fi'anç:L. O \3gi.Jarlor de lSJ2 não ten\l:l modificado cm, enti<1o 1':11.:100:11 C ll111i"
humanitario a tlleoria eq uip'll'ativa tL) leg-i~j;tJor d::l lt>lO, ,'.:mdo
ainda rnfli' pflra notar qua 'l"lrget. mt e,'p -idlo dos mo ivo., tenlia
su"teJ tado O que se con 'iguou uo art. Gil cibv1o, quaudo já Beccaria
e 1I10:1te"q llieu aehavãO 'n:! soberana.1l1 TI te inj ll"t,:.
(Consul tae todos os au tOl'vS ci t<l.dos em a nota 2;) - \ id mai.
o~ arL 2-5, S~" 106, 1'17 e 303 do coeligo pen'll portug'LLCZ c Feniio,
pago;:. 2U-! a. 285: i\lende- da CunlJ't, obra citada, pag". :.35 :t ;')1; B.)itard, edição de lS137, pags. 16! a l ü 7; Acltilles i\Inrin. ilepcl'tol'in de Di./ eito Fenflt, na palavra-com p1icidade; Becclll·i,t. Dos dcliclos c das /,cllas,
edi61u de 1856. pllgS. SO a SU, com fl. curios,t not:l de F'lU;.,t,in HéLie.)
'0 codigo prussiallo 1':12 uma Il\oditiea~ão nilo pl1nin~o os COIllplice:; com a pena imp? ta. aos aut,ores; mas não a. sim o eodig-o
au,trinco. qn,~ O. eon[l\Jlde no malOl' numero ele cusos: f:tz:::ndo
l\()1l1 ~udo Ullllt d isposi >10 espeeirtl a l'e,~[Jeito da p:ll'l.ici pn l:ÜO (111 c
ell:tll1a su\.>sel'jllclltl:, clln,'tituindo um t1eJicto C'speci::!, (FIO Ú "J1LIUidO
meuos severamente do lue aquello, que participão ao:; actos pl'epal'l1torios e aos de execução.
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sas obtidas por meios criminosos, sabcnrlo que o fMão ou
devendo sitbel-o em razão da qualidade ou condição dos
pessoas ue quem as receberão ou comprárão. (41 a 42 a)
(YiLlc () I1.rt. "deste codigo, e mai o art. 263, e notas 103 e 161.)
(Con lllt:te um artig-o sobre a.thcori~ de complicidade na Gw:cla Jnrt:rli',r( ele 1:.l dtl abril de W71, pago. 3il.)
Não 1m 'o:u[llicidad:: lj1n!ldo o Ütcto principal escap:l á sancção
llen ;ll.
(l>':cÍl"iio na re\'i. ta - O dircilo - j unho ele 1874, pao-. 200.)
(-1:1) O jlliz devc 'eparllr as eli\'~r,;as h,rpothc es, rclativamente
ao fJ ue e e 'PCCitiClt neste pamn-rapl!o.
(.\r.ordilo da rel. da côrtlJ Lle .., dc mar.o de 18-2.)
(-l2) .\ rlJü ta. do .. llpremo tl"lblLnal n. l,(.J3 '5 , UJ 1--1: de deZlJmbro
d' ltl n. proc itua, . el' e R"; 'llcial OR rú ' .-a.1.Jcrem .e O objectos
rnt'.:!Ji.lo de OlltrJIIl o fàl'~o [10,' meios crimülO.-oS, como se di põe
Ilf;St-J. ~"i 1" e')" . . en lo I"~ito o (lIle.-ito ne. te ,;entido, para. ent:lo
poder dar-se a ill1po,;icií d:t pena; ni"to sondo basta.nte Ilftnt tal omL.-;10 a prl~,~ump~i\ clJ í[llC o a ou. ado dtlV6rÍlt aber. a.ttento o intlJrrOg"atorio que lho roi fci o.
(Viuc: nota. :10.)
Ark 202 do cod. do pro. crim, 10 da lei elc 3 de dezcmbro de
1811 e 147 Llo reg. n. 120 UC 18,12.
(1·3 a.) 2' cdi ão.
R:t analogia "entl'C estc parao-rapho c o art. 62 do codigo penal
franeez.
?liuito S3 ha criticildo ;).. disposiçiío dc que c. te paragra.pho do
no.. codi",o c a,ualogo ao citado artigo lo codigo franccz.
E com efr'ito, senelo impo sivej cooperar ou tomar uma partc
f1uulfluer cm um crime consummado, nüo.-e concebe uma complicida.de .-nb. c<]uent .
Pode-o c tOl'lI:1r ulpado.. cg-und 1:Iaus, d acto,; po teriore a
um crime e fpl!J com clle se a.chi"lo em uma relação mai ou meno. directa. por e:,elupl , O cultalldo m:1lfeitores ou objectos roubaJos.
:'IIa.- este occultamellto c.oustitue UIll delicto 1,ti genel'l:s c não um acto
de complicid:tdl1, n. menOR q u não hou \- '~se conuel'to Ic ante-mão,
~e~ld;) entiío 11 PI'OIl](lf':-<a o ('onccrto anterior ao crime, que torna. COiTIpire. I:t acção a (luelll occulta.
O (lue I nn. ar, diz ltos;;i, d uma. lei que nílO di»tingue c ngloba
tOllos os caso.-. sob UIlla só di I OSiÇllO absoluta.: occu1tal' a cousarOllba~:1., entilo complica. l~ se o object fô . .-:: occulto. sem o mcnor proveIto. pOI' piedade, fraq neza, r'ceio d,: de.-cobri I' o cul pajo. por UIll
a:11l:.ro, Ulll paren tu, '-lJ fÔ<::S0 ueculi.o com o Illll ele cl:lr o o1.Jjf.cto ao
~ó}u proprie <trio. ao depois cl:. u:n ccrt htpf'O d tempo e com as precall1.:.õe,; rerjuel"Ída.- pnm a segural1~n lo crimino. o,. cria po".-ivcl presumir a Identidade ele intenção entre o roubador e o que occulta?
O s.)'f'tc!l1n do 110S.-0 cocligo " injn ·to e impolitico. porque cfJlIip:lra ~em (I!. tincc:;\o o. que Q('('UHi>fl :tO'; l"tJlll 1'1 ieeo:;. s,mdo rcjCltfHlo
uilu. ó pda duutrina cuwo lJor tudlls us cod·ig·o. da Allemanba.
i\Iontesquieu,-Legraverend e Carnot, como o. escriptores citados, protestl'i.o contra esta approximação•.
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§ 2.· Os que derem asylo ou prestarem sua casa para
reunião de assassinos ou roubadores,. tendo conhecimenOrtolall, com sua autoriàade de profundo l)ensador, combate
uma tal com plicidade, porq ue, diz e11e, ha sem d uYida o esq uecimellto
de um del'er social, mas o moveI que O pl'Oduz é Ufn sentimento de
humanidade, de comiseração l)ara o culpado. talvez um 'cntimento
de affecto ou de delicadeza, em não trahir a confiança dilCJuelIe que
recorreu a vós...endo q ue O' factos posteriores não podem constituir um acto de complicidade. porque nesta ha unidade de delicto,
que.sendo terminado, são noyos factos que se pl'odnz<:Jm.
Os complices devem se lig-~Ll' dc uma mancira qualquer ~t uma da
phases percorridas peia me.. ma acção do dclicto.
A compliciclttde a posleriori, dictfLda cOlltm o. que OCCllltií.O objectos roubados ou criminosos, é combaticlfL ]101' toL1os osjul'i 'consnltos
do seculo. desd Nani até 1\IitterlUayer, com excepção apenas de 'arrara, successor de Carmignani, na lIni\'el'.. idadc de Pi~a, rllle publicou
uma dis"ertação especial tendente á repres"ão sovem do occultamento fraudulento' das cOllsa. roubada. que con.ldera. como um
delicto a parte, golpeando de um modo slbi generis o direito de propriedade.
1\las este. J'stema engenhoso não pl'evale(:eu, tan to que o codigo
penal italiano, como o napolitano e to. cano. diminuem a penalidade
nesta especie.
Os arts. 463 a 465 do codigo penal portuguez tr:üií.o e11 ;11'\ t '!'h
como especiaL COlíl penas modifi 'arla , segundo o asu.
E quer. e ver, POI' um exemplo, o quanto se torna monstruosa a
appl iC:lçãO ab 'olu ta d:t dispo~i .ão do no.. o coeligo'!
A mulher deve obediencia ao seu lllnriLlo, nos termo.' cl:t lei I!ivil,
sendo obrigada a habitar com eUe. e ser:'t jn. ta a ua punjçllo, como
occultndora; e moral, obrigfllldO-fL a denunciar o seu marido, ob
pena de . er elIa condemnfLeht ?
E a esta. consideração d Lagl'everend, ajuntão ChfLveau et Hélie,
que, occultando os objectos roubados por .. e11 marido, e1l:t não qlliz
senão subtrahir fLS pe.as de: convicção, que expol'iãO ar[lle1le á vinclicta publica, não tendo feito senão completar um dever de lJiedade
conjugal.
Nypels eon idera: se esta. -pessoa.. obnirão com intenção fraudulenta, se tiverão por fim retirar alO'um proveil.o do roubo, ou aux.iJi'lr
O antor em recolher as vantagens do crime, a que. tão não aprescnt'l
difficuldaele: a fraude commettlda por e:-tas pCS oas não é justificada
nem escusada pelas relaçãe. que existem entre o que occulta e O
roubador.
Mas se, ao contrario, houve motivo de.. inte!·cs. '1.ilo. s ntimento
rle um elever, como a cou~a~ subtrahie!n. pclo pni. fillLO, e po o, irmão. que a lei devp. respeitar, o crime de. fLpparece.
P01'ém se é absolvido o individuo qne dom os objecto. para
occultar?
Blancho, Estudos praticos sobre o codigo I enal, tomo 4°, pago 244,
assim se exprime: eu creio. em razão dos termos empregados pelo
art. 2!8 do codigo penal francez, que não necessaria é a condemnação do que subtrahio os objectos. Esta condição não é exigida para
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to de que commettem ou pretendem commetter taes
crimes. (43)
,
Art. 7.° Nos delictos de abuso da liberdade de communicar os pensamentos, são criminosos, e por isso responsaveis: (44 á 4ô c}
ser punido O quc occulta, pois a lei limita-s3 a exigir que este tenha
sabido que o outro havia commettido um crimc.
Note-se, que O artigo L10 codig-o pelUtl fn\l1cez trata do individuo.
e nós fazemos a applicação do objecto roubado, seguudo o nosso
codigo.
Mas, diz Dalloz, Jlll'. g-entl, 1 75, em materia de leO'islaçiio penal,
.em que tudo é de diruito cstricto, é impo~sivel attribuir arbitrariamente a um texto uma. interpretaçuo ri~orosa e extensiva, pllrcccndo difllcil rcsponder a argumento d Cha~eall c Hélie, a primeira
condição suppõe 111c a pessOn occn\ta é conVüncida du crime e. po,r
con ·eguinte. !Juc ha sido cood.Jmna.r1:1, ]Jorr[lte. na linguagem da. lei.
nioguem é reputado ter 'oIDmettido UUI crime senão aquelle que a
jnstiça declarou culpado, c demais, como saber se nno é ao elepois do
julgamento que o facto praticado inlporta talou tal TJena?
Em todo o caso, e te paragraplICJ elo nos o corligo é de rigor demasiad:) e cOllfLlndo papeis inteir:l mente diifereo tes, eodo por i to
que o jur)' é ás vezes dc uma bonlJOmül CJue ti primeim vista parece
censuriLvel.
(43) O art. l° da lci n. 631, de 18 de etel11bl'o de 1851, diz nos
§~ 3°, 4° e 5° :
~ 3. 0 O crime de dar asdo ou tr:lnsporte a desertores, conhecendo-os corno tae. , scrá punido em tempo ue guerra com a pena de seis fi
doze annos le prisão com trabalho. e em tcmpo dc paz, com a de pri, iio . imple por sei.' a dezoito mezes.
§ 4. u Com a mesma pcna. rle. i.' a dezoito meze. de prif'áO ,illlpL c com a de multa elo decuplo do valor dos objectos comprado,.
s~rá punido Ocrime ele comprar !i.s 1 ra,ça do exercito, poliGlin, guarda
na.clOnal e qune. quer outns que falJão parte da for.a do governo, pe~ns ele ;Irmamento, armamento. cqnipa,ruento ou ll1l.1nicão de guerra,
se taes objectos tiverem sido forn~cidos pelo governo .•
~ 5.° O,; rimes de [LJe tmtã' os ~~ l°, 2°, :3° e 4° ela pre. cnte lei,
bem como o. de que tr:ttiio o, arts. 10, 'iI. '72, '73 o 76 deste cocligo.
s~rilo. q uall.do c_o.mmcttielo.. pOL' paisan,?, ,proce, al1os.e j ulgados n~
forma da lel n. ,62. ele 2 de ,julho de 18,)0. :sendo, porcl11, commettlelo. J?or militares, serão e, t~. julga.do. pIo. con ellios de guerra e
pumdo. caIU a.' penn. estabc[ecidaf' por esta lei e pelo codig-o criminal, S.l as nflO hou \'er espJci;ws uos rcgu\:lI11eotos e leis militares.
('H) Todo.' Iodem comnlllni('ar os seus pensa,meutr, por palavras
escl'lpta. e publicaI-os pel:, imprem;:l sem L1epcnd ncia ele censura.
comt}~ntu gno hn.ji:Lo de rvsponc\3I' pelos ahusos que commetterem no
exerCICLQ rlc, te direito, nos Cf1S0S e pebl f'rLn!1 que a.lei determinar.
(Art. 1'7\), § 4°, ela constituiçfLO do imperia.)
(4.:-) O; viso de ]., de ja.neiro ele 18:-1 dedam que a lei de 20 de
seteD;1bro de 1830, stá inteiramente revogada, devendo os crimes commettldos por via ela imprensa ser processados pelas leis posteriores.

"
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§ 1. O impressor (4ôG d), gravador ou lithogl'a'pho, os
G

. Como se !'abe. antes deste codigo, a lei que re~i:l. a ma teria consIgnada neste artig-o era a de 20 lle etembro, citada no a\'I:-o acima,
l:evogada. como se \"ó no que diz re:::peito á penas, sendo que, quanto
a fórm'l, a questão foi deb:ltid;: flt~ não muito tempo.
E, a~sim, o upremo tribunal d;}jn tilia, em revi. hId~:3'2deag-UR
to de 1818 e a re!:ldi() do Recife, em acordão ele 20 de marco de
18HJ. sustentárào a nérrativa.
•
Um juiz de direito ela côrte por sentença de '1'1 de ahril de lt'(j:).
julgou nulJo um procll so ne. tas circnll1stancias. por entend.lr fllw u
cu conhecimento cm do jnry. e!'tribnc!o na !:.li de 20 de s3temhro e
al'ti". 4" e 5" do deeret0 de 18 rle março cle 1837, não revoo-ndo.', !'cg-undo
elle, pelo arLl'1, ~ 2". da lei de 3 de dezembro de 18n, f) :l.rt. 01 do rc.:pectivo regulamento.
O acto foi denunciado á relaq;\o da côrttl, que pr nunciollo lito
juiz no art. lfiO dest,e codin'o, ,endo ell~ a1>,':)l\'ido DI) julg-ameJlto por
acorelão de 1:5 de setem bro riu WU:', el·'d'lr:ludo n ilO ha vel' lei II ue rc:vogasse O ilrt. ül) dn lei eitilda de Jl:l30, se,u corntlldo ticar appruvarla a
lUterpretação do juiz denuncinrlo.
(Vide toda e,'ta discu~são nn, R cvista Jt~ridica. de setem bro a ou rubro de 1866, pagos. 210 a :224.)
Temos tambem ielbl de ter visto u ma decisão de ou tro juiz de ri iI'eito da cÓl'te, no anno ele 18D'!. anIlullcmdo ainda lll1l procel';. o, pelll,'
fundamentos por que o , eu colJega o havüI feito em 18üj.
endo por e, S;l occasi;'io (deci ão de 1o();,) consultado no\'a Illellte
o governo, resol\'ell ele nccôrc!o eom o pal'ceeI' da ,ecS;'io de jll .. tiç:l
do con, elho de estado e cm aviso n. 8:.3, de 2G de fe\'I'I'l'iro ri,: 1 ~l1l;,
que a que.:;tão cíceroa dos jnl~all1ellto, dos 'rillll'" Li'1 Iil,,)rdllel,) rle
i~prell;;il não compete 'lO puder executivo e silO <Í.juri:<pl'udeneia dos
tl'l bunaes.
(Yide os dois artigos,·e;:rull1tes. que rerrulão a respon~:lhilitl:lele
do abu.;o de liberdad da illlprj11l~<J, e us 'll't~. :229, 2W,2, ' I ) 2/:) d'J~te
codigo.)
(Vid:l mais o nrt. 303 deste me mo eodi;;o e nota ao capitulo que se iu creve - do uso iode\'ielo da imprensa.)

(,10) O aeordão .la rdad,o dn cOrte de 1::3 de outubro de 1873,
confirmando a senteuça do.Juiz criminal da e~h'te, de 20 de novembro ele 18/2, ~ustentn. o principio de que é improcedente lIm proce" o, quando, tmtandO-S3 da eo-nutoJ'i,t do crime ele abuso de liherd,tde d'l impren, a, pretende-i"e a panil~iio de certo indi\'iduo como
réo de cri me por Oll trcm COlll1Llcttidu, j;i. proees~ado c julgado; O
lJue I fio tem fundamento el11 direito. pOiS é eontrario ;i disposi\;:1o
ex.pressa. de.. te artig,'o; sendo (lue alei 11;'~0 recunhece outros autores
dI crime ele :\buso cle liberdade ua imprens;\ alem dos eoumera los
no presente artigo, nã regendo ao caso especial delle a eli~posiçf\O
g'tlJ'al do art. 4" deste codigo,
Nestes delietos a criminalida le de um exclue a de outro r 'o, sa.lvo
O caso de re,'ponsabilidade assumida por mais de um. não havendo
co-réos eomo não 1a compli'ces . . , . tie houve um uutor qlLe
se obrigou pela publicação criminosa (§ 3° deste artigo). e se
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quaes ficarão isentos de responsabilidade, mostrando por
e~"1l autor foi proc"s:>auo e cOlldemnado pelo crim que cornmett u,
p, uco importa sllb r quem escreveu, pngou e a:signou o artigo cham:ldo lL responsabilidade.
)0:' na obrig:tçãO que a-.sentn o crime e nüo no acto material dn
e. criptn. ou assignatura do auto I', que não Se; obrigou: e se a !:'impies a signatura do nutor por si só import;]sse ti. respousnbilidnde
criminal do nssicnatario. :llria escusada a di:] osi~ão do ~ :3. citado.
Parece-DO: tM curio. a esta decio ão. que não no.' podemos furtar
no desejo de tran crevel-a em sua partes principar,.·, e tanto mai"
quanto é clln de Uill dos mai ilhrs;;rado. Illa~"istrad S yue canil cemo:::, o Dr. Olegario. JlOj" de:::embal'gad')l' da I'ela<:iio de S. Paulo.
O Dr. Braz Flol'lmtithl, s~ll1pre illf:tti."ilvel e d.dicado aO Ll'llbnlho, e reunindo VIL ta el'lldiçüo em materias da direito. deu qnatI'O li\iõe.: sobl'e este assum]lto, re\'d:1ndo bastante con!te<:imento
dclle; send ,porém, a verdade que al,inlll:ls de. uas idéas a re peito, nM silO accitavuis. talvez pelo motivo de pensar que antels a liberdllde illiiuitadll da imprensa. do que qual'luer medida que tenda
a coal'c ai-a.
(Collsultne todas as notns do cllpitulo 8", que se in 'creve - uso
indel'ido da, in1[>l'lln:a, e a. do art. 3U;·1.)
(-Hi a) Dupiu, defendendo Bcranger, em 18~1, quando })[;r'Llsndo
por algumas de slla can<;ões, cspecialmente o,:; Ca]ilt"hil1!:O;, - o
110m Dcns,- c a Yelhn Bandeira, prollunciOu, a I'~spei o dn lib..:nlnde
da imprensa, e:tas mcm01'lll'ei palavra: aju. til;a distl'ibuitiylt ni'i,)
:e ex rce . enão com llnl,t il11luen 'idade de distinccuc!'. "bs ::Iel't:sa~õe. da impren.~, é nece'sario sobretudo edtar ã COOlfll-:O d),;
d Í\'cr"o" g"euero:;.
'1'mt,l-sc de um lino de educ't\iüo, . 'de . cyero. puni o m:mol'
dc:-:\·io. :'\ão súmcntc toda a fal:-:It Illax:i Il1I1 , toda a idea mui lin'e é
pcrniciosa ne,:t:1S obra. ; l1Ias o meSllIO eqllivoco de\'c- c; bauir; pai:
a mocidade nitO dll',c lelr SGnüo IlO livro da \·irtude.
TcndJs 11 jlll-;I1.r um :el'l11oDl\l'io; se á. maxima da caridade
cllristã o imprudJlltll andor lia sub:-:tituido It linguagem da im e
dos partidos, se, sob pre e:;:to de atacar o vicias, elle 1m tl'ar'ado o
quadro com os pi Iceis ~la obsccll~dad~ puni. C.OIll se\cridad.e Ú pregador, jue penLu ti..: nsta o ver(~ad Iro e_plJ'lto de eu 1111n1. teria
e :e entl'cO'uu a CUIPlhloi\ abusos.
'e em uma obra sobre a politica ~() ex:cnsa, justifica- c nu me.mo 'e :tt:O!l clha o regicidio, como o tiZCrllO os jesuitns, condelllnae
a obrl1 c o autor' a..'im '011l0
f"z O plldall1ento, co .demnando
outr'ora os :ie uit:l.~~ c sua: clOlllrinlls.
,
[J01"'111, ~e eill l1nl;~ trng·,'dü\ f,w apllnltal:lda Agamennon, dizeis
igll:1.IllltlJ1t que. t) põe o rJ.:i(;idi cm a lião?
tTito, ~nhon::", vó. não variei: s não um objecto llabilmente tra.
tado. elll qne o ,tutor, segun,lo as regra;:; de sua arte, no: conduz ao
resul tnlio p:ll0 teiTor e ,t piedade....
To: dJ Ij IIU JibJl'\lall,) 1~llior <tinua não dcve gozar amai . ligeiro ele
todo. os pooll1n:, a eallçno!
Bt:I'1\ nger conJemuado por esta vez, e ~ anllOS ao depoi. pelo
mesmo motivo, teve o triumpho de veuder até 1830 mais de cem mil
~xem);llares de suas canções!
.

°
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escripto obrigação de responsabilidade do editor, sendo
este pessoa conhecida, residente no Brazil, que esteja no
gozo dos direitos politicas; salvo quando escrever em causa
Os obstaculos q ue se estabelecem á liberdade da imprensa, traz
sempre resultados desmoralisadores para os que a comprimem.
Certamente que sou ael \"er!>ario da licença: mas tamhem o ou da
compressão; entendendo que neste C:1,O. como em tudo na \'ida, a
calmfl. c o bom sen!';o e1cvem ser o. directol·c..
O governo póde encarcerar o que expendl:r ia/ia lines' mas raramente será o triumphl1nte.
Quereis gozar da' conquista.s da liberdade? diz Julio Simonemancipae a impren. a. Quercl.' apcd'cigo:lr a ol·g-ani:-a~ii.o social,
preparar por \"o.'f'a.. lcis o. progres.'o.' futuros c consagrar o. progressos completos n~' aiuda a iibcrdade da imprensa que '-0.' auxiliani.
.
Que haja cada dia lugar para a discus. ão dos abu. os e para a
preparação do futuro.
De todas as garantias politicas da liberdade - diz Laboulaye a mais energica e a mais !icgura ~ a liberd:.llle da. i I11prensa e do
jornaes. A imprensa é o {orum dos povos moderno~. E' o jornal. que
reune cada manlJã milbõe. de ltoruens pelas mesma. idéas e O mesmos sentiment()s. Supprimir a imprensa r. ao mesmo tcmpo supprimil' a liberdade.
Maul'Ício Block diz que a imprcn a, como toda a força, todo o
instl'ltmento, toda a instituição neste mundo, produz O bem e o mal
ao mesmo ~empo, e querer impedir o bem, afim de evitar O ma!, é pre
tender supprimir a religião, porque ella criou as fo ueir<ls da inquisicão, o .'. Bartholomeu, a.' dragonnadas e todo. os horrores do
fanatísmo da. uperstição.
Pel~seguindo-a, lhe darei' forçn.·, a tornareis victima e a aI aixonarelS.
Permitti que elIn. se gaste, e perderá a. un..' forças para o mal; ficnndo unicamente intacto o bem.
No entretanto, é forçoso confessar, qne en·re nós a impren. n ü livre como deve seI·o; mesmo com os . eu.' abuso., dos luaes todos
nós. homens publicos. temos sido victimas.
Calumnia-se fiuitas yeze de um modo atroz; mas deixe-se
passar nm tal.furor, fI ue a opin ião fará j u. tiça, aos que procedem com
honra e probidade.
As injurias., que se despre'l>to - - lê-se cm 'l'aci to - af!lstão-. e; a.
que !>e erguem como qllC se coufe são.
Sp1'ela exholesclmt; si irasceris, agnila viden I1l1'.
(-iô b) 2' edição.- O procurador gé\l'al Dupin, por occa:,I!lO da
appeIlacilo de ~lttrrast, em 18·1(), disse que, se ;\ imprensa póde ter O
SeUS perigos como toda a liberdade. logo rlue se vae a licen_a eUa
tem immensas v:mtagen.... cntineJla vigilante, é a guarda das outras
liberdades, sendo um obstaculo perpetuo ao excesso. de qualquer
natw'eza, um freio ás prevaricações e aos desvio. dos f.nnccionarios
publicos, dos agentes do poder. para os quaes ella constitue talvez a
lllelhor lei de responsabilidade.
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pl'opl'la, caso em que se não exige esta ultima qualida~
de. (47, 47 a)
Comtudo. deve-se fazer uma distincção necessaria e a lei o fez,
tlntre a vida privada. e a vida publica. A vida privada, a vida interior da familia. deve ficar murada. Se entre seus actos achãose alguns que tenl1ão o caracter de crime.• clenunciae-o regularmente,
com yO~SOS ri cos e perigo, á autoridade encarregada de os perseguir. senão, calne-voi=;.
::\ilo vO· é pel'1Júttida n critica pela imprensa lIa conducta privada do vosso vizinho; e L dircito de censura individual não é dad,)
aos cidadãos Ull'l contra os outro: a me 'ma verdade da injuria, ela
igual ca. o, não s~ria uma escu. a: Vel'itas convicii non excusat.
(-lo c) 2' edição.- Crimes da lilJerdade da imprensa sãojulgados
pelos juizes singulares, e não pelo jur.v, qnando a pena corresponuente cttbe na lllcad'l. acordão da reI. da cÔrte n. 395. de 5 de dezembro de 1876. (POl~ unanimidade, f'endo 13 os juizes.)
(JG d) 2' e lição.- A lei de 20 de setembro de 1830 sobre crimes
de abuso da liberdade da imprensa e tá revogada.
A's flntol'idades singulares c não ao j ur)' compete julgar os mel?mos crime.. quando a re pcctiva pena cabe na alçada daquellas autoridadcs. Acol'dãO da reI. de S. Paulo n. 153, de 28 de abril de 1876.
Nota '114 a.
(.fi) O art. 312 do codigo do processo criminal, diz: quando nos
crimes da liberdade le exprimir O· pcn. amentos, o autOl' ou o editor
não tiver meio: para ..ati. fm!:er a multa em que fór condemoado, o
impre~. 01' ti are ponsa\'el a .1tisfa~ão.
I~stc artig c. tá em oppo. ição já com o que se lê no art. 179. ~ 20.
da Con, tituiç:1o do 1m perio, e já com () disposto nos arts. 7°, 8° e 57
de te codigo.
Ao preceito con titucional, fazenllo com que a mnlta passe da
pessoa do delin luente;
.
A.O· art.. 7° e 8°, que isentão de toda 'l. responsabilidade o impre SOl', quando é ~onlJecido o fwtor ou o ed~tor, com os requisitos legaes.
H ao art. 7. porq ue Sll ustttue o IDeIO de comm lltacão por outro
ex.pediente, intei1'illllente um·o.
•
h não é licito COl'I'iuir o abu o intimidando o impres 01', maximc ao depois do preceit'o can titucioou1.
(Vide notas '97 a mm.)
l)ara que o au tor de UID artigo impresso po sa ser punido, nlío
basta que o ti ,esse assignado, sendo tambem necessaria a sua responsabilidade por e. cripto para a publicação.
(Revi:ta-O Direito-junho de 1874. pago 2GJ.)
(Vicie considerações a respeito do pamgrapllO, na B,evista - O
Direito - 13 tle dezembro de 1074. pago 702.)
A l'el'lção rIa corte, em acoJ'dão n. 45. de 10 de novembru de 1874,
julgou illlpr cedente uma ,lcção criminal contra um editor, porque
este <l presell tara o au tog-ntplJo devidamente respollsabilisado por
quem tinha as condições legacs, como se provou com documentos
authen ti coso
C. CaIM.
4
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. § 2.0 O editor que se obrig'ou, o qual ficará isento de responsabilidade, mostrando obl'igação pela qual o autOl' se
l'esponsabilisc, te:1Jo este as n <'smas qualidade., c:x:i8'idas
110 ('ditoi,;.p:ll'n ('8'\l 'tU' o imprcssor.
~ 3." O autor q\le . e obl·igou. (47 b)
S4.° O vendadol' c o quc fez clistl'ibuÍl' (JS imprcssos ou
gravuras, qualldo não constar quem é o imprcssor, 011 cstc
fuI' rosidcnte em paiz estrangeiro, ou quando os imprcsso.
e gravuras já tiverem sido condemnados por abuso e mandados supprimit·. (47 c)
§ 5.° Os que communicarem pOl' mais de quinze pcssoas
os escriptos não impressos, se não provarem q UOI.O é o
autor, e que circulárão com o scu consentimcllto; pi'ovando estl3s rcquisitos, será responsavel sómcl1te o iwtor.
Art. 8.0 Nestes delictos nào ,'C dá complicidadc; e pam
l) seu julgamento os cscriptos e discursos cm que fôrem
No 5'0 vo1. da. Gazeta, htl'idica, pago '13(j, vem u:na infúrm:t)íO
i"obre a especie deste paragrapho, digna de ser aceita. no .mtid.)
de que o primeiro r~sponf;avel nos cri me..: de~te artigo é o im presi;or
e que para ser este isento le respon. abilici:tLla car(Jco de provar a
idoneidade do editor.
(·1'7 a) 2' edição.- O ag:mtc. qnc con.:orre para II reproduct:iío de
um escripto contral'JO á lei IJ\JIl>lJ, com conller.imullto da infL'acqi'"to que
elJe encerra, par(}ce não ser IUeno,:; culpado da que o me. 1110 autor
do escripto. A lci TOIJ1Hna ]Jllllia com a Illtl."!ll:L P{~lI:l O ~cl'ih:t que
havia transcripto um libello. c 1110 () IJlle () h;l\'ia coml)'I1<~o: i Ij/li.~
od i'/l{amia1J, aliclIjlls pCI'/Íucnle/ll scrip"cl'Il, cumposlleril ... (L. 5", ~ Dn, tI'.,

De Í1lj. et ramo lib.)

Porém entre nó;:; ce,;. H 'Irc pon>:alJilicla.de do impres,or. com a.
responsabilidad.J por e. cripta do c:dit r, C0l\10 dll,;te para."'I"lp1l0.
(47 b) 2' edição.- );0:; crimes c~e abuf;O d'lliherdacle da. impr<Jnsa
n.qu6ix:a é dada. contr~ quem ;\~·si!.;nOI1 :1.' pllbl;i~:a('(j~ , >.11]).)]';\ te1lha
SIdo outrem gue se haja riJSpOIli;a1J:lI';:Lt!O pOl' e11:18 - :Icort\:\o da 1' •.1.
do Rio n. 656, de 11 de ma!' ~o Lle l-'7'J.
(4'1 c) 2' edição. - A. lei ;'Oll1nna pllllia não sómcnt :1 \'(Jj1d:1.
porém a compra do. lihellos c do. Cpi~'T:1mm;1.: Item qui el1lelld/lll~
vmdend,lt11J. 'l;e cWI'a'veriL. (L. 5, ~ lO, fr., De illj., el (UIJl. lib,)
Segundo a len-i laçftll ing'!:::;-:>L, o simple. '11 elOs vender, ou mOl'c:uJc.!'
de jornaes que espalha fol!ta~; c Iltenc!o libels, isto é, difl:'a1lIflCÚe,'
escriptas, é punido pel,) rlLdo 1I1'lterial la venda com a m,,;:;111:1 s~ve
. l'idade que O mesmo aULOr elo artigo diifall1atOl'ío.
A nossa legisla:;ijo lt respeito é mais ]';1()iollal pl'oclJmuclo 'el11pre como responsavel aquelk que tem a verdadeira conseiencia do

que faz.
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commettidos serão interpretados segundo as regras da boa
hermeneutica, e não por phrases isoladas e deslocadas.(48)
Art. 9.0 ão se julgarão crimino os:
§ 1.0 Os que imprimil'em e de qualquer modo fizerem
cir(;ulal' a.- opiniões e os discursos enunciados pelos senadores O'J deputados no excreicio de suas funcções, comtanto q UG uão srjão alterados essencialmente na substancia.
~ 2.0 O.:; que fiz l'em analyses l'azoaveis dos principias e
usos religiosos. (49)
§ 3." O. que fizerem analyses rClzoaveis dil- constituição,
não se atacando as SlWS lJases funclamentnes; e das leis
L:xistcu tes, não se provocando a. desobediencia a eHas.
~ 4.° Os que cenSU1'urem os actos do govel'llo e da publica administração, em termos, posto que vigorosos,
decentes e comedidos.
Art. 10. Tambem não sejulgarão criminosos: (50 a 53f)
(,18) Vide a nota anterior.

U\J) O art. 179, ~ 5°, da COI1. tituição do Imperio, diz: :Xinguem
ser per. eguido por motivo religioso, uma vez quo respeite a
religião do e. tado e não ofr'enda a Illoralidade publicn.
'Con. ultae o arts. 277 e 278 deste codigo e nota ao l°, 857
e 8-3 .)
(50) A lei n. _,(I:}3, de 20 de !';etam 1)1'0 de 1,71, art. 20, e reguht1l1ento re. peetiyo n. 4, 24, de 22 cle novembro de 18'il, ltrt. !H,
preceituão :
Ol; cn~o!'; d \ qu: trata o al·t. 10 dO'codigo riminal são do conileciment e cleL:isf\() do juiz fOI'!Dador da cu1pa, com appellação
ex-aflicia pn m a relaçilO, q uanelo Il deci:ão fOr defini ti \'a.
E' deci:ii\o t!efinitiy,t a qu jn1tiar ill1lrOcedente O procedilllCnto,
Dor esta r O réo in lnicio cm q ualq uer da - espeeies do citado a rt. 10.
ón seja clla proferida imLDediatamente pelof> juizes de Jireito das coml1;I'CaR especiaos ou pelos juizes de direito das comarcas geracs em
gr~\O de recn r~o 1lecessario.
Antes dCl't:\ ,ã e l'êtcional disposi~ão me pareccu sempre n~o
terem applicaçiio para o ca, o os avisos citados elll as notas 17 e 1\J, pod ndo o juiz formadol' da. culpa apreciar a, 1l1e:-;tão segnndo o direito
e as [lrovas dos :IU O~, despronunciando. qunndc) rcsnltllSI'c eyideutemente O CIll'O de loucura. cflI'ualidade e a ('ircum. tancia de . Cl'
o l'lio Ille;\f)l' de 1-1 :lnI105, (J IneSllIO 11l:l:t h:lI'moni:t que I'e d('\'crin e.t:l! elucer ulltre o.' :nlp. 1 fL I' H:-) do (,Gcli~-o rIo pi'O~l'S':() l:l'inlilla! ;
Stlur!o que a di-p0f'j;,üo dI) ~ :l" UI'; -1"1 I'('c i:t de\'ol' "nte~ ser cldi()l.;nda
entre a di~'erell te, flypot.hescs do a rt.. l.J. 101' i tu q uc, a força. o
medo e a vlOlencia não tirào o conhecimento do mal, reagindo tão
sómente com força maior.
•
póJ~
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E esta minha conviccão era tanto mais profunda, quanto mais
de uma vez tive de adoptaI-a na pratica, em autos submetticlo. ao
meu conhecimento, em gráo de recurso.
(51) Consultou-se ao go lemo:
1.0 Se é essencial a prisão do réo IJara que se possa. na formn,çii?
da culpa. reconhecer a seu favor algum dos casos do art. 10 do codlgo criminal;
2.° i::ie. não estando O réo preso, deve o llroce.. o seguir seus termos até li. decisão definitiva.
3.° Finalmente, se póde seI' proferida a sentença de não pronuncia independente da prisão do réo. havendo decorrido um anno depois da perpetracão do crime.
.
O aviso de ;) de julho de 1872 responde: Quanto ás duas prImeiras duvidns, que a prisão do réo não é termo essencial da forIllftcão'da culpa. mas uma providencia de que o juiz de\re usar COl.fi prudente arbitrio, nos casos em que a lei permitte, para O'arantia da justiça; e. pois, nada obsta a que se instau re o Pl\OCp.sso na hypothese .figurada ao réo ausente, sendo apreciadas as circum. tancias que ex·
cluem a sua incompatibilidade.
Quanto :\. terceira du vida, que ella ella está resol vida pela disposição terminante do art. 13, § 4°; da lei n. 2,033.
(52) Na revista - O Di?'ei,ta - l° numero do 2° tomo dc 1873, ve-se
um artigo que assim se inscfE:ve - A cOlllpetencia do juiz formador
dn culpa" para conhecer e decidir dos ca os da art. 10 do codlgo criminll1. não exclue a do ,jury ou do juiz do 'plenario.
Na Gazela Jwl"'idica n. 55, de 11 de janell'Q dc 1814, pagos. 113 a 11U,
vem um artigo no mesmo sentido.
Parece que du vida alguma 1m a respeito, quando ella seria i:1teii'amente e tão sómente contra os direitos da defesa e de encontro aos
principios da humanidade, que impõem a maior amplitude quando
se trata de um homem preso, que não póde ser responsavel pelo erro
de apreciação, senão muitas vezes pelo capricho do juiz forma··
dor da culpa.
Eu, como juiz e presidente do tribuual do jury, lIão me reCLl-saria nunca em propôr os quesitos do art. 10 citado, a menos que
disto não resultasse um grande ab urdo.
(53) Ao depois do artigo citarlo veio o acordão da relação da
côrte n. 7,'123, de 1) de setembro ele 1873, que estatue porler o juiz
formador da culpa conheceI' do facto ca. ual, consi lerando crime provisoriamente; mas não o fazendo. cabE: ao juizo do' plenario deci" i1'.
(53 a) O acorrJão da relaC'ão da côrte n. 7,7M. ele 6 de fevereiro de 1874, preceitua: haver ':perigo nos julgamento,' elo art. 10 do
codigo criminal, perante o j lliz formador (la culpa, priuci palmente
quan(lo ~e trata de escravos, ficando impunes llssilll crimes gravi~si1l10s; pois nem ao menOR ha c1iscu.'são no plenarlO da .iury. que
é sempre um~ garantia, e julgou o me. mo a ordão procedente a
appellação ex-aflicia do art. 19 da reforma de 20 ele setembro de 1871.
sendo pronunciado o appellado (réa) no mesmo :ut. lD, devendo seguir o 'processo o.i ulgamento legal e revogada de ·te moelo a sentença do Juiz a qtLD ; opinando um desembargador para que a pronuncia fôsse no art. 193 do codigo criminal.
Admittida essa decisão em termos absolutos, ficaria prejudica-
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da a benefica di posição dos art!:'. 19 e 20 da lei n. 2,033, que demanda criterio em na applicação, é verdade, mas tambem sendo
certo dever attender-se ás cir 'urnstancias que occorrerão a favor
do réo, quando ellas re ultão e\id~ntementedo processo na formação da cul pa.
(53 b) A rclação ela côrtc, ainua em acordão n. 7,910, de 'J1 de fevereiro de 18'7·,1, esta.bolece a j uri. prudencia de ficar bem garantida no
jUl''y a dere a do accu ado., quc é de direito natur[ll, pou,mdo- e
IDe 1110 a'imitLir quesitos a resp:::itl) lIa loucura do réos ou outros do
:lrt:. 10 e 1+ de~te codigo. de accôruo com a lei da novissima reforma j Jdiciaria, artR. Hl e ::'0; e 110 ca o do juiz pre:ielente não os
admi~tir interpôr- <l :tggrav(l no auto du processo cx-'t'Í dos artR. 17 (h\
lei citar1ae 26 de sen regnl1tmento n. 4,824 de 22 de novellJbro de 1871.
.1. qucstão subio á relação por via de aggravo.
(fi3 c) A relacão eh cór e. em [lcordão n. 7, 5ô, d 21 de novembro
de 1 73, decide: . q ue da. decisões prof~J'i,las pelos juizes munici pae~.
nos casos do art. 20 da lei n. 2.03:=3, el 20 ue Rct:::muro de ]871 (transcl'lpto á nob150),não caue app~llasã() pa 1'<1:1 relação e sim recurso c~:-ofTicio
pam o juiz do direito, c 100 do art. 17, ~ 1", 3" parte da lei citada; son·
do qne, elas t1ecisõeR defiuitiv:1S proferiela' pelos juizes le direito, nos
ttml1o' do art. "* do I'CO"l1 bunen to 11. 4,82-1, de 2·2 ele novembro de
187L. ; que!'<c d,í O recurso cie uppella)iO pura a relação.
(~3 d) 2- edição.- O homicidio não é erime. qunnào commettido no:- cn os elos p:tragruplJüs de~te artigo. porque dá lugar a uma
excepção peremptorifl., que tira ao' uctos todo o caracter crlmino o.
Diz Ortolan: ,'u nó' pedimo: :í. philolo~i:t o 'cntido "erdildciro
.Ia palavra escusa, reeonheceme. q:le, (llUlcsquer que sejão as suas
primeirH' origem., a uua. exprl:J.·sOc accu ar e escusar (ad-C/( L(rC,
CX,clLsurc) accusaçüo e e. cusa (ad-cLLsa/io. e. '-clIsalio) têm indubitavelmente uma fonte comIllUIll e e apresentão quanto á idén. como o inver o uma da outra.
Como quer que svja, é fóm ele duvida que escusar exprime pldlologiculllente o oontmrio de accusar ; escusa, o contrario ele aC(;Usação
.
As causas cle nã culpabilicl'1cle ão ele dual' sorte. : eUas provém
de que O agente não rcunin em . i, no momento do acto, as condiçOe:; n sencia.e. de illlputabilid'lllc (absen ia ele razão. con trangimento) ou (lue tinha o dirllito d:: fazu e. te acto (lcgitima der :l,
cte.) ....
Ju:Lilici11', é tornar ju:to: lta ju. tifica<;ão quando o acio se
d~mon:;tnt justo. conforme o dircito, e é o que sue edLJ no caso de
legitima elefLJ!'a; mas não no cas de elemencia ou de constrangimento. A louc:ura, o conRtl'al1gim nto. não dão o direito de matar, ele inctlndiar: o acto elv UJU homem louco, ou ele um homem, que, ceu. nela ao constranginlento, Inata um uutro, não é jURtO c nem conforme
ao dir ito. Nfl( 1" póde dizer elIte es. e acto é ju:tificado. e sim, que
a impu tabilidaL!.~ desappar~("e.
Aquellc s fluC querem pór Jll'eci. ilo elll suas icléa:, e c:ol'l'cc"iío
em sua lillgnugem, distiJlg'ILÍrilo prOfUllclrtlnente as causas de não
imputabilidnde c as de justificação.
(53 e) 2- eelição.- A cOIllpetencia conferiada ao juiz formador da

)
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§ 1.0 Os menores de quatorze anno:,. (54 a 55 f)
culpa p;tra conhecer c rlel'.iclir dos casos de te artigo nilo f:x.elue a
competencia d jury ou do juiz (lo plenario. - Acordão (!>l r.~l. de
Ouro-Prcto, de () de dezcmbro de 1879.
(53f)2" ediçflo.-:r:;lios, póde dizer ser acto licit.o, feito com
tencão orc1inaria, apontar par:! olltrem uma espingarda carrcgada,
aiuda (lue seja de caça, ,) e:ita antcs tive~se mentido fOiSO, um;t vez
que são somente do con!Jecimento e de i.. iio do. juizes formadores
da culpa, com :tppellação ex-aflieia p<1-ra as re!ac:iJc , os C,ISO.. j uridicamente cOlllprchendido.. no ar . 10 (!t'. te codi:'o. :lO. quaes ullicamcnte refere-se o art. 20 dalei de 20 de etembro de 1"71-acordão
da reI. do Recife de 23 de maio de 188L
('5-!) Dizoaüo de 17deju1ho de 18'52, n. F\O- que }I tli~lY" ;,:io
ele. te parngraplto é tambem ',1pplicavel aos escr:l\·r).. ll1el1urm', apeZ,Li'
dos tenDOS gcncricos cm qne é concebid,) O art. 1" d,t lei de lU ue
julho de 183;1.
Além do a\'iso acima, que convém cxaminar m toda a Sll:1. integra, vid::: o art. 62 da lei de 3 de dezembro de 1811 e ;:310 do l'l),;jl~
ctivo regll1amento.
O fi uesito propo. to ne. te caso, é: o réo obrou com Lliscel'l1 imenta '1
(Vide notas ao art. 13 de. te codigo, rlue têm aqui toda a applltaçãã, e mais o :.nt. 18, § 10. deste mesmo cotligo.)
(55) Um menor de '1 ;nno não tem imputabilidade alguma, não
podendo por isso ser nbmettido a pro ce. so ; dccie! io n.. im o :J~orel~()
tla reI. da côrte de 23 ele março de 1064, mandanúo .ollôll', por
habeas-co/'pus, a um m~nor de li :lnnO , pl'onunciado liO art. 1:1;j rio
codig-o cl'Íminal.
Esta doutrin:l foi c nfil'mada pelo supremo t!'ibunal de jll<itie,;L
em revista n. 1,827, 110 procJ<;. f) de ra<;ponsa·bilida:le in. taurar!1l contra O carcereiro que deixara fllgir dito menor, que, por sua túllra
idade c conforme ii este pam3'rapuo, niio I otlia ser julgado criminow.
('lide nobt liti5.)
Para que o réo maior de 18 :mnos e menor tlel-lo poso a ser julgado
i. ellto de l'.esponsabilidacle no juizo ria. formação da culprL. deve ser
provada a asualidnd' do crime c rlue obrou sem discernimento.
(Acorclâo da relaçãO ele o. Paulo, n.l11, de 13de agos o de 1875.)
Ausentf; o réo menor de 1-1 anDOS, poderá o juiz na formação da
culpa conhecer da menoridade como motivo de imputabilidade?
Poderá O juiz no summario da formadio LIa clllpa, no caso elc se
pl'Ovar ter o réo menor de H <lnno;:; obrado com di,,(;crnimento applieal' a medida cornc ioual do art. 13 deste coe!igo?
Não na. eluns hypot.lteses. e neste sentido, yide um cstudo, 0°
voI. do Direitu. pago 4.'53.
E' in. ufficiente a prova da menoridade de H annos, quando.
em .fa,lta de a sento rle baptismo, vers:t ~obre a eleelara.ç~o eh mi'\i

°

(;111 JUIZO.

(Acordilo da relação ela côrte n. 218, de 1, de feverei-fo ele 187(5.)
(55 a) 2" ediçilo.- A justiJicacão em lugar de assento de baptismo
é prova insufficiente da menoridade de 14 annos, no intuito de não
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ter lugar a pronuncia. Acordão. da reI. do Rio n. 248, dc 18 de fevereiro ele 1876.
(Vide nota 332 - a rc>:peito rla prova da idade.)
(h5 b) 2" cdi~:i.().- A idade até 1-1. llnnos faz desappareéer a responsa,bilidarl • mas, se hou\'el' di, cernimellto, serão 0" accusados recolhidos a tllna ea.,:1. de c()i'l'eccâo; ni"lo cx(:eJenuo os 17 nnnos
(art. 1:3;- !"andu a idade illfel'lor ã 21 anno,. é attenuante quando
menor de 1'7 e m:tior de H. parecendo justo, pode-se lmpôr, as penas
de camplicidaLle, (Art. 1 " 10.)
A nossa lei foi cau tdosa, no meio das difliculdaue'. fI ue .,uscib
u. idéa de e tabalecer () momento preeiso em (pte come.:l a imputabilidade elas crianea ... q uerenclo a u_ter e e deixando iÍ a preciaçto do '
jllize, apre ·umpçf.o leg-al da imputabilidael.}. e é a:sim que a ausouci:t de discernilllcnto traz a absoh'içiio, e qnando eUe cxi te-malil'ia
supplet. etatcm - c O direito repres.ivo perde, ele certo modo. a sl1a
acgão, o direito ele correc~iio é cll\pl'(~gado em pre en~a ela idade do
réo. (Art. 13.)
A respeito. diz 1Ionssel. relatorio iI cam ara, quando e cli ..cnti:t
o cod. pell. belg-H.: 1:01110 e.~tab3Iecel' tllna p1'e. umpçi'io jnl'i lica. tendente a um objecto (lll,} ni\u é d doulÍnio do llOlDem, Il1as qU'e inteiro pertence ao Crr.ad( d
Nesta materi::. tOmo cm tanta. outras, O legü:.lrt 101' nfio pôde
il"QI ôr O facto', dt:\'~l1do ali:'I' obcdiencia. a. elles. E como. quando
os factos são variados, n umclrosOS, dilt'eJl'entes, a lei m:ll!ifç8t:11'ia esta
obediencia, nüo dl:lixando ao jniz a :llJJ'eciaçüo de caeia esp cio.
Kii,f) pOde!ldo, diz OrtoJ n. o leg-i~;lador . eguir fl, marcha g'1':ldual
o <}ltotidinna da natul'ClZlt qu. varia, s:>gundo os lugflJ'e., Of' cli!llHS
o. individuos. O g'vllCI'O de 'ducag:1O e mil c::tusn>: di\' r~as. ll<Jn.:
aband'mar toda a 1:l ti tudo ao juiz na ~'tpl'eciagi\O pam cada I'éo, e!ll
cada cano a?
On {~ noce. sario qu . tomaudo um médio para cada povo, para o
qual e tatue, determine ao mel1U~ cdrtos limite da idade. clltre o
juae,:; variarih :18 di!';posic;6e.. Jas leis pell:1e.. ?
O primeiro p:lrtido, p:ll'cce O mais simplcf' mas scria uma de.. a
. illlplicidadc. npp:nentes que lIÜO tl'<I7.CIl'l scui'io complicnçú s e desigual Indc. , . cria :t dJll1i....:\o do iC:"if'iadol', c em lngar de uma, roo'!'a
toJas:l. vl1ri:tC;úos ii rbitrarins das doei 6es inc1 i vic111ae~. O pn rtido que
eon i. te para O legi:,larlor cm pro der aflui, com em tanta" outra.
m:tteri:I', por proRlllllpc:ões g'cn es. assentada ~CJbre mcio comnlUI f'. é cntilo o Illolhor, c nl:ll1to Illle:1 lei d.:ix.):to ill<:, 1110 tempo
uma 1:ltitude. llfficiente para s eJo\':1l' e:1"\ conta a cõres particulare~ de cadft CRU a.
O no>:::;o eodi,..o falia em 11 anno., por jU3 existJ:t dl1vida soure
o di. ceruimeoto d:t pe~>'()n, Jl~ pre~lIll1p.~ão 11'1 qlle é difficil a . ..:para<:~o do bJm n do IJl:11 Jlel~ iut 'Ilig'llllcia; "[.:odo, porém, de primeira
illtuÍl;ão q uc a i ! (':1 du j ll.:to chega mais dopre>:, '1. do q U ,'dll util, e
d':lili o.':.H aUllu. para:1 em:tIlcipa~ão. por i.,t <lue ma.is ccdo se tem a.
·on:ciellci:I. de 11:11 d..:licto d lue a d..: sen:; iJltere.. e:::.
Qllize:':1 ([\te O nos:;o colligo, no art. l:l fÔf'se além, procl;ll J:tnclo
nlgllllt:1 modida 1ll:1jS :Impla Je provisf1o e ednr.:~çilo.
'\e,:;t<:: pamgl':'l ho nilo . e t!':tta de uma ]Jrl'SUlJlp~fIO jnl'is el. de
jU'I'e, que ligue o juiz. pois não 11<1. 'enilU uma. prcsumpgf10juris i(mlwn
susceptivel de ser combatida por uma prova contraria, a de que nos
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primeiros annos da vida, não ha quasi lugar senão para a existencia
material, sendo o menor de 14 annos incapaz de vontade, de livre
arbitrio, e por conseguinte - sem responsabilidade.
O art. ti6 do cad. penal francez faUa em menor de 16 annos,
obrando sem discernimento. mas sendo entregue l.Í. sua família, ou
conduzido lluma casa de correccão, educado b detido durante o
tell)po LIa sentenqa, que não poder~l ex.ceder a epocha em que completllr 20 annos. No ca o de discernimento, soft'l'e as penas dos
art.67 0.69.
O art. 340 do cad. de instr. crim. diz: se o accu. ado tiver menos
de 16 ;tnno', e propon\. a {Juestão: O accusado obrou com discernimenta? (L. de ~ de abril de 1832.)
O art. '12 do cad. penal belga manda absol ver se O accusado,
com a idade menor de ]() annos, ob'rou sem discernimento.
So houver disccrnimento, é punido do modo estabelecido nos
arts. 73 a 7().
Segundo as leis ing-Iezns, o mCIlino abaixo de 7 anuas não pódc
nunca ser perseguido. De '1 a 14 não póde ser de plp.no direito re"poDsavel dos delictos, que possa commetter, ma.. póde ser excepci()nalmente. se reconhece-se ter tido cen. ciencia do mal f]ue fez pcla applícação da maxima já citada - malilia Sllpp/ct elalcm- sendo, todavia.
mitigadas as penaR, eill razão de 'ua idade. Aci ma de 14 annos se
assemelha ao maior, excep~o para certas contravenções, que consistem em omissões de fazer, porque não tendo até á sua maioridade
a dispos1ção de seus be~s,. não poderia pagar a multa. (Blakstone,
Comm. sobre a côrte cl'lmma! da Inglatena, tom. l°, pago 29.)
Na Austria, os meninos que não têm dez anno' completos não
podem soft'rer nenhuma pcnalidade. Desde essa ieblde ate 14 annos
não podem soifI'er senão pena .. de policia, em razão dos delictos, que
commettem. Acima de 14 annos, são comparados no homens de uma
idade madura. (Cad. peno gel'. da Austria, l- parte, lLrt. 2° - e 2parte, art. 4.°)
_
A lei romana fazia <l e. te respeito mUltas distinecões. Emquan to o
menino não excedia a idade de 10 ]/2 ao nos para o bomens e de 91/2
para as mulheres, eUa não considerava como capaz de um pensamento criminoso, e nenhuma pena se lhe intligia em razão de seus acto~.
Depois de ta idade, até á de 14 pan o homens e de 12 para as
mulheres, era ainda protegido pel;] mcsma presum pção; no entretanto a pruva contra.ria era admittida e se demonstrava-se que tinha
conscieItcia do mal que fazia, em punido, porém com mais indulgencia do que os ad ultos. Desde li puberdade até á maioridade (25 anno~),
o autor do facto era punivel. como se rÓ"'e maior, e todavia incol'l'ia
em menor pena uo que este ultimo. (Inst. de oblig. quc ex delict. nasc.,
§.I8, L. 23, ff. De furt. L..3 ir. De rl~g . .i t1 ~': L. 14, fI'. De senat. com;.
:::Illam. L. 7, cad. de pcenlt; L. 1, tr. ad Illam.)
1I'Ins essas distioccões não erão mais admittida no. crimes atlOzes; pOl'q ue a ~ci pr~súmi.a q ue a i mmo,ralidadu cle~ses crimes devia
ferir a mesma mtelllgencla de um meDlno.
(55 c.) 2- edição.- A lei da reforma de 1811, dando no art. 20 ao
juiz formador da culpa attribuições' de conhecer e decidir dos casos
do art. 10 do codigo cri$., deu-lhe, 'ipso {aclo, faculdade de applical'
a pena correccional do art. 13?
Ao menor de 14 annos que, Obrando com discernimento, com-
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§ 2.° Osloucos de todo o genero, salvo se tiverem Iucidos intervallos c nelles commettel'em o crime. (56 a 58 f)
metteu o cl'Íme de homicidio, em defesa de seu pai, deve necessariamente ser applicnda :1refericla penn. correccional?
Não cm uma e outm h)'pothcsc.
(Dir., voI. 20, pn.g. 401.)
(55 d) 2' c lic:ão.- Pam flue o l'ÚO, mniOl' de 13 annos e menor de
·14, po.;:a . er julgado i ento de toda respon. ahilidade pelo juiz formatior da culpa não carece. cr provada a ca ualiL1ade do facto. O di. cernimento do menor ,j que precisll. de prova, e, verificado elle, ao memo juiz cll.be proceder de aceordo com o art. 13 de. te cod.
InteiliO'cncia do.. art.. lO, §~ 1°,4° e 20, da lei de 20 de setembro de
18'71. (lJiJ'e'Ílo, vol. 21 pag. 5.)
(55 e) 2° edição.- E' indi. pen avel que a faltn. de di. cel'11imento
do menor. ejll. vi. ivel a prima (acia e pateote dos auto, não bastando
que no processo e veritique a menoridade do delinquente, sendo de
mi ter ainL11l. veritiear. c elle obrou 011 uM com discernimento. pam
que p'o a er j ulgadll isento de im putabilidade no j llizo da formação·
da CUlp:l, por ser i:-so questão annexa, accessoria e inseparavel da
que ,.ão de menoridade.
A :ütribllição excepcional cOllferida pelo art. 20 da novissima reforma judiciaria ao juiz formndor da culpa, para conhecimento e decisão dos ca. os du art. 10 deste codigo póde ser II nda sómente
quando do exame e yerilicaçõe;: a que se tiyer procedido no ummf1l'io con~tar de um modo indl1bitavel a exi .. tencia das cir·cum. tancias constitutivns eles.,e. caso., ali:i.s deve snjeitar-se á. discussií.o da
matel'in no juizo plenado do jury. ao qual. .. egundo a orelem reO'ular,
compete o julgal11ento cdmina!. - Acordão da reI. do Ouro-pj'eto
n. '19;), de 17 Je . t:tembro de 1 "O.
(55 f) 2° edição.- Não deve ser po. to cm liberdade, até á decisão
da relaçiiO, o réo pre~o p,'c,cnti":1.mente como indicÍltdo em crime
inafiancavel, a {':wor de qllem tenha no entanto o juiz de direito
l)J'oferic1o sentençn. em con.formidade do art. 20 ela lei de 20 desetembro
de 1 71, appelladn. ex-afliclD.
Reconheci la a faltn. de certidão de l;l1.ptismo, a meuorirlade do
réo póde ..er e,itlenciada, tambem, por qualquer gene 1'0 de prova
legal. - Acordão ela reJ. do Belém de 27 de fevereiro de 1 O.
(Not3. 66 a.)
•
(5ll) O juiz ele direito deve fOl'lnlllar quesito sobre o estado de
loucura do réo todas as vezes que lhe fór requerido.
(Acordão la relaçno da .curte n. 4, :~9.)
(5'1) A mesma relação, em acordão n. 5,894. de Gde dezembro de
lSG7, nnllullou um julgamento, por haver contradieção nas respo tas
ao. quesitos, pois que, dizendo- e q ue o réo com metteu o crime impellido por motivo fri\'olo, e accre centa - que se achava em estado
de loucura.
(58) Qual a infiuencin. que exercem nos actos criminosos llS
diffJrentes especie. de alienação mental?
(Vide o desenvolvimento, á pap;o 282 da Revista Jnl'idica de uovembro a dezembro de lS9D e arts, 14 e 61 deste codigo.)

C. CRIM.

5

42
(58 a) A alienação meRtal, pa.a que aproveite ao autor do crime
escusa deste paragrapbo, é'preciso que seja manifestada por prova
certa e inconcussa.
E a justificação não é o meio de alcançar este resultado; por
quanto trata-se de um phenomeno psychologico e physiologico que
s6 a scir:ncia póde determinar, sendo o medico o unico competente
para esse exame. devendo dar-se-lhe o tempo que exigir.
(Acordão da relação do Ouro-Preto de :20 de agosto de ]875.)
Este acordão não e tá fóra rIo>' limites da critica, de de que se
tratar de um caso reconhecido desde o seu principio e a respeito dó
qual se póde calcular os progressos, estando ao alcance de q ualq uer
bom em que observa. Quando as testemunhas assignalão um facto
de loucura continua e não remittente, como pôr em duvida um tal
testrlmunho?
Haqucstões que os homens da. sciencia podem esclarecer com as luzes da pratica e da experiencia, mas que muitas vezes nãO podem ser
resolvidas senão pelo exame consciencio. o de cada facto individual.
E ao depois, muitas vezes, a loucura passa depois do crime, e
como comprovaI-a senão por facto que podem ser demon trados,
tanto pelos homens da sciencia como por qualquer outro meio?
E' certo que o exame medico traz muita luz, e quasi . empre
acerta: mas o queremos nos casos em que eBe fór possivel, e nunca
naquelles em que a sciencia é menos competente para demonstrar
um facto.
E' do acordão da relação de Porto-Alegre de n. 80. de 6 de julho
de ]875,- que o louco, que commettc crime em lucidos intervallos,
deve ser pronunciado e sujeito a prisão e livramento.
(58 b) 2- edição.- O homem, para ser culpado, deve ter essencialmente a imputabilidade e re ponsabilidade.
Para que o homem possa da.r conta de um acto por elle completo
é essencial que seja intelligente, capaz ele cornprehencler O que fez.
discernindo o bem do mal e livre. isto é, em e tado de fazer e não
fazer, de preferir o que é bom ao que é máo. r a ausencia desta c1up.la condição não ha respon~abilidade, porquanto O agente elo delicto não é uma causa livre e esclarecida.
Um homem para ser declarado culpado e condemnado, deve
reunir 3 condições - a existencia da. intelligencia ou razão moral
- a da liberdade - e a de uma falta considerada como um crime
pela lei criminal. •
Os elementos que constituem a imputabilidade reduzem·se a
saber se ha um acto de intelligencia e livre, residindo exclusivamente na pessoa do agente e em sua faculdades immatcriaes.
porque a matcria não é nem esclarecida e nem livre.
TIstes principios. não contestaveis. a!:'sign~,lado por todo os
criminalistas modernos, nos levão ao caso de considerar a 10Llcurll,
que é a perturbação no estado moral, não podendo o louco ser punido, por isto que fallece-Ibe a intelligencia do que pratica.
A justiça moral, de accordo com a lei, dizem Cbaveau et Helie.
não pó de reconhecer nenhum crime na acção ele um homem, cuja
molestia obliterou-lhe a intelligencia.
.
Não será criminoso o louco, diz o nosso codigo criminal, como
o de todos os povos civilisados, querendo dizer que o agente, não
sendo !esponsavel de sua acção, deve ser declarado não culpado e
absolVIdo.
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Diz Lefort, citando o art. 64 do codigo penal francez - a palavra demencia, não póde ser entendida em um sentido technico,
porque o legislador não entendeu aflirmar ómente a não culpabilidade do demente. isto é, do homem cujas faculdades intellectuaes
e men taes são enrra quecidas mais ou menos.
E' um termo generico. comprehendendo muitos estados, desde
a exliinccão e altera cão das faculdades mentaes até ã ausencia e á
privação' das idéa jú tas e das noções communs aos homens sensatos.
O legislador pouco se inquieta que a alienação mental seja
innata. ou tenha 'obrevindo ao agente; que constitua um estado
permanente ou temporario, continuo ou instantaneo; o que teve
em vista foi toda e qualquer alienação mental, privando ao agente
de sua razão.
.
O mesmo Lefort, sob o nome de demencia do art. 64 citado,
colloca o idioti mo e aq uelle, que nascem privados da razão; a
i mbecilidade ou alteração profunda da intelIigencia; demencia propriamente dita ou debilidade particular da operações do entendimento e do acto da vontade, caracterisada pela f.erda da memoria
e aboliçãO do pen amento; a mania, delírio gera" variavel, applicando- e a todos os objectos, revelando-se em uma palavra por um
movimento rapido e confuso da idéas, a impossibilidade de encadeiar
o. pensêLluen tos, tendo uma idéa fixa, a mono mania, ou desvio da
razão parcial c não geral sobre um objecto e não obre tod:)s; a paralysia ""eral, revelando em . lUL manifestaç50 os s:ymptomas da demencia, da mania e imbecilidade.
O que a lei exige, dizem Clul.Veau et Belie, para tirar ao aO'ente
toda a responsabilidade, é que eja clIe attingido de uma moYestia
mental e quc e sa molestia tenha sido a saz gra\'e para suspender 011
destruir a sua vontade; importando pouco que a perda do pensamento eja llb olnta ou incompleta, sendo sufliciente, segundo o
mesmo texto do codigo, que o réo não tenha gozado de Sllas faculdades momes ao tempo da acção,
Assim. logo qlle a debilidade de suas faculdades é tal, que nece. sariamente exclua a vontade no agente, é evidente que o deve
justificar como a sua privação completa.
Outr'ora e comparava os somnambulos aos dementes: donniens
{nl'ioso C1iq!~ipal'abatul' - ma a sciencia prote ta hoje contra isto
e assim a lei sendo, porém; certo que a vontade do somnambulo é
bastante incerta, e na duvida o accusado deve aproveitar.
Diz HoJfbauer (medicina legal) que os sentidos do somnambulo,
sendo surdos, a mór !Jarte das impressões, todas as suas faculdades
estando paralysadas pelo somno, a excepção daquelIa que se acha
actualmente em exercicio, não se póde dizer que o somnambulo obra
com a mesma reflexão e o mesmo discernimento como no e tado de
vigilia ordinaria.
li. perturbação, que elIe ex perimenta, os accidentes a que é exposto, . e vem a ser dispertnclo bruscamente. provão que não obedecia
antes senão a Uilla sorte de impulsãO machinal, não tendo realmente
o conhecimento das suas acçõe . O nosso codigo, como todos os que
conhecemos, em pregou o termo generico-Ioucura ou demencia parecendo in util que a lei lhes e uma usul'paciio sobre o domínio da
theoria e da applicação dos textos, definindo o· termo ou indicando as
variedades que a theoria e a pratica as. ignalão no e. tado de loucu-
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ra; pois são pontos de facto que o exame especial de cada negocio
póde só esclárecer. (Haus.)
Os surdo -mudos não podem ficar impune, quando commettem
crimes, por isto que têm elle. o soccorro dos outros sentidos e a educacào, que póde supprir os defeitos provindos das faculdades intellectuaes, menos de envolvidas.
10:' o caso de se não determinar a priori a loucura. bem como, no
estado de certas molestias, como a raiva, febre cerebral, catalepsia,
hypocondria.
tle a acção criminosa se completou na ausencia da razão moral
ou da liberdade, o agente ni'io é l'esponsaveI. Se a molestia não occasionou senão uma injtabilidade e susceptibilidade. extremas, e, ~e a
desordem só affectou a emibilidac1e e não a razão moral e a liberdade.
subsiste a imputabilidade, diz Ortolan, bem que possa ser diminuida
a culpabilidade.
A paixão não é uma causa de escusa, como o diz Lefort, por
quanto. mesmo violenta, não tira ao homem nem a sua razão e
nem a sua liberdade moral, bastando isto para. constituir a culpabilidade.
Haveria grandes inconvenientes cm su tentar que as paixões
são alienações passageiras, excluindo a. culpabilidade, senJo quasi
em todos os casos a impunidade do culpado.
Alguns dos interpretes da sciellcia medical professiIo que na monomània póde não haver senão um desvio parcial la razão, e que
todos os aetos, que O monomaniaco P08S;L praticar fóra de sua I?aixão dominante ou de sua idéa fixa. deve conservar eill direito Civil
sua valtdade, em direito criminal SLUL culpabilidade, - .:u .. i>:lller,
medicina legal dos alienados - Pinel, molestia. mentaes - sendo
que Magnin diz tambem, que a. idéas exclusiva do monomaniaco
são mais relativas ás paixões do que ás faculdades intellectuacs.
Logo, as faculdades intel1ectuaes do monomaniaco não apresentão nenh lima desordem, e no entretanto é elle al'l'astado por uma
inclinação irresistivel e levado por um instincto ccgo a talou tal
acção que elle reprova. Obceca.do por idéas de roubo. dr. incendio, de
homicidio ou suicidio, que em V~\Q rrller de.svial', _cutin 10 todo O
horror de semelhantes desejos, não obstante a "ua vontade é ven
cida, e sem motivo. sem interesse, rouba, '!ueima, ma.ta e derrama o
seu sangue. (Pinel, alienação mental do.' alienadoR-(iall, funcçõe. do
cerebro - lIJarc, consulta medico-legal para H. COl'nier.)
Os ma.gi trado~, nc. te C;'l"O, como em tantos outros, além das
luzes do homem da arte, dl:!vcm procurar s,Lbcr : 1", illtel'l'o:.;aoclo O
mesmo Í11dividllo, 20, examillando 'IR c<1rta.s que escrcveu, ~1°, ob.:ervando-o. sem que o mono!naniaco saiba, ,*0, illda~atldo das pes~oaR
que o conhecem e informando-se se na útillilia proxima cxi tem ou
hou verão alienados.
O que importa é a prova da loucul'f\ no moml:!nto da acção.
A loucnra sendo uma exccpcão e consti tuin lo um estado anormal, o accusado, deve provaI-a, s"l!Jundo l,-osSi; mas o juiz, sc a prova
é imperfeita, não pódc esquecer que, na duvida sobre a razão do
accusado, segue-se a absolviçãO.
Se o louco não é l'espúnsavel por seus actos ao ponto de vista
criminal, deve seI-o pela reparação civil '?

45
Pothier, Delvincout, Favart, Zacharire, Toillier, Proudbon, Mel'cadet. Sourdat, su tentão pela negativa, dizendo que se o facto succedido por falta, negligencia ou imprudencia precIsa de discernimento, o loucos furiosoR e insen. atos não são responsaveis.
AIO'uns autores, porém, são de opiniãO no sentido de que o louco
não podendo "'ofl'rel' uma pena, os Reus bens, comtudo, respondem
pelo damno causado. (Merlin, Carnot e Legraverend.)
Abstemo-nos de apresentar algumas das idéas de Mandsley sobre
a especia, porque eria tornar esta nota demasiadamente longa, contentando-nos em chamar a attenção dos bomens do fÔl'o para o seu
belli silIlo livro - o crime e a loucurll.
Ahi serão encontrada Idéas profundas, sensatas e praticas, sendo
um livro cuja leitura deleitll. pela amenidade e philosophia com
I'(ue é escril)to. (Vide a Uev. do Dois Mundos, de 15 de novembro
de IS'iG e l~ de outubro de 18/7.)
(58 c) 2" ediçãO. - Devc-se propÓl' no caso deste paraO'rapbo não
se o réo commetteu o crime em momento de allucinacão mental,
mas se o réo commctteu o crime de que é accu ado em e "tado de allucinação mental; e se o jur.y reconhece que o réo commetteu o crime
de que é accu 'ado em I ucido in tel'l'al1o. de conformidade com o art.
61 da lei de 3 de dezembro de 1841 e 3(j9 elo reg. n. 120, de 31 de janeiro
ue 1842. Aeordão da re1. de Porto-Alegre de 26 de junho de 1877.
(58 d) 2" edição. - Dcver-se-ha elar curauor ou interprete a um
mudo assa "ino, que resi tio áprisão?
.'orá elle culpado, ou c. tal'li no numero daI'( uel1es que são contemplados neste § 2°? -19 vo1. do Direito, pago '112.
(58 e) 2" edição.- Intelligencia de te parag-rapho, no 21 vo1. do
Direito, pago 69. Acordão ela re1. de Purto-A legre de 24: de outubro
de 1879.
Versa elle sobre a despronuncia de uma mulber considerada louca, porq ue ao de pois de um a as,inato praticado por ella Onarrara
a sua sogra, tendo em seguida um accesso de furor.
(58 f) 2" cdicão.- E' de n. llG, de 21 de marco d 1817, o avo
scguintc:
•
•
'c Em additamento ;,0 aviso de 23 elo conente mez, declaro a V. S.
que o exames u que procedão o medicos da policia no in,dividuos
recolhidos ao as·do de mendiO'o c suspeitos de alienação mental,
devem ser reduzidos a auto p;ll'a C1'\ ir de baRe ao processo, pelo qual
cabe ao jui:w ele oq)ltãos Vel'iJicHr o e ·tado d~ incapacidade dos mesmOB individuos, 1l0meur-llIcs curad r e providencial' a respeito do
destino delles, na fórma d:t disposiçõe legaes que regulro esse
assumpto.
cc Tn.es exame. eráo feito~ perante o juiz, precedendo accordo
quanto aos dias em que del'ão tel' IUO'lIr. A.s 'iOl ficarão obviados o
inconvenient 1ft falta tic medicos de que se queixa V. '. e o da ne·
cessidnde de dois cx;tmcs dislinctos, como a~é aqui efn.zif\O, um pela
policiftl' outro por e". e j II i:w. Vcl'i li cado o estado de demenchl e
quando o alienado não tenlut falllilift que dellc se encal'l'egue, nem
. eja possivel fazeI-o admittir no hospicio de Pedro II, poderá. continuai' a cargo do asy]o, mas á disposit;ão deste juizo, - A.ssim deverá
ser entendido e cumpl"ldo o aviso supracItado.
O av. de 23, a qne se refere, mand'l que continuem a ser feitos os
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§ 3.° Os que commetterem Cl'imes, violentados por fOI'ça
ou por medo irresisti veis. (59, 59 a)
exames aos suspeitos de alienação mental :pelos medicos da policia
e passando-se os detentos á disposicão do Juiz de orphãOs, sámente
qu!tndo f?r .indispensavel nomear-;e-Ihes curador, por terem bens,
cUJa admllllstração deve ser acautelada.
(59) O juiz de direito deve propôr o quesito relativamente ao
facto que motivou o medo irresistivel.
(Acordão da relação da côrte n. 3,'102. de 21 de j unllo de 1861.
Tratava-se de um llomem que havia assassinado sua mulller, encontrada em adulterio, aUegando-se medo irresistiveJ.)
(No mesmo ~entido llfl o acordão da mesma relação n. 3,5Gl.)
(59 a) 2" edição.- Por força e medo irrcsistiveis. Será a força
.
ph'ysica'l
Seria rigorosa uma tal exigencia, porquanto lta especie em
q ue a força phJsica ni'io é aprecia vel senã,o por sou. cffeitos morae",
sendo numerOEa~ as e. pecies.
Sabe-se q,ue o constrangimento ph.ysico é o que se exerce pelo
emprego da força material; e o moral, o que re 'ulta Quer da ameaça
de um mal mltis gra ve, no ·ca.so de recu..a á execução do cri me, quer
da pre<:são de uma pes~oa fJue tem autoridade sobre O agente.
Deve-se, comtudo, ter em vista que nem sempre a a.meaça páde
produzir um etreito tão extenso, sendo preci o que o con. trangimento seja tal que a eUe se não tenha podido re!'i, til': vani ti'1lloris rxcnsatio non e 'l, dizia a lei romana (L. 1840, ff. De reguJ. j ur.) melus UIlLte'l1l' '/Ion
van'i hotninis, sed qld mer'Ílô el 'in hom'inem eonslanliss'ÍlHlIIl1b cadal.
Mu:prt de Vouglans (Leis criminaes, pago 31) exigia que ore·
ceiofó~se ju,to e fundado sobre cousasgraves e capazes de fazer
impressões assaz forte, para que o homem o mui firme fOs e abalado, e é o que ensinão Chaveil u et Helie.
,E' necessario, além di. to, que o autor do facto tenha a temer
um mal presente. uma execução immediata das amoaças que lhe erão
feitas. Ameaças cujo eífeito não se deverá produzir senão ulteriormente, e por conseguinte sem ser certas, não con, tituÍl'ão um constrangimento sufficiente pl1ra atrastar a criminalidade - Chaveau et
Helie - L. 9, cad. De his qu.i 'l:i aul melu: Eu rlll.maq ui, princ. do direito
da natureza e das gentes. tom l°, pago 243, -Livingston, cad. of.
crimes and punishments, art. 10 - c1)d. prussiano. art. 19.
A julgar-se que o constrangimento, bem CJ.U6 não sendo irresistivel e nãotenclo sohre a vontade a influenCIa omnipotente de que
se vem de faUar, em lugar de ter um caracter de e cusa, será sunpIe. mente a circumstancia attenuante do ~ ,/0 do art. 1 .
Fsta distincção já se fazia na antiga juri prudencia: Qui delinqu-il
non eoaelus absolllle: diz Farinacius (qurest 91. n. 24) sed conditionaliter ptmílur aliqtUb pl13na extraordinaria, q'!tía vull delinquere, el sic aliqtw
modo concuss'Ít vol'unlcbs l'icel coacla.
O art. 71 do cad. peno belga falia em com..trangimento por uma
força á qual não se páde resistir.
No relato rio á carnara, diz Roussel: a lei proclamaria toda a
forçá moral á. qual SI} niío páde resistir como um meio de escusa ~
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Uma tal declaração. eman:1.l1a do legislador, oJt'ereceri~ algum
perigo, abrindo a porta á impunidade.
I
Kuccede, muitas vezes, que um crime tem a sua origem em
úma influencia moral sobre a irrisistibilidade da qual se partilhão
0,5 avisos.
Não é sem motivo sério que o legislador de 1810 servio-se da
palavra - constrangimento - para designar a força maior, propria a
formar urna e. cusa.
Com efi'eito e tl1 palavra não exclne nem a forca ph:rsica. nem
a psychologica; i to é, a força ao mesmo tempo ph:rsica e moral;
exprin;lindo o estado da ausencia da vontade livre, na qual O autor
do facto se tem ltchado, qualquer que sejan cau a.
Mas, como esta mesma palavra, abraça em sua generalidade
todos os CIlSO po iveis de justificaçflo ou escu a, O legi lador julgou conveniente ajuntar: constrangido por uma força fi. qual não
póde rec::istir.
egue- e que a forca moral deve apresentar de irresistibilidade,
que se as. emelha á força phy, ica, de modo que essa força dev~ ser
aprl:ciada menos em sua natureza propria do que em eus cfieitos
sobre a vontade do agente, a qual para sei' justificativa til'a toda a
liberdade.
Os termos empregados pelo legislador criminal-força e medo irresistiveis, equilibrão-se de modo a receber uma significação preci a,
arra tando para O autor de um facto declarado crimino o pela. lei e
que quer se justificar pelo con trangimento, a nece, idade de provar
que a vontade ha sido ab,olutameute e completamente privada de
toda a liberdnde. e que portan to o acto não ana ta a re pon abilidade.
A'responsabilidade, diz Bel'tauld, lição 5', sendo a consequen ia
da liberdade, a penalidade não poderá attingir senão o aO'ente verdadeiramente livre; e na realidade dQS cousas não é livre senão aquelle
que póde e abster de vio!fll' a lei, por uma coragem de abnegação
acima das forças ol'dinarias e razoavelmente apreciadas da natureza.
humana.
A lei não impõe, ob pena de um castigo ocial, o heroismo ou O
martyrio.
,'uscita-se a que tão e é Lefort que a propõe. parecendo-no ter
aqui cabimento: se o homem que. levado pela mi, eria e a fome. occulta e rouba o. alim6ntos. póde invocar O fa 101' do art, 64 do codigo penal francez, que t011l com o no so analogia?
Posto que a affirmativa ten]la sido su tentada, pen, a o mesmo
Lefort com Fau. tin Hélie que a solução contraria é 11 unica verdAdeira, apezllr da maximll: necessitas ?ton habel legem; qlwd non est licilnm
in lege. necessílas {acil licitulIl.
dem contracliccüo a fome e a roiseria são circumstancias attenuanteso que e devem levar em conta, porque póde se crer que o réo ni'lo
se teria entrcgado ao crime. , e não fõsse impellido pela nece, , idade a
mai. cruel - a fome.
Porém declarando-se O a.gellte não culpado. se reconheceria que
as regras da justiça moral têm o seu limite e suas excepcões. ao mesmo
tempo que e daria a muito culpados uma escusa diffici1 de contestar.
Demai ,o al't. 64 não reconhece nem na miseria, nem na fome. a
força irresistivel susceptivel de justificar o agente. Esta for~a maior
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§ 4. o Os que commetterem crimes casualmente no exercicio ou pratica de qualquer acto licito, feito com a tenção
ordinaria. (60 a 60 d)
deve provir de um facto exterior, de uma impulsão estranha ao agente do delicto. (Lefort citado.)
Estas considerações têm tfl.nta mn.ior força no nos"o pn.iz, onde a
miserifl. e a fome encontrão sempre uma mão caritativn. que e e tende pfl.ra ali vial-as e no caso de uma caln.midade, mI.'. mo de uma ecca,
que é uma cousa horrivel e compungidorfl., fi. pratica. do crime não se
deve á miseria vcrdadeirn e sim aos maio audazes, q ue e prevalecem
de umfl. occasião para exercer mais de publico fi. profissão do furto.
O miseravel, o que tem fome, pede por in. tinl:to, o homem habituado á preguiça, e. em nenhum sentiment0 de honra, - furta.
. Mas, se porventura. O desgraçado que não tem () meno)' recurso,
sem os meios de trabalho P. O auxilio de uma mão protectora, nas
agonias da fome, apan11a aq uillo com que a deve matar, como punil-o?
Seria cruel, tanto mais quando o facto e c!l'L em um paiz invaclido
por uma especie de incendio que se chn.ma uma. ecca.como a uo Ceará
em 187'1, não havendo outro recurso senü.o fugir do centro para não
• morrer á fome, porque ahi faltárão os meios de tran porte e os genero.
deixárão de eXistir para tantos, aliás que antes da granue calamidade
gozavão de certll. abastanca.
Em casos tão excepcionaes quem tira o que apanha á mão para
matar a fome e de sua rnulhel' e filhos, n1iO póde commetter um crime,
porque fl.S faculdades estão obliteradas, e a vontade desappareceu
de todo.
Carnot sustent.a que em caso como este a absolvição é um acto
de justiça ri"'orosn.
Póde resultar u forca ilTesistivel de llmaordem do superior ao
militar?
•
Pensa-se que não, por isto que, se o militar deve obediencia ao seu
superior hierarchico; o homem não se deve reduzir nunca ao papel de
·lma..ptira machina, de instru mento puramente material, sendo que a
sua consciencia tem sobre elle direitos, que não se lhe póde rirar.
E diz Dalloz. que o militar deve em r(;gra geral presumir legitima fi ordem que Ibe é <.ladfl., mas "e essa ordem fôr evidentemente
criminosa, cremos que o militar poderia e deveria mesmo recu~fl.r a
. ua obediencifl.: se não ba direito contm direito, não é menos verdade que não ha dever contra dever, pOI'que nüo póde . er um <.leveI'
servll' de instrumento ao complemento de um crime.
A submissão que os filbos devem aos seus pais, a que a mulher
deve ao seu marido, têm um limite necessal'io, e e. te limite é a distinccão do bem e do mal, do que é permittido e do que não. O pai
não t~m direito de exigir de sell filho, llem o m~rido de sua mulher,
umn. accüo que a moral ou as leis probibem. Em tal caso, o mho
(em idade de discel'?imento), bem como)a mulher, devem resistir e
recusar a obedlencla.
.
(00) A relação da côrte, em acordão n. 6,176. de 9 de outubro de
1868, annullou umjulgll.mento pela razão de não ter o juiz de direito
formulado o quesito relativamente a e te paragraphb, como foi requerido pela defesa; isto é. se o crime fôl'a commettido casualmente
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na pratica de um acto licito feito com a tenção ordinaria, entretanto
que, se fõsse julgada provada tal circumstancia, importaria a absolvicão do réo.
• Este era escra70.
(60 a) 2· edição.- Segundo Jousse, que interpretou o direito romano, o homicidio pummente casual não se pune, não sendo acompanhado dc ncnhuma falta nem imprudencia, não se devendo uma
rcpar:l.ção ei \"iI.
Farinacius diz que-o llOmicidio ca ual é aquelle que não resul ta do dólo e ne 111 de nen b uma falta do q ue o com metteu.
E' simple. e. ta h vpothese de nosso corligo, desde que os termos
. ão bem l)l'eci.·os e não. e cogita de nenhuma questão psychologica.
E' seguire. e a lettm da lei, con iderando-se em todas as suas hypothcses, porque, faltando uma dellas. o crime é imputave1.
E' necessario que haja a casualidade, o exerci cio de um acto licito
e uma attençtlO orclillaria. Faltando um destcs req uisitos, em parte ou
no toclo, desappal'ece a impntabilidadn, para haver o crime.
"'e o homicidio foi praticado, ou se as feridas fÔI'ão feitas involuntariamente. pelo etreito de circumstancias infelizes ou fortuitfls,
por uma de . a. cau. as impossiveis de prel'er, quando não ha nenhuma imprudencia on ncgligencia dft parte de seu autor, esse homicidio casual é um aeciden te e nunca um attentado, sendo tão
e ·trnnho ii vontade qnanto a pos 'ibilidade de e .preyenü·, não havendo por isto um crime.
e a morte 1'e ulta de um divcrtimento ocioso, illegal e perigoso,
O que mata CO!1I111 ette u lU lHJ micidio illegal i nvolunta rio, não sendo
um simples accidente; por i ·to que o homicitlio, por infelicidade. é
sómellte aq Illlle que c cOl1Jmette fazendo'o que é permittido e sem
fi menor intcn~:io de fazer o mal. (Dalloz, Repert. palavras, crimes
contra as pes. oas, n. 1\)9.)
(60 b) 2· edição.- O art. 10, & 4°, do cod. crim., e 19 dalei n. 2,033,
de 20 de ete01bro de 1 ~'71. Vide um estudo no 13 vo1. do Direito,
pago ..fi2.
Notas 55 d - e 6ü a.
(60 c) 2· edição.- E' do acordão da reI. da côrte n. 495, de 13 de
j ulb o de 1811:
H.ela.tado o ftlito, declarou o Sr. relator que julgava improcedente a appella~ão, porq ue a f:tlta. que se allega,va por parte da j ustica,
de nüo ter- feito qucsito sobre fi casufüid:l.dc do facto e só sim da jú tific:tLiva l:t c1 rcsa., não imporLanullidac1e substancial do julgamento
perante o j ur,)', em vista das rcspo ·ta.. de te, tendo. ido salvaguardados o. direitos da accusacão e c1:t dcfe a em fa'.;e dos autos.
O Exm. SI'. promotor tlaju. tiça opinou em sentido con~J'ario, dizendo que levia julgar-o e n. appeIJac1io procedente, porque o juiz de
dircito de proprío arbitrio deixou de fazer O qucsito da casualidade,
nnico em quc. e. ba.eava a defe"'a, sendo quc só por li 'potbe e havia
aJlegado a.i 11. tificabilidndc; e assim, por se nüo ter feito O referido
quesito, veio a dar-se infraccão de lei, c por isso. em re.. peito e bomenagem a esta, elIe, como orgão autorisado da justiça publica, pugnllva
pela proceJencia da appelIação.
De diversa opinião é 9 Sr. desembargador Xavier de Brito, O qual
C. CRnI.
6
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Art. 11. Posto que os mencionados no artigo antecedente não possão ser punidos ,os seus bens, corntudo, serão
sujeitos á satisfa(;ão do mal cansado. (Gl)
demon..tro.l que. se o juiz de direito apl'csentasse os dois quesitos
simultaneamente. poderia IUduzir O jury em contradicção nas respostás, reconhecendo ser o crime comillet,ti lo casualmente e ao lDesmo
tempo em propria defesa. o que tornaria impossível a sentença abso]utoria ou condemnatoria; e em todo o caso o quesito da defesa reconhecido pelo jury innocentou o réo.
Não vê mfracção alguma de lei, porq ue o art. 61 da lei de 3 de
dezembro de 184], que leu, ordcna que quando d réo n.presentar em
sua defesa um facto justificativo, o juiz o proponhlt ao jury. e assim
se cumprio.
Final1l1ente, que em su:t"opiniflo O jul(~amento foi feito conforlne
a lei. nill) havendo pretel'içflo de forUlula substancial. .. endo que
afinal o advo!:J:udo do réo, no debate., havia s6mente in::;istiJo naju::;titicnbilidade da de~esa.
U Sr. desembargador Bandeira Duarte diz que li. mis.. ão elos tribunaes não tem por fim s6mente snlvaguaràar o. direitos dos nccusl1dos. mas tambem os da sociedade e da justiça puulica, e por isso
abunda nas idéas <.lo Sr. promotor dltjustiça, julganelQ procedente a
appellA.çiío. porque o juiz ex-prop)'i/} motl~ omittio o quesito da casualida<.le.
O Ex.m. Sr. promotor da justiça insistio nas suas i<.léas.
A.final, encerra.<.la a <.li C~ti. flo, o Exm. Sr. presi<.lente recolheu
03 votoP.
Hoave empató na vot:lção. votanllo pela prot:cdcncia da nppellacão os t):'~. A.ndrade Pinto, Xtwier de Brito. conselheiro Castro
Menezes. i\!ariani e conselheiro Paiva 'l'cixeinl e peja improcedencin.
Os Srs. cOllselheiro l;onçalves Cnl11pos, AZ\1\'cdo, B::ndeira DU<lrt-l.
con~elbciro <\qnino e Cu.:tro e Baptista Li ..1Joa.
Nilo foi a wU .. a ano\'o jury; ticando at'sim sustentada a ab.olvição do appeJhdo.
(tiO d) 2' erliçilo.- Quando ~e der o ca. o deste paragrapho. o
juiz municiplll deve reClIneI' para o juiz (Ie direito nas comarcas
geraes. e c te appellar para. a reI. respectiva, na f6rma do art. 84 do
reg. n. 4, 2,1, de 22 de novembro de ]871, acol'dão revi 01' da reI. do
Maranllrlo de 15 de setembro de 1882, B:t rev. n.2.-135.
Con. titue lJullida,<.le a omi. são da palavra - cllsualment.e, no
caso deste paragrapho.
lhssim como a sub tituição d:t palavra-tenção-~or-a.ttenqão
nl) cnso do mesmo paragmpho - acordão da reI. do Rio, elc 1:3 de j unho de 1884.
(6]) Decide a revista do supremo tribunal n. 7'>708. de 15 de
maio de ]871, que, des<.le quc um individllo é condemnado. os seus
bens ficão legalmente h,)'pothecndos para a satisfação do damno que
causou com o delicto. em vista do al't. 27 deste cotlig ú ; não podendo
ser alienados os ditos bens, ernquanto o delinquente nüo satisfizer ao
offentlido o damno causado, cm favo\' de quem a lei estabelece tal
hypotheca, ficando nulla a venda dos me. mos bens a um terceiro.
E nem obsta haver o delinquente cumprido a penai pois cum-
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At'L 12. Os lou,Jos que tiverem commettido crimes serão
recolhidos ás casas para elles destinadas, ou entregues ás
suas familias, como ao juiz parecer mais conveniente. (62)
AI'L 13. :Se '5e provar que os menores de quatorze annos,
fi ue ti verem. commettido crimes, obrárão com discernimento, dc·..erão ser recolhidos ás casas de correcção, pelo
tempo qne ao juiz parecer, comtanto que o recolhimento
nilo exceda a idade de clezesete annos. (63 a 66 a)
prindo-n expiou o mal moral do delicto, quer-se dizer a offensa.
feita ;i lei e ,b sociedade; e com a sati fação expia o mal mnterial do
mcsmo deli to, i. to é. O damno causado no offendido, estando a esta
sntif;faç~lo sujeitos lUesmo ;H1 uelles que nilo podem
er julgados criminosos quando causão damno, conforme estc artigo.
(Combinae cste com o art. 21.)
(62) Vide a ord. liv. 4°, tit. 103, principio.
(Nota - f.)
(6'lj VicIe nota;;] a 22, e 50 ,\ :>5.
]JeC];Lra o a\"Í,'o d.J 23 de outubro de 1 60, n. 4.Gl, fluC o menor de
1-1 Hnno , que detlora. muluer virgem, com meno. de 17 aunos. quando Illuito so póde soffrer a pcna correccional de;;te artigo; e outro
sim, que, qlU'l.nto ao dotc, o mn.ior de 14 annos e menor de ]7 está obrigado n sati fazel-o integralmente.
({H) Diz O a.viso n. -ti' , de 1'1 de outubro de 18;33, que um menor
de H anno!', (jue coml11etter um crime ina.fia.ll~aveI, não tendo sirlo
pre I) em illl.grantc. póde sel·o depoi , antes me. mo de pIOnuuciado
nos termos do arL 17:') do codigo Llo proce;::.. o criminal.
Tendo sidl1 O erill1 commetti(lo pelo lI1enor ante. de completar
1-1 ;1llno: de id·\l'le. deve ser punirlo de conformidade com este artigo.
visto como o juiz tl:llfl tle attender para O e;;bldo elo menor nll. epoch:t
do crime e não na rIo julgnmentoj não podúndo infiuir sobre 1\ natureza do delictlle d:J. pena Il. circumstancia. de ter o lUenor pa sado á
idaLle de l± annos. por callsn de demom do procesRo.
(65) Concorda COm a dou trillfl do Il.viso acima o ~lcordão na revistn n, ],88,. sendo reC0rrente Candido Lopes de Olivcira, quando diz:
que dllve-se attendcr á idade ua epocha do crime e não ')la do julgamento.
( (1) A relac:iío ln côrte, em nCOl'dão D. 1),965. de 29 de novelnbro
ele 18G7, ~nnullou 11111 julgnmento pela contradic"ão na respo!'ta a
e te (juesito, porqlle, dizendo-se: Cjue a rp obrou sem discernimento,
nccrl:lscent:t-se, Cjue commctter:l (1 crime COlll fl'<lu<1e e, em plenc) conhecimento do mal e dircda inteu(~r\O de O praticar. de que re;::ulta
confll 1\0 tal, f[ne imp .rlr. conhecel'-se >L verdndeira intençüo do jul'Y.
"Em um artigo publicado na rel'ista-o D'i,.ei!o - 15 Lle rlezembro
de 1875, TJng, 550, - se formula a pergunta: que pena se deve nplli
Cflr no inrlividuo (ju commdl"u um (~rirne COIl1 di ('ernimento, sendo
Ul~n()r dJ 1·\ annos, porém jul;;aelll q tando tinh;t mtLis de IT? .
Attelldendo-se para a. epocba do crime e não para a do j ulgamento, como m ui racionalmente interpretão a lei, o aviso n. 4'18, de 17 de
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CAPITULO II
DOS CRUfES JUSTIFICAVEIS

Art. 14. Será o crime justificavel, e não 1:erá lugar a
punição delle: (67 a 69 b)
outubro de 186~ e o acordão de 5 de abril de 1865, na revista n. 1,838:
e ao que se dispõe no art. 13 r,cima, que dá o arbitrio no juiz de ter
o réo menor recolhido até 17 annos, quando obrOll com di. cerni·
mento vê-se que, na hypothese sujeita, como conclue o artigo, nenhuma pena lia a impô.r-se.
(66 a) 2' r:dicão.- O illusti-ado autor da Gazela hwidica, no \'01.
11, pago 185, publicou um estudo com rela.ão a e t.e artigo, e será
bom lei-o.
.
Notas 55 a -;55 b - 55 c-55 d.
Vide um estudo no Direito, 21 voL, pags. 5 e seguintes, que a. -im
se inscreve:
Para que o réo maior de 13 e menor de 1-1 anno possa ser j ulgado isento de tOlla responsabilidade pelo juiz formador da culpa, D~IO
carece. er provada a casualidade do facto. O discernimento rio meDur
é q ue precisa de prova, e, verificado e11e, ao mesmo j :tlz cabe proceder de accôrdo com este artigo.
Intelligencia dos arts. lO, §§ l° e 4°, o 20, da lei n. 2,03;3, de lt>71.
(67) Os crimes do art. 14 do codigo criminal são só da competencÜl
do jury.
(Art. 20, 2' parte, da lei n 2,033, de 20 de etembro de ]811.)
,Já assim era na pratica, segundo os avisos e a oruãns da" notas 18 e 21.
(68) A relacão da côrte, el11 acol'dão de 9 de fevereiro de 1855,
annullou um julgamento, por não provar se o concurso sJmunaneo
de todos os requlsitos que o codigo exige para a justilieabilidade
do crime, embora se decidisse em quesito anterior que era ellejll"tificave1.
(59) Os criminalistas citados anteriormente tratão da ma.teria da
justificabilidade do crime como do caso da legitima. defesa; vide e pecia1men te Ortolan. obra citada, p11g::;. Hi6 aI il, e Bl'iand c CIJauclé
Manual de Medicina Legal, 7' edIção, de 1863, pagi; 271 a 272: A. Morin,
obra citada; Molénes, obra- Ilumanidade nas leis cl'iminaes - pags.
145 e seguintes.
(Vide nota 109.)
(69 a) 2" edição.- E' nulJidade não se ter feito fJuesito dajustificabilidade do crime, quando cio intel'l·0o'n.torio cio l'éo con .. ta ter. icl0
allegada em defesa. Acordão da relacão ele S. Paulo n. 142, de 11 de
dezembro de 1875.
•
(69 bl 2- edição.- Constitue nullidade a irregularidade do que ito
sobre a justificabilidade do crime. Acol'dãO da relacão da côrte n. 488,
de 24 dejulho de 1817.
•
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§ 1.0 Quando fôr feito pelo delinquente para evitar mal
maior. (69 c)
Para que o crime seja justificavel, neste caso, deverão
intervir conjnnctamente a favor do delinquente os seguintes requisitos: l°, certeza do mal que se propoz evitar;
2°, falta absoluta de outro meio menos prf\judicial; 3°,
probabilidade da efficacia do que se empregou.
§ 2. ° Quando fô!' feito em defesa da propria pessoa nu
ele seus direitos. (70 a 70 b)
(69 c) 2· e ição,- O réo, confes. ando nos interrog-atorios, e as tc tem unhas do Slllllnlal'io, depondo que elle fôra o alltor da morte de
nm individuo, pOl' 1D0tivos de honl'll, isto é, p r ter tido rela~ões illicitas com fi, mulher dello réo, o cl'ime não é justificavel.
E leve >;01' llbrnettic!o n julgamonto novo, o mesmo 1'130 absolvi(lo p 10jlll'Y, tendo este reconheoid a justificativa do ~ l° do art. 14
do cocl2go criminal. Acordão da relação do Recife de 27 de agosto
cio 187 .
(70) O aconlüo da relac~o da côrto n. 7,816, de 2·1 de outubro de
1873, precuitlla: que a circul1lstancill de ter sido commeLtido o crime
om àofesll pl'opria, não sondo aproveitada como jllstHicativa, deve
,'01-0 como atteuuanto.
(Yillo nota 60.)
(70 l!) 2· odição,- rim. 'I:Í l'epcllcrc l10n cst injurirr.
A defe. a pes oa'! não snppôo o ,lireito de atacar, e tão sómento
de. u garantir de um ata lUO vioJento ou . ubito, quando não lia
ontro mClO d~ a ello. e subtrahir,
O direi o de defeneler a sua existencia, q nando sériamente amoaçUl!a, c natural ao homem, senelo anccionado por na consciencia.
Cícero o erigio em maxil11ft em sueli curo o por MiJon.
A lei rOffiftna foz um axiomft de direito natural e o dige to o in·
scre\'en no fronti. pi cio ele SUft loi ,
Quod quisquc ob lulelan cO?'plJri sui recera, jure recisse exislimul'ul'.
A e te re"peito não ha divergoncia entre nenhum do oriminali, ta. antigo. o moderno~.
E' oerto que a ciyilisag:io moderna tem procnrado restringir O
o.'ercicio de . e direito, por via da jll. tiça repre.. iva, a multiplicidade do,; lueios de q ue a polioia dispõe para facilitar o soccorro, mas
não condemna o principio e nem o poderift. Mndo como é aceito
p la boa rftz[lO e por conseguinte pela civilisfwão de todos o povos
Ileliantado', porq ue sería absurdo e tal elecêr em ah"olu to q ne O
homcm !';empre cncontrar:í. o SOCCOI'1'O da sociedftrle, cluando atacarlo .
. E' neoes.'al'io qUIl seproeuchão as trez 'ondi)it:. que O cad go
eXIg-e cautelosamente. parecendo Cjlle na CXPI'Il. sÜo - direito!>como mllitos ent,cndem, se comprelleude ft propritlc1.1cle.
..
QUlzentmos qne a re,pelto lJotl"e-se mal:; preol ão, no llltUltO
de evitar interpretações abusivas; s'nc1o que o instincto da conserva9ão da vida será sempre mais vivaz e energico do qne o da
p1'Qpnedade, que se não póde considerar de necessidade absoluta, e
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Msim pensavão Puffendorf-Mnynrt de Vonglans-Cnl'not-Le Sellyer- e Chaveau et Helie- succedendo, porém, qne os interpretes da
lei romana, sem o apoio de nenhum texto preci 0, estenrliiio a excepção á vida e á propriedade; Si s'U·scipie.nlem 'I'es tua inlel'(ecisli - e
poete-se citar Farinaciu:'\ -Grotius - Barbeyrac H Bentlia.1ll - e diz
Dalloz q ue esta opinião ficou isoln.dn, porq ne o hOlJ1icid io ou ferimento não achão ju, tificação senão no caso cm que o individuo
que os COIl1Jl1etteu foi :1mcn.çado em sua pessoa e existencin.
A respeito d~l defesa do bens, que se deve entender dos direitos
de que falln e te paragrapho, ha o quer que sejl1. de vago, quando a
perda dos bens não é, eOlllO o ,Iiz IlI~-ard d'e Vouglans, comparavel
á, vida, que é irreparavel, não havendo proporção entre os bens e a
vIda do que se matasse para os conserVl1.r, não, endo de uma necessidade absolut:l a def~sl1. de uma propriedade, por isto que ao depois
de ter cedido á força se póde perfútalJ1ente, (',01110 o observa Nicolini
(principias philo~ophico: e pratico, de direito penal, tntduCçãO d<:
FlottarJ:, recorrer álei para perseguir o ladrão.
Os ultrages ,í. hon ra, as inj urias reaes, como uma bofetada, não
collocarião a pessoa ultrajada em a, tado de legitilll:1 defesa, como o
disse Faure, no seio do conselho de estado: o cidadão que repelle um
ultrag-e gravQ e mata ou fere, não é senão para vingar nllla iujuria
e punir o homem que o ofrendeu, e o poder de o punir não póde
ser senão confiado á autoridade publica, e, cm toclo ,'aso, seria contra todas as regras deixar o of1'enclido consti uir se juiz cm 1'ua propria cansa.
E' comtudo uma nttenllante a do ~ 4° do art. IS.
Esta distincção era consagrada pela lei (Omaml, que não admittia o cll1lJrego d;l forc:a, ,en flO-ob tnlcl(~1I1 cOI'}Jol'is,
No caso de defloramento, ou de tentativa delJe, tratando-se de
um desses ultras-es, aos 'llla s, segundo a palaVl'a de Seneca, a morte é pnlferivcl, sendo o pudor para a Il1lllher tão precioso como a
vida, não se tratnuelo cle um'l injuria de que e po. sa obter mais
tarde n reparação inteira diante da. justiÇll, porqne é uma. mancha
que coudemlla toda a. vida. d'l "ict.ima -illaxi1lle Cllm t'i?'gil!i/llS t'e!
c(~stiloscorn~pla?'(st"'lni /tempo,sil,'e:1l C'a O tal. qlleri:\Jnos dizer, que
escriptores como Grotius e Plll1:":ndurf collocoio sem besitação a
conservação do pudor no cnso d defesa legitima., e assim pensão
Housseaud de Lacombe - Jousse- Farinacius- CÍ1avea.u et Helie-e
Daloz, dizendo que: esta il1terpretaçüo deve ser seguida hoje; sendo
que a legitima defe,,~l não d.)\'e ter sómcnte por objecto a Illesma
vida da pessoa atacada ma- tambcm a defesa do seu corpo: ob Ut~
teicLllt corporis sni.
E a mulher que luta contra o homem que procura satisfazer
ne]]:1 as suas paixões pela força, não se acha em estado de Jegitirnrt.
defesa?
O perigo, em todos o, cnsos, deve, er actual, necessario e imminente, qllanclo só ~e tl'ata cle repdlil' a força pela forç~l, e o direito
de defesa.· nflo começa, enfio quando o aggre. SOl' a.vança com o
designio manifesto de feriI', cessando, quando o ataque foi repellido e
o perigo passou: ·JULbll/. solwn qlÚ vim 'in(cl't (eri?'e concedilwr, et /toe si
lnend-i dunla3;ut, non et'ia-m ulciscclldi causa (aclnll1 sil. (L. 45 Ad lrg.
Aqnil, et L, 4, De vi ct vianll-, l"ulTendorf e Cicero, Orat. por Tnllio.)
E' necessario, diz Ortolan, que a aggressão seja injusta, aliás não
existiria o direi to de repellil-a: assim, o malfeitor, que a força pu-
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blica persegue e quer deter, não se póde dizer em estudo de defesa
legitima....
Um ponto mais difficil é de snbel' contra que sorte de perigos o
homem está autoriSlldo a assim clefe~lder-se.
Será só mente contra 11m perigo de morte ou contra qualquer
perigo de que o a;!gre SOl' o ameaça, quer no seu corlJo, em seu
moral,. em seus direitos, cOll1pl'ehendelldo-se mesmo os (ireitos puramente pecunillrios, que não re peitão senão á fortuna.?
A affirmativ:l gemI é constante, ta.nto que o atarlue sej, injusto,
em qualquer desse~ direitos, sendo pl'eenchidas todas a, condições
de que se h:l tratad o aq ui.
:'-ião é neces,'ario esperar o aggres. 01' e Putfcndol'f estabelece o
caso de um homem que vem obl'e mim com uma espada. pa.ru atl'a\TC. sal'-me o corpo. S01\1 tc.J1' lugar pam me refuO'iar, podendo em tal
conjUl1ctul'll de:carrc.Jq-ar-Ihe Ulll tiro de pistola ante que o agS-l'esSOl' e, tcja ao alcance lle tOC:H-me com a , ua espada.
(fr<)tius en, in'l que é permittido matar aquelle de quem Sd teme
Oataque, mas Putl'cllldorf e I3arbej'rllc achão com razão IlItti perigo. a.
uma. doutrina tI ue peJ'lllittis, e o 110m icicl ia por prevençlin, pa I'a q ue se
a aumittis'~ em uma, ocied:1dtl convenientemente org:1ui atia; por
que lt lei 'xclu o pcriO'o longiqllo, bem como o perigo passado,
(Juando o roubu é eommlJttido com vlOlencia pebt força e pes~oas
armadas, a seO'ul'llnça tia pe soa é em pel igo; e esta acha· e em e. tado
do le,;iti ma. defesa para I'epollir O ataq ue.
Não lia indemnisnção no caso de legitima dere a permittida pela
lei natural c po, itiva, emborA IJx.cedendo, com um novo !!olpe. os
meios de defesa, quando o primeiro poz o ag-gl'cs..or em estauo de
não prejudicar, pela l'aZilO de ter-se em conta o tenor do ag-gredido
o o movimento irI'esisti"el que o lll'l'llstnva, e Il.!':im ,e d cidio pdo
tribunal de CIl. , ação cm I. ranç:t, em 19 de agosto tle 1817; mas e:ta.
d cisão ó combatida por Clul\'eau et Helie. que e ~poia Ult opiniãO
de I<:lI'inacius, Menochius, Jousse, M;tugill, ?llerlin, Carnot.
Elllbom a de!'e a de si seja permittida com a autorid:lde da lei,
não 'o 'egue quo soja exclusiva ue t"d;t:t falta, sendo po :,;ivel que
o agente, exercendo es~e direito, . eja culpado de ilUprudencia. e pl'ecipitagão, niJo proporcionando a defe. a ao ataque e daudo golpes, cesando a aggre, no.
ria opiniãO do, antores é l1ecessario que a aggres ão seja injusta,
violenta, presente (J futura, fazollc1<l corrar 11m pOl'igu immiuonte, ao
qual se (Iuer subtrallir. porque, p:t·, ado o perigo e prodnzido o
mal. ha, ómen te h"'al' dc I'ecol'l'el' à ju. ti .a, 'endo essencial q ue O II. o
da fo:'g:l, eja neccf<sal'io, i:;to é, IIll0 a po. ::;O;L :ltacatl:t 111\0 di!"ponlm de
lIutro moio do S3 deft:lldcll', sendo ['ecluzid:t a fazer uso d:} sua propl'ias
forgas, para. OppÔI' tllna re istellci:l.
E a po ibilidacle d:L fug;l exclue a defesa legitima? ~luitos criminalistas e entre outros Lefol't, nlio O Crcelll, salvo vindo a aggl'essão de u 111 homem pri Vil. o de razão.
Se a pes:-o:t atacada não C:1e sobl'e o agg['es 01' ,enão ao d poi
que O~ g Ipes cessão, 011 quando o aggl'es, 01' se afasta, é uma vingança e não defesa.
A nece siclatlc torna ju ·t.ificavel O homici lio cnmmettido por
uma pessoa que, no caso de perigo immil1ente para ella e uma outra,
salva a sua propria vida, causando a morte de outrem.
Talo caso citado por Blackstone, em que duas pessoas se ampa-
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§ 3.° Quando fôr feito em defesa da familia do delin~
quente. (71)
Para que o crime seja justificavel nestes dois casos, deverão intervir conjunctamentc os seguintes requisitos:
1", certeza do mal que os delinquentes se pl'opuzel'ãO evi~
tal'; 2°, falta absoluta de outro meio menos prejudicial;
3°, o não ter havido da parte deHes, ou de uas familias,
provocação ou delicto que occa ionasse o conflicto.
§ 4.° Qllando fôr feito em defesa da pessoa de um terceiro. (72 a 72 b)
rão ue uma taboa de salvação mui fraca para dois, lançando UlUa
dellas a outra ao mar. (Nypels, 3° vol., pago 233.)
A unanimidade de votos, de que falla o l1rt. 17, g 4°, da lei de 20 de
setembro de 1871, exige-se nos crImes commettidos em defesa propria
não só a respeito do quesito principal, como ainda~ re peit() de cada
um dos trez quesitos que o cornpletão. Acordãu dft relacão da Baltia,
de 3 de novembro de H:l'i:i. (12 vol. do Direito, pago SOl.; •
(70 b) 2- edição.- Do dever da conservação e do direito ú. ex istencia deriva o direito da defesa: vim v'i 'I'epellel'e, dizem com razão os
j urisconsultos romanos, omnes leges, omniague jU1'a pel''I1tilttl'nt... na7l1
aclvel'sus pe1'icnlum nal1walis ral'io per1'llilti/. se cle{t-ndere. (L. 45 et 4, D.
Ad legeln

aql~iliwnt.)

O homem atacado, que não se póde defender senão matando ao
seu adversario, deve mataI-o.
A lei da sua conservação lhe dá o direito sobre o que o assalta, e
sobre os que serião, por _ua vontade. um obstaculo á ua salvaçrlo.
Ma como se não defenue senão para se con:ervar, e não póde
levai' a defesa mais longe do que exio-e a conservar}ão, porque - diz
Bartbole-o direito de e defender, não provém da injustiça do aggressor, e sim directa e immediatamente do cuidado da nossa propria conservação.
Ninguem tem o direito de . e defender se não é actualmente
atacado, sendo que todos os direito' ce:são no momento em quoS e
estti. em segurança, como o ob en'a ·Pagé. de l'Arie~e; Illas O uir ito não dura enão emllllallto eontinúa o at~quc. diz Altl'en,.
('iI) Deve-se suppô r que o cri 111 e com mettido em dcflJ. ;L d,t hOll1'a
está. coroprehendido neste: 3° e anterior: e quando não concol'l'em
osrequi. itosexigidos é uma circum-tancia attenuantedo§3 n doart.lS.
(72) Vide art,s. 209 a 214 deste codigo.
('72 a) 2- edição.- A lei. diz Bertand, presume bem da dignidade
humana quando acredita que os homens de coração não poderiiIo
ficar frios e impassiveis expectado1'es (le nm ataque, de que um de
seus stlmelhantes poderia ser victima.
A lp.i não detém e não o de'veria. por isto que semelhante devotamento, longe de ser contrario á boa ordem, pócle contribuir para a
sua manutencão.
A intervenção não é, de certo, um dever exigivel, mas é um direito, cujo ex-ercicio deve-se encorajar.
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Para que o crime seja justificavel, neste caso, deverão
intervir conjunctamente a favor do delinquente os seguintes requisitos: l°, cel'teza do mal que se propoz evital'; 2°, que este fosse maior, ou pelo menos igual ao que
se CUllSOU; 3°, falta absoluta de outro meio menos prejudicial; 4", probal)ilidade ela cíticacia do que se empregou.
Rcputél.1'-se-ha feito em propl'ia ~.1efes:1. ou de um terceiro
o mal causado na repulsa elos que de noite entrarem ou
tentarem entrar nas ca ::ts em que alguem morar ou estiver, ou nos edificios ou pateos fechados a ellas pertencentes, não sendo nos casos em que a lei o permitte.
Ha, liz Ortolan, no SOCCOi'rO a ontl'em no meio de uma luta uma
apreciação delicada a fazer, quc em mil casos para Ul?- demanda a
maior clrcumspecção,
Doi .. bomcn .. e.. tão em luta, sendo um mais fraco do que o outro,
parecendo que van ':'llcculnbir. Que partido ides tomar? O do mais
fraco? QnclU lOS diz que não é clle que é assassino, o aggressor violento, o roubador. e que não vos presteis a auxiliar contra Ohomem
que usa, do seu direito? .
.
O q ne se c\cI'ci'azer de melhor, em caso semelhante, é a intervencão
no intuito ele fazer ce;';$,ll' n luta. mnntendo em respeito os dois, até
que n autol'idac\~ cscla.rel:a o., factos.
Mas se a pcs,oa. está' bcm e cla.i'eci l::t "obl'e e~ta difficuldadp, de
facto. so:: . abc-f'c Cjnela (o o injn:::t ng'Q'I'c '01', e quem. e mantém
cm c:;ta.t1o de Jeg-itil11:l, dc ·u. a, dar auxilio a c. te. em falta da forc'l
public,t que é aURcnte ou Il1sufíicient , é um direito. um dever moràl,
um acto de no1Jre cOl'll,g'elU e de sociabilidade.
,'egunuo JOllS~;O: este principio de humanidade, creando pelo
perigo um laço de fraternidarle entre todos os homens e um dever
d ~OCCOrr()r ao q ne é il.mea.~atlo de uma aggressão inj llSta., ora. já procla.mado no antig-o direito.
E' um bello movimento, diz Benthnm, afluelle qne nos faz esq necel' nopso P31'i 6 lLi;:;on.l para corrcr aos pri mei roo gritos de
quem é ano·n.. Llndo por um p rigo.
AI i nllo deve enfl'aque er esta generosa :llliança entre a coragcm e <lo hUOlil.nid:llle.
N entretanro, a lei rom'1llll, não havia cntendido o bcneficio
desta excepção, senão a defesa rlc si ou a dos seus (if. L. l°, ~ 4°, Ad.
lug'. l:ol'l1. de ·iear.) }.1:15 os doutores tinllüo feito entrUI' neste circnlo os amig'os, Of; hospedes e os vizinhos. (Ba.ldus, Darthole, Jul.
Cl:1.l'l1s, Fnrinacius; ..:endo hoje geral [L lei.
(72b) 2' erliº,'lo.-Aju..tificativa da. ultima pa.rte do§4°donrt.
1·1 do codigo criminal cstá dcpendente dos requisitos estabelecidos
pela lei prtra a llcfesa de ter eu·O.
Tr:Lt.al'ldo-sc d·) ele ·e:;:)., 11~1O devc ser a.ceita como aggrav,mtc a circu01.:tancia de superioridllde elD arma. quo não foi procnra.la de proposito. - Acordão cla relaçiio de Onro-Pretode 22 de fevereiro de 1884.
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§ 5.° Quando fôr feita em resistenci~ á exeCUçã? de ordens illegaes, não se excedendo os meIOS necessal'lOS para
impedil-a. (73 a 73 13)
('i3) Combinlle este paragrapho com a ulti ma parte do art. 142 e
com o art. 143 deste codigo.
(Vide Moleres, obra citada, pngs. 520 e seguintes, e nota 114.)
Pode-se conhecer trez gráos na resistencia - diz Mauricio Block.
A legal, q ue se serve de. toc\os oS.llleios de direito. , I':m um e tado
constitucional se chega aSSlln mfaUl velmente a eu fins .... sc el1es
são justos e hopestos.
Infelizmente, o exercicio desta re istencia não é facil, e. para
realcal' : é nrcessario ; ]0, ser-se governado pela razão e não pelas paixõe;; 2°, conheeer as leis de seu paiz; 3°. habitar um paiz em que o
eS):lirito publico se ache espalhado por tod'ls as cla!'.:se. da sociedade
e e este espirito publico q ue conduz cada cidadão ~i defe·a do sen
direito. estabelecendo entre todo; uma estreita. olidal'iedale. contra a injustiça praticada para. com cada um delles. ~. ainda este es·
pirito publico, que garante a mdependenc,a das elelCões e que asse"'ura a liberdade do individuo. não recuando diante de nenhum e. for~o e nenhum sacrificio.
• O limite da resistencia legal. e acha escripto nas leis .... indo- e
m/tis ou menos longe, segundo os paizes.
A resistencia passi va. q ue é ~ ynonymo da desobediencia e consis~e.em uma força de inercia invencivel. como opposiÇão a ordens
injUstas
.
Temos em terceiro lugar a resistencia violenta, que comeca pela
insul'l'eicão, e vae nté á revol ucão, se é victol'losa.
.
A re-sistencia violenta não .~~ senão um meio extremo que raramente é necessario - e pôde ser que nuncfl.. nos estados constitucionaes - por isto que alti existem as vias legae' no intuito de obter
11 repamção dos aggravo .
.
A resistencia violenta tem ainda. O inconveniente de atil'llr
aquelles que a exercem em um desconhecido, que os dominará
necessari amente.
Nunca uma revolução violenta se manteve nos limites previsto,
e é possivel que os males que ella aca1'l'eta excedão aquelles que se
propunha a destruir.
A resistencia violenta deveria ser reservada para os ca. os dc
legitima defesa.
('73 a) A resistencia opposta á execuçfio de ordens illes-aes, uma
vez que se não excedão os meio necessarios para impedIl-a, é um
direito ou uma simples permissüo?
.u;' um direito essencial e impl'escendivel; ó um direito natul'lll
de defesa consistente em repellir, segundo Ros. i, a forca pela forca,
isto é, o direito de repeli ir o ataque actual e imminentê.
'.
A l'esistiJncia opposta áquelle que investe contl'a a minha viela
ou propriedade, ou que expede uma ordem illegal. fundado na superioridade de gráos hierarch ico . é um direito que nào póde depender de uma concessão ou permi.'siio do poder publico.
O direito de resistencia é o cOl'ollario do dever de obediencia, que
não suppõe extrema ignorancia daquelJe que obedece, como diz Mon-
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§ 6." Quando o mal consistir no castigo moderado que os
pais derem a sens filhos, os senhores a seus escravos e os
mestres a seus discipulos, ou des;;e castigo resultar, uma
vez que a qualidade delle não seja contraria ás leis em
vigor. (74 a 75 c)
tesquieu, mas que não prescinde de certas restrições, como queria
Bacon.
a Inglaterra a opinião que predomina é no sentido da resistencia á ordens illegacs.
E tal é a. abedoria dos tl'ibunaes daquelle pai7., que, diz Delolme: o. juize ás vezes fundão suas decisões em talou tal acto de
re, i tel] ci a.
() no, so leO'isllldor criminal consagrou estes principios do modo
o mais perem ptorio.
As im, o at·t. 1-12 do codigo criminal torna responsaveis pelo
abll o ou excesso que commetterem os que executarem ordens
iJlegaes.
r. o ILrt. 1 mdeclal'a quaes cs a. orden".
I': a8Rim ve-.'f: qlle. yntl'c nós, a resistencia é um direito e não
UIl1:l ~ilJlpl('s perlllisRiio.
(Vidc. expenelelldo estas ieléas, umn. beIla di sertação no 0° vol.
elo Direito, pago 22.)
n;~ b) 2' edição.- O auxilio de outra pe~soas quando. e haja de
re i til' á execuçiio de ordcn illegaes, importa excesso dos meios
neccs. ario parA. impedil-a. Acordão da reln.oão da Fortaleza. de l-! de
dezembro de I 75.
•
(71) Devem o enilore ab, ter-se de ea, tigos exces."Í\·OS e limitar- e para a corre çiio de seu. escravo: ao meios aconselhados
pela justiça e huma.nidade e ao que pCl'luitte este llnragrapho.
(Avi. o de 11 de novembro de li:l35, ord. do liv. 5°, tit. 00, § 1°, e
resoluções de 20 de abril e 20 de julllo de 1751.)
O mini. tro da justiça, cm aviso de 1 de junho de 187-1, mandou
re:pon abilislu a UIll juiz de direito em razão de ter condemnado
a um individuo no minimo do art. 201 do coeligo criminal, quando
devera ahsolvel-o, ú. vi. ta da d :ci. lio do jury dedarando que o' CD tiO'os infligido' pelo me 'mo individuo a um seu escravo fórüo moderados.
(';5) Declara. o an o de 25 de nf)\,embro de 1852, que tendo algum e. cravo df:'polsto em juizo contra seu sen!:!Or. e exi tindo razões
para suspeitar-:e que o ,enbol' do me!,;l1lo c:::er;\\'O estú. di po to a
~b\lsar do direito conferido pelas leis dc ca, tig:ll-o moderadament.e.
prd ndendo commctter ~ll:tllTI crime. deverá Il re pectiva autoridade: no aoLo de lhe entregar o e 'cravo obrigai-o a assignar termo
de se~urança.
(Vide nota 87 ao art. 16. ~ 6.°)
A relaeão do Maranhão. ln acordão ~e 5 de janeiro de 187'5,
decidio: qúe o senhor quando, castigando ,o seu escr:l.Vo, produz
nelle ferimentos comprehendidos no art. 201 do codigo criminal,
póde ser querellado pela promotoria pública e para este fim deve
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ser o escravo considerado miseravel. na hypothese do art. 1J0 do
codigo do processo criminal e aviso n. 283, de8 ele junho de 1873.
Esta questão vem bem r1iscntitla no 7° vo1. do Dircito, pag .
341 a 354.
Em sentido contrnrio e com bon. fundamentos se vê umjulgado
n. 6° vo1. da Ga;;eta Juridica, pago 282, e basêa-se na reyista do upremo tribunal de 22 ele agosto de ]866.
O Sr. Perdigão 1Ifalheiros no ~ 3° e nota 20 de SU:l obra - Escravidão no B'l"azil- citando a ord. liv. 5°. tit. 36, E\ l°, este paragrapho
do codigo criminal e aviso de 11 de novem bro de 1 35, é pelo casti·
go moderado, sem incorrer em crime, comtanto que não seja contrario ás leis em vigor.
E assim deve ser, emquanto exi til' csse grande ma] quc se
chama a e cravidão, esem o que. e veria tantas veze' a de,'ordem
e a desobediencia no lar dome. tico.
(75 a) O art. l°, ~ (i0. clfl.!ei n. 2.040, de 28 de setembro de 1 71,
e art. ]8 do dec. n.5.135, de IR de noyem bro de 1872, dizejTI : cessa
a prestação dos serviços do!; tilhos da . c cravas ante. de a.tting-irem elles a idade de 21 annos, se por sentença do juizo criminal
reconhecer-se que os senhores das mãis os maliratão iuüiginclo-Ibes
castigos excessi vos.
(75 b) 2' edição.- A lei romana do morlo o ml1is barbara e uni o
entre todos os povo" dava o direito de vida e de morte ao pai sobrc
o filho ou e~cravo. A le) das doze taboa. assim e ex.prime; cndo libCl'is, jus vitm ac nccis, VC'/l'lblJ1, dandiq/lc pntcsta ci esta. (L. DOí'e tab. L.
11 D.ele libcr et postllUln.) De appal'ecellcsleelireito 11 .. ,1,.· .. " ""m
os progrcssos da civilisaçno. ficando o llc uma coaC1;llU l!H)Jv;;.lhl.
O art. 129 do direito commul1l al1cmã::l dá aO pai o direito de
correccão e o de fazer deter o filiJo em uma casa de COl'l'eccfto.
O ·codigo civil francez, art.3i5 e se!!uinte:<. dá ao pai" o direito
de deter o filllO incol'J'igi"el, sentlo nUll(':t menos le nm mez, e o
filho tem meno" de]5 annos (art. 3/0) e dessa. idade acim't até seis
mezes (art. 'i'i'i) , e 1. to de combinarão com a autoridade 10c:'11.
E' innegavel que na primcira' idade ela vida. n:l adole. ccncia,
é preciso a luta com as paixões nas entes, e dar-lhes lima dil'ecçi'lo
nobre e util, devendo o pais. neste intuito, elllpreg-ar todo. o sells
cuidados e a sua direcção, do que dependc f:. felicldaáe Oll não da yida
inteira do filho.
Na Inglaterra, a lei estab Ieee o poder su fficien te para con ter o
filho na ordem e na obcdiencia, permittindo (L conig-!I-o razoavelmente quando elle menor (Blackstone. Ii\'. l°, ch. lU). Dcve-se llütar
quê a jllrisprudeocia :mtiga. em ~eral, fazia, como a no ~a lima c1istincção a respeito do castigo mais ou menos moderado, tolerando as
faltas ligeiras e não p·.lllindo senão as gr:wes; rerúcl'arc po slln~, modo
non excedan~ c(bs~'igationis terminas, alioquc de C:&CeSRII, ]11111 iatn7'. (Menochius.)
O filho não podia queixar-se cm ,iustica senão no caso em que
a violencias exercida.' sobre :t fHla jlC,'SÔ:l ti,·es. em um cal acter
grave. (Fa.dnn.cius, rI u::cst. lOfi, 11. ]3.)
No tribunal de cassa.cão, em Fralll"l, se decidio em 17 (le dezembro
de 18.1\), que e.sta clistincç50 dev~ ser 'seguida ,linda ho,ie,. POl:quu se
conCIlia perfeltamente com os dll·elto. de correcção da leI C1Vlr, com
os da potencia paterna; mas é sámente o direito de corrigir, não
sendo dado o direito de exercer sobre a pessoa do filho violencias
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máo~

tratamentos que ponhão em perigo a saude e a vida, sobre-

tud·> a respeito daquelIeR filhos. qlI , em razão da fraflueza da idade.
não podem nunCll. eI' culpados de faltas °Taves.
O me.. mo Re deve dizer a respeito dos tutores, meRtres ou senhorc.. ddRdJ que o a. tio-o JI,iO 3xcede nem os direitos de uma correceão merecida. nem os lin ites da moderacão; sendo de outro modo.
se o casti"'o degenerasse cm vjolencia". feridas ou mãos tra ta mentos.
Xo entretanto, é certo que os bons exemplos ão a melhor escola de edueação. c a honm dos pais impõe .. empre ao filho, em todas
a. cjreumstancias, que eIle>; completem o seu dever. O marido como
cidadi:o e chefe de família, e a mulher como espORa fiel e. ubmiss:l., e
deste modo Re evita o casti~o fj ue. no C:180 de rebeldia e indocilIdade,
pódc "er empregado com morJeraciio e amor.
Que O filho cncontre a autorIdade unida ã justiça e saiba conheceI' e'ta e amaI-a, e que de. d o primeiro dia o filho não ouça senão
nobres preceitos e não veja senão nobres acçãe.• e de antemão será
pr paraJo contra o vicio, fi ando-lhe o ulllor da ordem cm lembranço. da familia, porque foi a \·l'.ligiàO que eIle bebeu no Ler"o.
O;) c) 2' edição.-Por ste parfl::;rapho. art". 4° e 5" deste cod., e 89
do cad. do pl'Oc.. e de vantlce, presump ão dc que o escravo não
é cou 'a, como J;larece a muit,L '''ente. A cou:a quer physica quer moral, nunca é sl1.leito ou agente de direito., endo sempre o objecto
dcllclõ. (~~ --te 7G ele Coelho ria R.ocha.)
O escravo tem familia, ponpe uio póele er ..:pnrado o marido
eh mulher. os pai.' dos fil1.Jo , ahi certa idad:, COIllO sc cc ns a 3'l'a
110 art. ,lo do dec. n. I,()\)5, de 1:- de setembro de 185\). o art. 4.°,
7°,
da. lei n. 2,0400, u<J 28 el setembr de UnI. não ob. tante Dchar-se j,í, eX,lmdo nos LL. 3~l dc delict. e dict. 41, ~ 2" de ld". lib. 311 c. comlltullia
tllríus!]llC e outra.. que tem rOI'l;a de lei patria pela retira estatuida
na de 1 de ago to de 17(H, ~ 1·.
O e 'cravo adquire um peculío para i, como da lei D. 2,0·LQ, de 28
de. ctembro de 1871, aI't. 4", ~. l° e 2°, e arts. 48 a 60 do dec. n.
5,135, de 13 de nO\'embro de 1872, e o direito romano já o con. illentva livre, me mo pam com o cnhor, como do § ::37 elo . '1'. Perdigão
MallICiro .
O escravo pócle seI' t . temunha em juizo. (Percim e Sou7.a,
nota 4ft/.)
Punmte a lei penal, diz o mBsmO Perdio-ão l\1alheiros, o e cravo sujeito do delito ou ao- nte delb não é cousa, é peR!".oa, na accep)'io
1at do ermo, é um ente humano, um homem, igual 1 ela natureza
ao' outrns homen<.; livre, RCII ,. 11Iclltanle..
RI, ponde portanto pcssoal e dircctamcnte pelos delicto que
commctt:l. o que foi elllpre. em qUI' tão.
O sllnhor não 1Jóde exigir do e c cn1VO O. er\'ÍC:0 dc furtar, Oll matar. ou dalllnificar Oalhcio; porque u art 4" d ;:te cad. o consideraria
nutOr l'c"pollRavel do crimr;; e nem pôde O mC.m
enhor ('xii1:ir ai·
gum "cn'ico ilJicito ou immor:11.
AR Rel'j"iaR, diz aiuda Fenligão ~lalhciros, n.utoriRl\Q O c cravo
a' reg Ilel'cr r: li c o RCIl hor o vl:Jld; . c nn. til car;o, uum como no de q uererem os scnltorcs vendeI-os por vin~all~ia, pndia a innaueladc de ". Benedicl:o com pral-os para libel'l ar SI: 1'Ô:-:. 'em irmãos (prov. em resol. da
cons. de 20 de marco de 1688. - Prov. de 27, de setembro de l'i79, e
circo n.263, de25 d'e novembro de 1852.
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CAPITULO III
DAS CIRCUHSTANCIAS AGGRAVANTES E ATTENUA 'TE::; DOS CRIMES

Art. 15. As cil'cumstancias aggravantes e attenuantes
dos crimes influirão na aggravaçuo ou attenuação das
penas com que hão de ser punidos dentro dos limites prescriptos na lei. (76 a 77 a)
.

Secção I
Art. 16. São circumstancias aggl'avantes: (18 a 79 a)
('16) A respeito das circumstancia. ag-gl'n \'au te,' e atteu uantes,
vide a Gaze/·a JUTidica de 1873, n. 28, pago 22:~, e 2U, pago 2:31. Sobre o
maximo de uma pena, llonneville, Melho1'alllcnlo dcts leis cl'iminaes,
2° tomo, pago 528.
(ti) Vide art. 63 de tc codigo, e notas 12:>. 12\), 249 a 2:)0 a.
Não deve haver arbitrio, qua.ndo se tem de nvalia.r circumst~1.n
cias; por isto que não ha ne te codigo nada qLlC o antoris.!, h;w"I\do perigo em pr-sal-a. seciundo o criterio de cn.d;~ um. lUuit.a,' \'eZlJ,'
sob a impres ão de momento. que exclue toda a calma; sendo "erdade que a lei criminal deve bns6ar-se em regras certas c fi.xas. nu
intuito de evitar os abuso. r[ue são sempre prJjndiciac,; (lIL:~nd(), c
trata da applicacão da lci. Está subentendido que O juiz não eleve
aceitar os absurdOS e contradicgões, que se dão tan tas \'CZJ.' n;\s
re~postas do j ury, e :í sua b"la critica e re:fiexllo C3 be apreciar o
caso, segundo o lJ.ue está doutrinado ne, tc al'tigo e no U3.
(77 a) 2" edição.- A" circumstancias attennantes e an-n-ravantes
dos crimes Dã') se avalião pclo seu Dumel'O; poi uma só attenuante determina a condemnngão no médio. po ·to quc em concurrcncia com muitas aggravanGes - rev. do sup. trib. n. 2.4.39. de 12 le
julho de 1882-e ac. re\'. da reI. de Ouro-Preto, de 25 de julho
de 1882, na rev. n. 2,269,
(78) O supremo tribunal, em revi~ta n. 1,616, de 8 de outubro de
1859, annullou um julgamunto, por ter-se considerado circulllstancia aggravante facto que por lei assim nilO é qualiticado.
E' nuUo o julgamento f'Juando Sll olDitte o quesito sobre rirculDstancia aggravante. allegada no libello, embora o promotúr publico
tenha elella desistido.
(Acordão da relacão de S. Paulo n, ll\), de 10 de agosto
de 1875.)
,
•
(19) O lTIP,smo supremo tribunal, em revif'ta D.l,60G, ele 3 de
setemhro de 1859, já tinha annullu.do um julgamento, pela mzão de
considerar-se como aggravante uma circllmstancia constitutiva.
(79 a) 2" edigão.- A's circumstancias aggravantes que constituem elementos para a classiticacão do cl'Íme. não se attende na
aggravação da pena. Av. de 1 de fevereiro de 1855. ~ó admil'a a
duvida a respeito em cousa tão comesinha e de primeira intuição.
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§ 1.0 Ter o delinquente commettido o crime de noite ou
em lugar ermo. (80 a 83 c)
(80) Diz o Sr. Ortolan, qlle a noite é sempre uma circumstancia
aggravante em certos crimes. embora não procurada com o fim de
commetter o crime. E faz ~ c.ste re'peito judici<2sas considerRç.õ~ em
sua obra - Elementos de D'tI'ctto Penal, ~~ 846 a 8uO, pags. 349 a 3;)2,
( 1) Esta agqra,,"nnte não se conforma com as attenuante, do,
§~ 3". 5°,6° e 8° ao art. 18. Teste casos a noite é uma circumstancia
acciden tal, sem algu ma influencia a re, peito da moralidade do acto.
( 2) A reln.ção da côrte. em acordão de 26 de ago to de 1864.
impoz a penA. de um anno em vez de 41/2 ao appellante, accllsado
pelo crime de ferimento grave (art. 205 deste codigo). entendendo
o tribunal que a noite, unica cil'cuOlstancia aggravante reconhecida
pelo jury, não o ern., ]Jela razão de não ter sido procurada pelo n.ppellante, que commettem o crime inesperadamente. Assim decidio coutl'a O voto de trez de, embargadores.
(83) Do mesro::> modo dccidio este tribunal nas appellacões ns.
3,258 e 5,377.
. •
O supremo tribunal sustentou a me, ma doutrina em revista
n. 1, 90, que é a da nota 87 e vide-a na 2- parte.
(83 a) 2' edição.- A lei entende por noite todo o intervallo de
tempo, entre o deit:l.r e o levant,\r do sol.
E' noite uma meia hora ante do levantar do sol, mnda que o
dia seja apparente. (Decisão do tribunal de cassação em França. de
2tJ de novembro de 1 00.) Porém diz Carnot que a noite não comec:a
realmente enão ú. hora em que os habitantes do lugar estão no u O
de rilcolher-se em suas habita.õe a entregar- e ao repouso.
A noite em todo o ca o é o espaço de tempo durante O qual o
01 fica sob o horizonte, sendo que. quando se truta de crime, é necessario que a escw'idão comece ll. fazer com que o objectos uão
sejão observados seciundo a sua verdadeira imagem.
E é certo que, para nós, especialmente, maxime con, iderando- e
o dia como unidade da medida do tempo, que sendo campo to de
2-! hora" a noi te é, neste sen tido, urna líal'te do dia.
E e, ta decomposição em dua partes, uma de luz e outra de
tréva" é muito apparente para que não seja a primeira di vi ao que
toq ue ao nosso espirito, e é assim por toda a parte.
Os romano;; fazião a divisão pOl' outro modo. Assim. a hora do
meio-dia, 7 hora" desde então, milrCnVl\O meio do 'dia, de ondc lhe' veio
o nome: media die. Mas, apezar de;;ta. distiucÇão, quando o din era
dado, se designava por ahi o eSpaço comprehendido entre o meio
de uma noite e o meio da. eguinte : more 1'omano d'ies a mcdia ?lacte
'i1wipil, el scqucnl'is nocl-l:s media parte {iwilul'. (L. 8 ff. Dc (e1'ics.)
Ao depois a divisão se adoptou cemo hoje, de 24 horas, sendo
q ue as 1;.>, horas do dia COUl)ça, ão ás 'i horas da manhã, c as 12 da
noite ús 7 horas da tarde.
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§ 2.· Ter o delinquente commettido o crime com veneno, incendio ou inundação. (84 a 84 c)
Esta circumstancia não depende dlt intenção do delincluente.
Dil-o um artigo no Di['eito. 10 vol., pago 673.
E no tribunal da rela.ção da côrt , em ...são de 26 de junho àe
1 n, quatlo dos. ('u. membros se oppnzel';lo ao rllCQllhllCilllcnto
desta cireum tancia, qut: Ó dcye ser aUenclida fJlla:l'lo procurada
para á sombra della fleRr impune o réo, c no cns em casual. por
isto que o facto criminoso começara por uma rixa que se foi azu<lando pela noite adia nte.
(83 b) 2' edição.- Lugar erl11o.
A lei não poderia dar ulJ)a explicaçii.o precisa a re. peito. dependendo estaeirculUsbneia, IUuitns n:zes. do eritefio do Jl1lzes, pai'
Isto que os lugares os mais frequentnrlos podem-se aehlll' ermo" e
vi ce-versa, . endo por isto relativa a solidna e dependente de circumstancias. da faLta de SOCCOl'l'O e da presump.ão q:1e e. tes cheguem mais ou menos promptn.mente, não sendo llceitavel a doutrina de Destri veaus:., de q ~le todo o at'lq ue li, noite deve-se considerar
como feito em lngar solitario.
Ha uma decisão dos tribunaes frnneeze: de n de julho de ] 8. 8,
declarando que: é pelo destino do lugar que se deve reconhecer qu
é ene solitario ou não. publico ou não, e não pela cil'cum taneia dc
ser no momento do ataque frequentado ou não.
Nos termos de nosso codigo, e no nos O paiz. poue-se precisar
melhor, porque !la lugares não habitado. e nem frequentados. na
auseneia de todo o auxilio; e nesta: condições, sendo ermo o IUoar,
necessariamente dá se a circumsLancia aggravante.
(83 c) 2' edição.- :-Ião lia l11111idadc absolutn. em 1'111'01l'C[' nO'p"imeiroquesita,quetrnta dofuctoprií!cipal.qulJ.tiio .obre acir 111l1stancia aggravante da noite.- Acordfto da relaçúo do H,lJcil'e de 17 de
novembro de 1882.
Apezar desta decisão, acbo conveniente q ne o quesito ela noi te
seja especial, aliás poderá trazer confu fiO.
(8J.) Não agf!:ruva o crime na ]lypotLJcse elo art. 102 dcste codi"o.
pela razão de ser constitutiva.
(81 a) 2' edição.- Os romano. exprin ião com energia O seu !tOl'ror para o homicídio commettido com o veneno, e é por i!';to que
di se o imperador Antonino - plus cs! hamincm e.tl ingllcre vcneno qlla IIt
occiderc gladio. (Cod, liv. 9, tit. ltl. L. 1" De malclicns, etc.) e o 1101'1'01' se
ex.plica por certo.s crimes e. pnntoso.., de'q ue a 11 istoria conSlJl'I':t
a lembrança, e basta recordar Tito Lil'io qualldo diz que: cm uma
só noite se de. cobria perto de C~IU ellvcnenadoras, entre as damas
romanas dadas ao d ,boche.
Os romanos, por isto mesmo, punião ;1 venda. a fabricacão e mesmo a posse do veneno, mas como acto. preparatorios ao "crime cle
lJIIVen",namento, sendo necessurio que a fabricaçilO fO~se acompanhada da intencão de commetter ou favorecer um crime.
Entre nós femo. a lei prohibitiva de n. 828, de 2\:1 de etembro ele
1851, arts. 60 a 70, sendo punido o infractor (art '72) com a multa de
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a 100$, e ao duplo na reincidencia, podendo fechar,se·lhe a loja
por um a trez mlJzes.
O art. 77 deste reg. de 1851, diz que as infracções das disposieões do mesmo reg. q ue expressamente não ti verem sido eommettida' áR autoridade anit:uia " e cujo conlleeim~nto e imposição de
penas não lhes houveL' Sido outorgado. serão Julgadas pelos delecraelos de policia, com recurso para o j lliz de direito, segundo o dispo:to no.' arts. 205 a 211 do cad. do pmc. crim.
O art. 79 diz que a junta. central formará uma tabelIa explicati va das ub~tallcia veneliO~'t!'......
Tão sa,bemos e uma lnbella possa comprehender todas as especie. ,eneno 'll ,rtUe ão muitas, hoje recon.hecidas pela sciencia,
parecendo que, em caso emelhantes, devel'lll. us:u'-se d:t expressão
crenerica - "u :.J."taneias venenosas, podendo pl'od llzil' resultado fatal. qucl' perLt.cel1do ao reino Illineral, quel' ao yegetal.
1Ias o g'O\'llrno. lia prohibicão, deve. na plirase de Vivicn, conciliar as neces idades da industl'Ía, das artes e da medicina COIU a proteceiíO que se deve ú. vida do.' cidadãos, selU perder de vista que
est.} ultimo illtel'e se deve occupar o primeiro lugar em suas preoccupacões,
Ô veneno é a arma ordinaria da fraqllcza eupida, odienta ou vingativa,
E', dizião os antiO'o" a arma das mulheres madrastas, ou das esposas adultul'U, : i1fIlJiel' nOl'el'ea a·nt adl/ltera, el'go 'l:ellefieu - e pareria
que a lI1ulher por sua debilidnde-eomo por seus h:lbitos de "ida
interior, de\'eria. II1LJitO 111 a is do q.uc os homens, recorrer ao meio
p~rfiuo do en"cnenall1t.:nto; ma
uecede que:l estati tica criminal
nos revela, que o ho:n~m cOIl1Olette muito mais crimes por envenena.mcnto do que ;, 1Il ulller.
Uma. Belena JegaLlo 110:- no,;sos dia é eXllepção, aecusando uma
natu reza levad,l pela 1l10nomania homicida, parecendo ser u conseqllen ia de um;, pcrvel'. ão ph:y, iea, u2nll altemção .dos sentidos. ltystcrismo, hypflcoudrla, sobreCx.cltaltaO ou UloleRlta de um orgflo,
allucinncilo, etc,
E' UIU ente irre, ponsavlJ!, por lue obrou como Hen1'Íqueta Cornier, com a IOJica de luna OI'ganis::L~ão alterada, e no entl'etanto essa
lUulher (Segado) COl1lmetter:1. dHze-ete crime, endo dez roubo e
sdte en veneUfLmlJll to, I
Pelas leis illglezas, o envenenamento é UIU <.los homicidios os
m:lis :l roze .
E UU1 estatnto de Jorg-c III erigio 11. tentati va ddle ao uiveI do crime.
Em direito romano, bastava que os actos prepuratorios fõssem
acompanhados de uma intençflo crimino"a para constituir o crime,
tal, por exemplo. o facto só da compo. i9ão, ~a,venda" da compra ou
pos-e do veneno. QWI 'l:enC'lllMll nceundt hOIlH1lIS {ecenl, '/;el t'e'ltdide,.il,
vet ]wblleril, pteele/lll' (if. L. 3°, nd. leg, corno dc siear.)
Os commentadol'e, protc, tlÍ.rão contm esta intcrpretac:ão riO'orosa, como Balbll , nlenocltiu . Farinacius c Jous e, que conélue: ~er
neccs'iu'io reduzir O desi"'nio em a,cto, fa~endo alguma cousa que
possa tender a causal' iL lIlorte; e diZ HOSSI: concertai' o envenenalJ1ento de uma pes oa, cotn]Jnu' "eneno, confiaI-o a um individuo
encl1l're<>ad de o administrar, não é senão 'preparar o envenlJnamento, 'i'Ião havendo ainda o começo da execução.
~~~
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Esta doutrina foi consagrada em um celebre processo em França, o
da mulher Levaillant, accusada do designio de envenenar a sua sogra.
Absolvida pelo jury, porque o seu crime não era dnquelles que
o homem tem direito de punh', Napoleão I, em 1811, com o seu de potismo e do modo o mais llltl'uaro a fc!z encel'.-nr em S, Lazaro durante tl'CZ nnnos, e só llscapou á fu~a, á noitc, por meio de uma
c,.;cnd.l, por Cn.USll drlR desordens causaJas pela entrada dos e. trallgeiros em Paris, a ilO de março de 1814.
E' a verdnde de todos os tempos, que a inteução se completa
com o facto, e só desta união nasce o crune real, visivel e tangivel,
o uuico t;[ue possa attingir a j u'tiç'l dos homens.
A Deos só é que cabe sondar os cOl'llçães c os pellS'1mentos • ecretos, que se ltninhão no nosso cerebro: ao juiz da terra só cumpre
apreciar O acto que se manifesta por um perigo para o direito, ou
parn. u mn. vida, que 11 sociedade deve defender; e é tão grande fi difticuldada de estabelecer a passagem do penSllli1ento ao facto, que nenhuma lei ha determinado ainda os actos que devem cl'lraetel'i.-ar o
começo da execução, sendo ainda uma vez certo que ao Juiz Supremo
é que cabe julgar em uI ti ma .i urisdição c com perfeito conheci lJIento
ele causa os crimes intenciollaes,
:::ie o medico. porém, dá ao doente uma poção, um remcuio ou
emplasto que o mate. não cOlJlmetteu;;enão uma infelicidade, e nada
llutorisa uma acclio criminal: mas se a meClicina foi a,lministrada
por quem não tInha titulo, é um crime de homicidio ou ao menos
um - mansla,.nqhtel', r[lw ti O acto de m:ttar um homem sem inteng~lO
criminosa. mas eommettendo um acto Jllegal.
- O incendio é con.-id;lrado como crime especial em muitas legislações, porém, entre nós, é uma aggravante, quando cOIDmcttido
com delibera lo proposito e voluntariamente.
Muitos criminalistas O considcl'ão como o maior dos crimes, nüo
só pela. facilidade com que é elle praticndo, como p la 1'llpitlez espant0sa com que o mal se propaga, nmonLoando ruin:l!" e Jnultiplicando a. victlmas. }.;/]e sen'e cumo um,\ anua para o homicidio.
seudl,) u,a iu:.'trulllento podc!l'oSO de destruição e uma manobra du,
gatunos.
Em Roma, por uma sorte de lei de Talião, os culpados soffrião a
penn do ro~o, mas em lJe<:cs.ario que o fogo se tive's ateiadu com
mi fe e com designio, condição con. titutiva do crime - Qni rodes
acel'vl/.I/L que (l''Umenl ijl/.~:ta dOIlHLl1I posittLIll comblLSSel'Íl, vinctus, vtl'berat 1/.••
l:gni, necal'i jubetnl', si modo sciens pmden que commiser-if. (Gaius, lib. 4",

ad.leg'. 12 tab. L. n, iI., De inccnd. ruin.)
E' neste Se!l tido a disposiçãO do <lrt. 43·1 do cad. pen. fmncez,
menos li. penabd'lJe.
A pena do incelldio só se appliea\'a nos casos O· m:ti' gI'aVlJ~,
quando s~ O ateiava. no recinto das cidades, por adio, com o fim de
pilhag-em. e quando muitas pessoas havião succumbido. victimas dilS
cham mas.
Pelas leis inglezas é considerado crime grav6, sendo cnstigatlo
com pcnas severas, como diz nlaskstonc: - o incendio voiuntario e
preIDedit!~do em .casa eleoutrem ou dn.s construc",ões que della depeBdem, e um Cl'lme mUlto grave.
A. lei de lIlo,)'sés (Exodo, cap. 2", verso 6"), sem occupur-se da criminalidade do facto e da pena tlue merece, limitou-se em condemnar
Q incendiario os pagamentos dos objectos queimados ou destruidos.
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§ 3.° Tel' o delinquente reincidido em delicto da mesma
natureza. (85 a 85 c)

a

incendio ci, em muitas legislações, não uma aggrll.vante e sim
um crime es[ ecial, mas é uma aggravante que deveria f;lzer parte
de um crime especial pela. sua importancia e perversidade do
agente.
crilllp. d incenr1io, uizia o conde de Bastard, na camara dos
pare. em Fraoçu- é talvez aquelle que ten1Hl. necp.ssidude de uma
npreciação nova, pois elle varin com as circulrstancins que o aeompanhão. a natureza e n situação dos objectos incendiados, e com o
periO'o que faz correr a outrem.
'i'~ comprehende-se que. nos nos ós tempos, a circumstancia é
tanLO maL' grave quando o incendio, com o aperfeicoamento das
. ciencin. chi mica • póde er praticado com muito maís facilidade e
do modo o mais occulto.
- A. inunda ão. entre nós, é uma circumstancifl. rara e difficil de
praticar-se, e só· ten\.lugar quando em resultado der o prejuizo de
outrem.
() nrt. 457 do codigo peno francez trata della.
.
(8·[ b) 2' edi~ão. - E' nullidade haver-se accumtllado no quesito
~hl'<l o facto principal a circumstaJ?-cia de envenenamento, que deverta ser propo ta em q ue I to especH1,l. A.c. da relação de S. Paulo,
de 4 de fevereiro de 187ü.
(81 c) 2' edição.que se deve entender por envenenamento.
vi,lro moido não é veneno. diz uma decisão no Direito, 11 vol.. png.
730. Consultae um e tudo na. Revi 'la do dois mundos, de 15 de fevereiro de 1877, pag. 816 e seguinte..
(85) A materia. deste pal·a.~rapho tem despertado largns discussões e desenvohimeuto. detidos em obra espeeiaes.
A reincidenci<l. uüo mud,l.. é \'erd;u!e. os elementos do facto do
delicto; IDa deve ser attendida, rehltivfl.mente ao elemento moral e
ao ocial; por i to q ue revela da parte daq uelle que delinq uio .uma
1Jel'sistencia r.m infringir a lei penal. augmentnnelo a culpabilidade;
e denota um maiol' periS'0 ele infrnccão a essa mesma lei.
_
Ma.' suscitou- e dUVidas a re peito dos termos em que se deve
considerar fi. reineidencia, po:' exemplo, q llan to á especie do delictó
a cujo rc pei to nos parece claro este paragrapho. q u:mdo trata do
ria me-nu\ naturuza; endo, porém, cerno, quc não pode- e acimittir
tal <ll3'gmvnnte. ,em ulUn eondemnação, segundo os principio plJilosOl'b ICOS do no ,o codigo. e a. i lU SI: tem con '<l.0'l' ado na pratica.
E. e porventura houve o perdão do ofl'enrlülo ou o do poder moçlera.:lor, enten lemo não. e porler vacillal', quando o effeito moral e
n:'íl) o mnterinl da penfl. é C]ue deve influir no espirito do delinquente
!lO, 'l1t.i lo de]' eOllheeel'-su fi. aO'g-ravnção do crillle: li,., im como não
no,' p:ll'eee l'fl.cioll:ll. e é me. ln con traria á verdade recon lH:cida, admittil'-,'J Illll:l t,a] a;;~'l':\vante, qna.nr\o I:J delUon:-:tm li cvi(II:llcia. que a
pl'iuleirn. cond :mnaólo fui injllsta; IlIa!> i.··to elll thosc calvv. U cl'lteri(l
que eleve guiar aos Juizes e jllrarlo., eom provas robustas, para não
serem victimas de algum manejo: e tanto mais quando li. causa julgada faz certo o direito controvertido entre as partes, como na ardo
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Liv. 30, tit. 81. pr.; posto que haja sentenças qne nunca passão em
julg':\do. calDo as que. além de l1uJlas. contém inju. tiça" erro ou lesão.
como se vé em Barbosa. {L Ord. Li\'. 3", tit. 75 pr., n. 2 i e 1'I'a.tica, Civil.
do Dr. B.nmalho. tomo 20 per tol.; e mesmo porque é nece~sario, pnrl1,
que uma sentenqa firme cousa jlllg'ada em direito. que a ellatenha
precedido uma discussão lata e plena: ?'es j!bdicala c/'icillbl' qnro {tlleln
eon/,rovcrsiarl/,7/l. prommUat',:one judieis aee1jJü', qnod vcl eondelllnal ionc, vel
absoluliolle eonlingil. (Liv. 1" do D. de ·rejucl-ic.!
E tanto mais verdndeiros são estes pl;iocipios, quando é de necessidade consagrar sempre o imperio da justiça e da verd;ulc,
A respeito. porém, do caso de ter ltftvido pnra ,1 pratica do crime
manifesta provocação da p11rte do oü'tmtlido. e um:L ou outra d:1S l1Ypotheses do art. 18 deste codigo, nos parece OHI is acert:tr[;I:1 opinião
do Sr. Mendes da Cunha, que sustenh ni"lo se dever então reconhecer a nggrnv!mte; COI11 o devido respeito ao que dizem em contrario
o Dr. Brn.z Florentino e conselheiro Jo,'e Libcrato.
(Vide as Obsel'vaçõrs uo pri meiro a n19u ns artigos de~te coclig-o, do
segundo em suas Lições de DiTe'ilo Cl'úninal, lmg,'. 33-1, a 374, e do terceiro em sua obra Questões pral'ic((s do Di'l'e'ilo CI'/:minal, pags. 23 11 38.)
O Sr. Ortolan., sempre m!l 'tre nesta. materias, em os seus Elementos do Dirc-ilo Penal deve ser consulta.do em os ns. 1,119 a 1,231, afóra
tantos outros que nos são muito conhecidos.
Esta especie é muito importante. não poclenclo comtuc!o ultrftpassar-se os limites de uma simples nota, sendo o nO"50 fim tão sómente provocar pam que ::;eja estuclac1a uma. tal materin.
E concluimos diz':lnrlo: que não nos parece duvidoso, se LÍ u juiz
de direito ou o jurj' quem deva decidir ;1 respeito da reincidencia.
qunpdo é de rigor, que O seja pelo jury, caso O processo pertença ú.
sua alcnda.
(Vlde o art. 8D da lei de 3 de ontubro de 183:3, como nota 53:1.)
A cundemnaçiio antel'ior ,i amnistia não póde servil' dc base, em
?as? de nova conde'mnação. para aggravar a pena do réo, como reIUcldente.
,
Aresto da côrte de cassa cão de Paris de () de marco de IS/i.)
Não se verifica a circumst1tllcia aggrltvante do art. ](j, :-; 3", deste
codigo, quando é commettido o crime antes do julgamento e condemnação por outro da mesma natnreza,
(Decisão no '10 vaI. do Din'ito, pago 595,)
(8; a) 2' edição.- A pen:t por motivo de l'eincidencin. só se ap. plicjl. tendo sido o réo j:i coodell1u,trlo por delictb da me2ma nat'Ul'eza. Decisão no Direito, 12 vul., pago ;)~\).)
(85 b) 2' edição, - Um pl'imeiro cJ'Íllle, dizia 'fl'llil!t:lrd ex.ponrlo
os motivos dos artigo!:; do cocligo penal francez "obre a rucidiva-n['io
suppõe sempre neces, ariamente a inteira deprava.ão dHquelle que se
tornou culpado; mas II recidiva ftnnuncia habito viciosos e um fundo de perversidade ou ao menos de f'1'aCjlllna, não menos perig~Jsa
para o corpo socinl do que fi. pel'vBl'sithdu.
Um segundo cl'i:ne deve enti"lo ser punido mais pev,;rament,d 110
qne :) primeiro.
I
Os interpretes do direito rOl11all'J. dis.wl'ão: consuef,l~do cleliql!cndi
esl ciretbn~slaJ1,licb aggravandi delicltbll1 e( cleliqucnlel!1 acrius ptllniendi. (Gothofreu e Farinaciut'.)

69
Deve-se ob-p,rvar, porém, que o direito romano eXIgIa. p~ra que
houvesse reci:liva, flue o. doi.' factos que a. comtituiúo fôsse da
mesma mttu reza: Oon ltetltdillis deli'llLelld'i prrosnmptio ta·nt /l.11l in fodem
uel Silldli gel/erc mali, socns si i:t dircrw, (Fa:'in;:cius, qurest. 2:3. n. 3.)
Pelo Ilirsit rom'lno un.. ~a ,'ito dois actos para constituir esse habito d~ mltl fltzer fconS/l.c!ltdo): 'l/l.odenim bis fit (requenter Feri dicünr, porém a segund;1 recidint erfl punilla mais eVerltlnente do que a primeira: gravilloS IIlltlto [Jlmiendlls est, 'l1L'Ílcr deliqll.it qllamt qll'ibis.
abemo qu na recidint!';e revela Ulll't maior culpabilidade morltl e politic:l, ao lJle, mo tempo merecendo umlt punição Illflis graie,
ma- 1La contc~tação por parte de Carnot oure [) art, 50 do cad. pen,
francez, quanto :10 ótU6":llelltn Ile p,:l1:didadc, porque, diz elle: O ulpado, sofl:'r"ntlo :t PUlUI do primeiro crime. pltgou a SUlt dividlt. c sulhe
infligindo uma. pena mai,.; "evera. duas vezes se lhe pede contas
do mesmo facto, sendu que a, pCll>l do crime, uão podem ser fl"'gravad;u,. enão em razão das circum ta:lcias que se ll1es ligiio, faz:::ndo
um todo indi visi vel.
M:ts Hau , com Chauveau ct Ht:llie comb~tem e:te rflciocinio,
co:no lllal fundado, porque nâo é do primeiro flll'to e sim do . egundo
que a. jUli'tiça pede conta: :tO accn"fldo. maS com n.s circum tancias
qne aggr:tvão a clllpa.bilid~tde e jnstificão o flugmcnto du. pena., comt·anto qne não excccl:l. a. muditla do crime. }!;' dc..eonheecr a natureza.
d:l.:S circum, tancias a3':'ruvantc'i .. Itc;t~lItal' qUlJ (l!la;:. -o jigão ao me"mo crime, porque, J muita:- d: entl'e ellas SilO in1Lerente. ao facto,
outras c!ari,'ão de qualidadus ou reluçõ~. pe:so;le: e a.gn'l'avão por
cO::l.eguinte o'crime ou a. relac;iio ela culpabilidade do agente.
Outros, com C. Luclt: e :l'ypels, co:otlatelll a aggravação debaixo
de 01!t1'0 ponto ele I"iSt1, c diz I) primeiro, é deliciteln. a n.nalj'se dlt
recidiva pant dis crnir n. pinte da,:; cil'culUstancias sociae: e da perver. idade indi\'idnal. E' meti facil c prompto imputar ao recivista:t
falta; lIla. é iniquo tirar II ~ocied;LI.le a parte Ilne lhe cabe; e ~'ype'5
acere, centa: se a sociedadc e:-La1Jelece em principio. que uma pena.
mai. evera deve- e ao que nfio se emend·\. por nma primeira condeDlna,~ão, ella (a oeiedado) cuntrnct,fl necessal'iltlOente II ob"igl\çii.o
de fazer o qne de si depende pant outlJr essa cmenda, e quamlo puzer em pratica os meio, reconhecidos como eflicaze para attingir
esse fim, cntão sómente podeni.legitimameote U ar do maior rigor
para com os clllpado ,ao. quae fi en, ino da. sociedade n:\o moJificou,
,'ej:llllo. jllstO:i, diz Hau!';: :e o ellltOI' que recidÍ\a. ti gera!mente mais corJ"l)lnpido do qn(\ aquclle rlue peja, prilUeira vez commctte um crime, a l'esponsabilidadJ de. !';'1. corl'ul'r;i1o Jli\o rel'ae em parte
.:obre a mc:ma ot:iedade? Ü :,' tellla viciow dll repres,.;ão, mantido
na mór parte dos paize,:; d;t ";urupa direi do mundo), não fll'l'a~t,1.
o. condelllll' do..; no c<llDinli'! do erilll' '/
O sy. tema do nosso cod. é su tentado por rhauveau et Helie, Mitterma.yer, em Sll:1 addiçOes ao Manual de Feuerba.ch, e N~'pels, sobre Ocrime da me 'ma natureza, e pela mór parte dos codigos da.
Allemanha, porque O habito se demonstra pela analogia dos doi
factos: llerationr. augetnr delictl!lII.
Os delictos são da mesma nabreza, diz'3m Chauveau et Helie,
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quando rlerivão dos mesmos principios. sendo a sua fonte no mes·
mo genero de corrupção. Assim. lL natureza das cou as divide as
infracções em delictos contra as pessoas, contra as propriedades. elelict·os politicos e militare..
Em cada uma destas classes a reiteracão dc um delicto elevc
formar a re~i~iva. !.nas, s,e a (tuas infracções·não pertencem á. me. m1t
classe, a recidiva nao eXiste, porque não !Ia habito em UIU mesmo
genero de crime.
"Ias Raus pensa que a. recidiva aggrava o crime, quando .se
commette um delicto ao ele pois ue ,e haver oJfrido UlUa pl'lmell'a
condemnação. No entretanto l'allaelle em these, pai.. o seu prmcipio
não póde ser seguido por nós, por isto que a lei é positiva fltll:tndo
.em delicto da mesma natureza.
Deve-se attender ao tempo decorrirlo? Parece lJ.ue sim, endo
racional O art. 71 de cod. de Brumwich; se depois flue o ('ulld 111
nado soJfrer sua pena até o novo uelicto . e (lecorrell O tempo requerido para a prescr~ção da primei 1':, pena. e o me. mo ,e aehit nOs
codigos de Saxe (art. 10). de Wertelllberg (art. 12G), de Hes'Se, (art.
103j', e ele Bllde•.(art. ISO).
E tão bem fundadas são essas disposições. quando a presumpção
ela perversidade desapparece, por isto q ue não se póde snppõr Ulll
.habito depravadn, qUfll1do longos annÇJs de uma vida pum e er,
guem con~ra esse habito.
A boa conducta do recidivista o regenerou não sendo el1e mais
um condemnado relapso, não devendo por I to a lei t:xprobl'lIr-lhe
senão uma só fRita.
este sentido, convém que seja interpretarl0 estc para"'rapho do
nosso codigo.
Antes de concluir deve-se dizer que as 'cau. as da recidiva, .·egundo d'Ülivecrolla. (das causas da recidiva e do meio~ de rt:stringir-lhe os efi'eito ),.:0 as eguintes: a educação anterior defeituosa, mesmo desprezadit totalmente e prinuldo da fort;a moral
necessaria :para re,istil' às más inclinações-a an. encia de tentativa8, em VlstR da reforma ml)ral do culpado na prisüo-os obstfLculos oppostos aos desejos de rehabilitação. quando a pena. ex.pira, isto é. a a.usencia de sociedade protectoras e a recn. a de trabalho ao que deixou a pri:õào - e o regimen vicioso dos jovens delinquentes, tendcndo mai,; I'L at1licção physica do que à reforma moral.
Dnfaure, em seu relntorio sobre a jUStiÇR criminal em França
tlura.nte o anno de 1813, diz com razão que os criminalistas e os moralistas de todos os pn.izes se assustiio por Causlt da marcha a~cel1
dente da recidiva. attl'ibuindo-R em "rande parte á ill:;uHiciencia lIa
regimen penitenciario 110 I)Onto de vista moralisador.
(85 c) 2" ediçúo.- Poderá formu:al'-. e o quesito sobre n. reinci.lencia por algum crime nii::> julzado. perdoado ou a.lTInistindo 'I
Neste sentido lla um ostudo no dlrvito, 11 vol.. pll.~. f);12 , Mas:L res·
postR ri simples, sendo eerta a negativa, porque li da primeira intuição
que,· antes de umaeondemnação passada em julgado. nãp se póde
considerar criminoso a ninguem: Reus a-nteqtLa'l17, conde-mnatnr, pro
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§ 4,° Ter sido o delinquente impeli ido por um motivo ['eprovado ou fri valo. (86 e 86 a)
§ 5," Ter o delinquente faltad-o ao respeito devido á idade do ofI'endido, quando este i'ôr mais velho, tanto que
possa ser seu pai. (8G b)
§ 6: Haver no delillguente supel'iori.dade em sexo, forças ou armas, de maneIra que o offendIdo não pudesse defendel'-se com probabilidade de repellil' :l offensa, (87 a 88 b)
E é aquillo que diz Flotaru, com o ,abio Mende' da Cunha: se
o réo foi ab,_olvido ou nflO chegou a ser condcmnado. fôrfl. estabe·
ll:!cer um primciJ-o d licto ilDllginurio para qualificar o segundo.
(,6) O reconhecimcut() desta aggrav:lI1tc impOl'ta erem prejudicadas as attenuante' mencion:tda. nos ~~ 2°, R", 4°,5",6°,7° e t)" do
art. 1\3 ueste codiO'o 011 "ice-vel', a; dCllIandlllldo-se por i ·to cuidado para que não l':esulte o ab ur lo de reconhecer-se circumstancias
que. c excluem.
(Vide nota 51.)
(8C1 a) 2' edieM. - O motivo repro\-ado é elementar Jo crime
de roubo - re\', "n. 2,33.5, de 17 de maio de 1 79.
(86 b) "\ ide nota 89 c.
(81) A rev, do sup. tribo n. 1.890, de 22 de agosto de 1866, preceitua: niio poder aggravar o crime est:\ circumstaucia, quaudo ,e
trata de otl'ensas phy icas feitas pclo senhor fi. eu escravo. por isto
que é inconte taveI o direito que têm os ,enhorc de cflstigal' corporalmente o, eu e cravos, sendo apenas pl'OhibIClo o excesso e
llbll o; li claro, pOl' conseguinte. que O uso de tal direito, suppundu-se sempre 11 existencÍl\ do instrumento do ca tigo, pnl uppõe a
superioridaàc de armas (além da superioridade legal c moral), l\ qual.
sljnclo ue~te Cll,O COrl ,titutiva do d..llicto, nunca podia ser elev;\da li
qualidade ele circum. tancia aggl'>tvante, mormente quando, peh1 e sen ia e natureza e recial da sociedaele heril. TI unc!\ o eSCfnvo poderia.
resistir ao seu senhor, houvesse ou não a probahilidade ele repellil' a
of-t'ensa.
Uma. tal circum tancia, que aggravaria o elelicto de um igual
contra o' cu iO'u lI. nunca deveria ser articulada no libello, lIem EQbre ella forll1\llar-~e um quesito.
Nem maior ilOpol'tancin podia ter a Occul'l'cncia ue er o facto Pl'ati ado ele noite; pois. eUlclhnn te ci'rculllstallcÍ!L foi tod". casual e IlÍlO
procunlda li:: proposito', e l1:l c,'pecie 'ujeita o facto deu-s deutro
da ca,a. e ,) direito de castig:!r podia el' exercido tanto de dia como
de noite.
(PB) O mesmo ,upremo tribunal, em revista n, 1.\)91. de 31 de
julho de lSoU, ainda decide: que para poder ~·er considerada ll.0'gn.vante e~tn Cil'CUlllst:!IH:ia, é necessario rcalisar-se a cOlleliciio de
não poder o oü'eDdido defender- e com proba lJiJidade de repêllir a
oif'ensa, como é expre so neste paragraplto.
(88 a) O acordão da relação da côrte n, 8,000, de 20 de fevereirQ
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§ 7.· Haver no ofrendido a qualidade de ascendente,
mestre ou superior do delinquente, ou qualquer outra que
o constitua a respeito deste cm razão de pai, (89 a 89 c)
§ 8.· Dar-se no delinquente a premeditação, isto é, dcsde Ur1-!, preceitua: que esta cireumstancia só ueve ser accita como
aO'o'!":\vante, quando as armas süo procuradas de propo::;ito; aliás
o°fncto de serem ellas emprugadits deve S0r tido l;ü1ll0 puntlllellte
material.
(88 b) 2' edição.- Se é justo punir a mulllur, S<luílo um sei' mais
fraco e ma.is ill1pre sionavel e melhor do que o homem; por isto
mesmo pllrece neces.. úia a repl'cls.. ão mai.~ severa, quando o bomL:m
off<::nde a mulher; porq ne o homem, q ue a inj ul'Ía, a maltrata, fi. flll'e,
a assassina, é infinitamente mai.· ndpado do que se cOlllmette... e
esses mesmos attentado.~ contl'll outro 11o:nem, que tam fi. força de
se defender.
a desacato a uma mulher não é sómente uma violencia da lei
commUill, implicando além disto uma cobardia, e a lei obro9- com
acerto fulminando o acto como cireumstancia aggl'avante.
Levy Jordão, cOIllmeutario ao codigo penal portugueL: de 1852,
assim se enuncia: aquelle que fere uma lllulher é tanto mail> criminoso, quanto o seu conhecimento de que na pratica de tal crime
encontrará menos resistencia da p:ll'te da victill1a, O que quer llizer
que-deve ser tanto mais punido em razão de <J.ue ao crime se junta
uma cobaruia.
(88 c) 2' cdi<}ão.- Vide nota 72 b.
(S9) t\ão llggrava, na l1ypothese do arl;. 102 deste codigo, endo
como é constitutivu do meslDO artigo.
O acordão da relação da côrte n. 8,002, de 31 dll mal'ço de IS'H,
diz: que o superior de quc fall:t e,;to para6'raphu é o que t~m qualidade pela qual poss;u ser considerado pll.l'a com o otl:'en ..or cm I'iIz>tO
de pai; o que se não entende com ;'1111 sargento a respeito do ,01dado.
(89 a) 2- euição.parriciàio, entre os I'OmllnOS, no, primeiro.
tempos servia para designar tOllas as especíes de lloll1icidio; parricidinm'nolJt a palre, sed ilpcLri crede dicitw' - e resulta de uma lei de l\Uma - si quis libertLIn 'hominem 'IJIorti scie'lls dedit, paorricida esto,
A.o depoi , veio a lei das doze taboas, que diz: q/li parenlem neca'~erit cap'ile abvoltLtus, calco illsutuS in aqlUL7lt abjicito,
A lei Pompeia ampliou o s.:ntido e cOlllprehendeu toda a familia
do c',ulpado até o qUflrto gnio.
S3g'undo Plutarco e Senecll, O pa1'l'icidio foi bastunte !'aro em
Romn. durante seis seculos.
.
a codigo franl;ez (art. ~(9) fez extensão aos pais auopti \'01>, sendo
flue Chauveau et Helic cl'iticão esta amplitude.
Este crime, qne entre nós Ú UII1<L ag-gravante, revela uma tal perversidade, um abandono tão completo dos, entimentos os ll;lais verdadeiros e os'mais i;agrado,' ~a natureza, mesmo niw cedendo senão
lL um arrastamento accidental, q ue a lei colloca o parricida na classe
dos que premeditão e escolhem a v ictima de ante-mito. (Chll u veau
et Relie.)
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ignio formado antes da. acção de offender a individuo certo
ou incel'to. (00, 91)
A. lei romana tinha tanto borr0r pelo parricidio, que levava o
seu rigor ao Ionto de punir não ó os actos preparatoriOR, como
o pensamento do crime, e tornou-o imprescriptivel, permittindo a perseguição, qualquer que ró.. e o tempo decorrido. (if., L. lO, eod.)
As lezi.laçõ s ll1oderua., não e. tabelccem excepção a.lguma a
este re peIto, demandando todos o elementos que co.nstltuem o
crime; e pela no-sa, é uma aggral'ante que, no entretanto, parece
excluir qualquer atteuuante, por causa do cal'acter odioso do crime.
Na Grecia e Roma antiga uem a Jlleno se estabelecerão penas
par:l ellc; parecendo impos, ive1 que se elésse cousa tão repellente.
A lei de :Moy. é pronunciava a pena dc morte: Qui pel'cllsserit patrem SUl/,l1t (znt matrem, 11HJrte ?l1oriat·ul'. (Exodo, cap. 21, ~ 17.)
A lei fmnceza, art. 323, não quer que este crime seja justificavel.
O antig:o codigo penal ele Massachus-etts e Connecticut, dizia
que: se um indiViduo com mai. de deze eis anno ultraja se ou
ferisse ao seu pai e á 'ua mãi seria punido de morte, a meno que
não s" demonstrasse que eus pais tin1Jão desprezado de todo a sua
edu acão,
l!/justa e morali adora a ultima parte, porque fortificar a vontade, de 'envolver a intelligencia, é completar um progresso' e tornar facci. e necessarios os ulterjore., sendo que a riqueza intelle'Jtual
faz mais do que toda. as outras, pal':1 f~ feficielaele do que a possue,
quanelo ella, ao depois da Yirtude, é o primeiro dos bens e a fonte
de todo o outro.'; e é certo, como diz .Julio imon, que um menino
ignorante hoje é no futuro um homem util de menos e mais um
agente de de. orei 111,
E accrescenta elle: vú. não conlwceis outro rellH.:c1io Renão n
poli i:1.-e a e l1l la; nú.·, porém, tomos um terceiro, (lue vai.: m~Li!; do
(lue pl'imeiro e mil "('ze~ mai do qlle () segundo - é:l cl'eol:t,
(Si! b) 2' edil'i\u.- Todo o movimento (1:1 aJlUa diz, o snbio criminalista De.'l'l'ive:tllx (En},llios), toda a pn ixiio deve-se apaziguaI' peraute ,1. imagem lllJ um pai: pOl'qnenão lia ultl'ages do pai ao filho.
Hsta llgr'Tn \':lnte se e:~tende ao pai adopti vo?
Não, diz I'bus, pOl'que se a lei civil estabelece uma p:1.ternidade
ficticia, para explicai' o.' dil' itos e os eleveres reciprocos entl'e o
aJoptante e o adoptado, o fez sem inconveniente; mas que o legisla.dúr admitta eSi;:J, me n lt ficção para sdl'vir de base a. um sJ tema de
p:JDalidado e fÓl'a ele direito e01Un~llm e que crIJe um parricídio irnagin:1..l'jo e fictício é uma inj ustica, pOl'q ue o i mperio das ficcões não
póde estend r-se ao direito penãl, se.mlo a natureza elas cousas, e não
r~lnçues fictieias, Cjue na qualiflcaçiio dos crimes devem guiar o legislador. E polle-se fazeI' por fieções, q ue o sangue do pai adoptivo
cona nas ,-mas tia'] ueHe a q ueJO adoptou?
(89 c) 2- eeli_ão.- Este quesito de\'e ser proposw de um modo
q ue, não dô lhg'ar ao equívoco, e a revi, ta n. ~,3:i4, de 14 de maio de
1879, annullou um julgamento pela. ra'lllO ele se ter o juiz limitado a
perguntar tão sÓlllente sobre a idade do offendido.
(90) ExclLle esta aggl'uvaute as attenuantes dos §§ 2°, 3°,40 ,5',6 0
e 9° do art, 18 deste codigo.
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~ Haverá premeditação quando entre o designio e a acção
decorrerem mais de vinte e quatro horas. (92 a 92 c)
(91) A revista do supremo tribunal n. 2,142', de 28 de outubro
de lb'13, declara: que a irre!;5"ularidade da prop0..itura do quesito sobre a premeditação não ViCH\ o julgamento, tendI) o réo contra si
outras circulTlstliDci;u; llggravantes e nenbuma attenuante.
Bl'iand e Chaudé, em sua obra Manual completo de medicina legal,
escrevem:
A questão de premeditação deve scr negativamente resolvida,
como observa Georget, ainda em certos casos em que o fncto imputado não tem sido prec.isaménte o efl'eito de uma impulsi'lo subità;
porque o delirio das paixões não é sempre iustantaneo e pôde durar
muitas hOPHs, e até mais; devendo-sc al!jurna<.; vezes attribuir a e,s~
deli rio, d não a uma premeditação renI. designios culpo:os, formados
antes alguns in"tantes, ou certos meios de oxecuç:io, que podel'iiio
fazer crel' em uma especie de -prepal'ação.
(92) E' razoavel aJmittir-se nesta materia uma regra ge.·al
absoluta '?
E como ~e poder<Í. provar O momento preciso cm que o designio
criminosü foi formado, em (]Lle a idén, o desejo de cornmettel.' um
crime, tomou,o caracter de urna resolução, de um projecto detido de
executar o crune?
Faz-se necessario Il.re;:peito muita atten;ão, para se eVitar um
erro ou precipita.ção; pois esta cirr.u msta,ucia. deve sei' pl'ovadfL,
como todas as outras, Haus, n. pago 1"13, d.) segundo volume de sua
obra - P'l'ojeclfJ do codigo f!(!1If11 bdgu.
(Vide J\Iolénes, olJra citada, pags. 148 e seguinte:::.)
(92 a) 2' edição.- A premcrlitaç:io soppoe o sangue fl'io. o desig'nio defazer o lf\nl meditado. datido de antem:io. junt.ando ns;im ú
consciencia do maIo caJculo cnlpado, que lhe luede tod'L a exten!':iio,
pe~nndo e comlJina,11do os meios os mni~ scglli'OS ele Je\':U' l'L execl.l~:-tO,
ret'clando uma granJe pCl'versi(ln.de. q Ile exc;]ue a .id:ín ele a1'l'ehntamento quando, sl~m ella, a \'ontnde ele matnr púdc surgir ele rep 'nte.
em conscquerJcin. de uma paixi'io \'i"aIDlluttl exciblda. procurando
satisfnzer-se ilJstan.taneament,~com ft con!':ciencia do mal, ])01";111 sem
calma, l'em l'eilexilo e !'lem deixaI' interval10 eutre o pen-<:lInento e a,
execuç:io: fto/JIicidwl/. simplex est illlld in qno animas occidelldi delibera./io
a'n/e 7'i~t'l11JL pI'O!cedi/. (Farill:lcius, qucst. I:2G - Ca1'llot :obre O :Irt. 2U'7,
n. ü - Cha.uveau et Belie.)
, Em gHraJ se vê a premer.lit:lgii.O na eilndn. e alguns ,tutores n. coJlocão igualmente no i'aelo ela pnrte do culpndo de llftver pl'ep:lI'aclo
as armas ou os instrumentos do criml~. ue ter am n.earlo a victima exprimindo contra ella uma üa violenta e de a h,tver'atacado sem
provocação actual.
Pelo nosso codigo se torna mais difficil o reconhecimento desta
cil'curnstaneia, pelo prazo exigido de 2.i horas entre o designio e a
accao.
• Farinaeins admittia, um esp~ço de muitos dias: dttm modo ca.lur
rixe dtwel - o que não deixa ele ser gratuito, posto que o nosso eodigo se preste a esta interpretação.
Diz DalJoz: nenhuma regra fixa, nenhum limite inval'il1.vel
podem ser estabelecido15 sobre este ponto, tudo dependendo das cir-
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cumstancias. das pessoas e dos tempos. São questões de facto. cuja
aprecillçl\O é soberanamente abandonada fi. sabedoria do jury. (Carnot sobl'e o art, 297, n. 5.)
O erro Robre a victima é um facto independente do agente, e que
não exeree nenhulOa influencia sobre a sua a.cé:io. não modificando
nem a natureza e nem a criminalidade. e que o -brnço do assassino se
eng-ane. o seu urro não muda senão
re,;ultado do crime, sem poder moditicltr-lhe a natureza; porquanto fez uma victima com premeditncflo e ,'ontade de matar.
•
A. êmboscacia con~iste em esperar ma,is ou menos tempo em um
ou d iversos hlgltreS um indi v id uo pa.ra da r fi morte ou praticar actos
d:} violencia.
A pl'emeditaeão póde dar-sc sem a. emboscada, mas esta qua.si
sempre dá-, e caiu aquella.
Diz Farinacius: ii nimlls pl'mmidilatus oc.cidcndi pl'aJsltmitur inco
qni powit sc úlsidiis ut hontil1cllb occidcl'it.
(92 b) 2- edição.-Neste cnso su ppõe-, e a meditaciio, a refiexão, a delibel'ftç[io. não sabendo nós se s Tia melhor que o legislador não de tilli~se a ]Jrllllled ita .àa. tornando o conselho formu Indo pelo j ul'isconsulto Ja"olenus: omnis injlll'c dcfinilio pCl'iclltosa (L. 202. D. de R. J.), por
fjue, nos termo, da detinicflo. ha perigos e elifficuldadeli; pela, incerteza.
d'l ]11'0":1, em um af' umpto que envolve o s·mtimento intimo. e Ppor isto (!lUl. fazendo-se:1 critica da disposição cio no;::,'o codigu. se
per"'unta, como :10 começar a nata. - 02 - tratando mesmo destt} paragraplto. em com men tario ao cod. pen, belga. por Nypels. Com
tudo att.ende- e no caso q ue o fncto nüo ten!ta sido resolvido e execU~;ldo em um momento ele arrebatamento. havendo um e paço sufliclent , corno o du vinte e quatro horas. p'1.ra a acção: mn n;lo eonvtill1 esquecer fjue um acce, , o violento de r.olera póde durai' muito
kmpo. tanto ma,is quanto a. pa,ixi\o ~'e alimenta ás ve7.es eom o
alcno!. em estado ontinllndu, e direi por llltrages e di ,putas, e neste
ca"o 11:\Veria premeLlitação, considcrand -'e o acto reflectido c deliblJraclo?
ão nos p:lI'ece, pensando com Haus e tantos outros espiritos
supcriOI'CS.
ii.. IH'Cllleditnção. dizem (;!tauveau et Hélie. suppõe que o agent.e
tenll't ohl'ado de, :ll10'ue frio. porqllu (lelibllra ante de obrar. e a.madurlJce O ~eu projeeto preparan lo-o. O seu pensamento não se oh~curece por UII1 moveI apai xoundo. pOl'fj ue a. refl"xão veio resfrin.l-o.
LI m tcm po ma is ou meno. longo uecorreu en tl'e o projecto e a
execuci\o, podendo o me:mn agente calçl1l:l1' o alcance e :lo consequencfa da, ua acçilO. I\ão sórnente qlliz O crime. mas calculOIl nos
meio, de o eommetter. NilO sómente vingou-se, mas meditou a viugançn. que se completou friamente.
(92 c) 2- edição.- O que, ito sobre a circumstancia da premeditaçüo deve ser feito eom especiticação da cOlldiçiiü de tempo.
-Essa circul1l~tanciaIli'io importa nllllidade dejulgarnento. Acordão da. relacilo de :-:. Pn ulo n. Il:)\). tle 12 de maio dlJ IS76,
Diz. por~l11, o ur. da reI. de Porto·Alegre, de 7 de abril ele 18'76,
que o quesito sobre a premedila,:!ão. no caso dt, erime de morte.
é eircum tancio. 3ggl'nVante importantis ima. E deve por isso ser especialisada, quer se trate de réo como executor, quer como simples
mandatario.
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§ 9. ° Ter o delinquente procedido com fraude. (93)
~ 10. Ter o delinquente commettido o cl'ime com abuso de confiança nelle posta. (94 a 95 b)
§ 11. Ter o delinquente co:nmettido o crime por paga
ou esperança de alg'uma recompensa. (96 e 96 a)
§ 12. Ter precedido ao Cl'ime a emboscada, por ter o
delinquente esperado o offendido em um ou diversos lugares. (97 a 99)
(93) Não póde ser cir.cumstancia aggravante nos crimes dos arts.
167, 173, 263, 264, 269 e outros. (Lue envolvem necessariamente a
fraude e não existem sem ella. lão póde e ta ago-l':J.vante concorrer
conjunctamente com as attenuantes dos §§ l°, ;20, 4.°,5°,6° e '70 do
art. 18.
Em qualquer destes casos, o delinquente não póde fazer O calculo de illudir ao offendido; pois obra muitas vezes co:n sorprezêl,
mas não por meios fraudulentos.
(94) E' circumstancia constitutiva nos crimcs dos arts. 136, 1'12,
258,263 e 292; e exclue as attenunntcs do ~~ l°, 3°,5° e (jo. Quem
pratica o crime revestido oesta nggravante, não o faz com falta de
pleno cdnhecimento do mal e intenção de praticaI-o.
E assim, tambem, não bn abuso de confianga da parte de quem
se defende ou obra em defesn da peesoa de sun familia ou da de um
terceiro; e se oppúe á. execugflo ele ordens illegaes ou repclle a lIggressüo.
(95) O aeoi'dão cll\ rclacão da côrte J1. f>,9Gl, de G de dezembro de
186'1, diz: que o facto de depo, itnl' um individuo confiança em outrem, como seu empregado, não póde servir de cil'cumstancia aggravante de abuso de confianga em o crime por este commettido
dentro de sua casa, contra terceiro, que lhe era inteiramente estranho.
(95 a) Deixa de existir a confiancn mutun e presumivel entre
dois entes que
amão, quando da parte de um delles 1111, receio ou
.)1ledo de ofi'ensa, pelo outro em ving,mga de nflO se gnardar fidelidade em as relacões illicitas.
,
(Revista ero supl'emo tribunal]1, 162, ele 13 de ronio de 1874; na
celebre questão do desembargador Vlsgueiro.)
(95 b) 2a edicão.- O abuso de confianca é constitutivo do crime de
estellionato. (Aê. da relação dv Ouro-Preto de g de setcmbro do 1.' 1.)
(96) Esta aggravante exclue as attenuantes dos ~§ 3° a 6°, por
que não tem em vista receber paga aquelle que é levado pelos sentimentos destes paragrapho!'.
E' constitutiva do art. 192.
(96 a) A relação de Porto-A.legre, em acorclão n. 3", de 13 de outubro de ]874, decide: que a ciroumstancia flgo-rav~.nte deste pn.ragrapho não milita contra o complice flue, clupC'is dr. perpetrado O
crime de roubo, ret:ebe paga pRra occultar o objncto l'oubarlo,
(97) E' esta aggravante constitutiva do art. H)2, e ex.clue as
attenuantes dos paragraphos 3°,5° e 6° e olltros do art. 18.
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§ 13. Ter havido arrombamento para a perpetração do
crime. (100)
§ 14. Ter havido enh'ada ou tentativa pam entrar em
casa do offendielo com intento ele commettel' o crime.
(101 a 101 b)
§ 15. Ter sido o crime commettido com sOl'preza. (102)
§ 16. Ter o delinquente, quando commetteu o crime,
usado de disfarce para não ser conhecido, (103)
§ 17, Ter precedido ajuste entre dois ou mais individuos para o fim de commetter-se o crime. (104 a 10G a)
Senão empre. ao menos algum~s vezes, a emboscada não deve
suppôr a premeditação? (:'íota. 92 a.)
(U ) A rel'ista d
upremo tribnnal n. l,l:i 2, de 21 de agosto de
lR61, decide: que esta circum tancia e a do § 15 são complexas, constituindo uma só, por isso que não pód.:: dar-se emboscada sem
sorpreza.
(09) A relacão l'e\ isora da Bulua, em acordão {le 2 ele Hetembro
de 1862, declara": que é eviàente que a, embo. cacht compreltende a
sorpreza e esta não é distin ta dl1quella para auglU~ntar a aggravação quando amba' são e., en iallJ1cnte irUlI'~.
(100) E con. titutiva do al't. Hl2.
(101) E' con titutiva do :l.rt. lIl3,
(101 a) 2- dicão. - K a bi que fÓl'Ina Ilma ,'erdadeira fOI,tifica lio em torno do domicilio, é a .'lUI defesa que protege ao longe
todas as suas dependencias. e cujo l'igur tem por objecto e~pantar os
ladrOes,
Ha ni to aJgumft cousa da legi laçiío dos romanos sobre os muros e as mUl'l11ha da, cidades. que elle. collocavão na classe das
cou a santas, para intimidar aos que as tran puzesse.
Tal a ,anc~ão ebd:t a e. sa lei pelo fundador ele l?oma Iluando. ao
depois de t'~r punido aquelle que primeiro teve a temeridade de de prezar' a. sua uefe a., pronunciou estas olernne palayras: Sic rzu.i dcill-

ccps tl'ansiliet mrvnia1llea,
(Arts. 1'19. ~ 7", ua. constituição, 209 a 211 d~ste coLligo, e 185 do
cod. do proc. e noLa~,)
~o dizeI' de Cicero. nada lI:t m,ti. ,anto e digno de respeito do que
:t inviolabilidade Lio domicilio - quid esl sancliu. qnid omite j'eligione
IIltwili/ls, quam

domus tmilLs cujusqllc Cil;iu1Il.

(pro dom u sua, cap. H,)
(lOl b) 2- edição.- Para pruduzir o efflJito da. gmvidadp., é de
mister que o quesito não. ontenha. sámente a circul11stancia de entrada na casa e sim que n casa eja do ofl'endido.
H.e". n. 2.~'.)O, ele 15 de setembro ele l"7'7.
(102) R IwLas Ç)'-l, ~R e Ç)\1 têm alui t rl:t :t a.pplicfÍ,çiio j menos
Da parte cm que :J dú arjlu.:ll,; lJ:lnlgt'l1jJ!Ju cama constitutil'o do
art, 192.
.
(103; Consultae a. nota anterior.
(104) Esta circumstancia não constitue sempre uma aggravante

Art. 17. Tambem se julgãO aggTavados os crimes: (107)
~ 1.0 Quando, além do mal do CL'ime, resultar ontro
mal ao offendido ou a pessoa de sl1a familia.
§ 2: Quando a dÔl' physica fÔl' augmentada mais que
o ol'dinal'io por alguma circumstancia extmol'ciinal'ia.
§ 3.° Quando o mal do crime fôr augmentado por alguma cil'cumstancia extl'aordinal'ia de ignominia.
§ 4.° Quando o mal do cl'ime fôl' augmentado pela natureza il'l'eparavel do damno. (108)
§ 5: Quando pelo crime se augmentar a aillicção ao
affiicto.
.
porque tom~ o caracter de elementar, como no casos dos arts. ]07,
llO, 111, 2 ,) e ou tros.
E' con. tit·.ltiva do art. 192.
(105) Considerado o réo como mandante, nno se deve admittir
a aggravante deste p'll'agr,lpho, visto quc é da n:ltllrczn. uo mandato crimiunl haver aju:"te entre o mandante e o mandataria, entrando
a cir,cumstancia do ajuste n't constituil;i;IO e essencia elo delicto; e
por Isto n;:o póde . er agg,'avnnte.
(Revi, ta. do supremo tribunal de 21 dc agosto ele ]8(-;1, e ,tcordão da relalião da Ba,hia (revisorn) ele:2. de setembro de 18J2.)

(106) Em certo. cri me. , como os de fabrico dc moed:t r,~ lsa, COIlspiração e outros, que nüo pódem ser praticados se:n o concurso de
difr'erentes pcssoas, parcce quc se n1'.o deve considerar esta circull1staneia senüo como cOllstitutiva c llunca aggravante.

(IOO a) O convite feito de dar Ullln. SUl'1'a, sem revclar o designio
de um homicídio, não póde ser considerado ajuste paro, commetter
o crime de mortc, nos termos do paragrapho n.cima.
(Í1.evista do supremo tribunal n. lli2, de 13 de maio de 1874, na
f]uestr:o celebrc do de.'embargador Visgneiro.)
(10/) As circnlTIstfl.llcias fl.ggravanLs e attenuantes dos crimes
excluem-se, mas não de.·troem reciprocamente o sen valor.
Concorrendo ellas simultaneamente, tem cada uma o seu valor
proprio e absoluto, que influe na gravidade ela pena, segundo as regras estahuleciLias pelo legislador.
(108) Esta circumstancia não ~e póde cOllciliar com O!'l arts. 202,
203 e 2()..j" visto como é a natureza irreparavel elo c1amno qne constitue a e. pecialielade dos crimes previstos em os urtigas citad()~.
A relaci\o U'! curte, em aC'1)'e1ão n. P,002, de 31 de marco de 18'H,
llstaLue: CLLle () e1all1no il'l'ep:ll'avcl é c!lllJlento es"cllcial "e consLitutivo do crime e1c homícH1ío, não poelendo sem absurdo ser convertido em circu,llstancia aggravante dessc crime.
(Revista o - Direito - junho de 1874, pago 260.)

Secção II
Art. 18. Slo cil'cntnstancias attenuantes d03 Cl'lmes:
(109,109 a, J 09 b a 111 a)
(IDO) As circum:tancias que o coJigo considera. ju;;tificaveis
qua.ndo COUCOI'1' III o rtlqni itos ex.igido;;, e attenuantes quando fa.ltão estes requi;;itos, ~ão sómente a. compl'(~hendidas nos ~3 1°,2°,3",
4° c 5° do art. 14, c ~~ 2°, ;30 e 5° de, te artigo.
O systema das circulllstancia.s att~nuantcs é uma d,ts mais bcllas conq uistas da. ci vilisação model'D~.
E' uma ;':lra.nti,t supre1l1:l da ju!'>ti ~õl, por isto que se m de a pen:l
á graviuade da infracção, com l'claç:io .~ pessoa do culpaJo: pro
mens/t7'a, pecca li.
I~ a este re. p::ito Jiz o ~r. Bonneville, com a. sua grande autol'idtule: que a ordenl p'll>lica se m:1.IItém :lntes pelll. certeza e instantaneidade da pena., do que por f'eu exce3. ivo rigorlr; e que a
Ifrande :-.rte da.quclle. que gove1'llão os povo;; é dj os s;lbcr gui:tl'
na via da o.bcc\wncia ás lci., sLtstcntando com Ull1:t mão firmc c ligeira a .. reLlea da I'Cpl'CS 'fio [loual.
O melhol' exernplc> não eon'i. te, . eg-un'io LorJ Brougham, na.
severidaJe da penn. o sim em na certez<1., e n.junta Ti, sot: qUG tl c"cl'idacle cndurllce ante. o cara ter d\) qu intimida-o.
Jo;' nullo o jnl,"'all1ento quaudo. havendo empate 11<1. vota.çiío !'>obre a existellcia de circumstancins attellll<lutes, uão se faz a declaração dlJ quae. ellns ejão.
(AcorJão da rdacão de ,'. Ptndo n. 120. ele 10 de agosto d ]875.)
Induz J11111idndedojulg-aUlJnto afaltad Cjlle.ito sobre circumst::l.lJcins attelluan te..
(.\.cordão da relação de:3. Paulo n. lU, de ti de agosto de 1 j:-.)
(lO:> n) -). ec1icão.- As ntt:JIlU:1.llte.. dcixi'lo :uu, istir o crime !'>cm
altclral-o profund:{mcnte... endo o;; II cfLitn unico cm contribuir a
u lia luou,Lica,;:\<) eS~t)nCilllnlen~ judiciada d
llstigo.
E' um meio d..: propor~ionar a5 pena de um Jl1oJo a COl'l'J POIlder a toda as ICi:ritimas exi;,eneias dit con. cieneia e da 10,~ica.
Ai; attdlluante'i varião !l:1 raz:io dos f:lCtOS, sendo a cau. a por
rlue não s~ lhe pód' d:\l' um cal'llcter proprio e d..:cer ninado (t priori.
pOl'q uflnto, seria cnu merar f:lctos i m pefcepti I'eis j'el·e.. tiuuo fórmas di .. tinctas quanto ao culpados e COIl :IS repre~sil·a"
mIas ligüo- e tanto tl applillnção da pena COIlIO :~ culpabilidade,
por isto que deixão subo istir a infl'aeção s m n. nlterar pro,undamente, qualldo o seu elfeito é contribuil' a um:l justa. applícação
da lei.
Em tOlias as infracções á lei cl'imina.l, o valor do acto e gní.o (le
pervel'~idade do ngente, não são identicos, havendo em cada facto
e a reôpeito de cada pes;;oa circulllstancias fó1'll das p!'e\,j. õe do
legislador, que só consIdera a culpabilidade abstl'acta., sendo pOl' isto
que sUl'ge a necessidade de deixar ao juiz, obl'ig'auo cm applicar a
pena, uma l:ttitude sufficiente ao que se revela p..:l0 processo e pelos
debates. (Lefort.)
.
D'aqui as circumstancias aggravant.es e attenuantes.
Lefol't define as attenuantes: factos indeterminados, nüo pre-
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cisoi!!, completamenta abandonados á apreciação do juiz e que va·
riando em cada negocio têm como remltado modificftr a culpabilidade
intliv·idual r. consequentemente a diminuição do castico editado
de um modo abstl'llcto pela lei peual.
O moveI do legisladoJ' foi, de UUla parte, o remedio á. imperfeições do di rei to repressi vo, adoçando o ystema penal de outro
moJo, que não por ullla longa e minuciosa revi '1\0 de nossas leis.
De outra parte, resolvendo as objec.õc. elentdas contl'a a peoa
de morte; e afinal derogando o pl'io<:ipio ua inflexibilidade da:; penas, impedindo as absolvi\iOes lal11entavei , pronunciadas pelo juJ'~',
quc tende mais a uma declaração falsa d que á applicação de castigos mui severo!'.
Não é o systema das pcn:u; arlJitraria!:', p01' isto que a inflnencill
(la admissão da. cil'cul11!'tancias attenullnte' :e fixou de ::ntc-rnãu,
tendo II. attennação lil11itesle",·:les.
As circulllstancias atten ualltes n~:o são ncce sorias do f:tcto
principal, e sim uma. parte e. lJncinl des. e me~mo facto, determina.ndo
o seu maior ou menor gráo de irnmnralidade, sendo que o rcconhecimento das cil'cum. tancias att nUllnte. não tem por efi'eito afastar
a classificação da infracção pena I. f:\zenclo-a I assar de uma a outra
classe; pOi?, I.ons-.e disto, .é c~)llservado o cfl:l'>tcter dado pela 'lei. e':\
rnzão d:\crlI11Inalldade objectiva, sendo o lllllCO re ultado uma Ulllllnuição da culpabilidade individual do a~ente e a attonuação do ca tigo infligido pelo legislador de Llm Illodo abstracto.
O exposto dos motivos na revisão franceza d, 1832 dizifl.: a inflcxibilidade na fixação da pena cncerl'a em cateool'ia bem limitada factos que não se assemelhão, :onüo puJo Dom, e dift'eromes em
'LUi e sencia: a conseiencia se revolta contra c. sa.. imilitud:)s, hnbituando-se o juiz a fazer pouco caso ele sua propria sinceridadl~, refugiando·se em ficções, isto é, na mentira, perjurnndo com o receio
de ser cruel.
Um rnngistraLlo, Goujal (E"tudo sobre o csta:lo actual da repr:)ssflo penal em Fraoç:\ - 1C'59) , elltolld3 q ne a ::ti;tenun~M i'acu1tati "a
enerva a reprcssüo, cuja cfficacia seria melhOl'lncnte SOgll!':1 por UIIl
maior rigor e se pron uncia nHste sentido, em razão de não couhecer
na. rcpresstlo outro fim qne não o c!:t intimidação, lião venJo na
oura da justiça criminal senão os factos a punir.
Na opinião sensata de Lefort, Dil'cito penal, é uma falta qll>lllrlO
<:e invoca o principio unico da intill1idacão. c repressão excmplar,
ensinando a doutrina, e com razão, que a. Intimidação não deve occurar senão um lugar secundario, pertencendo o primeiro á moralidade da repre. são.
Em outros termos, não é O facto só que deve determinai' a ap·
plica.1io da pena; e a falta, a culpabilidade, que só devem servil' de
regra e de medIda.
O principio das penas lixa é um obstaculo a sp,r o castigo proporcionado á falta, conduzindo me 1110 a consequcncias injustas, por
isto que faz punir do mesmo !Dodo o criminoso audacioso e o crimino. O por occasião; o indviduo profundamente pervertido e o que é
a1'l'astado, impedindo ter· em conta a variabilidade ela culpalJilidado.
Sob o ponto d<l vista da ef:ficacia, é demonstrado que uma repressão medida é preferiyel a aquelJa demasiadamente severa; dando lugar a l.amentaveis verdicts de absolviçãO, protesto contra a severidade
das le15.
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Não é preciso, escre·veu Montesquieu, levar os homens por vias
extremas, devendo·se poupar os meios que a natureza nos de"u para
os cond uzi r.
As e..cusas SílO f'lCtos precisos, definidos, determinados pela lei,
ligando <tO juiz de um moclo restricto, e as circumstanclas attenuantes são factos illimitados completamente abandonados á consciencia dos juizes e do.. jurados.
Segundo Bcrtauld, ellas estiío por toda a parte em que O i uiz de
facto apercebll-as. nas cil'cumstancias que pI'ecederão a infracção
q ue a acom panhirão, nas q ue a. eguirão, 110 que a eUa se liga ou não.
na qnalidnde, na posiçüo, nos antecedentes do agente, em seu arrependimento: em uma palavra, a respeito de tudo que póde trazer sobre
elle o interesse.
O nosso codigo cogitou do melhor meio a rcspeito das circumstancias attenuante.. mencionando-as, convindo que se córte o abuso
no intuito de uma exacta justiça e ponderação salutar na applicaçlío dos meios repressiv·os.
(100 b) 2" edição,- O s)'stema dns circumstancias attenuantes,
o disse Dumont em seu relatario á cam:ua dos deputados fl'anceza,
sobre o projecto ela reforma do codigo penal - serve a cortar graves
ditliculdades quc se apresentão nalegi. lação criminal, resolvendo na
pratic:t a maiol' objecçilo contra a pena de morte, contrlt a theoria da.
recidiva, da complicielade e tentntivft. Que impol'ta quc a pen:t de
morte seja igual pa ra todos, c LI ue não poss<t applicar-sc com eq uidade a crimes muitas vezes ele iguaes, se :t a.dl1li· ão das circumstantias attcnUf1.nte permitte rlue se evite ella nos casos os mais favoraveis? , . , Todas as questões :trduas controvertidas, no exame
das quaes seria diflicil mesmo approximativamente formular as difl'erencas e mf1.1'car os g'rlw!", podem re 01 ver-se com tanta facilidade
coolo acerto pelo. yst ma das circumstancias attenuantes, confiado ao
cl'iterio do j lIry. Em outros termos, o s)'sterna das circum. tancias
attenua.ntu. fllclIlta ao juiz o remedio na a.pplicação, quando a. lei
penal é imperfúit:l, suppl'lndo de alguma 'orte a impotencia dllS disposiçõcs gerae. para adoptar-se a diversidade das circumstancias e as
côres tão variadas da criminalidade.
Diz Le Sellyer, que, porcircumsta.ucias attenuantn", se nilo deve
entender senão as da. culpabilida.ele e nilo as (lfl, pena. Em principio é
a verdade, o diz Dalloz; ·ma.. !"empre se tem reconhecido a. necessidade detulerar de facto, senüo ele justificar cm direito, n abu. o que a
e te respeito póde itllvel' d'a parte do jl.u·y, lo podcr soberano, que
lhe foi confiado.
Os j ~l1'aelos. diz Cal'not, não devem ter em considel'ação !lS consequencias resultantes de sua declaração de culpabilidade, mas seria
erronea a suppo. icão ele que os jurados não cogita!"sem deste resultado, e que, q ulLndo iostruidos de que a pena está em desproporcão
com O elelicto, nilo procurasscm clles diminuir-lhe o rigor pelo méio
legal que lhes o;l:l:'erucem as circumstancias attenuantes. \
Mas, dizemos nós, e pelo principio estabelecicio em nosso direito, que mente o jury e falta II santillacle do jUl'lunento, quando ]'econhece uma attenuante que nãO existe, prevalecendo-se ás vez.es de
alguma que e. tá em contradicção com a aggravante reconhecida e
mesmo com o facto principal.
C. CItlM.
lO
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§ 1.0 Não ter havido no delinquente pleno conhecimento do mal e directa intenção de o praticar. (112)
S 2.° Tcr o delinquente commettido o crime para evitar
maior mal. (112 a)
§ 3.· Ter o delinquente commettido o crime em defesa
da propl'ia pessoa ou de seus direitos; em defesa de sua
familia ou de um tCl'ceil'O. (112 b)
. O nosso codigo a isto se llre.tn e a circumstanciu llttenUl1.ute
do ~ l° uunel1. póde ser tOlllnda. ao serio, pelo Vl1.go de Rna diRposição, e os termos em que está e:mcebida, como qne repeli indo a propria imputabilidade.
A cirQulllstaneia. attenuante,-eli se M. Tescb, ministro da. justiça
na Belgica, quando se eliscutin. o coeli~ penal - é UIll facto, uma.
situação, UIlll1. orelem ele idéa~, uma po. içilo dadl1.; são O l1.ntecndenteR que vêm ll.ttcnuar vo!:' n. criminalidade, versl1.nc!o sobre elemento
moral; é vo!:'Sl1. eflucação anterior; é a necessic!<lde cm q ne VO.· tendes achndo; é o godo de irritl1.c.ão a que tendes chegado; eis toda!"
a. eirculllstancias attenuan te. que :\0 ~u bm is..ns ao elemen to
moral.
(110) Não se eleve attender pll.ra n. conee~si'lo dn. fiançn. li ci rcumstaneias atten u:lntes, a.; q uaes só 110 j ulgalDento, e Ill\O mt formação da culpa, podem. el' apreciadas, e !:'im sõmente ,i natureZ<t e
ao caracter dos Cl'lmes.
(Avisos n. 42, de 27 de janeiro de 185;>, c 4'18, ele 1'1 ele outuOl'O
de 1863.)
(lll) ,A revi. ta do supremo tribunal n. 2,009, de 1 rle julho ele
1871, declara: que c cravo pro~e!"sõ1 lo por alg'uns dos crime. de que
trata a lei de 10 de junho de JS35, ui\Q póde . er conelcmmtdo li
morte, se o jur,)' reconllecL: existir em seu fltVOr uma ciI'cl1lDstancia
attenuante.
(Vide nota 15.1 a.)
(111 a) 2' edição. - E' n ullidade. q uanrlo !La om issão sobre o q uesito de circumstancias attenuan te!". :\ e. da reI. ele . Pa.nlo n. 170,
de 11 de abril ele IS7G. 1<e\·. n. 2,2 'L de 1tl de l1.bril de 1877.
Quando não Re faz flue;:itoíi s iJro cil'cumstanc:a.' attennal1t s lia
nulli.:lade. - Ac. ela. reI, do OI\l'o-l)r3to D. G2i, ele l' de julho ele 18,0.
(112) Não se deve attender como attelluaute cm - certos ca os,
com) no elo art. HJ-1 de. tu codigo, pela· razão de jii t ,r en trado II')
calculo da pena a morte flue se seguio, sem eOll1tndo ser mortal
o mal causado.
.
Vide notar; 1 a 21 - 4.05 a - 4G.t a - ultima parte.
(1l2 a) Quando Re cI~L csbt circumst:weia com os requisitos lia
se_un la parte do § lu cio ad. 14 deste codigo, éju.'Wicavel o cri mil.
(112 iJ) VidJ notas Gn a 11 - c 12;, com os requi::,itos lias §" 2°,
3' e 4°, do art. 14, se1'lijustificavelo crime.

°
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§ 4.° Ter o delinquente commettido o crime em desaf·
fl'onta de alguma injuria ou deshonra -que lhe fõsse feita,
ou a seus ascendentes, descendentes, conjuges ou irmãos.
(113 - 113 a)
.
§ 5.° Ter o delinqueute commettido o crime oppondo-se
á execnç:lo de ordens illegae.'. (11 L1)
§ 6.° Ter precedido aggressã:o da parte do offendido.
(115-11G)
§ 7.° Ter o delinquente commettido o crime aterrado
de ameaças. (116 a)
(113) E. ta n.tten uante exclue a a.O'gra van te do § 4° do art. 16.
(\ ide nota 127.)
(113 a) 2' edil:ão.- A inj~lI'ia "er\);)'\ é considerada com razão
como umitattenuante.
na antiga jllrisprudench já ensinav;t Padnacius: L iceI non ticilllln ~il (qulC.l. 125. n. 9 ) perclael'e eU4n qui 1;erbatcm illjtbrialn inferi, el si quis perc1bliebl, nnl vullleral. aut occidal, puniallbl', ~ed 'neJn pama ordinaria [1mpler provocalionem.

(114) Este pa.l·>lgrapho, com o quinto do art. 14, off<Jrece diffel'en a.
'(Vide o. art::. 1-12, H"" 180 e 181. e combinae todos eUes, examinando as l'e.. pe.:tivas notas.)
Esta cir um tancia jll tifica o delieto fluü.ndo o agente não exeerle o m .io;:; neces :trio.. para, iGlpedir a 'xecu.ão da. ordem illen'al;
st.:ud • porém, exeedidos os ditos meio., é apenas um:l att3nuante;
(115) Distingue-,:) ta circllm tancia da do ~ 3."
l'h rldes·t, o aO' ..p ·edido rep.::lJe ill1medi:tt'lmeute o ata.que. evitando o 111ft! qlte s_ quer fllzer: e não:t. illl na. hypothese de te paragraVito. fluando O mal e ·tá fito e o d linrluente não 111·ocura mai. e\'iaI-o, licando com toda. a imprc "ão cau. ada por e le, sendo por isto
attenuad o crime.
Faz.. e mister attenção, para evitar a confusão na applicação.
(llo)\. rlJvi. ta do HU premo tribunnl n. 1,616, rle 8 de outubro de
lo5~, diz: 11 ue esta ci ceum t:1 nci:~ - a d"l, aggr<J1'. ão por parte do
olfendido - niío póde ng!.!'rav:lr o crime do delinqucllte; pois quando
ella se dá, partindo do oll'endido, con. litut) aliás nm,t attenuante em
f:wor do ott"ensor ou erimino. o, O qual j;L nesta qualidade tem eontra
si e. se fa.eto. quc entl'lt no llumel'O d . elemento:' que o con. tituem
delinquente e nüo póde produzir o luplicado effeito de aggravar-lIw
t,lm\)em a pena.
"ota.. 70-7(1 a.
(116 a) 2' edi iío - A. ameacn elcve fiel' ,üria, cau. ando um '''Cl'c1adciro tCI'l'OI' ao':t1nençaclo, paÍ'a Con!;' ituir umn nttenLH1I1te •. ondo
qLlü o receio seja d 11m ma.! presente () de execuç;Lo immelliatn.
DJvc-"l) attclll1cr se a pcs.'lO:L aUlea~adLL ti timida ou fraca, pois
no espirito dessa pessoa a. ameaça deve produzir mais impressão
do que no espirito de nm homem di, posto e forte; e neste caso, como
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§ 8." Ter sido provocado o delinquente.
A provocação será mais ou menos attendivel, segundo
fór mais ou menos grave, mais ou menos recente. (116 b)
em tantos outros, devem-se levar em conta as circumstancias e diversidade dos caracteres. bem como a desigualrlade das fOI'.ças, parecendo que, nesta hypothe.. e. é o otllcio do juiz que falia, mais do
que o do legislador, quando este só trata dos principios geraes em
especie como esta.
Se a ameaca é vaga e feita em termos gemes. sendo o rp. ultado de um movimento im;tantaneo de arrebatamcnto, a lei penal
nada tem com ella e nem póde ser con iderada llma attenuante
por parte do offensor, mas quando ella, ao contrario, revela uma
resoluciio detida e séria de commetter o crime contra as pessoas e
propriédades, o'perigo é grave e convém então punir, ou pelo menos
deve-se levar em conta como uma attenuante.
A pessoa ameaçada, dizem Chauveau ot Helio. fica em uma ituação critica, e tanto mais quando não so póde colloear continuad:lmente em guarda, temendo sem pre, q ue cedo ou tarde, e no momento em que meno o pensar, seja victima do crime de qus foi
ameacada.
Ã ameaça é séria e refiectida quando manifesta urna resolllçllO
criminosa premeditada, merecendo. er punida quando é consignada
por escripto, ou quando feita verbalmente, sendo acompanhada de
uma ordem ou condicão.
A respeito das ameaça. verbaes não acompan liadas de ordem
e condição, diz Faure; nenlmma pena e póde estabelecer, considerando-se que, despida de todo o iutere e, podem ser o resultado de
um movimento subito produzido pela colera. o 10"'0 di .. ipado pL:Ja
reflexão.
:i\Ionseignat annunciava o mesmo principio: a Ímples amoa.a
verbal que não tem o caracter distinctivo da premeditação ou intenção criminosa, não estiL submettid,t a nenhuma pena: e Ros. i accrescenta: ninguem dá im portancia ri. ameaça profcrida 0111 um
momento de coI era, e um impotente que amoaça a um lJomem valido
de o batel' não poderia inspirar senüo apiedado.
E' nocessario que a ameaça seja acompanllada de gesto: fJue
possão fazer temer a sua: execução, dizendo Chau veau et H elie que
o caracter principal da provocação legal é que ella teu lia sido de natureza a perturbar a liberdade ele espirito noces ada para obrar com
madura reflexão, e seja um acto capaL de faLeI' viva impre sào,
corno a ameaça de um golpe, que se acompanha elo um go to que
pareça querer descarregal· O, (NotaE 042 e 642 a.)
(116 b) 2- edição.- A provocação eleve consistir, parece, em golpes ou violencias, e deve ser tal que o culpado não tenha tido no
momento da acção toda a liberdade de espirito necessaria para
obrar com reflexão.
E a provocação deve preceder immediatamel1te O facto de quo 6
ella a causa, parecendo que quando a provocação se deu muito antes
do facto imputado e com tompo slltliClbnte para a calma e reflexão,
neste caso desapparece a attenllação.
Frequentemente uccede, diz Ortolan, que o homem lesado em

§ 9,° Ter o delinquente commetticlo o crime no estado
de embriaguez. (117)
Pam que a cmbl'iaguez se considere circumstancia
attenuante, deverão intervÜ' conjul1ctamentc os seguintes
requisitos: I", que o delinquente não tivesse antes della
formado o projecto elo cl'Íme; 2°, que a embriaguez não
fôsse procurada pelo delinquente como meio de o animar á
perpetração do crime; 3°, que o delinquente não seja
costumado em tal estado a commettel' 91'imes. (118-118 a)
alO'lllls de seus· direito, . obl'etudo se o é gravemente., se deixe arrebatar por seu r(:seutimento e reaja a seu tUl'UO por algum acto
cl'Ímino O contra aquclle que o le,(Ju. Mas nüo se deve confundir
esta sitllaçã.o com a de legitima defe,·a. O e pirito que anima o homem ne ta, é de fil'meza, ele ju ··tiça, despido de toda a paix'flo \1íngati va.: é o exercicio de Ulll di reLo. O espirito q li e o Ul'l'itsta. no caso
depl'Ovocaçüo, é o dft pab:~,o. do resentimento e da vingan;a.
Qualldo O pCl'in-o é im1l1ineute. O que fa,zemos unica,lI1ente para
evitai-o é a defesa; quando o IDal é rec:Juido. o que fa:wlllos para
nos vingar é acto culpado provocado.
As im, dois signae: di~tinctos. entre as dU;ls situfl,çõe', UIll
material e outro minaI: o sigllal material, O Lll1po em que se col1oc.t
o acto; o. igllalll1oral, o e';p"'ito que o pre~irlio.
Na provocltçãO, trata-, e do Ulllll i l'1'i tal{i'io , de um ~l'I'ebatalllento
quc levou o agente ft UIll acto coudemllflvel; e na dufc:-,a. o homem
obrou no uuico intuito'c1 S': defender, (Vide Ortolan, pJ'imeiro tOluO,
rlllarta edição, pago. 18·1 e 1 5,)
(117) A embriaguez, q nando iill porta obliteração com pleta das
faculdade. (o que se diz l'ftl'i. imo), importa uma condição de irresponsabilidade .!
Uma revista do supremo tribunal n. GOZ, de 31 de janeiro d""
183'7, responde á pCI'O'untn. - não. - qm1l1dü preceitua: que a embriaguez jálllni póde scrvir le fundamento para i1 abs()lvic.~o.
(118) A revista do upl'emo tl'jbunal citada na nota 116 ainda
diz: que a embriague;" pum:e poder tomar ou considerar circumstancia attenuante, indispensa el se torna que se observem os 1'equisitqs la segunda parte ele;;te pal'agl'llpho ..
(118 a) 2- edição.- A l' speito de, te a:suJl1pto o no..so codigo
foi 111 ui to racional e 1110ralisado r.
A embriague" não eleve ser uma cousa de escusa nunca, e assim, na a.ntigu-idade, pen, avüo Arj--toteJe e QuiutiliullO. 1Jorque, seg'undo eItes, é eJla U111 estado de elegmelação voJuntaria, e a degrada,ção não póele sel' um meio de ju. titi.eação, porquc se nã.o póc1e
cl'lal-a paJ'U si,
Na Inglaterra c nos E todo. -Uniílos a elllbriagllez não attentÍa
em n~.da a culpllLilidade e Blllckstone elec:nra que nelJa se vê uma
caus.\ de aggrl:lvação.
Pela Jei romana e como se vê nas leis II, § 2°, de prenis ét
VI § 7°, de 'rem'ilitari no digesto, resulta que a embriaguez era
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§ 10. Ser o delinqueute menor de vinte e um annos.
(119 a 123 d)
considerada como constituindo uma. especie de escusa, uma cau~a da
atten uação da pena.
Elfi mui tas lcgi"lações da r\. 11 e m::U1 h,t é elIa um moti vo ele I)Scu. a ou eb att.enltac;ã , e pelo codigo austriaco é um facto exclu:;i·
vo (J;, cLllpabilicladl:l SI:l é ella omplcta. c se o au tor elo delicto não se
poz nesse estado com a. inten.ão cle commctter o crime.
A embri"guez, dizcm Briunel et Cllaudé. quan,lo completa, é
urna vercladeim aliena.iio passageira, é vcrdade, ma. que não deixa.
de excluir dlll'~nte a. sua eILHacão o exercicio da razão .
. A embriaguez, diz Damil'Oli, é uffialoucura artificial, que se lá
por um momento, e sendo inteiro O seu efi'eito não 11a livre arbitrio.
Boi arJ, - Rossi, - Ortolan. Ch::tuyeau e~ Helie, M. Le SelIyer.
='licoJa, Xicoliue, . ilstentão que a cmbri:lguez completa. é um f;ICtO
que e.-cllle a vontn.dc e por conscouint a eulpahilid·ldc.
,
AIas 0:-; alltor:~s eOIl orel~o que surJo ell:t procurada com o 11m
d~ :1d'luirir coraciem;~ pratie;, rio cdU1\:, a. pUlli~ão uão Ú cOllt:~.'ta
vel e o crime persiste como se fôss commettidocom S;tD3'UC fri',
prcD1editando-o aqucllt\ IUC preparou·o.
E Ortohm assim o eliz: complat;, 011 p;trcial, pou o import'l,
desde clue a embriuouez niio foi par:, O culpado senão um meio e de
alguma sort3 o instrumcnto Lia cxecu~ão, e neste ca. O fica. a culpabilidade muita. '"czos a"''''ra',ada.
E accrc.·centa: :t fa i'lidadJ qlle ha. em simala.r a embriagucz ou
cxa;"en.r-lllc a apparencia, a. pouea. dllraç:ão clc. a affec~ão, a Lli1:iculdaele para o mesmo medil:o legist::~ de pro"'l!' qll1ll tem sido a re:llidade ou extell~ão. iío tantos motivo para llaycr mais CirCltlllspccção, ainda na pratica dos ncgO[;iI1S, em acolher um semelhante
meio de dcfe:a.
O no:so coeligo, constitllinrlo um meio de attelluação, prcell
cltidos o: requisito. e:tab lcdelos, andou acertadamente e cvitou
os abllSOS qUI:l se deveriüu daI' Da pmtica, sem uma regra estabelecida; c abu. O· tanto mais In.mentavcis quando O facto ela embriaguez, nillguem o contestará, é de uma granel:! imlTIol'alidac1e.
(119) Vidcl o :trt. 4;>. ~ 2", dest codigo.
O acordüo da l'clacrro da curte, de 3 rIe outubro d 18-1G, eliz:
CJI1P., no caso de scr o J'éo menOr, elevc-s:l isto verificar, afim eb se
lhe dar cllraelor c obs rYar-se a elisposiçiíO Lio art. -15, ~ 2', dcste
codigo.
(1,0) O juiz ele dircito deverá nomear cllraclor ou defen. 01' aos
mcnore elc 21 annos, aos escravos e ,tO africanos livrus, na fóriU,t
ela ord. liv _ 3°, tit. i±l, ~~ o e 9°, e carta regia de 3 de lUarço de lGfJS.
(121) O supremo tribunal, em revista n. 1,27-1, d" 13 <1e novem,
bro de J8lCi, ,~nlll1110ll um julg-amcnLo pcl:lr:lzãO de: ter sielo ]1roCC'8.
sado e cOJldcmm1do lIlll IllenOr ele 21. a!l110S scm s, lhe h:l\'er nomeado cum·lor. na fórllla d:l ord. liv. 3", tiL 'U. ~~ 8" c 9°, (IUC não
est~t revogada; e uão ter sido prescllte ao jlll'Y a IDcll0rieladl:l ;
pois quc, sendo uma circul11stancict, póde influir na imposição ela.
pena.
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(122) Uma revista elo me mo supremo tribunal, com o n. 1,651,
diz mel'lmo : qlle constando dr) proce, <:0 ser o réo menor d,e 17 anno!';,
O jlliz de direito deve formular 11m qUlH,itu especial Sr>UI'U e ta cil'cl1lTIstancia. afl111 de que 11[10 fique o I'éo pl'iyado de gozar do favor
':I ue a lei lhe concede.
(123) Ain I:t o me~mo supremo tribunal, em revi:ta n. 1, 38, de
5 de abril de 1 65. preceitua: que no caso deste parngl'n.pho não
pôde o I'éo, eL' eon'1emnado a galés perpetua;;, vi- to !';er um'L tal COllt1emnnci'lo eontl'ari:t "O que !)Xpr3~ :lm-:ntc dct~r.nina este coeligo
no art: ,15. § 2°, cm que prohibe-se impOr a peHll de galés aO menor
de 21 }~l.no~.
X~m obsta qUI) o julgamento tive, se lugar
muitos nnnos
d poi: de perpetraelo o ddi 'to. IIl:l1ldo era o réo maior de 21
anuo:, pOl'que p:L1'a a applica.ão ela, pena não:e nLtende á id'lde
que tem o delinquente tlllando é julglldo i mas ~im lÍ. que tinh:L
qn:lndocommetteu () d lidoi 110Hlue:l.r:t"i'lo<]neulegi ladortel'e
em vista, q lumdo cstabdeceu a. excepção do ~ 2° do al't, 4.5 citado,
foi o i m pe f\l: o c!cse;1 vol vi mell tI) Jm; f'leulclades inte!lettua.e do
delinCJ.ut:ntc lln occasiüo em llue comlnetteu ° crime.
Prova.d;t com documento 1\ mJllGridade de réo não induz Ilullidade a. au, encia do rlue:ito e!'p :c:a1 ~r)l)re e:, a cil'cum:t:mein.
O juiz IlÜO u ':lllLio do arbl rio de impor ao réo maior ele U e
menor Je 17 ;mnu, a3 pen:ls ele cOLUplieidade, JI::,-e impor a' do
crime,
(AcorJ;"io .la rvl:1ção da B;tlJia de Ul d3 mar.o ele 18/0. confirmado pela revi la do supremo tribunal n. 2.231, ele 20 ele novembro de 1875,)
(123 a) 2' edi~ão, - A r3solução crimino :1 ou o dolo se compõe
de doi. elemento:: o conhecimento c a I'ontade.
Relativamente :'.0 primeiro, a mocidade não diminue dJ nenhum
m Itlo a. U:1 culpnbiliJarle.
O IlIenor de 21 alllIO:. danl]o voluntaria:nent :1 morte a.umft"jws,oa, obrou certamente com pleno c .nhecimento de cau. a. podendo n
, ua. con~ciencin aprceiar to la a gm\'idade do "rime, e é re l'll geral
pelo !uenos.
~I:l. quanto n'1 egundo elemento, fi vontade, a idade iufel'ior li.
21 lInnos ; Ulnlt cirl:lllI!clall"ia attenuante e UIll IlIotil'o, por con eguinte. para Ilão ,l': poder impôr a pena do mort,1 e nl::m :: de galé.
(arts, .,1,5, ~ 2°), sendo o no, u ('OcllgO nest'1 p'lrte. com'1 em tantas
outras ra\:lonal e i'.hilos'lphicO, por ,,,;t,) qU\l :IS pnixões \'iv'IS r1n mocid'lde J~ão permirtedl a 1ll;!]fl1itoJ' a for~a de "Olltade e :l. flrmez:1 de
rUS1Iuc;:'io. enu rene.·üo alma c, nn"'l:ll fl'io. r[ue :-:;tf1 illdispeu:ia\,\lj"
1)ar:L os ea.stigos Illflis SJ,' ros. C'lmo :t morte e ,L. g'nlés.
A "i,'a.cidade d:)!'; p;IL-õ
que llnimão ,1 ml)eiI1ade. diz Haus, :lo
au, eneia nes fl id Ide lle um'! pen-el'si.jade enduracida, a certeza de
eheg,lr a emenda do nccu,~ildo, tudo impõe;\., oeieelaLle indulgencia
para com igu'L s culpado:,:.
Por exemplo, a pena cb mOl'tJ cxecu~:1dn. sobre individuos ll).'noI'es de 21 annos ~c1'Í:l u:n llclo !,lliieti,'o pal'a :1 hUJ11anidade e que
jámai~ teria o a", ell!,in'entü d;L con,.eilmcia publie:t: JIiscl'alio clalis
admiliol'em pamam judiciton pl'oducel'e dcbel.

(Vide nota

33~

a, a respeito da prova de idade.)
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Quando o réo fôr menor de dezesete annos e maior de
quatorze, poderá o juiz, parecendo-lhe jnsto, impôt'-lhc
as penas da complicidade. (124)

Secçiio III
Art. 19. Influirá tambem na aggravação ou attcnuação
do crime a sensi.bilidade do offendido.
Art. 20. As circumstancias mencionadas neste capi.tulo
devel'ão ser provadas, e na duvida impôr-se-ha êl pena no
grão médio. (125 a 130)
(123 b) 2' edição - E' nullo o proce_so e julgamento em que nlio
se dá curador ao réo. que declara-se menol' e nilo é contestado. Ac.
da reI. da Fal'I aleza de 3 de navem bro de 1876.
(123 c) 2' ediçúo.- Constitue nullidade não se ter dado curador
ao réo que diz ser menor de 21 anno,. Ac. da reI. da côrte n. 3iO,
de '1 de novembro de 1870.
Nota 55 f.
(123 d) 2' edição.- Reconhecendo o jur,y que o réo ti menor de 11
annos, não póde O juiz de direito applicar a pena de complicidl\.ce
no maxill1o, porque a menOrIdade é sempre cirCUITI tancia attenllante nos termos deste paragrap 110. Ac. da reI. de Ouro-Preto de 29
de fevereiro de 1884.
E no mesmo sentido, o acordão da mesma relação de 8 de junho de 1883.
O ac. da. reJ. do Rio, de 1:1 dc j unho de 1OO·t, diz que: a falta
de quesito et:pecial sobre o facto de !'er o ré.. menOI' de 1'7 annos. na
llypothese dcste paragraplIo, :;eguoda parte, constitue nullidacle.
(12±) A respeito da iniluencia da menoridade sobre a applicaçã.o da.
pena. espf\cialmente quando é o réo menor r1 e 1'1 annos e ma ior de H.
(Vide Revista hvridica de julho a agosto de 1866, pago 5.- Vide
nota 665.)
(125) A revista do f';upremo tribunal. citada na nota 122. diz
ainda: que, no concnrso de c·i rculllstancias aggr:wãntes c fi ttenuftnte,. é forçoso attender-se á sua quantidade e qlH1lidacle. para determinar-se o gráo ctt pena, preponderando o elemento :lttenll:111te;
quando as circumstancias silo tantas ou taes, IHC quasi justiftcflO
o crime.
(126) A rcvista do mesmo suprem) triuunal n. 1.682. estatue
ainda: que não se avaJião as circllmstallcia;:, quer aggravantes
quer atteUllftlltes, por seu numero e sim por. ua importancia e
resu! tado.
(127) O mt3smo tribunal ainda di 'se; que :l cirCllmstancia de
haver sido commett.ido o crime eIll clef'lsa de seus direitos ou dos
da familia, em desafi'ronta de injuria ou deshol1l'n, fi de uma tal força.
qu supera e tira toda a importancia. das aggravantes, pelo que em
concurso com estas, deve impôr-se a pena no minimo.

89
CAPITULO IV
DA SATISFAÇÃO

Al'L 21. O delinquente satisfará o damno que causal'
com o delicto. (131 a 135 b)
(Recorrente Antonio Luiz da Costa e recorrido Dr. José L. da.
Costa.)
(128) A relação da côrte. em acordão de 23 de agosto de 1853, já
havia preceituado: que é licito ao juiz apreciar o valor das circumstancias aggl'avantes e attenuantes, para fazer a applicação da pena;
sendo certo que o numcro las cirCUlll tancias, por si tão sóment8,
não influc na attenuação ou aggravação das penas.
(129) O supremo tribunal, em revi ta n. 1,991, de 31 de julho de
1869, e tatuo :linda: que con/~olTendo trez circulllstancias attenuantes c uma ar'g'rayante. devc a pcnn ser impo t:l no minimo.
(130\ A revista do I e mo . upremo tribunal n. 2,055, de 1 de
marco de 1871, decide: que todas as circum tancias constitutivas do
crim-e devem-se propôr separadamcnte.
A doutrina das notas 125 e 129 encontra numero crescido de
contrac!ictore. endo que na pratica poucos são os juizes que a adoptão. me mo }Jorque o modo dc apreciar varia. muito, e é por isto
perigo:a a demo.. iada latitude.
(Vide nota 'ii.)
(13]) Vide a nota 61 ao art. 11 de te codigo.
O avi o n. 132, de 15 de janeiro de ]839, declara: que em neuhulD
ca:o tem lugar o procedimento de sequestro contra os delinquente,
CJ ualq u r q uo s .ja o delicto com met.tido ; porq ue as rlisposições dos
art5. liD, s 20, da con tituição. 21 deste cocli"'o, 100 e seguintes, 233,
2:3-1,.291 e ;1:39 do codigo do proces. o, tornárão invigorosas e sem
eli'dito as da. o]'(\.. li\'. 5". tit. 127.
(l:32) A obrigacão d3 indemnisfl.r (sati~fazer o dnmno) prescreve
pas';llc!os 30 anno.; contaLlo,; do dia em que fÓl' o delicto commettido.
(Art. 3G da lei dc 3 de dezembro de 18.,11.)
(1.:.3) A revi ta. d . upremo tribunal n. 7,762, de 22 de marco
de 1 71, e ·tatuc, relativamente á indemnisação: que a deve o recrutador, qUfl.ndo procede violentamente e por perseguição. E' uma
dcci ã que houra i\ um tribunal.
(Vide o relatorio do ministcrio da justiça de 1872, pago 181.)
(1R4) A circular n. 183, de 18 de outubro de 1854, declara. que a
acção civil é competente soure a. satisfação do damno, se o réo
tiver bens para serem executados; ma.s não os tendo, ou sendo insufficientes, compete ao juiz dú5 exccu.ões criminaes reduzir a satisfl\ÇãO do damno a prisão.
.
(135) A indemnisação por acção civil não presuppOe a queixa
criminal.
C, CRrM.
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(Revigtll. do supremo tribunal. no acordão n. 7.'762, e nota 425.)
O accrdão dR rela cão dR côrte, de 20 de setembro de 18'14. preceitua :'que I) juiz cio c:ivil é o unieo competente. nos tel'mos elo
art. ü$ da lei rlll ::l de uezembro de l Q n. pam conhec~r do damno
ca llSfldo peln delieto.
O art.. 21 do cOlli!\,o revogou por sna gmvidade O assento de 2S
de novembro de 1634.
(l35 a) 2' ediçiltl.- A satisfação do ,(1-lmno pó~le . er pedida independentemente dR cnnrlumnação elo delinrulCnte em juizo crim ..
rev. n. 8,S0-l, de lG ele junho de ltriG.
Juizo commercia1 ~ inl:01l1pctel1te pn1'll a propo. ituru da acçuo
em que 11m cornlllC1"CHtnte pede a outrO illclell1ni. ação de perdns
e c1alllllos, por O luwer. ftlito sorfrer 110 seu crl:dito e no conceito
publico.
.
;vIas terceiro, estranho ao contracto de mandato, não tem acclio
por perdas e damnos contra O mandatario sobre o modo por que -foi
cumprido o mandato. Rev. n. 8,89S, de S julho de 18/6.
Diz, porém. o a.c. rev. da côrte dp. 29 de arrosto de lS/u. que
deve ser pedida no juizo commulU a satisfação do (hnmo. que ao
committente causar o manâatario no cumprimento do mandato. desde que nrnbos ou uma elas partes, fôr comlllt}rciante e a divida
commereial.
NilO bnstfl. accrescent<l.oflc .. quc O art. G8clalei deRdedezembro
rle 18:U, elisponhaque n incLmnisação el\1 todos o::; casos sl~jn pedida. por ncçào civil, por(llt;tnto e:5~e :u-t. t::ve pOl' fim reformaI' a
legislação criminal 'lue se oceupa.va chI. satisfação. como se vê do
tit l°, cap. 4°. do cou. crim .. c[ue s'~ inscreve - ela satisf>tcão - e arts.
2
§ ~o. e 339 elo cod. elo ])roc. crim . como se dissera a lei - a sncisfação será sempre pedida. por acg:1o civil, não pela crimin>lJ. O cad.
tIo comm .• posteriormente. p.m }:)50. con'.'el't.ell p:ute das acções
('\vei~. em acçõe:; COll1iTIcl'ciaes. em \'i. tl~ do Cjuc, a;; lJOjJ cha:uad>l.·
cOll1mcrcines não são menos civcis.
A. revoo no entretanto (fanamos ela de n. 8.S0S. le 8 de julho de
lS1.6). conclne que: o art. 6() não foi revoga,rlo pelo cod. do comm., que
no Il.rt. SOS dando ao commerci:lnte, injurittdo pela injusta declaraçãO
ele sua. fallencia. o direita ue t<J1Har e ntr'a o autOI' ria injllri:t a acçúo
(le pvI'll,\s e dalllnos. a qn:J1 dove ser pl'Opost:t no furo commuci:tl,
como d<Jtermin,\ O art. li!) dn reg. n. 7:3"', ele :.,:) de novembi'O (le
1850. cstabc1tJ('ell (lm:l exccp:::lll ,ln. rtJ~l'IL f!Ji'al (bt co:np~t,lll üt (la
juriselicção civil, senelo c:1a.1'() que ..;e o juiz eOlllll1ul'cial 1ivesse tal
competencia. seria ucsnece». fl.ria a elispo;;i(;fto do art. 110 cit"clo e a
do dec. n. 2,030, ele 18 tle novembro de lS51.
E' sempre o pró 6 o contnL. sem a. firmez:l rllll: S3 clenl:l.llda nns
decisões. intéll'pl'etando a lei. de IUOelO a estnbelecel'-se n. jUl'ispl'udencia.
Entre ns duas clecisües, inclinamo-nos para o que . e estabele·
ceu pelo lillp. tribuTlal. pOI' isto que () al't. tiS da lei ue 3 ele elr.zembro de 18H não foi revo~Mlo p lo coei. do comm. e a espocie tliffe1"e do que nelle se estatll ia.
(135 b) 2' edicão.- Estll;lo theo1'Íco e pra.tico sobre a satisf,tção elo damno cilllsado 'pelo deliclo. - Direito, 18 vol , pa.gs. - 360

m.

a 420.
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Art. 22. A satisfação serel Rempre a mais completa que
fÔl' possivel, sendo, no caso de duvida, a favor do offendido.
Para este fim, o mal que resultar á pessoa e bens do
offend~do SCI'~t avaliado em todas ;JS suas partes e consequenclas.
Art. 23. -o ca. o de restituiçãO, úu-se-ha esta da propnn cousa, com indemnis1tçãO dos deterioramentos, e, na
falta della, do seu equivalente.
Art. 24. Sv a propl'ia cou:a estiver em poder de tercei:1'0, será este obrigado a entregaI-a, havendo a indemnisação pelos bens do dclinq ucnte.
Al't. 25. Pam se re titnit' o equivalente, quando não
êxistir r. pl'0pl'ia. cousa, será esta avaliada pelo seu preço
ordiuario, e pelo dp affcição, cOO1tanto que este não exceda á somma daquelle.
Al't. 2G. -a satisfação se compl'ehenderão não só os
jUl'OS ordiuilrio.. , os quacR ,e contarão na proporção do
damno cau ado, e de de o momento do crime, mas tambem os juros com po~tos. (135 c)
Art. 21. Quando Ocrime fÔI' ommetticlo pOl' mais de
um uelinquel,lte, a ,atisfa.ão :erá ú custa de todos, ficando, pol'ém, cada um <lelles solidal'iamente obrig'ado, e para
esse fim se haverc10 por e::>pecialmente h;ypothecados os
ben dos delinquentes desde o momento do crime. (136
a 13U)
(l3;j c) 2' cdi.ão.- Lei de 240 de outubro de 1 32.
(l3li) A lei de '1 úe novcmbro de 1831, no fina] do art. 2·, seguio
iguall'egl'a li respeito dos import·tdore. de africanos.
Os flue. porém. scientelnellte comprarem omo escl'ltvOS esses
africano.. Ó ubsidiarÍ>1mente, 11c50 obriglulos ás clespezas da reexpol'taç:'io.
(A.rt. 3". :~ 4°, da citada lui.)
(137) A ordem de embargo em be::;. de re\'olto~o não importa
cOl1fi~l:ação; mas tendo o . :;lU apoio no art. nu. :) 5°, da constitui~ão,
é ju.·tific:1da pela disposiçãO deste artigo.
(.-\.cordão da ru\auiío da côrte, de 4 de novembro de 1859.)
(l:3;3) A. lei n·. 1._:37, de 2..1 de setembro de 1834., diz no ~ 7° do
art. :3": :lo h,ypotlieca legal compe ti no c, tado e aos oft'endidos ou
seu -llúrdeiros obrlJ os imltloveis úo cri1l1ino'o.·
.
E assim tambem djspõe o decreto n. 3,'153, de 2G de abril de 1865,
arts. no,. l°, e 120, § 3.°
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ArL 28. Serão obrigados á satisfação, posto que não
sejão delinquentes: (140)
~ 1.0 O senhor pelo escravo até o valor deste. (141)
~ 2.· O que gratuitamente tiveT participado dos produetos do crime até á eoncurl'ente quantia.
Art. 29. A obrigação de satisfazer o damno na fórIDa
dos artigos antecedentes passa aos herdeiros dos delinquentes até o valor dos· bens herdado~, e o direito de. baver a satisfação passa aos herclenos doE', ofrendldos.

(142-142 a)
(139) Os bens do condemnado ficão legal mente hypotllccado.
para a satisfação do damno flue causou com o delicto, eIl?quanto não
é O mesmo dl1.mno satÍ!::felto; não obstante ha,-er cumpndo a peua;
pois cumprida esta, expiado estli o mal moral do delicto, isto " a
offensu feita á lei e á sociedade; e com a satisfação expira o mal ma·
terial do mesmo delicto, isto é. o damno causado ao oift:mdido, a cuja
8:ttisfação estão sujeitos aq uelles mesmos que não podem ser ju~ga
dos criminosos quando causão damno, COiUO do art. 11 deste cOd$o.
(Revista do supremo tribunal, n. 7,793, de 13 de maio de 1811.)
(Vide nota 61.)
(140) Sobre a satisfação substitutiva, vide a Revista Juridic(~ de
novembro e dezembro de 18G5, pags. 278 a 290.
(141) O aviso da fazenda n. 13, de 12 de janniro de 185-1. declara:
que o senhor do escravo é r6spoosavel pela penu peculliaria cm que
este incorrer, até onde chegar o seu valor, na conformidade de te
pl1ragrapho.
.
.
E recusando o senhor pagaI-a, eleve. elO o e. cravo penhol'lldo c
a.rrematado para satisfação ue!!a; só sendo appJicavel o art. 135 do
reg. de 22 de junho de 1836. que trata de prisão quando os individuo!; não têm meios de pagar, sendo que aquelle que poso ue um
escravo não está em taes circumstancias.
(Vide nota 47, e arts. 30 e 60 deste codigo e algumas notas a este.)
(Consultae mais o alvará de 31 dejaneiro de 1004.)
Sendo o escra'vo cOllelemnado a galé. perpetuas e perdendo o senhor a propriedade delJe, parece claro que não se lhe deve applicar
a disposicão deste paragrapho.
(142) Vide notas 132 e ]35 e mais o art. 2'14 do regulamento
n.120, de 31 de janeiro de ]84.2.
Este principio é Omesmo de todos os codigm:; das nnções civilisadas, e nada mais justo; por isto que é uma divida, como outra
9: uaJ quer; mas pedida por accão civel. "<cgundo é expresso no art.
68 da lei de 3 de dezembro de"mU, que revogou o art. 3l deste codigo e § 5° do art. 269 do cad. do processo criminal; não sendo admis·
sivel, em a dita acgão cível, questionar-se. sobre a ex ístencia do
facto e. obre quem. eja o seu autor.
(142 a) 2' edição.- Como se rege o direito que têm os herdeiros
dos offendidos,para haverem a indemnisação do damno causado, como
se amplia ou se limita, que pessoas o pudem exercer, lue qualidades
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Art. 30. A completa satisfação do oifendido preferirá
sempre ao pagamento das multas, a que tambem ficarão
hypothecados os bens dos delinquentes, na fórma do
al'L 21. (143)
Al't. 31. A sati, façti:o oão terú lugar antes da condemnação do delinquente por sentcl1.a em juizo criminal,
passada em julgado. (144 a 151)
devem ter; c este dil'eito se cstende só ás offensa. c1urnnte a vida, ou
tambem ás ele além tumulo? (E tudo no 1-1 vol. do Direito, pa"". 391.)
Ahi . e diz: !:'e o offendido pedio em vida a reparação, estc direito
continúa na pe soa dos herdeü·o.:, c a I gi lação romana já de algum
modo firmava e. te principio na L. -10, tit. 12. ~ 1."- Pwnales all/em

aclione ..... si ab ipsis pl'l:ncipaliblls personis, flwrint conle laia et heredibllS danlur. et conlra heredes Iran e/mI.

Se não u.-ou do direito CI~ "ida, e o prejuizo se deu ~obrc a propriedadc, o direito pnssa nos herdciros; Il1~S. só atacou n. p~ soa uo
defnnto, cm ~cu corpo c reputueJlO. par.lce (lue em certm-i c:nsos i;e
póde negar c~se direito aos heI' leiro.'.
No ..::t o de perdão, por ex.emplo, não podem O, ln:ruciros rcvi\'cr
o que o defunto e'qne cm em ridn.
e o crime foi a causa da mortc do oífeudil o, o intcrcsse pc,sonI
do herdeiros nppar c em toda. a ua exten,·ãc.
,:em intere.-. e prejudicado, iml1lediato c r ai, os herdeiros pelo
insulto li memoria de um m~rt(), ;t um c;1el;\\'er. não podem recorror
á acção civil, mas só quando a om n. a refloctir .;obl'e elles.
(ll3) Vido ad. 210 notas 1:30 a l:ll) o lU, bem como o art. GO
de, te mesmo eorligo e alg'llll!fL' d . lias notas.
(1,14) O aJ't. (j eh lei d 3 d c!czl):nur de lPll. diz: a ind~lD
ni. ação eu! todo' O· aso,' !'\;,)r:i pedià'l pur aI' ~ão ci\'cl, f:icanclo revo""ado O art.31 cio codi~o crimiual o u ;i G" do art. 2lm do eocli""o do
proces o. Niio se pode,·;í.. porém, fjuesti(Hl<lr mai' obre:l existenci<l
do facto e sobre quem s ja o s~u utor. quando estnsquestúes e nchã
decididas no crime.
(H5) Vide o SI'. Pimenta TIucuo a pa .2;;8 elo fi n Processo Crimi:n al , 2' edição. que le.,en I'olve boUl a l1Jateria deste art. tiS (1.t nota
aClm(l.
(l.J.6) Sendo o dolinqllvnt; aos Ivi lo uo deli to r.ojuizo criminal,
poderá terlugar a ncção eh'c! parôL pedir-~e :l inckruni a)io? E te
artIgo não ('\ ba.-tante claro e t'. \lI icito ,o urt, 6 <.!<t nota 14+) . obre
~._te ponto, quc se tOI1l torn·l·l() In~lit') ccutrover O pelal:i c1ifl:"rentes
JUtelli'"encias a elue s<) pre. ta a ultim:l parte do referidu artigo: que
por is. o l)reci~a de interprJta(;i;O :lllthentioa.. (Dunda apre. entada
pelo pro. ldellte do SlIpr v 1l10 trtlJul1:tl cm :-3 de foycrciro elo I ÜG.)
(Vide o avi. o da nOI:1. 1:11.)
. (11'7) O diulwiro roce ;idr) do rnj're ti -fi orrlli:o~. por 11111 iunmtano, quando extl'llYiado, dJYC ser rc:õtituido pelo juiz, ::,eudo u
ludemnisação vcriJicadu segundo o :trt. ti8 citado.
(Acordão da relação da côrtc, do 12 de outuuro de 1852.)
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Exceptua-se:
§ l.0 O caso da ausencia do delinquente, em que se po·
derá demandar e haver a satisfação por meio de acção civel.
~ 2,° O caso em que o delinquente tiver fallecido depois ela pronuncia, no qual poderá haver-se dos herdeiro:;
a satisfação por meio da acção civil. (152)
§ 3.° O caso em que o ofFendido preferil' ou usar da
acção ci vil eontrel o delinquente. (15~ a)
(148) O juiz de direi.to, ti. vista do art, 5S, citado :í, nota H4o. não
pódc propôr quesito sobre a indemnisacll.O, "endo nulIo um julgamento por isto.
•
(Vide revista do supremo tribunal n. 1606, de 3 de eternLro
de 185D.j
(140) A indcmnisa~ão LIas prejuizos. pcrdas e damno,; provenientes la rlctellç".n pessoal l'vrlue1'ida no juizo eSl ccial do commCl' ia,
deve ser pcdida no jLlizo CUlOIJlUm, segundo II :ut. OS, salva a CXC(:pc.;ão elo art. 116 do regulamento n. '73', rle [ de novembro de 1tl;50.
(Ac01'dão do tribunal LIo co;:nmcrcio da côrte dc 17 dc outubro
de 18m.)

(150) A consolidação das leis cio i • nota ao ar. 790. julg'll. revogado e, t lll"igo pelo G::3 d>l. nota lU, que igunllOente revogou ()
S 5" do ad. 2m) do cocligo do processo. e 22ü elo lI1e.'lnO codigo e ~ 2"
do art. '"lO : porl"J ue a matei ia sobre a satisfaçãu do damno cau.~ado
pelo dellcto passou pal':"t O 'eu luó·ftr proprio. que é a legi 'lação civil.
dcixando o juizo criminal de tomar, como antes, conhecimento da
indellln i ação.
(lf)l) A revista do supremo tribunal, citada á nota 1±S, annul10u
ainda o j ulgarnen to, na parte em que condemnon ao réo nl) valor
do dumno cau~ado ao ofr'eL1dido. cm \'ista cIo dito art. 6 • qne 1"1:vogou este artigo. o ~ 5" do art. 260 do codigo do proce o e 338
do rne.:mo cl)digo, como conseq uencin. im rnetiiata.
(Vide o art. 65 deste codigo e algllmas dc suas notas.)
(152) O av. n. 940, de 15 dc í'óvcrcirQ de 183'7, ~ 4°, dtJclara: qne
com a morte do 1'éo pronunciadu cxtin"'ue-se o processo criminal:
no cntretanto. pnra a satisfação. tem o offendido a ae fio civel
contra os herdeiros do pr()nuncü~tlo, na conformidade deste paragrapho.
(1-2 a.) r\ doutrina lleste parag'l'l!plJO nrto foi revogada, scndo a
mesma da pri moi I':t pa rte dQ art, tiS ria lei dc i) de de7.cm b['o de 1841;
pois. se alli s~ preceitúa que o off..mtlido póde preferir a ac.rio civel:Í,
cl'Ímina], aqui
diz: quc a sa.ti;;fa<,;ão {lo damno em todos os ca.'os
ení.l)editla por acção civil. Portanto, é o mesmo direito, e p r conseguinte a me:-ma razilo e :1. me~!I1a dispo ·ic.:ão, sendo certo que
se não pó de confundir a culpa civil com a crime.

05

Art. 32. Em todo o caso, não tendo o delinquente
meios para a satisfação, dentro cm oito dias, que lhe serào assignados, será conclcIDnado ~ prisão com trabalho
pelo tempo necessario para g~mhar a quantia da satisfação.
(153 a 153 b)
Esta condemnação. porém, fical'á sem úffeito logo que
o delinquente, ou alguem por clle, sati~fizel' ou prestar
fiança ic10llca ao pagamento <. m tQmpo razoavel, ou o offendido se der por satisfeito. (l54)

TITULO II
DA.S

PIi:NAS (1.:::>.- ::1.. 1.:::>

~

b)

CAPITULO I
DA Q,UALIDADE DAS PENA. , E DA MAC\TEIIlA
DIPÔR E

Art. 33,

COMO

SE

HÃO

DE

CU~II'Rm

enhum crime será punido com penas que

(153) Consultae o art. 57 deste codigo c notu~.
(Vide nota U67.)
(153 a) A relae:fú do l\lnranh50, em acorL150 ele 2 de marco de 1833,
preceitú:l: fJuo a. Jlld mniSflção do dflmno c:1u;;:a.do re. llltante do delieto dJVC . cr pedi ln por !tclião l·i\·il: ~lã() ,,,'ndo, porém .. atisfcita, Ó
p'ld r:'LslJl' cOJlvcrtida lJln j\ri .. iío om tntlJalho are pect'i\'a illlpllrt:lDcia., ~ O li ,JinCjulJnlo foi préVÜlllleute conelemnado em processo crimc
por. "nten\ia. pal'. Il(!>t em jul~·ado.
(Vicie o 7° voI. do Direito, pago 580.)
(153 h) 2- ediçiio.-.\. lei n. 2,~):jU. d 2(j de eternlJ 'o ele 1 74, diz
ao art. (jn, .. 2°. ultima parto : a~ multa serão eon\'crtidas em pri, ão
lt1'al:l-..c do. tl'ab:tlllOs drt.. junta:; pam oro I'lltarnenio) fJ.ll ni\o excerla li CO d:as. pl'!n juiz da o.'ccnÇlo, Cjll'l1Il!O o.. (·oudoin.u:dos não
ti\'crem Illeios (10 png·ul-:t·, ~~.~l\nelo o dispo~to ne te artigo.
E d mc:m
J r é O
ar~. U~ do dee. n. 0,831, ele 27 de
fev8reil'O de 1t>i3.
(154) O abio autor r1 .. Consolida :to das leis civis diz: e. tão este
artigo e O2G(j d cOc1i;;'o do pl'occs. o'revogados; apez:u de dizer o
contrario O :lyi O cirCllf:ll'l citado :'L nota 13·1,
(Vide urt. 423 e uotas, do r ,guIamento n. 120, de 31 de j:meiro
de ltl!2.)
A respeito de. ta matlJl'ia consultne 13onneville. Tratado da 1'egi1l1en penitenciaria, pag'3. 8l e ·e",uiutes. ::iustenta e1le o principio: qU'i

110n haiJet in I'e, l1lat in cll1'porc.

.

(Consultae e combinae to~las as not:l.s, deslle o art. 21 até este.)
(l5± a) E' nece~sario, di. se o relator da lei penal fl'aneeza de j ulho de 17!J1 - Le Pe1letier Saint-Farguean - que as penas sejão hu-
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não estejãQ estabelecidas nas leis, nem com mais ou menos
daquellas que estiverem decretadas para punir o cl'irnc no
gl'áo maximo, médio ou minimo, salvo caso cm que aos
juizes se pel'mittir al'bitrio, (155)
Al't. 34. A tentativa a que não estivel' imposta pella
especial será punida com as mesmas penas do crime, menos a terça pal'te em cada um dos gráos. (1;'}6 a 162 b)

°

quando se o arlverte COID delicadeza, e se revela intere. se, identificafldo-se com o ente adoentado' moralll1en te que se chama - um criminoso.
(155) ~ disposição deste urtigo tcm a sua hase nos ~'3° e 11 do
art. 179 da Constituição do Imperio.
(Vide o a.r!. 310 deste codigo e notas.)
ConsulLae as notas 2 e 3.
(156) A. tent,1tiva e a complicidade dos crime;; innfiancaveis é
tambem ina,fi.ançavd, tendo accusflçitO por parte da justiça,
(A.visos n. 262, de 21 de novcmbro de 1852, e n, 42, de 21 de janeiro de 18.'55.)
Nota '709 do meu coJigo do processo.
(157) O art. 2° do decreto n. ';:11, de 5 de jUllhn de 1854, preceitua: de\'er ser J?unido eom as pena. de tentativa de importação de
escravos o bl'azt!eiro," onde q uer que resida,'e o estrangeiro residen·
te no Brazil que fôr dono, capitiio ou mestre, piloto ou contra-mestl'l:J,
ou intel'essado no negocio dG qualquer ernbarcaçno fJue se occupe
no trafico de escravos, continuando, em rnJação aOS que importarcl1l
para O BrnziJ, a disposieão da lei de: 4 de setelnbro de 1850.
(Vide nota 1<1.)
E conclue o me-mo art. 2°: que e ta disposição não comprelIende o cidadão braziJuiro resideut..: em paiz estl':tngeiro, que alli
j<i, tiver sido processado e julgndo pelo me.'mo crime.
(158) A relação da córte, em aeordão de 20 Ll'1 d zembro de 18;j,~,
concedeu habeas-corpus, pel,) voto de lI1inel'Vi1, a um irrdiviuuo prc, o
por tent'ltiva d::l estel iouato, cleei Jitlrio que é es, c crime n.fian<.iõlvtJ.
apezar do disposto nos avi.os da nota' 156.
E tanto mai' acertada u esta decisão, qnando já um il1ustrado
ministro da. justiça, cm seu relatorio, parecell conele l:nar ,; ditos
avisos, quando diz: ser pouco eonforl11c aos principio: de equidade
reeu, ar fianga aos pronunci>Ldos por t~ntativa ou cOl11pliciuade ele
crimes, cujo maximo da pena excede a. alçnd:l elc1 fiança, em poder-se applicar neste grá.o s()não diminuindo de UIJ1 terço a mesma
pena.
I o mesmo s3ntiLlo é o acordilO da meBlTIa relac:lo n. 4.4.81: aecreseentllnclo que, em tal easo, se a p~tl'te desisttí', deve-se julgar
plJl'empta a ;)cgáo.
(159) A relacão da côrte, em aeordão n. 3,296, de 18 de maio de
1860, julgou nulro um julgamento, pela razão de não ter o juiz de direito feito os quesitos sobre a tentativa, mas sobre o crime eonsummado.
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Se a pena fÔ1' de morte, impôr-se-ha ao culpad.o de tentati va no mesmo gl'áo a de galés perpetuas. Se fôr a de
g'alés perpetuas, ou de prisão perpetua com trabalho ou
sem e11e, impôl'-se-ha a de galés p01' vinte annos, ou de
prisão com trabalho ou som e11e, por vinte almas. Se fôr
de banimento, impôr-so-ha a de dcstcl'l'o para fóra do impe1'io por vinte annos. Se fõr de degredo ou desterro perpetuo, irnpô1'-so-ha u de degredo 011 dostel'l'o por vinte
annos.
Art. 35. A complicidade será. punida com as penas de
tentativa; e a complicidade da tentativa com as mesmas
(H;O) A me. ma rcl;lc;~o, cm acordão n. 3,:-76. d 12 de fevereiro
d..: H:lGl, ;li:ld:ll1J1ullou urll jlll~amcnto, por ter declarado O conselho
que. por f::dta dt) maiorin. niío 1'e pondera ao que!'ito dtl tentativa de
11Iorte, que con tituia ú f.ICto l;ri lJ1 inoso. E pela razão tambem de não
ter-se feito o quesito o\m) o ferimento, que re ·ultarfl. do tiro.
(161) O . UPI' mo tribulla!, ell1 revista 11. 1,6-1-3. de25dejulho ele
1800, anllllllou. um julgamento em razão de ter r::ido feito O quesito
de tentativa.. se.1l cspecil'i <lcãO dos fllcto3 que a constituem da forma detinida nestl) corli"o, rlrt. 2."
(Con!;:ultae a' nota' 4 n 15, e de li. S3\) ao art. 269 deste codigo.)
(162) Ha a exc pgão do art. 2/-:l: deste codi);o, por isto que, nlli, a
tenlativa do crime de roubo tem a mesma pena que o crime conSUIl).mado.
Nos arts. 08, 5. 8(). S7. 88 e 89 deste mcsmo oodigo, encontra-se
a tentativa do crime definida, e CôlU uma pelllL especial.
Abstraltindo-se destes ca os j a regm adoptadn e de rigor é a
deste artigo.
(Vide O dito art. 27-1 e as nota" e mais a. notas 67'9 e 839 )
(162 :l) 2' edição.- Niío tem lugar O procedimento offieial contra os crillJinosos por tentativas ou complicidades de crimes inafiallçaveis, quando taes telltat,ivas ou cOlllplicidudes são puni.ias no
maximo. com penns que admittem fiauca.
(Estudo no 10 vol. do Direito. pago 2':.M.)
Sempre que em um processo crime eoustn a existencia de tentativa de morte e ferimentos, deve o juiz do direito fazer.quesitos
!'lobre ambus o.. factos, lias primeiramente ,obre e. tes e sun gj'avidade, e depois sobre aquella.
Ao, da reI. de Ouro-Preto, Il. 06, de 13 de julho de 18i5.
(162 b) 2' edloão.- Diz o aL:o da reI. de S. Paulo, n. 17. rle H d
ma]'(,O de 1S"16 que': "endo um réu accusado I e:os cl'il11CS dos arts. Hil
e 2ü!, § 4". <lo cad. crim., com refel'cncia ao art. ::3:1 elo mesmo, e Iw,·enel.) sido condonHH\C.lo pelo primeiro e nbsolvido pelo segundo.
nlia póde s~r privado do fanH' datiaut,;a. que a. lei concede lJor um
e outro crune. podlJlldo. a ti.allç,il ser prestada cm qualquer termo
do pl'ocesso, q uandu O crime e alianeavel, como é expresso no art. 14,
§ 6°, da lei n. 2,033, de 20 de setembro de 1871.
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penas desta, menos a terça parte, conforme a regra estabelecida no artigo antecedente. (163 a 164 a)
Art. 36. Nenhuma presumpção. por mais vehemente
que seja, dará motivo para imposiçãO de pena. (165-165 a)
(163) Os complices de bancarrota fraudulenta incorrerão nas
mesmas penas das dos autores.
(Art. 263 deste codigo.)
A regra deste art.igo e antecedente. que será examinado com
todas as suas notas e as referentcs. é iO'llalmeutc applicavel ao crime
de importflção de africanos, como na lei n. 581, de -! de setembro de
1850. art. 4. °
(164) Vide notas 836 ao art. 269, e 850 !lO art. 2/'4 deste codigo; e
mais as de ns. 815 e 629 c.
A respeito dos complices de um suicir\io, vidc Briand et Cliaudó,
ediç307-, de 1863, do Manual de lIIed'icina Legal, pags. 289 e seguintcs,
(164 a) 2' edição. - E' crime de procedimento official a com plicidade de esteIlionato. Ac. da relaeão do Rio D.254, de 18 de fevereiro
de 1876.
•
, Nota 162 a.
(165) ~obre pl'esumpções, vide arrazoados luminosos DO D.
53 da Revista dos Tribmwes, pagos. 1 a 3.
(Consultae, O que é de muita vantagem, os Tmlados de provas, do
sabio Mittermaier e Bonnier, e as notas 30 a 4:1, aos arts. 5° e 6",
'§ l° e 2°, deste codigo.)
Art. 14'1 do cad. do proe. - e 2 6 do reg, n.120.
(165 a) 2- edição.- Na Inglaterra a provu por presumpções dá.
lugar, na doutrina., agravcs objecções.
A contreversia começou e persiste entre os juristas inglezes,
quando se trata de determinar o que deve-se considerar como prova por presumpção.
lia ainda mais difficuldades no intuito de saber ~e esta prova
pode-se comparar com a directa.
.
Vê-se UIlla parte dos juristas lhe attribuir uma importaucia preponderante, apoiando-se sobre o proverbio - circumstanc.es do not lie
- as circumstancias não mentem - emquanto que outros não deixiio de reconhecer o sell caracter enganador.
A. mór parte admittc como constante, que a prova indirecta ou
por presumpcões póde, tant·o quanto a directa, fundar a convicção;
sendo comtuau mais induzivel ao erro do que a outra. e succe le
frequentemente que os jui:!.es em uas instrucções (ch<.Ll'ges! l'ecommen~ão ao jllry a attenção sobre a menor duvida que possa deixnr
subSistir este genero de prova, não hesitanao. no caso de não certeza,
em pronunciar um vel'd'ict de não culpabilidade.
O systema inglez a respeito de prov:l, não comporta restricgão,
offerecenclo antes uma maior faCilIdade, na pesquiza dos meios quc
tendem ao de~colJrimento da verdade, dando aos jurados um poder
c1iscricionario para apreciar soberanamente e medir. segundo as cir-·
cumstancias, a 5linceridade e o gráo da veracidade das testemunhas
Entre.nós, e segundo e~te artigo.. as pr~sumpções. p<?r, si só, não
Jlodem condemnar, por maJOr que seJa o grao de' probabIlidade, con-
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Art. 37, Não se considera pena a. prisão do indiciado
de culpa para prevenÍl' a fuga, nem a sllspensão dos magistrados, decretadÇt pelo Poder Moderador, na fórma da
ConstituiçãO. (166)
tra o accusado i salvo o poder discricionario do j ury, que póde juntar
factos de sua sciencia propria ~\S pl'ef<\l!TI pçães que resultão do processo e impõe uma perm na. tranquilidalle de sua consciencia i e é
philosophico o nosso codigo, de de que se ha reconhecido, em todos
O' tempo::, que a prova por pres\lmpçõe apre. enta perigos g'mves:
~cc dc snspicionib!bS dcbcl'c aliqncm damnm'i div!bS T'l'ojanns ?'cSCl"ipcit, como
diz U1piano. L. 5, ff. de peno
Uma. prova impcrfelta. diz Brissot, Theol'ia das leis criminaes,
não é mais do fi \lC luna presll mpgão e jámais as presu ll1 pções chega1'[10 á clasóoe das provas. Pela mcsma razflO não porlem juntnr-se muitas
prova sumi-plenas e impvrfeirlt,· pam constitltir prova leJitima., e é
um al'gumeuto da Ord. L. 3, tit. 52 pr.
E' verdade que ha muitos espirita esclal'ecidos opinando no
sentido de que, no crime, a presurnpções têm uma extrema importancia, COIDO já dizia Graciano: [ndiciis a,d pl'abal'ioncm in dnbital'is
ct luce ClCbl'iol"ibttS. (L. ult. cod. de probat.) . endo certo qlle. em materia de pre, nmpções, como na de te;:;temunhas, nll phr:!sl) de Bonnier, os juriscon ultos romano. não tivedio nunca a idéa de fixar
O limite que epara a duvidl\ üa curteza., e subjugar a conolliencia
do juiz p~las regras de direito, ComO:3e lt convicção legal repousasse sobre outras ba. es, que não a ronvicção moral.
E accre centa O escriptor citado-provocar explicaçõo~ oraes
para esclarecer a,' pl'ovas cil'cltlllstanciae.;, em lugar de (16 di cutir
pura e simplesmente in cbbslraclo, é ahi evil!elltem,mte um progresso
sensivel em legisl.:tçãO ... di'lendo mais: e n. pre. umpçóél. S[IO manifestas. o juiz, ['[lle nilo é obl'i'~ado á crença ue UID milagre na Ol'dflm
physica ou moral, não pó de ser a.ccusado de hviano quando se declara convencido.
Neste assumpto pa,rcce criterio o o que disse a famoslt orden~n
ça criminal de Cados V sob (l nomo de Cal'Olina, como se repl'oduzio
na ordenança de Bade de I -1:;, arG. 201, que o. factos não l'enhão
silllplesmente os indicios por base ele sua dernonstracão. ma que
as prova, ilD1l1ecliatas, ~ó, ou combinadas pOl' outl'::JS iudicios, venhitO
constituir fi certeza juridica.
Comtudo lllt casos, Hegundo a legislaçãO ele diversos PO\·os. em
qlle as presull1pçõe~ não podem deixar de influir e:u uma condemn:lgão, como. por cx.emplo, no crime de adultel'io, corno já se. e..t'lbe!ecia
no cap. 12 das elecretRes, accentnando-se o nccusado era encontra<!()-sotn.s cWJt .~ota, nndns cwn 'Ilnda, i?lo codcllt iccto- o que equiva.le U::J
flagrantc delillto e em ~cr;d nas legislaçõeS ,la E11I'OP'I, como a. d:\
Fra,D .(l., não é a re:pcito :tdll1lttid'l outra prova que nãr) o tlagr:1Ilte
dellcto ou a corl'espolleluncia.
(IG6) O tempo da detençü preventiva não se 1 Vil em conta no
c~so cle perdão ou commutaç;\o de pClHt, s:lll'o se disto se 1:izel' mençao expre :1 no ['cspecti vo decreto,
(A.viso n. 517, d'e H de novembro de 1865 )
(Nota 233 f.)
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Art. 38. A pena de morte seridadanafol'ca.(167a 167 c)
(16/) A forca Rerá levantada quando seja neceRsario, para não
estar continuamente ás vistas do pnolico. (Aviso de 1'7 d.-: junho de
1835.) Mais os av". de 2.5 de novembro de 18340, e 30 de junho de 18:36.
E dizem os de 4 e 6 de ago to de 1836: as dcspez,ls necesEarias são
provineiaes c n~\o ger:J.e~.
(167 a) Declara. o nviso de 18 de abril de 1873, que aos juizes de
direito das comal'cas e pcciae compete a I1xecuçiío das senten~a. crimes, e os de \ aras privativas estão no me mo caso, mesmo na execúçiio das penas capitaes, não sendo excluido o juiz de orpliãos.
A execu ~ão ucsta pena terrivel tem lugar. egundo as regra c.tatuidas neste artigo e seguilltesaté 42 e 408 do regulamento n. 120,
de 31 ele janeiro de 1812.
Nilo 1i.Clu;i eOll\'eniente tran, crever nqui ?os lei concernente. li.
pelln de morte; no entretnnto pode-se cOll~ultar, qner~nrlo. n lei ele
11 de setembro de 1 26. :lI'ts. 2" e:"o; ele 11 dI) outubr!) ,le 1 2J. art.
1"; avisos ele 25 dc novembro ele 183,1" 3 de marco e '7 de novembro
de 1830.
•
(W'1 b) Homens de rora~;lo lIão combatido a p.'na de morte C0ll10
pouco etnc'lz em s~u~ etreito', consid<Jl'ando-a oltl'b:1.1'a e repu'.:nante
a uma civilisaç:'iO adiantada, senelo mesm excedente ao poder quc
tem a sociedade de punir O' erillles.
Chauveau e Helie, Rossi, Alauzet, BonneviUe eoutros ac1mittell1na como uma necessidade actual. appellando para um tempo em que
ella se tome inutil por uma civilisação adiantada.
Beccaria, no passado. ec;]lo, el'gueu o primeiro brado coutl'<, clla,
e no no. so tempo talento roblH;to. a têm combatido; porém o
livro melhor, no meulllodo de ver, que nest.e entido se pllblieou foi
o de Mittermaier, notavel pela. força do racioeinio e pela gravidade
com q ue este espirita su perior trati dp. todas as q uesl ões :obre as
q uaes detém a Sua attenção.
Sendo a principio pftrtidario c1:1. pena de morte. vem. :tO dl~poiR
de 50 anno, de meditação, bp.lel-a debaixo ele todos os ponto: de vista,
:ahintio de cabeçn erguidlL da discu~são.
Elle e outros contestão o direito dasoeied:lde, por is o lue a vida
do homem fóra do estado de legitima defesa é inviolavel " acilDa de
todo O poder humano. Est:l inviolabilidade não é um axioma
'Jue ~e i:lJponl1a. mas um principio que :e demonstra.
Ne::te lI1undo nüo!la um pOller soure a exi tcnein., norcluc o
direito a el\;\ é igul!l para todos os homens, cabendo a cada um de
eo~serv,,,:r a .sua, s~m po~el' dispàr da y.(l outrelll, 1 r r isso que a
eXlstenCHt e de orIgem dIVIna.
E o direito d, cOllscrva~·lo•.que a :ocietlade cxel'ce, não justifie:\
a pena de morte cessauo o perlgl·.
Qualqller crime produzido. diz 13oel'l-:sco, traz a perluri):,çáO na
ordem moral e aquelJa da ordem social. A. pena intligida tende a
re ·tal,cluce\' e sas UUllS urdens.
Pela reparação Lia mal cau -ado se rcslabelucc a odem moral
pela impos.sibilidade em que foi cullocado O culpado, não pouendo
prej udicar de novo, se restabelece a ordem social.
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A pena de morte não corresponde a estas duas condições e nem
·reune os elementos essenciaes de qualquer pena justa.
O culpado. sendo privndo da vida, não ~em terppo de reenn1Jecer
o lDal por elle cansado e qual o seu verdadell'o uevcr.
A rcvoluçilo moral, que não se completa senão com o tempo e
pela for.a da reflcxão. não teve lugar. E, pois, todo o mundo conhcce
flue eJla nüo é reparadora.
Quanto ao segundo elemento da pena. isto é, a impos 'ibilida'le
de prfljnclicar a medida indicada pela. rnzilo e intercsse social, é excedida, desci e que se applir.a a pena de morte.
Ora, uma pcna é injusta todas as veze. que exccde e"ta medi,la.
(Do.~ delictos e das pena., pago 3()~ e sc.,uintes.)
]O:m nns. o cOllccito, é uma pcna que deveria CI' abolida de todo.
o' codigo. civilisado', repugnante como é a todo o cntimento genero.o
Nilo é nece. sario levar o. homens por via extl'cma, disse Mon.
te quieu: cxamine-. c a causa dc todas a corrupções e . e vcrá que
elIa vem tia impunidade los crime. c não da moderação das penas.
E accre'cen ta: 3 exp ... ri ncia mostra que em os I aizes eill que
as pena. silo rloce... p e pirito do (,idadiío é disto illlprcgnado, como
o é pelas penas .:everas.
Bentham, enUmCI'l1n 10 o: inconvenientes adstl'ictos á pena de
morte, o re ume nestes termo. :
O reblxamento do proce.50 criminal, forlllulando trez principios
vicioso.
1.0 O perjurio, quc parec tornar-o e meritorio, quando tem por
motivo a humanidade.
2.° O dp.sprezo elas leis, 'lunndo é de notoriedade publica que não
são execu tadas.
3." O nrbitrio no: julgamentos e nos perdões, palliativos necessa
rio: de nm. y t·ema odioso, mas palliativos cheios ele abuso c perigos.
(Theoria das penas.)
bizia o tribunal ua appelIação de Turim. em !Las Observações sobre
o Codigo Penal: um . upplicio permnnente nàO erin Ill:ti terrivel do
'lue o mo mcn taneo'[
_ iío é para tem.ll' 'lu a atrocidade da pena. não traga prej uizo
á sna efficacia?
Eu vi, diz Liwin,., tono em vc. pcra. de sua exe uçiío, um homem
rcplicar Com:.tr indilfcrente ~l.' eon:;olacões c aos testemllnilos de intcresse que eu lhe manifestava: o joO'adól' nem sempre é feliz j - e ouvi
outro dizer chacoteando: não é lUai do que lllU salto. UUI ponta.-pé,
urna cOlO ão c tudo est;L findo.
O C!J1i3bl'c Cartucho dizia, tratando do ultimo sllpplicio: não é mais
do que um lDáo quarto de hora.
A.:sim, poi., alúm de outro' f,lctO" numerosos, como os do sentenciado. LatOlll' e Lellla.ire, c póde contar pouco obre a efllcncia. da
intill1irlação de uma tal pena, para. pl'eycnir os grande.. crimes, e tanto
mais quando allistol'ia criminal nos of:l:'el'ece casos de acabar ,obre (l
cadafalso O pai, o filho e os netos.
Em umcongre so dejul'isconsultos em Gand. se assignalou que,
sobre 200 condemnaelos á morte, 180 havião assistido a execucões capitaes.
•
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Howard, tratando da pri'são solitaria, demonstra que esta e uma
detenção perpetua horrorisa mais aos criminosos do que a pena de
morte.
Um dos homens mais notaveis da Inglaterra - Johu Russellem seu COlllmenl,al'io soúre as instituições inglezas, assim se exprime:
quando eu considr.ro q unnto é difficil a um j ui:.!; eparar a causa que
exige a inflexibilidade da justiça daquella que admitte a força das
circumstuncia, attenuautes; quanto ti pouco invejavel a tarefa do
secretario do interior dictando o perdão á corô'l; quallto aquelle
que era o objecto de um horror geral torna-se rapid:lmente um objecto de sympathia e de piedade; quantos são re"trictos e raros os
exemplos elados por esta pelia implacavel e tel'l'ivel. .. quanto é brutalo theatro da execuçno... eu chego á c lDclusão de que não lHlVeria nenhum prejuizo para a justiça, nenhum pant a conservação de
uma vida iunocen te, sc a pena de morte fôsse com pletamente
abolida.
Em certos casos, uma ~ondemnação a um tempo prolongado de
prisão solitaria, seguido de um outro tempo mais longo de trabalhos
forçados e de puniçãO severa, cessaria de considerar-se como um
caso de perdão e de com mutação de pena.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . .
Em minha virIa de magistrado só vi Ulllfl tal pena applicada duas
vezes, sendo commutada em galés perpetuas a de um desses infelizes,
e tenho notado sempre da parte do jury a maior repugnancia por ella,
mesmo nos casos de crimes os mais graves; e uma pena nilo póde ser
efIicaz, sem a certeza de que o juiz a applicará sem lle, itação.
Para nós, por este motivo e pelo empenho com que o Poder Moderador a commuta, seria natural abolil-a; m~smo porque, hoje. ella
quasi só existe na lei.
A sociedade não precisa elella pal'ft a sua se~urança e tem os
meios de tornar impotente o monstro que a olt'ende, fazendo do
assassinato um hahito.
Pelo art. 29, § l°, da lei n, 2,033. de 20 de setembro de 1871, se
restabeleceu o art. 332 do código do proces. o criminal. qU'3 diz :'"
parll a imposiçãO da pena de morte é nece saria a unanimidade...
(167 c) 2' edição.- Em um concilio se pl'oclamou o mellloramenta do culpado como O fim d,l pena (Conciliwn l'o!ell(allwn in
AI t1llSC concil. vaI. n. pago 141) e S. llernil.rdo atncou a pena de morte.
considel'llndo II como uma instituiçãO contraria ao espirito do clll'istianislDo, conseguindo subtrahil' um salteador ao supplicio, declamndo que melhor seria deixal-o perecer lentamente por sellS remoI'. os.
A pena de morte, a respeito da qual queremos dizer ainda alguma;; palavras, em continuação li nota. da nossa. primeira edição
del5te corlJgo, não poderá ser mantida por longos anno . desde que
llOje, já é reconhecido, pelo maior numero, que o supplicio infligido
ao criminoso. não é ma.is elo que o abuso da força e um acto de
crueldade, que faz esquecer O crime.
Diz Guizot: qua.ndo se falia. a certas pessoas da llbolição da
pena de morte. ellas considerão uma tal proposição como perigosa
e chimerica; porém collocae essas mesmas pessoas 'em presenca. da
applicação, collocae em face do supplicio e se fará nellas um"a revolta interior, sendo levadas a duvidar da necessidade da justiça.
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Um homem me ataca, diz Pastorct, e eu não posso defender-me
senão matando-o, e o maio; e para que a sociedade faça o mesmo, é
necessario que ella não possa fazey de outro modo. sendo evidente
que o póde, resultando um acto de barbaria inutii, quando a sociedade fere de morte a um assassino.
Parece que é a lei do Talião, que a sociedade applica, é uma
expiação, q ue faz soífI'er ao cOlldemnado. Ora; o vicio da lei do Talião é a desigualdade da pena, e a pena de morte, triste herança da
lei do Talião, consagra esta dcsigualdade. porque pune de morte o
joven como o velho, o homem vigoro o como o debil, sendo que a
vida é mais precio,>r1. para quem começa a sua carreira do que pum
aq uelle que vem de a percorrer.
,\ liber lade, disse Pre\'ost Paradot, tem um preço maior ou
mi3nor, segundo a posições sociaes: As penas. pecuniaJ'ias aft'ectão
com desigualdade ao, Lomens de dIversas posIções de fortuna, c O
me. mo é para a pena de morte, sendo que esta. não tem grad uacão
pu ivel, quando, para as on tra. pena, o j uiz ~em a latitude entré o
illinimo e O maximo, para evitar essa desigualdades de posicão.
A pena de morte é então e sencialmentc desigual. COÓlO bem
diz BedaITide, porque é contrarin ,ireligião e acha-se em desilccordo
com a garantia. quc decurrem do no. so dil'eito publico.
A inviolabilidade da vi la humana resulta essencialmente desses
grandes principio, que re ·titnirão aos cidadãos a uu dignidade humana; e a inviolabilidade da conscicncia conduz nece sariamente á
inviolabilidade dn vida,
O r.eceio de que o O"rande criminoso se evada, não deve ser a
preoccnpação do legi Jador, e nem dá o direito de vida e de morte,
até porque a evasão não pótle ser senão uma excepção, quando a
sociedade tem meios vastos para reter uq uelle que delinq uio
l~
eria ocioso recordar O prote to contra a pena. de morte.
pela gerall'epnl:ão a respeito do exeeu tor da altas obra, sendo
que j:i Loysenu observava, que e. te officio é o unico ao qual não se
concede nenhuma honra, pela razüo de que elle, posto que necessa'rio
é contra a natureza. Querómo fallar sempre com toda a verdade:
e diga-se S~Dl rebuço, que actualmente não é mais Ulll problema a
doçura na escala das penas.
O progrc.. o traz o melhoramento nos cos~ume., e a penalidade
deve revestir outro caracter, que não o da crueldade. e assim já clamos um pa. so, quando não. e precede mais a morie cio culpado da
mais lenta e mai dolorosa agonia. e. pelo contrario, sendo já expeditivo o meio de fazer pa 'ar O cri mino o da viua. á mor~e.
Se a. pena d ve seI' exemplar, a deten )io por toda a vida pl'ee:1cite este fim mellLOr do que a pen:\ capital, pol'(jue oft'erece UUla lição sempre pre. ente, quando o ultimo supplicio é e. quecido em
pouco dia., sendo de momento a impre são: e, ao depoi.·, de\'e- e
consielerar sempre que tantas veze;; se impõe a pena obl'e simples
p~esumpções c circulUstancias, e
el'l'o pode .resultal' de provas que
nao são cabaes, accrescendo q Ut" mesmo eXlstmdo e tas, o grande
criminoso póde não ter a completa imputabilidade, mesmo não
querendo seguir a escola do DI'. Gall.
.
Quando se trata de pena il'l'eparavel, e que ella se infiin-io, Jlor
um erro, como O provão os annaes judiciarios, e eu citaria mUitos
factos, além dos infelizes Calas - Lesurques - John Brown, que
C. CRIM.
13
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acabou' ~o cadafalso, porque propugnava nos Estados·Unidos pela liberdade dos escravos, proclamada poucos annos ao depois-o remorso dos juizes será etcmo.
Eu cit:l1'ia mais Lesnier, forçatlo innocente, o o facto que se
deu em Veneza no tempo de sua maior prosperiàade: O conselho
dos dez condemnou á morte um pobre padeiro, reconheciJo ao
depois completamente illnocente, e a. republica se constituio tutora
dos filbo. tlo infdiz, tornando luto (l, juize . e na sala das audlencias criminaes fôrl'lo inscriptns estas palavras, sempre presen~es ao;;
juizes futuros: R'icordlllevi clel povero (ot"1wro.
Cit'lria ainda ... maS pum que alollg,\I' e:tn nota?
Entre nó. , (;Qmo entre muitos povos. se vê o desejo de nbolir
uma tal penfl. pela sua. suppressão g'ntdllal. e Ú ns. im. que vemo ns
circumst,ancias llttenuantes, e por nItimo ri ni'io ullunimidnde na
votação, desde q ue se restau rou o art. 3:~2 do cod. do proc. crim.
pelo art. 2:). ~ I". lIa lei de 20 de setelllbl'O de 18'il.
As execuções eapitaes nitO si'io, em ga,\I, eúi'io um objecto d:J
curiosidade. e re(:Ql'damos o tempo da l'el'olução franeezn de 118:. e
quando o le:;islador suppoz desp.ertar rt:lilexõe momes foi qunntlo
ofi'el'ecen aO povo o espeetaculo de uma triste e Iltlrrival tragedia. ficando só a impressão para os espilito.- cnlmo- e reJiectiúo., que nüo
Cilreeem da intimidação. porque a sua natureza e educa~ão os
afastão elo pensamento do crime.
Carlos Lllca~, affil'ma que quando a revoluçi'io lll11ltiplic,tv:\ em
França os cadafalso, Sll vião as crianç,t, • levada. por um instincto
fatal de imit:\ção. guilhotinai' os gato" as g:\lIinha!", e dar toJos os
skllaes dt:l UU}'t fc:roci,btcle de eo. tumes de que o::; acontecimentos
oifcrecião u lU ex em pIo tão fu nc. to.
A experiencia lia demonstrado, escreveu Beranger, presidente
da cOrte de cllssnçfio e1l1 França - citado 1'01' Julio Favre em seu
diseur,'o, n,t camara dos depu tado. ,ellJ f:\vo\' da ,tbolit;üo da pena de
morte, que e!"ses cadafalsos em que corre C) sangue apresentão
mais pcrigo_ do que espantilo. c é assim que se procura occultar
taes espectaculos á cu rio. idade publica, e eill lugar tla antiga. t\xecugüo na pJ':lç:.t de Greve, se COD;:;true furtivamente o cadafa!. o ii.
noite, na porta mo!"mo da prisüo, c i:~o só bll, ta 11ara demonstrar a
deploravel neces.~idade a q ue se ve :t. sociedade red uzida.
O DI'. Livi, que cra pl'ofe~sol' de modicina lI'ga1 em 8ienne, demOllstra., com () S(,CCO!'i'() da pll}'siol'lgia c patliologia, que o homem tem u1l1a inclinaçüo à imicaçüo. tlue !'e ruanift:l!'ta no uicidio.
e a. alienação mental, e é as!"im que o et'pecta.culo de uma execucão excita muitas vezes a :cdú do sangue. tornando-se:t cansa de
úovos crimes.
E nem se _uPVonha que as nações antigas applicavão a pena de
morte sem repugnancia. q unnc!') a dcata e o suicidio, en tre os gregos, e as bestas ferozes para os condell1élados. entro.J os romanos,
sãl) provas de que a applicação da pena capital repugnou sempre,
Salvador. 1~1l1 sua historia das instituições de nlo}sés e do povo
hebreu. reéord:t que os doutores talmidislas dizião ljue um tribn~
lIal pódtJ ser challlado sanguinal'jo, quando pronuncia a morte
UllHl. vezem carla'70 annos, e :1.jllntal'a: se nós fô,scmos membros
da alta cOrte, nunca eOlldemnariamos um homeill á morte.
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Deos diz no Evangelho- não quer a morte do peccador e sim
a sua conversão como um devllr eSfiencial.
O christianismo rompeu com a tbeo racia judaica - o 11isse
Brltunwald, prl:lsidente do consistorio ele Strasbour'" - e quer que os
cull ado.. ' sejão punidos, collocalldo·He-os na impos. ibilidade de fltzer
o mal, abrindo-se-Ihes o caminho do arrependimento e do b~m ...
O fim da pena deve ser o melhora mento elo eul pado l:l não n vin~an
ça, o Talião 011 a intimidação. A pena de mortl:l, tornauelo impOSS1Vl.Il
o melhoramento elo culpado, é elesarrnzoada, anti-cllristã e inutil.
Não se trflta do I rolongar a vida material, que tem pOllCO valor por
f'i, lllas tl'flta·se da alula imm(}rtal, que tem um valor incstimave1.
A religiãO nova :,upprimio fl. leis politic:l.s o;J Cl:lrl:lmonl"lsas dos judeus... O mesmo antigo te. tamento tem pas. agens que atte. tão que
Deos quer não a morte ma a com'ersão e salvação do peccador.
F. Bl'aunwall fflZ fl() c1epoisllll1a analyse luminosa elas pa. sagen
do novo testamento, em 'lne O CltriHto. vindo para alvar o homem
e leval-o ao arr pendimento, condJmna a vena de morte, e citfl n. epi.tolas dos ;1pO. tolos e a. lIUUll:lrmm pfl. Hagvns do padre da igreja,
flue elesde a primeira. idad'ls rú'ohlbiâO o derramamento de l>angue
humano. mesmo par,t obedecei' ,1 uma pretenrliLla necessidade, precrevendo aos juizes de nUDca condemnar lL morte, mesmo os hereticos.
ão é nece . ario, diz Santo Agostin110, en viar os criminosos
ao ultimo supplicio, sendo melhor condemnal-os a trab~Ihos uteis,
C,ttharina da Russia dizia: quando se tem um membro doente,
del'e-se antes curaI-o, do que cortal o; endo necessario punir' o
crime sem imitfll-o, quando a pena de morte, nno é quasi sempre
senão uma barbaria inutil.
TelU-sc cientifica men te demonstrado. diz Mittermnier, que nenhuma theoria de direito pem" estabeleceu a Je"itimidnde ela pena capital, e e-ta pen,L1id H.1e nilo tem nenhum ponto ele apoio na. ciencia_
Se a tem defendido nns flssembléa. Icgishtivas peln.;;; razõe. as mais
futeis e, em dese, p 1'0 el;} caLl_a, pclo direito de necessidade.
Romen de muita autoridade. com a anaIs e da. causas do~ aspa., inato:, concluem pela nenhuma força da intimidaçãO, quando e
trata da pena de morte. O moveI do a sassinato é um e. pirito dG
especnbção de_enfreiado, O alUar do ganho, a ira, o resentimento
exaltado paulatinamente e levado aos ultimo limitt~S da violencia.
A's vezes, accre 'centa l\1ittermaier. o aS.a ~ino é um individuo
gro. sei 1'0 e violento, que nunca teve nem moralidade, nem o sentimento da ef]uidnde, nem o l'espeito por um direito positivo, não
e 'cntando senflO a sn;l~ paixOu.' sell'a.!.;'cns e seus appetitl~s, qne de::vem ser .'a.t.isfeitos immediatalfl:Jllte, A's I-ezes, é um indivirluo transtornado pela colera de tal :nodo a perdei' o u.'o da razão.
O illspector geral Perr'y di. se, com :t "ua alta experiencia, flue
poucos bomen lia afa taelo. do crime pela idéa cl;t pena, quanJo o 110mem que vae coml11etter um crime tem a esp::ll'an~a de não ser
desco berto_
Attenda-se qu o::; maiorescrimuJosus podem cmendar·se, e que
a pena ele morte, que fere um innocente, é de uma injustiça irreparavel, não fazendo desapparecer os inconvenientes dessa pena o
direito de graça.
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Dubois Aimé (da pena de morte, 1863) avanca que um criminoso
detido não é mais perigoso, não havendo o direito de o matar.
A fraca vantagem que a sociedade acredita ter em desem baracarse do criminoso, por sua morte, não compensa o mal enorme do' eRpectaculo terrivel e desmoralisador da ~xecução de um homem
desarmado.
8e é prohibido ao homem matar ao seu semelhante, diz Rubenne
(0S evangelistas, 1862). como a sociedade se arroga um tal direito '1
Porventura lhe é permittic!o destruir a obra do Creador'r
Não, mil vezes. não! Ella deve velar na sua conservação e PÔl'
os máos fóra do estado de prejudicar, mas ella tem mil meios para
obter este resultado, pois póde elIa encerrar ou banir os máos.
Felicio Barilla (da pena de morte, 18ü3) demonstra flue a questão póde ser resolvida, não pelo panthei mo ou materialismo, mas
~ómente pelo cbristiani. mo.
Segundo a doutrina cbristã, o homem recebe a ,ida dc Deos, c
só elIe a póde tirar, sendo que Deos não quer a morte elo maior pcccador (p. a prova, o cxcmplo de Caim) e prohibe o dcrramamento do
sangue humano, não tendo o estado, como o individuo não tem. o
direito ele fazer perecer um homem.
Mittermaier. que eLl ainda citarei, diz que: a pena de morte..
empregada desde eculos para curar a pobre humanidade doente,
nunca a curuu, não podendo mesmo esperar-se nenhum bom
resultado.
Em lugar deUa, vale mais instruir, melhol'ar, despertar os homens á vida moral e reformar o estado economico da sociedade.
Vale muito mais curar a cabeca e purificar o coracão do que fazer
cahir a cabeça e abysmar no nada o ser humano:
Sansão, Oterrivel, q ue conta va em Paris '7 gerações de C1UTaSCJS,
diz em 'suas memorias: possa eu ver. ant~s de minha Jnorte. desnppa·
r~cer de nossas leis uma pena que se torna mais rara pela doçura do
nOSS')S costumes, uma pena que é. no meio da nossa civili. açúo, o
ultimo vestigio dos sacrificios h umanos da barbaria. Possão em
um futuro proximo os leitores chegados ao fim deste livro, exclamar: é o te. tamento da pena de morte deixado pelo ultimo carrasco!
A pena de morte é um acto selvagem ~ barbaro, e a ostentação
da força, quando o infeliz que caminha para o patibulo e vê desarmado. sendo aliás cercado de um apparato bellico, que vem,
como um escarneo, attestar O poder terrivel dft sociedade contra 11m
só individuo que delinquio, e ás vezes com perversidade inaudita.
mas deJinqulO tambem, ás vezes. porque a sociedade não cura
muito da educação do seus membros que vivem na baixa cla.. e, e
não se quer dar ao trabalho de educaI-os, ao depois do crime, cbamando-os á idéa do be.n pela persuasão c pelo ensino.
A pena de morte, o disse Lamartine,' é o iustincto brutal da
justiça material. ü instincto do bmço quese levantae que fere pO\'
que se tem ferido. E é porque isto é verdade para l1. humanidade
no estado do instincto e da natureza, que é falso para a sociedade
no estado da rAzão e da moralisacão ...
A natureza diz ao homem: pede o sangue pelo sangue, mata
aos que matão. Uma lei mais perfeita lhe diz: a vingança não é
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Art. 39. Esta pena, depois q u~ f3e ti ver tornado i1'revogavel a sentença, será executada no dia seguinte ao da
intimação, a qual nunca se fará na vespera de domingo,
dia san to ou de festa. nacional. (167 d)
senão de Deos, porque só el1e ti infal1ivel: n ju~tiçn hlll11ana não é
senão defensi VU, tu não mntarás, e eu. V,lm conservar aos teus olhos
o dOg'ma ua inviolabilidade da vida humana, não matarei.
.
Um enrccre que se eneerm para defender a ~ocied,lde do criminoso, e sob as abonada, ele se ca.rcere a hllmnnidnde ainda pre 'ente,
impondo o trabalho c a correcção a0 CltlP'lel), Deos lhe in"pil'nnelo o
ancpenuimento e a resignação e o :lI'repelldimento lhe deix;lQelo talvez a e perança.: eis a socieelaue segundo o Evangelho, . egundo O
espirito, se unclo a ciyili. a.ç:io... , ..
O bomem pórle fazer tudo, except.Q cre·u'. A l':lziíO, a ~ciencia, a.
<l. sociacão lhe, ubmetterão os elementos. Rei visivel eh creacfto,
Deo. llíe entregou a natureza, mns pam fazer com que elle int~l o
seu l1adn no meio do, te. tetllunhos d;l . ua grandeza, Deos tendo
re ervado pnra si o m:y~t.)do d" vida,
Em reservando para si a vida, disse el'ic1entemente ao homem:
cu me rcservo tam bem a morte.
Tu não matnnis, pol'l}ue tu não p de: restituir a vidn, Matar é
um ntteutado a mim rue. lUa: é uma usurpaçiio ao meu direito divino, é uma violencia feita á minhn crearão.... , ..
A sociedade, sendo n ce ,ada, t m todo os direitos necessarios
á. ua existencia., e se nos comec'Os da . lUt existencia, nas impel'feiçõe da sua organisação primiti'\';l, na pri\·;tção de meio repl'e~sivo ,
ella p n 'on que o direir.o de ferir o culpado em a sua razão suprema.,
o seu unic? meio du prc ervação, pãde fcrir s l1l crime, porque feria
em eou ·ClenCI:1.
E hoje é o me!"mo? E no estado actual dI] uma sociedade arma.da
de furç,l suficiente pam reprimir e puuil' sem del'l'amnr o sangue,
e clarecida de luz sufficiente para ubs ituir a. ancgiio moral á.
sancção correctiva, á.. anc.tio do hOlllicidio; esta sociedade póde
legitimamente ficar homicida?
A n:.ltureza, a razão, a sciencia rcspondelU unanimemente:
nfto .. , .
A mi são da sociedade é santa c vem a sr: presel'\'ax o indivi·
duo do cl'ime em d,ll' o exemplo do homicirlio: fazer triumphar e
re:peitar a lei mOlal .em violar a lei natural; re. taurar a obra de
Deo e proclamar contra todos e contm si este grande, 'oeial e divino pl'incipio, este dogma ctel'110 da mviolabilidade da \'ie1-l humana,
A pena dc morte repur'ua-me 101' todos os lados e I , que fica
escripto é ainda o meu fraco protesto coutra ella.
(16i d) 2' edigão.- Depoi de 'e haver torllaJo irre\'ogavel a
pena de mOI'te, por ter ido negada a clemencia impel'ial ao recUl'. o
~e graça, o j lli7. da, entenea mandará j un tal' aos anta. cÓj·i:t do aviso
Imperial que houver reccbido, e porá o réo á di. posil.;:.u do juiz
eX(Jcutor, por ordem e cripta - art. 406 do reg. .u. I?U. de 31 de
janeiro de ]842.
Recebida a orelem, como declara o avo de 2 de agosto de 1859, o
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Art. 40. O réo, com o seu vestido ordinario, e preso,
será conduzido pelas ruas mais pn blicas até á forca, acom·panhado do juiz criminal do lugar onde estiver, com seu
escrivão, e da força militar que se requisitar'. (167 e)
juiz executor a fará autoar e mandará intimar ao réo na vespera do
dia designado para a execucão.
Pelo avo de 25 de agostô de 183·1 a execução terá Jugar onde o
réo commetteu o deliCio.
Pelos :.J.vs. de 25 de uf)'o'emuro de 183J, e 30 de junho de 183G, o
jt~iz. executor no:neará. para a execução o algoz, de untre os entenclados á mesma pena. oti a uutra qualquer. não podendo jámai
constranger-Se a alguem a prestar este serviço.
Afinal o juiz. por sua sentença. declarará terminada e concluida
:.J. execução. dando parte ao juiz da. sentença, para o fazer averbar
no proces o principal.
- A pena ele morte dá lugar a protesto por novo jury. Arts.
30S do cod. do proc. crilD. -87 da lei de 3 de dezembro de 18.J1 e
4G2 do reg. n. 120. de 31 de janeiro ele 18-1,2.
Este recurso deve ser interpo:-to rlentro de 8 dias, depois de
t'r sido notificatla a sentença ou publicada na prll.,enç't elo réo(reg. n. 120, art. 462 citv.do).
Pôde ser interposto verbalmente em sessão do tribunal ou por
peticão e será tomado por termo nos autos. Av. de 23 de marco de
~~

.

Se não ha protesto, ojuizdeveappellarexofli.cio.(Arts.'79,~2",
da lei de 3 de dezembro de 1841 - e 445 do reg. n. 120.) Fica, comtudo, sem effe!to a appellação neste caso, p~lo facto do protesto
(:trls. 88 da lei de 3 de dezembro de lSH. e ::>0-1 do reg. n. 120).
Com o protesto, o jttlgamento será no mesmo lugar do l° (art=.
87daleide3 de .tezembro, e 412 do re"'. n. 120), ~alvu imIJossibi;idade de se for 111 a r novo couselho de sent nça no mesmo Jugo;] I', selldo então julgado no termo vizinho (arts. 8i citado e 4.li3 do reg.
n.1201.
Dá-se a impossibilidade verificada a hyputbese do art. 2.5 do
dec. n. 4,82-1. de 22 de novembro de 1871)_
Do novo conselho de ,entença não fará. parte nenhum dos juiz~s
de facto do 1" (art. 81 da lei de 3 de dezembro).
Para O caso, tenho muitas notas nos arligos que ficiio citado..
Os arts. 80 da lei de 3 de dezembro, e 501 do rego. n. 120, negiío
todos o::; ,ecursos, quando o caso é da lei de 10 cie junho rle 1~·.l5.
}O;. barbara esta proltibiçãO. corno em lugar competente jt'L o fizemos
svntir. e tanto mais quanto a decisão pôde não ser call1la c l'evelcu'. e de adio a urna raça de. herdada e infeliz.
(lOi e) 2' edição.- Porque não reformar o nosso codigo ne.-ta
parte, quando de tuna tal publicidade não resulta a menor moralidade?
E' barbara ver conduzir-se ao cadafalso um homem, com o
maior apparato e ostentaeão, como um escarneo laneado no seio da
civilisacão.·
•
. O culpado, dizeis, mereceu a morte. Seja, responde Raus, mas
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Ao acompanhamento precederá o porteiro, lendo· em
voz a1t.a a sentença que se fôl' executal'. (167 f)
matae-o depressa, sem submettel-o a essas torturas moraes: mat.ae o,
não na sOln1.)l'a, mas no recinto de uma prisão e em presença de
um certo numero de testemunhas.
O conl1ocimento da lei, o do julgamento, a nanação da execução, são fA.ctos - diz Hossi - q ne produzem os seus resul bdos, e
sem o horror, a pie Jade e a ffil::Sma fanÜll'l'ice que agi ta tantas vezes
os e"pectadore do sn ppli cio.
O capellão ela pri. ão de Pentonville, na InO'latenA.. M. Ringsmille. combat.e essas execucõe' com a au:oridade da sua longa experiencia.
•
Em Paris, as execllções dão-se de madrug:lda, sem !Jue o publico sejA. prevenido, dirigindo-se O lugubt'e cortcjo, furtivamente e
COIl1 certa precipitação, para ii praça de tinada u cs. a execuções,
e o rnrra"co SC apressa, CO.llo,um malfeitor, em cortar a cabeça do
condemnndo .
.A crer-;;e na necessidade da. pena de morte. diz M. Quetelet. que
não se o osteu e, ao menos. aos olhos do publico.
Desde que C) crime Q provado de uma Illl\l1eira soiemne e publica, desde '1ue a lei pronunciou que a e"pada !:ira, qllC O seja
entre os muros de uma pri ão. E não se attraia as vistas do povo
soure um medoul1o su ppl icio. que espal1 La a uns e habitua a ou tros
a esses eSJ?ectaculo. s:lllguinal'lOs.
O etrelto moral que o legi~lador quiz obter, se conseguiria de
um modo Illai seguro pelo silencio mysterioso que cobri~s6 o supplicio.
Algumas lestemunllas serião chamadas a assistir ao acto.
para apresentar todas as garantias que a socied'lde póde exigir em
Ig'llal circum. tancia.
Ao cepoi". diz aind:t Raus. e. Ea Illa.neira. de dar a morte. é um
verdadeiro attentac!o á di,g-nidarle ltlltna.na. que o poder social deve
respeitnr lIle~mo !lO maior Ill'llfeitor. Matae-o, se o merece, ma. matae-o. como mataríeis a um inimigo que vos ataca, sem mutilar tão
indignalllente a imagem de Deo.'.
Nos hstado -Unirias S0 comeca a fazer executar a pena capital
no recinto da prisiiO, parecendo· que o poder tcm vergonha dessa
pena.
O celebre crimiuali ta. Lieber. professor Lle direito na Columbia.
decLua-sc partidario dessa innovacão em um subio artigo commllnicndo em 18-15 n. M. Mittermaier •
(lll'7 f) 2" edição. -]\I. Beranp;er as ignal·a COIllO uma causa de
depravação. que convém.'e faça. desapparecel', a pulJlicidn.dc da exe·
cuções capitaes.
Pinta elle energicamente a nssolacão causada nas almas por
essa curiosidade selvagem. que inunda fi: pra<;a em que está o in. trun:tento do supplicio, as.ociando a mais teQl'~l illfanL:ia a essa impaclencia febril, e ahi se ob. erva as angustias do condumn'ldo. vel1do-s
as palpitações da sua agonia e regressando·se ali tecto domestico com
a dureza. de coração, producto da. saciedade das emoções.
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ArL 41. O juiz criminal, que acompanhar, presidirá a
execução até que se ultime; e o seu escrivão passará
certidão de todo este acto, a qnal se aj nn tal'á ao processo
respectivo. (168)
Ao depois da expiação, ajunta elle, amultidão não se retira silenciosa e reflectida. e raramente se observa ne11a um sentimento de
tristeza.
Mas, se o condemnado mo'trou audacia, se morreu com rcsolucão, admira-se e exalta·se a sua coragem.
• Em todos os casos, é meno o honor do crime expiado do
que ·os incid~ntes do terrivel drama, ao qual s;e a~sistio, o objecto
da con versac~.O.
.
Esquece=se o crime, a justa pena infligida, e só se cuida no modo
por que se af'f'rontou o Gadafabo.
A publicidade do supplicio é tão ponco um freio, que muitos
ecclesiasticos, addidos ao serviço da. prisões, no. affirmárão,
ainda o diz Deranger, que a mór parte dos condemnados. aos quaes
neSRe momento supremo olferecer,\o os SOCcorros da religião,lhe
confessárão q ue no CLUSO da sua vidA. elles havião assistido a execueDes capi tae~ .
• Mas. como substituir a publicidade, para dar á pena de morte
o exem pIo de que se diz ella suscepti vel ?
Beranger lembra qlle se cbamem ao templo as populacões,
par:-1. assistir ao 'crviço expiatorio que se vae celebrar sobre todos
os altares. e abi o sacerdote, por sua palavra, recorde as santas leis
que re~l.lm o mundo e cuja violaç1tO'não póde ficar impune, sem que
haja SUl)vcrsáo da ordem na socIedade.
Mas porque não abolir uma tal pena?
Elia nada tem de salutar e nem de moralisadora !
As Dações unão-'e em uma idéfl, que é a primordial- a educllcão aliás tão despl'ezA.da, e qUf111do tiverem de puni)', O fação de
modo a corrio-ir o culpado. tornando-o melhor, e nest.e intuito reformem as prisões, eVJtando os contactos malignos, porque o lugar
destinado para o cumprimento da peDlL deve ser 11m lug,u' de emenda, uma sorte de hospicio moral, preparado para enfermidades da
alma.
A solidão, em tal caso, é do melhor systema, porq ne, ainela diz
Bel'ano-er, collecado em presença de si. ao abrigo de toda a excitacão e;teriol', O condemnac1o fLcha-l';e todo inteiro no meio desse
silencio. que o deixa na espontaneidade das sna. impressõe., em
plena e livre pOR. e do seu pens:Lmento, ouvindo de mai, perto e
forcado a e:;cutar melhor :l. voz d:L sua consciencia .
• Ao denois empregue-se o trabalbo, que é e..sencialmente mo·
l'alisaLlor. com a vantagem de substituir O enojo e proteger O detido
cdntra as excitações e os desvios de uma irnag-iuação ociosa, da.lldo-Ihe
um mister, que, para O futuro, lhe proporeionadL o meio de viver
Jlonestftmente.
(168) Pelo ftl't. :l5, ~ 2°. do codigo do processo criminal, fÔl'ão revoO'ados este artigo e o anterior, sendo, segundo o aviso de 21 de
outubro de 1833, o juiz municipal o executor de todas as sentenças dos juizes de direito e tI' ibunaes, dentro do seu respectivo termo ..
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Art. 42. Os corpos dos enforcados serão el'ltreguef;l a
seus parentes ou amigos, se os pedirem aos juizes que
presidirem a execução; mas não poderão enterraI-os com
pompa, sob pena de prisão por um mez a um anno. (169)
Al't. 43. Na mulher prenhe não se executará a pena
de morte, nem mesmo eUa será julgada, em caso de a
merecer, senão quarenta dias depois do pat'to. (17U-170 a)
Declara o avo de 18 de abril de 1873. que aos juizes de direito das
comarcfl.S especiaes compete a execução das sentenças crimes e os
de varas privativas estão DO mcsmo ca. O. mesmo na execucão das
•
penas capitaes, Dão sclnc\o ex.cluido o juiz de orphãos.
O al't. 77 do d .C. n. 5,60·1. de 25 de abril de 18i4. diz: Os esc rivãe. do crime, flue as i tirem á ex.ecução da sentença de pena capital, ão obrigados a enviar, no prazo de 24 hora, ao escrivão de
paz do districto em clue. executou l\ pena, todos os esclarecimentos
IIldi. pensa\'eis, ele accor lo com o art. '70, pelo que deve constaI' do
auLo de qualiticaç,\o, dos interl'0o'utorios e de outra,' quaesquer
peças do processo.
(Vide o art. 70, citado.)
(169) As pena são:
Naximo - 1 anno.
},lédio - 6 mezes e meio.
Ninimo - 1 mez.
- imple tentativa ou complicidade, segundo as regras estabelecidas DOS :lrts. ::\-1 e 35 deste codigo.
Maximo - 8 mezes.
Médio - 4 II1CZCS e 10 dias.
Minimo ão se póde impôr pena, segundo o que preceitua
o art. 25 do dito codigo.
- C mplicida e de tentativa, como se preceitua no art. 35 do
dito codigo.
Maximo - 5 mezcs e 10 dias.
Iédio - 2 meze c 6 dias e 2/3.
lIinimo - Escapa ,t punição.
(Al't. 2°, § 2°, do codigo cri.mina!.)
(1 "lO) N on debel ca,lamilllS 111all'is ei nocel'e qlt'i in venlre esl - L. 5 ff.
de slaL'tt hominwn (1,5) 1,03 f{. de pamis (XL VIlI), (19) Pl'l1Jgnatis ?nul'i~ris
conSltlJtl1Jndl1J dctmnall1J difTerlw' quoad parial.
(170 a) 2' ediçã:).- Diz Ortolan, a proposito de wateria analoga
á dest· artigo:
Que ge tação elD pel'spectiv~ do cadafalso!
Que parto quando. õa a Vida do filho e a morte violdnta da
mãi !
Que maternidalle, que comoça para que o supplicio lhe ponha
fim!

E não se attendeu, diz Mittel'maier, que essamulhel' fioa du- .
C. CRIM.
14
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.rante a sua gravidez nas angustias da morte, sem querer levar em
conta o mal que póde resultar para o filho.
Nestas poucas palavr:l. se encerr1\o a critica accrba. da pcnu de
morte, contra a qual t'lnto se protesta. sendo rnr:lS as opiniões de
que sp.ja eJ1a illuntida, e no entretanto elIa existe e e acha leg'alisada na mór parte dos codigos moderuos, senão em qUiLsi toel',!!.
Tinbn-se, como renTa, na antiO',t jurisprudencia cllropéa este
texto elo direito romaDO: T'nngna'ulis ?lwlie1'i~ consumcndro dam'llalru
prema, diffel'lnr q!wad p'Jl'ial. Ego quidr:n~ cl, ne 'lures/ia de cu Itabealur. Rcio
obsel'wl'i. q!ta.mdiu prrogl1ans csl. (Dig. 4.8, 1.9, Dc ]llEHi$. 3, fragmcn to
de Ulpiauo.)
E para 'lue esse rigor exce::;::;i"o. :lpplicalldo-~e á mulher :t
mesma repre 'são penal 'lue aos hOlDen.. ('01.11 o eUlprego ela intimidação e O excesso em ri·ror. para com quClU. como a mulher, vi\'c
tant·o pela. leis do cora,,;:o. com muita brandur:t de c,ll'acLer?
A pena, esse remedio do cl'imv, lia pllrase de TIonne\·ille.
deve ser proporcionada fi gravidade UI! lLlfec':i\u e curabilidade do
culpado. sendo inutil e por con. eguiuLe funt:sto. arbitra rio, ill e O'itimo, o que excede eciLa medida, e parece q uo em rnaLeri;L de crimes
a considemcão do sexo femiNino, corno a da ida le, deveria 'er uma
circu mstauéi:1 e!$!Ocnciallllente atten uaute.
E basta considvntr que, sendo a mulher reduzi 1,t a um c 'Lado
necessario dfl menoridade e incapacid:tde, C0ll10 coI local-a, esse, ar
tão fraco. es·'e menor. ~o1Jre o mesmo ni\'d do homem . .-eu senhor
e ~<lll me.-tn:. ;<elldu llLW a Sll:! debilid'lde r jnLi\':1 de corpo. d' tOIllpenlmellLo e intelli:;':!!l'ia, do:lveri;t !!er e:n \'1. t:1 Lh . .'evel'id:tdeii das
1.'is pellae;< Ulll'! C:lu,:a geral tlJ nltenua.çil0. pnrcccnclo rJptlgilnnl',
em condições tão de~iJuae. e clift'ercnte , :1 lplir;ar-;;c-[he os IUc:-:mo.rigores penaes lJue :10::; homen~.
A 1I1u[her, pam o fuLuro. ~eni, ce r t:l1l1 J::l te. a to:np:lIIheirn dt
1Iom<':1I1 (CflS suciu.) e a Call~a rio seu melhomll1enLo, lJUI'([1l clh scr.t
Cjuolll devll lauçar ll:L alma do tilho O gel'llllJl1 ou os iustillcros e'levados. que o rari\o 11111 llClItlen hone:-:to, e ser.t mais um molh'O
pltl'ft que se te1l1l:1 UIII eont:t. pu!' caUS1L do. .-eu'- bom; iu:>tinctos, lt
diminuiçno tl:1l'e.-polI,nbilid"t!e no que tende ao CritllL'.
Elevemos a J11111her o lenhaJllos em eonsiclllr:l.eflO a. ::;lla menor
perver.-idade. sem o egoi. mo com que nos teml)OS antigos se a.
fazia sel'Vl1 (unciln!. e.~crava (se I't'a) , una rousn ('I'CS palris (I/milias),
podendo ser J'epudi:lda, cúuida, ycndiJa, tundo o 1l1,U'itlo o dirllitu
de a mata.- (jus 'Vila:: cl ?lecisj.
At.tenda-se ~L sua fraqueza na imposiçiio da pvn:l, mas a e!c\'ese. porque Deos a. c011ocou perto do homem pa.ra ser o ageu te illli·
1110 da.
ua felicidade, da sua m0ralidaue, ela. . Ll;\ ::;alvar:ãO - Jlfnlicr
jll~la úlm sU/lIS Rsl- e. n:1 phrase de ~encc:l, se11,[o ,lia "lI! i is doce e
m'\is sensivel do que o !Jomem, deve-lhe mOLlificar a rudez:l di) ,~u
caracter - DI!ra lamcu molli sax(! cavanlur aqlla.
E é certo qLte a !llulllel', c.om toL!a a slla doçura e llOnda.clc, é ()
aujo da g'uarda do !:n do:nr:stl(;o: !Ilulicris ÚOI1I1i eslll/.('r·i d!J?l1Wll: 1/1'lIlier proúa, gnbernacullLll! dil/ll./LS (Senec:l), .l.cereSCl) 'lue O imporio exercitlo pelo homem súbre os sentiL!os l\ o COI';tcflO da mulher é COlllO
a cuusa illdirrlcta da mór parte dos l11a.les que ella COIllDlette.
Os philo;;ophos rOJllanus eu trevião esta verdatle: J1lul-ier, dizião
e1108, IVmissa plld'icitia, nihil abn1!el'it.
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Al't. 44. A pena de galés sujeitará os réos a andarem
com calceta no pé e corrente de ferro, juntos ou separados, c a ell1prcgal'enH,C nos tm.balhos publicas da pl'ovincia anele ti ver sido commelticio' o dclicto, á disposiçno do
gOVCl'llo. (171 a 173 c)
A mulilel', o comnrovào a" c ·tati. ticas cl'imiu:1Cs, commettem
menos Cl'ilJl:J do que'o' homen . porque Silm ser mais tímida.
é ella Illlli doce. m:tis benevola, mlll::; ~cu!'ivel, e melhor do que o
homclll, porque Ocos. em razão do papel bellefico e moralisador
a que a rle tinou, d·)tou-:l de uma JIlüul'eza mais pCl'feita a todos
os re"p itos elo quc o homem.
Menos pl'ecoce~ llO crime, mais accc:ssivü' á emenda, mais
dada' ;Í. vil'tude conjugnl e dom·stica. m:li. laboriosas. maL, probas, mais econolllic1.· mai' pietlo :li; e rc:. ignndas, tudo isto nos
leva ,i. cone!u. ão de que a pena. ele mOl'lll para a mulher é uma
bal'bnridade salll razão d ser, e o rir'or para com eUas, na medida.
duquclle pam com o.. lwml.:n , é tlllla prova dc que nem semprn
a pl.:na c')rl'<: 'ponde ao eldicto.
Inr,)lizll1~lJte ne.. tc !'cntirlo o espirito utilitario i'W tem sulJ·
stituido <í. antiga gellero 'id,ide da idtlde médiu. Calcula-se o amor
e o re. peito, eomo se c01l1bin,t um ue;!,ocio. sendo que e pcsa na.
b:dau«a Llo intcrc se positivo.
merito daquelln, que devo
sel' a mái ue família, O ll.ll.i tlo lal', o orgulho da vid:t e a consolaqão elos mà::>s dia' do homem; vinJo el'ahi a dcsigualdade de
direito e a protcc)tO iUu. oria OL1 uma jllsti~a incompleta, quando. pela alm:t c o (;oraçã~), 11 mulher é . uperior ao homem, sendo
este o pl'lncipio da. SlIa pr.!tlminencia mural.
p, ra Jind:u- e. ta n'lt:1, clJve·. u dizer elue D. JIaria I, rainlm de
Portuoal, de l:trou CpIC, durante o s~u rein:vio, niíO con. elltiria I)ue
Il:na mllllwL' l'u ;;() sllb:u..:ttieh li. palllt capital. e dU'i'l<l IJ.ne subi!) ao
throno (lTi1) :Ltê hoje, neuhul11lt l11ulher foi exócn[rLd,t em Portugal.
1{,t:1 to.; qlle não 110l·a.lisilO. e rL pell;l LI In'~rte imposta R uma
Illltlher, revolta;t 111ltlqncr instincto por mais .. dvagem que seja,
porr[uc 'Jstti. na. cou'cieucia universal clllú a pc"son. tio sexo fragil, ral'ulUente l'.:cnlcitra no crimc, a mOIlOi que não .•cja domInada P0l' uma
ca.usa c.~tran ha. como a loucu ra.
Acon 'CllllLv com pala.l'l'a do CS IL uma. mulhcr que commetteu
qualquer crime, e :t verei. banhada cm Jagrima. c COIll O coração re.
pas. ado de dul' exclamar: pequei c fui tllna insensata!
Encci'i'1w-a cm Lll11ll prlsilo. e a vereis entregue a qualquer trabalho analo:.!o ao sen . cxo c, se ml' lll.:cessario o .. cu anxili!) :t uma de
suas eomiJanheil':l:;, porlí, 1.:1Ia ell1 praticlL tudo O eluc 11a de dedicação
e dC<JI1tcre::., e no :;clltitlo do be:n.
SJjamos espiritos supl.:l'ior . It CJllõt!qller pr-:colll;eito e a. pena de
mort ·dtl!"ltppareceni., maxillllJ elll relaçfu ,i. mulher.
(lil) O aviso ll. 2:)ti, ti.) 2t de c1ezemll1"· de 1t3.\.!). declara: que :t
p~na d~ ~ales dl.:ve eo ltar',:J tio dia em rlUC elh se começa a cumprir
pelo modo onlenado ncste urtigo, seudo abusiva a pratica. seguida
de se contar aO:3 sentenciados o tempo de prisão sojfrido depois da
sentença.
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Art. 45. A pena de galés nunca será imposta: (173 d)
(1'12) Os condemnados á pena de galé.' temporaria, em lugar designado na sentença, não podem obter substituição, ainda que hajaahi
Casa de correccão.
(A.viso de 22 de julho de 1850, no adrlit.amento.)
(173) Declara o aviso de 8 de agosto ele 1850, que tambem nos réos
escravos não se substitue a pena de galés por prisão com trabalho
(no additl1.mento).
(Vide o art. 311 deste codigo e notas. e mais o lIrt. 409 do regulamento n. 120, de 31 de janeil'o de 1842, e art. 4,5, §~ 10 e 2", com as notas.)
(173 a) Considera-se cumprida a pena de galés de. de que se acha
provado que o réo trouxe ferro aos pé. durante o tempo da condemnação, ainda me. mo que. por facto. independente da sua vontade, elIe
não tenha sido remettido p:ua Fernando de 1 oronha. como determina a sentença. Ac. da reI. ela Fortaleza ele 17 de janeiro de 1817.
( 173 - b) 2' edicão.
O art. 409 do Reg. n. 120, de 31 dc janeiro de 1842, estatue:
Se a pena imposta pela sentença fôr de galés. o juiz municipal.
se houver dentro do municipio, arsenal dc marinha,oLl qualquer
outro estabelecimento e obra>; publicas. em que, segundo as ordens
do govel'llo na côrte e dos presidentes nas provincins, se empreguem galés, mandàrá expedir carta de guia dirigida ii autoridnde ou
empr~gado encarregado da direcção Ou ac1mini. tração de taes estabelecl:uentos ou obras, para fazer empregar nella o réo, recommendando-lhes que o faça ter dubaixo de boa guarda e egurança por
todo o tempo da conctemnação.
( Nas comarcas especiaes, e pela lei n. 2.033, de 20 de . etembro de 1871, art. l°, a jurisdicçãO da l' instancia seni.·exercida
pelos juiz de direito e seus substitutos, ficando em taes comarcas extinctos os juizes municipaes, de que falla o art. 409.
Os téos de crimes civis, só podem ser remettidos para o presidio de Fernando em cumpriment0 da pena:
1.0 Quando fôrem militares condemnados a mais de dois annos
de galés:
2.° Quando fôrem condemnarlos por cr.ime de moeda falsa:
3°. Quando fôrem condemnados a degredo.
4.° Quando no lugar em que deve executar- e a sentença de prisão lIão haja cadêas seguras, precedendo. neste caso, ordem do governo. Dec. n. 2,375, de 5 de março de 1859. (Consultae a nota 181 a.)
(1'13 c) 2' edição.- Como a pena de morte, a de galés perpetuas dá
lugar a protesto por novo jury, e tem applicação o que se disse na nota
167 c, 2' parte, que se di. tingue da primeira por um paragrapho.
(173 d) 2' edição.- Dá-se appellação ex-oflicio. da sentença que impõe pena de prisão com trabalho, em su b tituição da rle galés perpetuas. (Ac. da Rel. da côrte D. 366, de 2± ele novembro de 187'6.)
Appellação não dá-se ex-ofliC'io da sentença que impõe pena de
prisão com trabalho em substit IJicão eln. de ga.lés perpetuas. Ac. da
rchtcãO da Bahia, de 17 de agosto· de 1880.
No sentido do primeiro acordão temos mais os da mesma, rela-
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§ 1.0 A's mulheres, as quaes, quando tiverem commettido crime~ para que e, teja estalJe~eeida esta pena, serão
conoomnadas pelo mesmo tempo a prisão em lugar e com
sel'viço analogo ao seu s xo. (17-:1: a 176)
§ 2.° Aos menores do vinte e um annos e maiores Ull
sessenta, aos quaes se substituirá esta pena pela de prisão com trabalho pelo mesmo tempo. (177 a 179 b)

'*

.liO, de 14- de nO'yembro de 1°13, ele junho de 1861, e a Rev. de '1 de
novembro de 1 uI.
E no do se~undo temo, o ;tv, de '7 dll abril de 1852 e ;tCS. da relaçiio
da côrte, de '1 dejunho de 1861, 1) de maio dI) nn-1 e;3 de julllO de 187-1.
A doutrina do primeiro acordão é a mni con. entan~a com ajustiça e mais l1umanitaria; ,endo que a iuterpretaçiio philo, opllica la
lei não pó de er outra.
(17-1) O acordão ela r lacão d'l côrte n. 5,!'l09, de 29 d ... novembl'O de 1 '(j'7, rliz: que é irr~,;ular a illlp05ição da pelllL de lJrisão
a C~cI'aVO tio sexo feminino, que não páde d1'ectivall1entel:'of:l:'rel'
a ele g:llés, p l' for~a d di 'po, to neste parngrapllo .
.Juln'ados incun30s no art. 21m deste eodi"'o e condevluado ás
pena' cle gnlé e multa, a pena que 50 deve impor é a de a<;oite
de conformitlade eom o urt. CD de 'tu me mo codigo.
(1'75) O me. mo tribunal, cm acorc\ão n. 7,6n, dc27 de junlLo
de 1 /3. não conheceu de uma, 11ppellnção iuterpo. ta por uma escrava, a quem ,.e sub tituio a pena de galé. perpetuas pr)r ])I',sãO
pel'petua com trabalho, em cOllfor1l1idadv tllJ tlJ p~tl agl'llpho. pela
razüo c\lJ se uã tratar de galé,' perpetuas ou morte. I:aso, unicos
em que a lei prcceitua a. ai pelll1<;ito ex-afli.eia. Um desernb>lrgauor.
)Orém ( ndrade Pinto), opinr u lHLl'fl, flue S3 conhece. se d:t appelação fundada em aresto. d supremo tribunal e em luminoso,
principio. de direito, porque, senrlo a pl'isiiO perpetua sub tituti\'a
da de galé. que nftO se póde iro pôr l~S muI lIerc._, d;lo- e li me mas
razões para o appcllu e:c-oflicio. que vcm a tlr a !!raddnd da. pena,
c que, aontle 11a a Illesma razão, ha a me!';ll\fl. di. po içüo.
A perpetllirlade da pella tirando n.n cond lll11ado tod:\ a esperança, é o eu tumulo, e então quer a lei apcrfeiçoal' o julgamento, fazendo-o pa. "ar pelo crisol de intelligcllcia.' lll:tis robustas e
maIS frescas, 10ncYB da pre:são dos factos, verificando,slJ aqui o
funda1l1en tos da lci.
(176) O avi o de 7 de abril de 18.'52, rjuc não encontro na 01leccão, su, tentava a douúina do a.cordão acima; C]uando o cont.rario
se f1il observado na me. mil. rela~ão d·t cõrrl:, cm acordiil1 ele 1-1, du
novembro de 1 -13, e n. 3,0-1'7, de -1 du .i lullo de lt101, Lkd:unndo- e
ne te, que é o juiz de direito obri"'ac\o a appellar no ca o de \lI'
candemnado por cOD1lllutação li pena ele prisão perpetun. como no
cas? deste parilgrn p1l0 e :cguinte. e rwste svntielo con hccemos a
revIsta do supremo tribunal ele '1 tilJ novc:nbro rle 1851.
(Vidc nota 17fl.)
(177) Vide notas do paragrapho anterior, tendo ellas todas a applícação nas hypotheses deste.
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(Consulta.e mnis as noca de 119 a 124.)
(172) A revist.a do supremo tribunal n. 1,-1040, de 2'7 de julho de
1852, nnn ullou um julgamento, por não ter Ojuiz de direito app] i(;ado a
pena deste pal'agrapho, attenta a circumstancia attcnuante do ;\I't·. 18,
~ 10, recon!Jecida pelos juizes de facto; e a relação a.ssim devia julgar,
segundo o determinado no art. 303 do codigo do processo criminal.
(]79) A relacão da côrte, em aCOl'dão n. 6,553, de 26 de novembro
de 1869, annullooll Ull1julg;llIlento, por bavel~-se procedido iI'l'egularmente ao segundo julgamento, quando do primeiro não havia lugar
o pl'Otesto. que foi admittido contra a expn:lSS:l. di>iposição da lei;
porquanto, determinando os arts. 87 dal~i de 3 de d zémbro de 18·11,
e 402 cio regulamento n. 120, de ;:n de j;lneiro de 1842, que o prote.. t') por novo jl1lgamento, p rmittido pelo nrt. :)08 do eodigo do
processo erimimLl, SÓlllcnte tlllJ!la lugar nos ca."oi' em que fõr impo. ta
por' sellknça do jury a pen,L dfi: morte ou de galés perpetuas, e reconhecendo-se pelft sentença appeJlada fl'le fl ré sámente fônt por elJe
condemuada á prisilO perpetua, attenta a. disp0f'it;itO do art. 45 do
codigo criminal, que manrla COmll1utfll' em prisão as penas de g'fllés,
qU:tndoimpostasáslllulherlls,rn·noresdc21 anoos e maiores de l:iO
anuos, não podia a ré condernllada á [Jlll1R (le peisão perpetua, protest:U' por novo julgamento, interpondo um l'<lCllr..O lião eonsngnulo
cm lci.
E mandou-se execut'Ll' a s811tenca, ficando le nenhum efl'eito
tudo quanto f;e peocessou em virtllue do protesto por novo julgamento.
Nove desembargadores furão por esta decisão, só eliscorJando
dois.
(l'i'9 a) A. relacão da coete, em acordão u. '7,813, de 21 de novembro de 1873, cO:1fi.i·moll um:l senteuça do jur.,", que o jlliz de direito
havia. commutado eln prisão perpetlla com trahalho, visto a 111enOridnde do réo escravo, segundo a disposiçãO deste pnragrflpho'.
Com o eleviJo respeito, nilo parece curial esta decisão: por isLo
que os escravos :,ú pó:lem sotl'rer a p na de lU rtc, a de galés c a de
açoutes, como ]lr;J ·citua. O :11't. 60 de-·te codió'o e por demni. O avis
(no :1drlitamento) rle \J de agosto de 185D; e eUI sentido contmrio :LO
do aeordüo temos uma d0cisão elo tribullfll d:\ relacão de POl'l1:t:nOllco, reforl1l:lndo a sentença ele corto juiz (le direCto do Aracaty, na
provinei;t elo Cllurá, para a pena de ;teoutes, vi-·t ter elle COI\lInUtado a pena ele uln réo escravo em prIsão com tn1balho por 8 annos,
por causa da menoridad·'.
(lIO 1J) 2" cdição.- QU,LJÜ') á influencia ela idade, rehLCivamente
aos maiores ue 60 aUIJOS, nüo é nem poderia ser. pelllleg'islação de todos (H povos, collocado a par dos Il1llnOreS ele 21 anno..:; VistO como
uns téUl (;ontra si as lit;ões <1es[Jrezad;\s d,L experieneia, iLSsaz long:t,
fJ 11<1 Ildo {)::; ou LnJs llilo as rlJCe!.JorílO co;uplet<\s.
Lon:~'e ellllllotl.el';u· a. pell:J. p.ll'a os primeiro.', alei as aggl'<lvaria,
se, porven 'Ul'a, o rCSiJeito l'<l.m :1 velltke tl fl' enfermidades CJue a
J'oel0ia o!'llil1,11'i;\l11cnte, não impuzessemum deveI' de adogar o modo
da pena nessa epoclul ;1fastada da vida do homem, em que a natureza abre o tumulo diante deUe.
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Quando o condemnado a g'a1és, estando no cumprimento
da pena, cllOgar á idade de sessenta annos, ser-1he-ha esta
substituida pela de Pl'iSãO com tl'abalho por outro tanto
tempo quanto ainda lhe faltar pam enmpril'.
Art. 4G. A pena de priSãO com tl'abalho obrigará aos
réos a occuparem-se diariamente no trabalho que lhes fÔl'
destinado dentro do l'e"into das pri ·õcs, na coufol'midade
das sentenças e dos r~gu1amentos policiaes das mesmas
prisões. l180 a 181 d)
(1 O) Declara o ln-iso de 14 de junho de 18.'50 (no ndditamento),
que no. C,l, o em que no ltl"'il,1' não haja casa ele COl'l'ecç:lo. ueve-se
ClllÜ;U' o tempo ue pl'i~:LO efi'cctivf1 CO!11 augllIento ela sex·a. p:tI'tc, na
fÓl'lna do al't. 4~) deste codig-o, de~de a data em que e tiver pi'ofcl'ido a
sent,mça, ainda quaudo 11l1j;1 dcllas :1.ppelltldo.
(1 1) O art. 'i'o do dccrcto n. ] ,866, dc 15 de .'etcmbl'o de 1~()9, pl'eceitun: que o réo pl'eso qUtl fôr condemlludo ,í pena de prisão com
trabalho, lião SJl'li obl'ig:ldo :l estn, pendente a appeJlaçiio.
ConÜl'mad,l, p l'cim, a entença" er;'llevado em conta no cumpl'imcnto da, pcna o tlHUPO ele pri :lO simple., que O 1'60 tiver s')ffrido
de;;de a sentcnl;il da pl'imeil'll iu. tancia, descontada ii. exta parte.
O di. po to neste [\rtio'o não tCl'á lugar, . e o réo preferir o cum:
primento da pcna de pl'iSllO uom trabalho, não ob tante a appeJlação.
(Vide ;ll'tS. 410 e .'cguiutes do rcg. n. ]20, de 31 dej:meil'o de 1842.)
(1 I ai 2- cuiçilo.-.\I't. -tO':'. do I'e:-l'. n. 120, de 31 dejaneil'o de 18·12:
Logo lue a.' sclnt n~a' conelellluatol'ia !t galé, prisãO com trabalho, ou prisã 1 simple. p'l.._,ll'em em julg;tdo. o e~cri\ ão immediatl1meu tu fará o pr()cc~so com \'Ísta aO juiz das mesmH.' sentença. , o qual
por eu de. pacho lI1andar:í.rcmetter RO juiz da execução a competente
ordem p')r clle aS5iJnada. para .'er cumprida a sentença.
Art. 410:
,'e fi penll fÕl' (le pri::;ão cum trabalho, proeedel'lÍ, o juiz executor
da me ma fórma. (I1rt. 4QÇ), llotro'173 b) dirigindo a carta de guia l'l autoridadc cu<:aneg-aJ:l da direcção ou admini. tração uas casal' tle COI're(;~ãú, ou quae;;:qner out,r<lB pl'iSíJes dc tinada~ para esse filll, que
l:.'tujão dentro do municipio.
Art.411:
Quando nos municipio em que o. réo. ~c f.chare!n presos. não
llouvurem os SObl'cdito::; eSlnbelecimentos. cm que tmhão lugar o.
trnh'11IllJ.' de galJ, . Oll nã cx.istão CaS!l, de corl'oc<::\O, ou prisões com
t,';lbnlho, o juiz lI1uniclp,t1 diriciil'lí. a cnrta;; de "'ui,t ao juiz muni i]1:11 elo tcrmo mais vizinho ou mais fa iI, em 11ll houverem ta . e, ta.b':Jlecimcntos ou ]1ris6·. ; c este. cumprindo a cartn dtl guin, a fHr>Í
autuar p lo c.'crilliio (L1s cx.ecu.ões, expedirá out1'a com o teor cleEsn
á re. pecti va ;lU toridadc.
Art. 412 :
As cartas de guia deverão conter especificadamente os nomes e sobrenomes dos réos, e os appellidos por que fOrem conhecidos, a sua

Art. 47. A' pena de prisão simples obrigará os réos a
estarem reclusos nas prisões publicas pelo tempo marcado
nas sentenças. (182 a 187 cl)
naturalidade, filiação, idade, estado, modo de vida, estatura e mais
siO'uaes 1)01' que vhysicamente se e1istiug-ãn; o teor das sentencas
co~ltra e le' proferidas. e tódas as mais declaraçue. que as circlll\1stancias exigirem (e para isto h:1 um modelo que se junta sob n. G ao
mesmo regulamento).
'
Art. 413:
As autoridades ou empregados que houverem recebido os réos
para o cumprimento elas sentenças, deverão pas. ar recibos. nos qnaes
~ e cleRignarão os mesmos réós com indicaçõe. iguaes ás da gl,ia. Estes
recibos serão entregue.' pelos condl1ctores elos ditos I'éos á autoriJade
que hou ver feito a remessa e j untos ao . I'especti vos auto..
O aviso de 18 de junho de 1850 declara que onde não lIa C'lsa ele
correcção com os al'J'anjos necessal'io para o trabalho dos réos,
pl'Ocec\e-se como ciiz o ad. 49 deste coeligo. A prisão nlio páele gel' fóra
do elistricto do réo, porque seria augmentar a pena com o degrcdo. mo
additamento.) .
Declara ü avo n. 28;i, de 19 de junho de 1860, que a pena de prisão deve ser cumprida na cadea designada na sentença: e só por
circumstallcias ex.traordinari::Ls pócle o I'p.o ser pl'ovisoriamente tra.nsferido para outra prisão, devendo voltar para o lugar designado na
sentenca, apenas ce 'sarem as circulllstancia. extraordillftl'ias.
o' expe.:liente do m;nisterio daju5tiça de 27 de outubr de 1869,
lê-se um aviso mandando responsabilisar a quem fór culpado 'la não
expedicão de guia, ou da falta de seu lançamen to no livro da cadêa.
(Diar. ÔfI. de 28 de outubro de 18ü9.)
Declara o avo de 5 de fevereiro de 1873, n. 45. que quando não
seja passiveI a remessa ele que trata esse artigo (411 elo reg. n. ]20)
O juiz executor deve proceder a substituição. se não tiver sido feita
na sentença da pena de prisão com trabalho, peja de prisão simples
com o augmento da 6' parte.
A rev. do sup. trib. n. 162, de lO de junho de 187-!, mandou que
o infeliz desembargador Visgueil'o cumprisse a pcna na casa de correccão ela côrte. EUe reclamara para a cumprir TIl. provincia do
:Mal~anhão, lugar do crime.
(181 b) 2' eelição.- O avo de 17 de ngosto de 1870. manifesta o
pensamento de fundar-se penitenciarias agl'lcolas, prcsidios militares e nucleos coloniaes.
(181 c) 2' edição.- O pre. o militar condernnado a pri. ;lO com
trabalho. deve ser solto findo o tempo da pcna. não obsl ante a fal ta
de trabalho na pl'iS50, fllctO inrlepcndente da sua vontade - I1\'.
(da guerra) de 3 de fevereiro de ltl80.
(181 d) 2' edição.- A rel. de S. Paulo. elll ac. n. no, ele 20 de
agosto de U375. diz que, segund :l 1" parte do 2" membro do art.
70 do decreto acim'l, deve-se conta.r ao réo em cumprililento da pena
o tempo de prisão simple", que eJIe réo já tenha soffrido.
.
(182) O·av. n. 1'19, de 9 de maio de 1834, diz ao art.l o : que a
pena de prisão simples deve ser cumprida e executada na confor-
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midade- deste artigo: devendo ser responsabilisados aqueHes que o
deixarem de cumprir ou de fazer cumprir.
(183) O avo n. 12, de 3, de abril de 1843, declara: que a prisão
como pena não póde ser marcada na propria casa do individuo
~njp,ito a ella, pois o contrario se dispõe lllJste artigo; nem a que
tem por fim a cu todia do réo, indiciado de crime, o pódtl f;el',
porque fal taria a segurança do preso, e seria impratica vai a vigilan.
cia das autoridade, e guardas: não havendo caso algum om que
o chefe de poli ia ou quae, quer outra, autoridades pO!"S!ío IDar·
cal' a casa d~ cidadão para a sua prisão.
(18-10) O a.viso n. 8, de 25 de janeiro de 1850. manda fazer exten.
sivo O de 24 de julho de 184'1 ao corpo policial do Rio de Janeiro,
pal'a que cumpl'ão as praças do sobredito corpo as sentenças de pri. ão, a q uc fÔl'em condel11uadas, no quartel. com tanto qUIJ não exceda
a um anno. ficando sujeitos os sentenciados ao JUIz q ue mandar
cumprir a sentença.
(O aviso citado, de 1847, não existe na collecção.)
(185) O aviso 11.11 1, de 24 de julho de 1854, declara: que con.
vém manter e respeitar o privilegio, que ad insta7' dos militares tem
os officiaes da gnarda nacional, prevenidEls ou intlici:tdos de crime.
de nilo serem recolhidos á cadeu, havendo prisão propria ou 1l11li~
decente.
(O de 20 de junho de 1857, que não existe na collecçiío. trata
deste assumpto.)
(186) O aviso tl~1. guerra n. 191, .de 17 de .julho de 1855, diz: que
as prisões dos officIaes da la, ou extlllcta 2' Imba, mesmo por ordem
de autoridade civil. nos casos em que estas podem ordenaI-as. não
devem ser senão em fortal.ezas ou quarteis, confol;me a provisão de
}Ç) de :J"'osto ele 1 :17 e aVI:::o de 29 do dito mez e anno, e ficõo neste
casO á dispusiçãO da autoridade que ordenar a prisão.
(181) O avo n. 573. de :lO de novembJ'o de 1869, ainda declarll:
que embora o art. 116 da lei n. 602, de 19 de "etembro de 1850, faculte a prisão de olriciae~ em RlI:tS proprills .casa~. n.iio póde aproveitaI' deste favor O officlltl que commette cl'lme mafiançaveJ, além
de não cOl11metti lo em acto de serviço. dando- c-lhA em tal caso
pOl' pri,ão :t ca. !\ da camara. 011 outro q lIalquer cdificio publico.
visto como ó no caso da perda do posto, na fórma do al't. Bt>, pó de
ser recolhido á caden.
O '7 li) 2" ec1ição.- Di~ o I1rt. 4~4 do reg. n. 120. de 31 de ja·
neiro de 18-1'2.: t'e a pena fór. de .prlsão simples.. o juiz llluillcipal
expedil'á ordem para que o reo seja preso, se estiver solto, ou fique
e se con crve pre O na cadea d!) l11unicipio. declarando nelh o
tem po da pri.;1O !la fórrua da sen I en ~a. ~ () escri vão. d:L execuçào
fara. a,:sentu no lugar compe~ente do !JVI'O respectIvo dlL cadea,
com declàh.ção do ~ia, mez e nnno e~l que princi]JÍ!\ O cumprimento da pena, assIgnado pelo carcereIro, e a cópIa authentica
deste assent(l será junta aos autos.
Parece que este artigo do reg, n. 120 está em parte revogado,
bem como o nrt. 450 desse lllesu;lO 1'e 9" pelo que se dispõe no § ü· do
art. 14 da lei n. 2,033, de 20 de setemo~o de 1871; quanto á .prislio;
C, CRI?!,
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Art. 48. Estas penas de prisão serão cumpridas nas prisões publicas que offel'ecerem maiol'. comrnüdidade e segllrança. e na rnaiol' pl'O-ximidade que fõr poso ivel do.' lugal'es
dos delictos, devendo ser designadas pelos juizes nas sentenças. (188 a 188 a)
Quando, porém, fõI' de prisãO simples, que não exceda
a seis mezes, cumpl·il'-sr.-ha em qualquer prisão que haja
no lugar da residencia do l'éo, ou em algum outro pl'oxipois a fiança póde ser pre. tada em qUlllquer termo do processo,
uma vez que scj:t reconhecido o crime por aüançnxel.
Ha qnem diga, que o I'éo sentenciado em crim: afiançavel tl appellnndo da sentença não llódtl vre. tal' fial1çil. ma e--t'L interpretaçlio não é curinl cum os principio:> de r1ireLto criminal, que nunca restringe e sempre amplia no sentido d,t liber laele; c tanto assim é pelo espirito da no\"alei. qne, :endo absolvido O réo em crime
afiançavel, asna soltunt é imlllediata relos ~~ 4" e 5° UO art. 17 de. I:;,t
mesma lei. (Nola 20B n.)
(187 b) 2' edição. - Dechtra o aviso do imperio de 11 de julho
de 1877, qne o cumprimento da pen:t dc um anno de prisão uão ó
impedimento para O exerci cio do ca.rgo de veraauol·.
(181 c) 2' ed ição. - DecJara o a v. ele 23 ele janeiro de 1 10, fI ue, na
conformidade do art. 19 do reg. n. 2.0 1, de J (j d janeil'o de 185 , os
soldados expulsos do corpo militar de policia devcm cUl11pl'ir na casa
ela cOl'l'ecção as penas ele mais de um allno de prisilo simplc.; ou COIl1
trabalho, ;;cndo sómcnte transferidos p:tra prisão militares a cujo.
regulamentos ficarão sujeitos qu:tnUO fôrem de máo procedimento.
(187 dJ 2· edição.- No caso de cr,ndemnaçiio do reo . ubmettiJo
:t segundo julgamento do jUl"Y. por ter. ido absoh'ido no primeiro.
conta-se O tempo da prisi,o:t que rôr condemllado U~t data da conciemnacão e não da do priloeiro jnJg·amento. Ac. da rel. de Ouro-Preto de 1Ô de junho de
(188) Vide os arts. '111 e 4H do reg. n. 120, de 31 ele janeiro de
1842. que tambem tem. ua applicnção para o ca,o do artityo anterior.
DIZ o av. 11. 28.5, de 19 de junho de 18GO, que é contrario:i lettra
e espirita deste artigo o cumprimento da pena de prisão em cadea
diversa da designada na sentença condemnatoria.
(Vide nota adiante H)O.)
Não commette cl'ime o juiz executor que faz o ré cumprir a
pena no lugar elo delicto, embora. por cirCulOstancia trnn.ltoria, desapparecida ao tempo do cumprimento, esteja designado na sentellça exequenda outro lugar pnrft es~e fim.
(Acordão da re],lção de Ouro-Preto n. 08, de 10 de dezembro de
1875, no 10° vaI. cio Direito, pago. 103.)
.
(188 a) Declara o avo n. 314, de 5 de junho' de 1879, que os réos sellte~ciudos devem eUl1lprir as }Jenas 110,; lugares mais proximos daquelle em, que commetberão o crime, salvas as excepções legues.

uno.
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mo; devendo fazer-se na sentença a mesma designação. (188 b, 188 c,)
Al't, 4U. Emq uauto se não estabelecerem as prisões
com as commodidadcs e al'l'anjos nccessal'ios pal'a o trabalho dos r~os, as penas de prisão com trabalho serão
substituidas pelas de prisão simples, accrescentanclo-se
em tal cai"O a e... ta mais a sexta pal'te do tempo por que
aqnellas clevcrião impÔl'-se. (189 a, 190 a)
(1' - b) 2- edi",iío.- O l'éo condemnado n cumprir pena. de prisiío imples, não cxee'ltlndo n:eI. meze., ,:o1fl'e eonstrangimento illegoal. ~endo ordenada li. sun. prisão emq uallto pende O reeurso de
revi,:ta. e concede· se-lhe habeas-c')l'll1~s.
Lo: embora. r\:collüclo em seguida á cu. li. de detenção. por achar-se
pronullciado em crime inafiallcavc:, volta a completar o tempo da
)Jenn. .-10 prif<i\o ilOpll'!', e a declsilo da re\'ista Jhe foi c!esfavoravel.
H,e\·. n. ~,27G, de 21 de llHtI'ÇO de 1877.
(1;';' c) 2- c(liçftO,- E' inadmissivel a pnüir.n de ;;erem rerncttidu.· para a L:asa de correcção (\;L càl'te réos condemnados nas provincias - av. de 2G de junho de II O.
Citf:o-"c De. te o. avs. ele l·~ e l' de junho de 1850 - D. 285, da
lU de JUDho de 1 60 - o D. 4.5. de 5 de fevereiro de 1873.
IRO) Vide art. ·l:H do l'eg. II. 120, de 31 de janeiro de 18-'t2. e
: !'to 1;) do re~. 11.5.5, de l' de marco de lp·W, e o nv. de 14 de junho
de 18:)0. na 'uota 180. ao Rrt. 46. •
O a\'i:o ele 18 ele junho de 1 50, cliz: serem eontrarias ás leis as
·ntnneas d:H1:l nas pl'o\·iucias. de8ignan lo a casa ele cOI'I'ecção da
eôrte !mrac'llllprimellto da pen:l. de prisilo com trabalho, pois seria
ajul1t:tr á p:.j 'RO o deo-rcdo.
(1nO) .0 a\"iso de ;) de fever iro de 1873 dcelnr,!t: que quando
não suja po sivel a rell1~s;;a do s ,ntenciado. o jui<!: executor deve
proc..:<'!er li. subo tituic:fIO, S não tiver sido fuitn!la sentença da penl\.
ue pri.-ão COIl1 trabalho pela de Jlri,:ão ,implcs com o augmeuto da.
. esta j),Hte, cm conforll1idade de te art. ·10
(1 O a) 2- edi\ão.- Se no c1istricto ela reI. não lia cnsfl. üe pri.
silo com trabalho, nilo se reputa ter cumprido a pena de prisão Coom
tmba.lh') quem um tl'abalhos pas<:ou todo o teinpo da prisão fi. qCle
foi condemnado.
Juiz lU un icipal não tem eonpeteneia para faze c' n con vArsão dn.
pena com trabalho em pri:ão sill1plc_, como dos avs. de 18 de j\inho
de 1850 e 2-! d maio de 1865.
c, da rol. do IIIal'll.Dhão de 10 de outubro de 1867,
E' ineseqlli\' l es aCOl'llão f]u1ndo Ulfl.udn flue o juiz de direito
fiL.a. a rcducçãO ao depoi.' de Gn el'l'ada n sessão (lo jury.
E como, ,3 não a fc<!: cm occasião lJ.ue i. to lh cUl1lprin?
O mais cnri'll mesmo é sal' elia feita pelo jui<!: das execuções, devendo no entretanto assignalar-se como falta do juiz de direito, e
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1\ rt. 50. A pena de ·banimento privará para sempre
os réos dos dil~eitos de cidadão brazileiro, e os inhibirá
perpetuamente de habitar o territorio do i::::.perio. (191)
Os banidos que voltarem ao territorio do imperio serão
condemnados a prisão perpetua.
Art. 51. A pena de degl'edo obrigará os réos a residirem no lugar destinado pela sentença, sem poderem sahir delle, durante o tempo que a mesma lhes marcar.
(191 a)

.

A sentença nunca destinará pal'a degredo, lugar que
se comprehenda dentro da comarca em que morar o
offendido.
Art. 52, A pena de desterro, quando outra declaração
não houvel', obrigará os réos a sahirem dos termos dos lugares do delicto, da sua principalresidencia, o da principal residencia do offendido, e a não entrarem em algum
delles durante o tempo marcado na sentença. (192, 192 a)
direi mesmo deleixo lamenta vel, quando no j urj" e ao lavrar a. sentença nlío fez a reducção recommendada por este artigo.
Como presidente do tribunal, nunca deixámo!> de cumprir COlll
este dever, reduzindo á prisão com trabalho a simples, com O augment.o da lei,
(191) Em nenhum dos artigos deste codigo se encontra a pena de
banimento: no entretanto o avo de 15 de fevereiro de 1837 e decreto n. 533, de 3 de setembro de 18f1, dizem: que pam conhecer dos
delicto1 de que trata este artigo e o 540 se~uinte, é competente o
juizo da primeira culpa, em qile tiverem sido condemnados os réos.
O art. 'I", ~ 3°, da Constituição do Imperio, já fallava. na pena. de
banimento, e della tratão tamb~lll os arts. 415 e 4lü do reg. n.120.
(l!)] a) 2- edição.- O art. 41'1 do reg. n. 120, de 31 dc janeiro
de 1842. diz: se a pena fôr de degredo, o juiz executor remetteri o
réo. com carta de guia, ao juiz executor do termo que comprehender O lugar destinado pela sen tencR. pa ra residencia dI) réo, e este
juiz, cumprindo a dita guia, n fará.' autllnr e immediatamente bvrar
o termo de apresentação do ré designado, com todns as indicações
especificadas na dita guia, oiJl'igando-o, por e._se mesmo terlllo, que
elle assignará, a apresentar-se em juizo em certos prazl)s. mais ou
menos breves. confr)rme as circumstancias. e a. não sahir do dito
lugar emqu\l.nto durar o tempo do degredo; e de tudo envia.l'lÍcertidão. pa.r,: se ajuntar aos autos principaes.
(192) Para o caso deste artigo e os doi-o anteriores, vide os al'ts.
415, 41"1 e 418 do regulamento n. 120, de 31 de janeiro de 184-2.
(19'2 3.) 2' cdição.- O art. 418 tio reg. n. 120, diz: Se a pena
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Art. 53. Os condemnados a galés, a prisão com trabalbo, a prisão simple8, a degredo ou a desterro, ficão
pl'ivados do exel'cicio dos direitos politicas de cidadãos
brazileiros, emqnanto durarem os cífeitos da condernnaÇão. (193 a 195 a)
róI' de desterro, o juiz municipal executor mandará intimar O réo
para se apromptal' e sahir do tcrmo ou termos, que a entença lhe
tiver interdieto. no IHa'W que lhe assignar, e, findo e,te prazo. o constrangerú a sahir so to, e a peuft fô" sómen te de seis meze , e debúxo
de prisão, se o me!>ll1O desterro fôr por mais tempo.

AI' . 419: )lo caso do ar~i;.ro :ln~eCedellte, e de ir o l'éo wlto
cumprir a .·euten.a. levaní. elJe meslUo a C<tr~a de guia para a ju.tiça.. ue q u:liq uer terlllO onde Sl: apre. en tal', fóra daq ueHes q uo; a
sentença lhe inhibio. tendo assignado termo de n1\O eu~rar no lu"'a~'
ou lugares de que fór de.·terl'l1dn, ante do tempo marcHd) n:l s~nten
Ç:L. oh pena de ser ('onrlemnado na terea pa.r~J mai,;o na fÓrma. uo
art. 51 elo cad. crim. Feita a apre~euta~'ho ej;"fluell:! guia, o mesmo
réo rellle~terá dis o cer~idão ao juiz respectivo.
Art. 420: No easo, porém. em que o réo vá pro. o •. al'iÍ. acompanhado por um omeial de jlls~iça. (I qual, ln":) qne O me!3Il1O réo estiver fórado limi~e. d termo ou termo de que foi obi'igado a
sahir, O deixará ir solto, depoi. dJ lhe ter intimado e communiclldo a pena do art. 5.J: do cod. crim., e de tudo pas ará certidão. parll.
ser j unta ao au ~os.
(193) E' a me.. ma di posirão d art. 8", ~ 2°, da Constituicão do
Imperio.·
•
ão se dá nem a perda e ncm a. uspensão de direitos civis, qualquer que seja a conLlemnação.
Pela nos. a legi,..laciío, o eonrlemnildo niio" fica pri\'ado de sua
capacidade civil, pois"tem e conserva toda a su:! reprcsental,ião.
E é a~si,n que a lei de 11 de setembro de 1830. revogando a
ord. liv. 3°, tiL ao, ~ 12, ell:termina <]ue os prc. os potlem ser citados e
demandado, por qualquer facto civil: podendo fa7.E:r contractos,
procurações, actos de inlel' vivos e ClLU a mOl'lis e dispõr emfim de
seus b,m..
(D-!) Declara O nv. de 15 de abril ele 186·-1, que não encontro na.
collecçfLo, mas tomado por mim. sem sabar tle ond : que a scntença
condemnatoria, não ob~ti1Dte a. Rppella ão interposta. sUf'pendc. como
a simples pronuncia, o xercicio d:Ls' fnncções publicas e está de
accôrdo e ta dou trina com a do a v. ele 12 d\1 mniu de ldG2.
I.H)5) 1 fio ha meio legal ue impedir que o preso e ca!'e por
procuração.
(AvisoD.316, deI dejlllho de 1865.)
(195 a) 2- edição.- Condemnaelo um desembargador {L prisão perpet.ua, ?-ca vago O seu lugar, por eifeito d:L pena. Con. ulta da seeção
deJustJça do conselbo de es~ado, de 27 de Junho de 1814.

126
Art. 54, Os condemnados a galés, a prisão com trabalho ou a prisão simples, que fugÜ'em das prisões; os degTedados que sahirem do J ugar do degredo. e os des:el'l'D.dos queentral'em no lugar ele que tiverem sido desterrados, antes de satisfeita a pona, sel'ão condelTIuado, ua
terça parte mais do tempo da primeira condemnação.
(196 a ln a)
Art. 55. A pena de m nlta obrigará os róos ao pagamento de uma quantia pecuniaria, que será. .'cmpl'c regnlada pelo que os condemnados puderem haver cm cada
um dia pelos seus bons, empregos ou inelustl'ia, quando
a lei especificaclamente a não de.'igual' de outro modo,
(198 a 206 a)
(196) COl1sult'\e a nota. do :l.rt. fiO: C com binae o art. 51 COIll o
.12G de.,;tc eoclig-o, nilo f'C dcvendo confundir, poróm, a disposição dm;te artigo com 1\ elo 12G, Aqui t:'a,ta-f'e de ,imples d .tent ou pronunciado. que pelo facto 1ft. fl\~a. não fi a sujeito !'enão a urna pen:t
do regimen constitucional da. \l!'isão : não IHwun,lo peua. em tal ea,:o.
por lUC não ha violaçiio do (lcv8l' cxigi,·el. não havendo cl'ime por
conseguinte; só apparecendo este. quando ha violaGã·) contl';1 o "'lll1.1'da ou cal'eereiro. e então dá-sz uma.. ancção pena.!; não exi"tindo
a sim antinomia entre os doi'> art.igos.
·c. te art. 540 trata-se do cundcmnaelo que cstá sujeito a. urna
pena. o que muito ditferê do outro nrtigo.
Qual. porem. o juiz compelente pllm impôr a pena? E te ad.
H54o) só tem applica.ção depoí' elo:; um proce. so em qne S3 q<i a CU~il
ção e defes,l, e o juiz com pet~.utc para julgar e i 111 pô r a pena é
aquelle qlle tivel' pruf rido a l'l'imeira. condemna '50.
J>:' o flue se deelllz elo avo ]J. ~J;S. elc 15 ele fe\'erlJiro de 1831, n. 2.
A respeito ela com\l';Lenciu, ..lo fÓl'o em tal cn. o, temos o :1.\·j .. o
(dn. glle1'l'a) n. 338. ele 5 ele novbmbro ele 1 55. q ne conclue. dizendo:
ele,-er-se remetter ao promotor as participal,tões do acontecimento.
para o.' devldostin" sendo o fóro o commum.
(Examina.e o dito aviso.)
(107) E' abusiva. a pratica de su infiigircm açoutes ao. ~alé
turbulentos c rixoso : poi sc 'I propria autori.laelu não os pótle decretaI' em .·uas E'entenca., milito meno. lhe é licito ordenal-o.' sem
fúrma de juizo e por ll;cio arbitrario.
(Aviso n. 283, de 2J de jnn],:) de 18G5.)
Para o ca::o eleste ultimo aviso, viele o nrt. 1'10, :1 19, da Constituição, alJolindo o. l1l]outes. lort,ura e marca de ferro.
(1U7 a) 2,' ediç?o.- Ni'to SOtfJ·.l nov;1, pena o conrlemnado que foge
da cadên. sem ter ainda noticia d SlJl1 perdão. concedido pejo Imperador - ac. da reI. ele Olll'o-Prelo de 20 de 1l1ft.io de 18· l.
(108) A respeito desta mate1'la deve·se estudar O rcg. n. 595, de
18 de março de 1849, o qual, altllrando o processo marcado no reg.
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n. ]20, de 31 de janeiro de 1842, arts. 423 e seguintes, estabelece regms claras para a imposição, Jiql1idnc.:ão e commutacão dessa pena,
fazendo desappal'ccer as dilTicuJdadd; resultantes oas dispOSiçÕeS
antinomicas deste art. 5;) e os dois :'-Ilguintes, e a. sim o art.291 do
cod. do proc. crim.
(O decreto de 18,W sen'l transcr:pto, como appendice a este
codigo.)
(19;) O aviso de lO de outubro elo 18Hl diz: parecor equitativo e
conforne á dispo icão do art .83 da lei de 3 de dezembro de 184.1 e
45 do respecti,'o régulamento, que .. \) leve em conta da satisfação
da mu:ta, nn. quota proporcional, o t'~mpo de prisão excedente ao
marcado na sentença.
(200) . em pre que ps réos fOrem )'clllettido. para o cnm primento
[1<\ sentença, sem ler-se liquidado a nlultn. nojuizo rlue os remetteu,
deve er feita a liquidação no juizo Jas execuções da lugar em que
os ·111e. mos réos se achurelll.
(Axiso n. ;,1, de 5 de abril de 1 :11).)
(201) A liquida)i.o rIns multas den-f'e regular em q,ualquer juizo,
segundo a' regm' estabelecidas no rc:;uJall1enlo de 18·1\), poi' eUa
são gel':\e- e commun. a tuJo. os jlliz() criOliuae...
(Axi o n. 2()9, de 1:- de dezemul'O de 1 51.)
(202) (Jl1:ll1UO a J ena do e'cravo fór commlttac1a em açoutes, nüo
JlftverlÍ mais pagamento d'l mult;\; porque o senhor do escmvo só é
obrigado a pagar ü damno C:UL:l\C!O, e a multa não é damno.
(Aviso n. 103, de 13 du abril de ]853.)
(203) Para se proceder à comllllltação, niío é necessario que O
réo prove insolvauiliJade, fl qUfll semprLl se presume em seu fa'\'or,
quando no proce_so não lôt:l achar pru\ado o contrario.
(Aviso n. 266, de 15 de junho d; 1860.)
(2)4,) A comD1uLacão dfl. pena. de IUUlta., que não fãr correspondente a certo tempo, 11l1l1C:1 po.ler:'l exceder lL trez anllos le prisão
com tora lJa llio.
(Art. 6° do dec. n. 1, 66, de 15 de sclLembl'o de 1869.
(205) O decreto q 11 e comm li ta. a pt:1U1. em dcpol·taçüo para fóra do
imperio, nflO desobriga da milIta l'e:;pectiva.
(A.viso de 1 de abril de 1'-37.)
(20(3) A. obrigação de <lot~r a oUt):ldida, illlP?sta ao. réo. do. crimes de estupro e rapto, ni,O e multa t1 nem lhe e eq111plll'a\·el.
(llelida hl.ridica ele novembro a tlp.zembro ele 1869, pago 213, e al·ts.
28 c 30 de~te cocligo.)
VilIe Cbauveau et fIelie, Theoria dI) codigl) pcnctl {rance::, edicão
belga, l° tom., a.rt.. 282 e 283.
•
(206 a) 2" edição.- O clt:lc. n. Ui95. de 1,) de setembro de 1869. diz
a.O art. {i0: A cOlllmllta.ção dn pena dI' multa, que não fOr COI'l'3SpOIldente a certo tempo, nunca poderá l:xceder a trez anilos de prisão
com trabalho.
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Ar·t. 56. As multas serão recolhidas aos cofres das
camuras municipacs; e os condemnados que, podendo, as
não pagarem dentl'O de oito dias, s('l'no recolhidos ii prisão,
de que não sahÍl'ão :'.lcm q ue paguem. (207-207 a)
Art. 57. Não tendo os condemnanos meios para pagar
as multas, serão condemnados em tanto tempo de prisão
com tra.balho, quanLo fõr nccessal'io para g'anh:1l'cll1 a
importancia dellas. (208 a 210 a)
(20'1) Vide arts. 10 e 16, ultima parte, do regulamento de 18 de
março de 1849, sendo os oito dias contados da intimação.
As multas applicadas ás camaras municipaes, nas leis f) regulamentos em vigor, farão parte da receita gemi, á ex.cepção das comminadas nas leis, regulamentos e posturas municipaes,
(Vide art. 27 da lei n. 1,507, de 21 de s0tembro de 1867, e reg. n.
4,181, dI} (j de maio de 1868.)
(207 a) 2' edição. - Pa,ra. conceder-se a com mutação da peua de
multa em pl'isUo, não é necess:1.l'Ío que o 1'(-\0 prove insolvabilidadc,
q ue aliás se presume em seu favor, qua 1JO no procc~-'O não e tá
provado o contrario. Av. de 15 de j alleiro de 1 50.
(Nota 332 b.)
(208) O av. n. 3iG, de 17 de junho de 1830, declara: não existir
antinomia entl'e este art. 32 e 56 anteriues. e o 291 do codigo do
proces'o criminal que diz. no caso de impossibilidade do pagamento
das multa serão commutafla. na terça parte m:ús da pena de prisão comminada nos respectivos artigos.
(209) Veio no entretanto o av. n. 9'7, de 15 de fevereiro de 1 37.
dizendo ao art. 7": que este art. 57 foi revogado pelo 291 do codigo
do processo citado, e que o condernnado que não pagar a fiulta
dentro de úito dias, tendo para isso p(\ssibilidade. deverá ser pre:-o
até pagar na fôrma do artigo amerior; e no caso de impossibilidade
do pagamentoJ, lhe deve ser a multa commutada na terça parte mais
da pena. de prisãO.
Os arts. 12, 13 e 14 do reg. de 18 de março de 18,1,9. porém, nos
parece haver resolvido todaa duvida, qnando se exprime; ao 12que se a Illulta tiver "ido imposta. ao réo condemnado em pri ão
'imples por infracção de um mesmo a.rtigo da lei, . cr<Í commutalln
em um terco mais da. pena de prisão qu~ lhe tiver siJo Imposta.
(Art. 201 do codigo do processo.)
E para o caso rle te 11l'tigo. parece aind,t subsistirem as hypothcses deste artigo e 90, 99, 100. 101, 119, 197, 201 e 206 deste me:mo
codigo.
I
(Vide nota 203.)
O art.13 diz, quando não se verificai' a hypothese do artigo
antecedente e fi. multa. imposta fàr correspondente a um certo espaço de tempo, a comrnutação será em prisão com trabalho por esse
mesmo tempo.
.
(Art.57 do codigo criminal.)
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Terá lugar neste caso a disposiçãO do art. 32.
Al't. 58. A pena de suspensão do emprego privará os
réos do exercicio dos seus empregos durante o tempo da
suspensão, no qual não poder'ão ser empregados em outros, salvo sendo de eleição popular. (211 a 233 j)
Parece-nos que são caso's desta lJJ'Pothese os arts. 102, 125, 176,
202,204,249 e outros.
lVide art. 432 do reg. n. 120, de 31 de janeiro de 1812.)
O art. 14do dito regulamento de 1849, ainda preceitúa: quando
a multa fór sem relacãc) á tempo. o j ui? nomeará arbitradores para
calcularem o tempo de prisão com trabalho necessario ao réo para
ganhar a importancia da multa, e nesse tempo lhe será commutadR.
(Codigo criminal, art. 57.)
Temos exemplo. nos ·arts. 129, § 8°, 167, 169, 257, 260, 264, e 265
e Olttro de te codigo.
E quando tal multa não concorra com snspensão do em preO'o
ou com qual~u~r pena de tempo ~etcrmin~do, t!,mos ~xeml?1os. n"os
arts. 135, § 4 , 138. 148, 149, 157, Iv , 159, Ui!, 165, 171, ~20, 221, 224, e
outros deste codigo.
E não concorrendo tal multa com nenhuma outra pena com
tempo dc ignaelo, temos os exemplGs nos arts. 152. 162, 177, 18G,
188, 261, 28'1. 292. 293, 30"* a 307 e outro.
~210) Vide art . 431 a 43"* do reg. n. 129, de 31 de janeiro de
1842, 312 do codigo do processo criminal e mais a nota 204.
O art. :312 do codigo do processo citado parece estar em opposicao
não. ó eom este artigo, como me mo com O § 20 do art. 179 da Constituicão do i mpcl'io.
Na commutaçiio das multas lE:ve ser. sempre ouvido o procurador tIa camara, cxcepto sendo ellas appltcadas a um terceiro.
(Art. 435 do reg. n. 120, bem como cste e o seguinte.)
(210 a) 2' cdição.- Declara ~ ay. de 18 de outubro de 18.')4., que
quando o réo condemnado a satl fazer O damno cau ado pelo delicto
não tiver uen. para serem exel:utados, afim ele realisar- e a indemnisacilO aO offendido. O juiz do processo civil da indemnisacão U remétterá ao juiz criminal, parareduzÍl' a. atisfação do damno ã pri ão.
(Nota :332 b.)
(211) Os a\·s. n. '16, de 11 de julho de 184.2, e n. 59, de 5 de marco
de 184.9, dizem: que a suo pensão por acto do governo deve suh. i til' emquanLo a sentença de não pronuncia não pAS ar em julO'ado. Deve exi til' uma tal suspensão, q unndo fôr eleito vereado~ o
empregado suspenso?
Em vi 'ta deste artigo, parece que não.
Declara? .av. n. 330, de 30 de t:tem~ro de 1834, que, só por crime
del'esponsabllldade tem lugar a suspen ao do empregado publico.
Vide o ay. n. 95, de 13 de março de 1855.
(212) A respeito de um empregado da repartição da justica e
.•
com direito a todo o ordenado.
(Vide o aviso da fazenda, de 18 de janeiro de 1847, n. 7.)
C. CRIM.
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(213) O presidente da provincia póde suspender ao empregado de
fazenda, por abusos que haja commettido.
(Aviso de5 de março de 1850, que não encontro na coIlecção.)
(214) A nnnuilacão uo processo não resolvc a suspeJlsão decrcta'da pelo governo, a q'ual, não ob.stante, subsis.te, s~Ivo <J, uando, pela
dita ltnnuIlação, se lia por terrlllnlldo o negocIo e nao sc I11staurll. um
outro processo.
(Av. n. 64, de 28 de fevereiro de 1854.)
(215) O funccionario publico dc qualquer condição que seja, logo
que pela pronuncia está mdiciado cm crime COIDmum, ou de responsabilidade, fica ipso jure inhibido de exercer as funcções de seu
emprego, quer livre. quer solto ou preso.
(Aviso n. 201, de 3 dc novembro de 185,1,.)
(216) A condemnação de um omeial da guarda nacional, por
sentenca, á pena da suspensúo do cargo de delegado ou juiz de paz.
import~ a suspensão do exercicio do po.'to: sendo que, pura li mesma suspensão. basta a existencia da pronuncia.
(Aviso n. 60, de 29 de janeiro de 1856.)
(21'1) A pena de suspensão imposta ao empregado publico por
crime de responsabilidaue. não de\ c ser cu m prida, senão depois que
a sentença do juiz de direito, da qual se appeJlou, e confirmada pelo
tribunal superior.
(Decreto n. 1,835, ua 5 de novembro de 1850. e aviso n. 382, de ]5
de setembro de 1860.)
(218) O empregado' publico responsabilislldo nilo póde exercer o
seu emprego emq unnto a Sé'ntenca de absol\7ição não pas_a em julO'udo
(Aviso n. tll, de 14 de abril de 1859.)
(219) O empregado publico, suspenso por sentença em processo
de responsnbilidauc de um emprego. fica igualmente suspenso dc ou
tro qualquer que occupe, ou t·enha o direito ele occupar, quer provenha ene de nomeação, quer de eleiçüo popular.
(Avisos n. lOS, de 3 de m!\.rcO de 1860, e 11.188, de 24 de abril de
18ôl, § 2.°)
•
(220) Suspensão de emprego civil não suspcnde o emprego eccleaiustico exercido pelo mesmo individuo.
(Aviso de 10 de maio de 1845. Não exisbe na collecçã,o.)
(22]) Os emprcl?ados publicas suspensos não cOl'1'eccionallXlente,
nos casos em que a lei o permitbe, porém como indiciados de crimes
de responsabilidade. sendo processados e não pronunciados, têm direito aos seus vencimentos cOl'l'esponelentes ao tempo da suspensão.
(Ordem n. 66, de 9 de março de ]S±9.)
(222) A Ruspensão administrativamente imposta deve subo istir
emquanto não findar. por senbença passaela em julgado, qualquer
processo de reRponsalJilidade.
(Aviso n. 21'1, de 4 de j uuho ue ]8li2.)
(223) A sentença condemnatoria, não obstante a appellação interposta, suspende, como a. imples pronuncia, o exercicio das funccões
publicas.
•
(Avisos de 18 de abril, n. 99, e 10 de maio de 1864:, n. 119.)
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Consnltae mais o a vi '0 n. 175. de 15 de julho de 1864, n respeito
dos efi'eitos da "'U pensão correccional imposta a um escrivão, e de
sua substituição tempora:·ia.
('2240) Deehra o aviso de 23 de j unho de 1865, n. 2r/: que a 1'lH-:pensão por actu adf!1inistrativo existe eruquanto não houver SlJntença P;L sad:L em julgado e isto mesmo já. era declarado pelos avjsos
n. 77. de 11 ele junho de 1842, n. 5U, ele5 de março de 184.H, ti n. 244,
dp, 4. de junho de 1802.
('2·25) O avi.'o n. 508, de23c1e noyelJlbro elc 1800, declam: que a
~n, pensão ele <j lIe trata O urt. 4.0 do decreto n. 3.WÜ. de 4 de agosto de
1865, não é IJ) diria prcparatoria elo proces~o. nem tlfi'eito de s~ntença.
como nos artf:. 03 e 111 da lei n. 602, ele 1850. selli.o providencia administrativa e extrllordinaria. como a elo art. 01 da mesma lei.
(926) O juiz de paz, que é !3ubelelegado, achando-se suspenso por
cl'Íllle de responsal:>ilidade elo cargo policial, não póde exercer o de
elei~ilo popular.
(A.viso n. 239, de 2 de ao-05to de 18ü'i'.)
(227) Dnclf.1'a o aviso D. 302. de 27 de etembro de 186'7, que; ainda
que .·eja concehida em termo" vagos uma portari:t da presidencia
u. pendendo para ser respon. abilislldo um juiz municipal. ao juiz
de direito cumpro syndicar dos ffictos, que constituem excesso ou
abu o da. autoridade, para proceder na fórma. da lei.
(l28j A demi . iío extingue a pena de 3uspensão, a qual não comprelHJllde em pregos fu turo .
E:bt doutrina, que é a do aviso n. 282. de 30 ele julho de 18E8.
repugna ao espirito da lei, sendo me mo contraria a outros avisos
do gnverno, como os mencionados neste artigo; e logo se lerá urna.
decisiiO do l1premo tribllnal cm f:entido contrario. citada em parl'cei' do conselho de cstado, como da nota abaixo. No ~cuticlo do lIvi~o
ilCllun é o de 27 de slJ1embro de 1860, que foi muito criticado pclo
Diario do Rio, e não cu mpri lo pejo juiz, segundo a nossa lembrança.
(229) A dernissf\O do empregado não extingue a pena de suspen!"ão, elll que tenha incorrido o funccionario puhlico, e é fl, doutrina
do ~upremo tribunal, que recentemente (18'71) pronullciou e condell1nou á pena de suspensão UI~1 funccicnario publico, por abuso
uo cargo. do qual já tinha pedido deilll são.
(Parecer do con!3elho de estado em 3 de novembro de 1 71.)
O avi o de 12 de maio de 1862.11. 2ílO. diz: que o decreto da nota
217 em nndn Illterou ;IS r1isp0f:ições dos art . 105, § 2°,010 codigo do
proce o cnmlllal, e U4 da lei de 3 de dezembro de 18:11; e de modo
te:·mimmte.
(Vide o aviso da uota 226, contra a do·~tJ-inn. do a"iso da nota 228
acima.)
(230) Declara O a "iso-circular elo im perio, de 19 de abril de 1 72:
I]ue a !3USpelLl\O provisoria do e.-erC'icio das i'llnc\iões de i]ualquer
emprego ou cargo, orden~lda por aut0ric!ade admilli .. tratLva. DOS
ca. o'" em que a lei n pel'lnitte. p;l1':1 o fim de ser o empregado ou fUDCCiOll<lrio iwmediatamente sujeito a processo judiciario de responsabilidade, não tendo o mesmo caracter da suspensão, por virt\lde de
pronuncia e senteriç~ do poder judieiario, não produz o eifeito que
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desta resulta de privar o empregado ou funccionario suspenso do
exercício das funccões de qualquer outro emprego Oll cargo.
(Vide o parecei' que o acompanha.)
(231) Declara o aviso de 3 de dezembro de 1872: que o empregado
suspenso no exercicio póde ou não ficar no termo, senelo que o livramento é ltm arbitrio seu, do qual póde prescindIr, sujeitando-se i
pena de revelia; e é r.,doutrina do nvi. o de 30 de novcmbro de 1871,
que d urau te a suspensão preven ti va o funccionario só perde a metade
do ordenado, e st' assim é, quando a suspellsão é pelo eifeito (ht pronuncia, com maioria de razão se deve seguir esta I'eg-ra, quando é ella
por acto do governo, e é O que se estatue no art. 165, § 4°, do codigo
do processo criminal.
E vê-se que a suspensão correccional, sendo uma pena, póde privar ao funcclOnario de seu ordenado; mas não assim a suo pensâo
preventiva.
(232) A resolução do conselho de estado (secção de ju tiça), de 18
de dezembro de 18'12, declara: q ue a uspen ão administrativa é de sua
natureza limitada ao cargo sobre o qual foi po, iti vamen te determinada.
(Relatorio da justiça de 1872, pago 268 do annexos.)
.
(233) O aviso de 28 de dezembro de 1872 é no sentido da resolução
acimll.
(233 a) Declara o aviso de 20 de abril dc 1876. que a lJrOlltlllCia nos
crimes de rosponsabilidade, suspende logo o exerci cio das funcções
publicas, não obstante o recurso para o tribunal superior.
(100 vo1. do Di'l'eilo, pago 189.)
(233 b) Declara o avo de 26 de janeiro de 1~16: q ue, segundo a doutrina dos avs. n. 76, de 11 dejulho de 1842, n. 59, de 5 de março de 1849,
n. 244. de 4 de j unho do 1862, n. 21"7, de 23 de j unho de 1865. e 10 rle de·
zembro ultimo, o juiz municipal e de ol·phãos. suspen,'o e mandado
responsabilisar por acto da presidencia, não pótle reas, umir o exercicio do seu cargo antes da decisão do recurso, CJ ue pal'll o tribunal da
relação foi interposto do despacho de despron uncia;
Que competem a este fuoccionario os vencimentos relativos ao
tempo da suspensão, na conformidade da ordem de 9 de mal'\;o de
18409 e aviso n. 177, de 12 de outubro de 1854.
(Vide Diario Ome'ial de 16 de fevereiro de 1876.)
(233 c) 2· edição. - Da imposição da pena disciplinar por infraccão do regimento de custas não se di recurso algu m. Ac. da 1'131. de
S. Paulo n. 104, de 18 de dezem bro de 1875.
(233 d) 2' edição. - A pena de suspen. ão e a ,.le porua de emprcgo, imposta a empregados publicos por crimes de responsabilidade.
começa a. cumprir·~e depois de pa sada em julgado a entellça. condemnatoria. (Dec. de 5 de novembro de 1856.)
Quando a s'entença fôr proferida. no juizo ele direito, e houver
~ppellação, só depoi:s de canfirmada a sentença na relação deve a
pena executar-se. (l)ec. citado de 1856.)
Passadas em julgado l1.jl sentenças condemnatorias, o juiz executor as fará autoar e intimar aos réos. (Arg. do Av. de 2 de agosto
de 1859.)
Intimados os réos, no caso de perdq. de emprego, o deixarão
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perpetuamente. e no caso de su. pensão ficarão pri vados do exercicio do emprego. que motivou a condemnaçi'io. bem corno de exerceI' qualquer. a!vo de cleição popular. durante o te:upo declarado
nn. sentença. (AvJso: de 2 de agostfl de 1867 e 12 de abrI! de 18'72.)
O juiz cxecutor olTi inrá ao superior do cmpr gado conrlemnado,
communicando ,t ~enteu\ia e ~;ua intimação. (Argumento uo: avi~l)" de
5 de Dovembro de ]831 - 2B de abril de 18:3-1 - e 2± de abril de 183-1.)
(233 e) 2' edição. - O governo na côrte e o. presidentes nas provinci;ts podem, antes de iniciado o processo criminal. su"pender ao;:iinistrativamente o empregado publico não privileg-iado. que ~n
coner em crime de respon ·abilidade. (Art. 5°, ~ 8°, da lei de 3 de ou tubro de 1 '3·k - e Av- de 29 de janeiro de 18-1,4.)
Decretada a 'U ·penslio. serão remettillo immediatamente 0:- do:
cumento ao juiz comp tente, para a installl'açã::> do processo. (LeI
de 188.j, citada.)
E qu;tnUO o prcsidente d;t provincia ordenar a suspensãO. tem o
govel'Df), se julgar infundndo e desacertado o acto, o direito de o
revogar, não obstante achar-!'e já. uj ito ao poder judiciario: o que,
ali~l.., não impede a.o juiz de instaurar o proce,,:-,o eproseguir n~lle.
como julgar de rlireito. (A \'. de 2~ de fevcreiro de 18/2.)
(233 fl 2' edição:- Soure a su peno ão c demissão dos magistrados
pela. as emLléa pro\·ineiae_. vide um e ·tudo no Direito. tomo 13,
pag.21.
(2"3 g) 2- edição.- O parecer. abaixo. ão bem curio o :
Rio de Janeiro, em 12 de abril de I 72.
Illm. e Exm .... 1'. -Em omeio n. 31. cle21 dejaneiro do anno pa'sado. o nnte e!'sor cle V. Ex. submettcu ti. consideração do go~-erno
imperial fi seguinte duyida, . ul-'citar!a peto juiz riu direito da capit-nl:
se a dHmis ão do empren'O extin~\·ue:l. pena de suspelJsão em que tenha
incolTic!o o funecionario pul.Jlicn.
E Sua i\ll1"'e. tatle O I J11[1cradol'. CD: formanr!o-s . por sua imperial
e immeoiata re:-olução de 13 do COI'l' nte. com o p'lrerer junto, por
cópia. da !ieeçllo de j u. ti~a. do c n. el ho de estado, hou ve por b~m
mnndar oeclllrar a V. Ex. que It pena le su!'pensiio do emprego publICO
não :e limita an exerci cio 00 elnprego, por ujo abuso foi elle con
demuado; e . im estend ·se a todas e quaesquer olltral:; attribuições
ql16 o JUesmo empregado exe"ça ou tenha direito de e:-.ercer; pre\'n.lecendo, portanto. a doutrina do aviso n. 289, de 2 de ago. to oe 1 61,
conforme a jurisprudencia Ildoptada pelo su premo tribunal de ju tiça.
Deo guarde a V. Ex. -Francisco de Pallla Negreiros Sayão Lobalo.Sr. presiclen te da provincia do I iaubJ'.
enhor. - Vo 50a Alagestade Imperinl, para. firmar a intelligeneia.
invflriavel entre os aviso do miniskrio da. jn. tiçfl. de 27 de setembrO
de 1860, n. 282. de 30 de julho de 180 e o de. n. 23 . de 2 :le flg'osto de
1867. que de laroll doutrina eVIdentemente opposta.;í, dos prim iro5'.
mandou remetter ti.. ecção de jll:tiça elo eonseillo de estado o ollicio
junto. n. 21, de 31 rle janeiro ultimo. e 111:1 i;:; papeis com que o presidente da provincia do Piauby jnformouuJJ1a. eou ulta do juiz de direito da capital sobre a seguinte duviJa: --se a delDi são do emprego
extingue a pena de suspensão em que tenha incorrido o funccionario
publico.
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A este respeito a secretarin deu as seguintes informações: - « Não
ha a mr.nor du vida q ue os avisos de 27 de setembro de 1860, e no 282. de
30dejulbode 1868, resolvem cabalmente a questão. Assim,se deve
responrler approvando a resposta do presidente. -2' secção, em o ln
de abril Je 1871. - , 'ervindo de director, Achiltes Varejão. II
O presidente da provincia do Piauh)' submette á reconsidernção
elo governo a seguinte du vida: - se a demissrlo do emprego extinj:Çue
a. pena ue su~pensilo, em que tenha incorrido o funccionario publico.
- est'1. duvida foi solvida nflirlllat.ivamente pelos avisos de 27 ele setem bro d 1860. e no 282, de 30 de julho de 1868, em que declarou-se ao
presidente da provincia do Amazonas que a demi'são extingue a pCJ?a
de uspcnsão, a qual não cornprehende empregos futuros. que o reo
possa servil'; e negativamente pelo aviso D. 239. de 2 de ngosto de
]867. no 2, em que declarou-se ao presidente do Ceará que a demissáo
do cargo não importa a absolviçãO Ja pena de suo pensão. a qual comprehende o exercício de quaesquer outl'O empregos.
O juiz de direito ela capital do Piallh)' condemnou a cinco meze;:; de suspen fio do carg-o a um cidndãoo q ne tinha sido escri vão do
subdelegado, instaur:mdo o processo quando elle já não occupava o lu"'ar.
Tendo remettido a guia ao juiz n.amicipaJ, e..te não deu execu~ão ásentE'll'ça. por julgar extmcta a pena. á vista da [uellas primeiras deCIsões do governo,
O juiz ele direito representa, pedindo esclarecimentos, e o
pres,idente, embora opine tambem pela extincção da pena, traz a
dUVIda a nova apreciação.
I) aviso de 21 de >:Ietembro é méra elcclnracflo, mns o de 30 de
julho offerece fundamentos, que não o eswrão diante da legisla<,;ão
em Vj"'OI'o Depois ele declarar que a delllis fio ex.ting-u~ a. pena de
su. pensão, a qUfll não compreltende emprego futuros, em flue pos~a (J réo orvir. nccroscentn :- a doutrina contraria importa a confusão das duas pena., ali,is muito distinctas, da suspensão imples
e da perda do emprego r.om inhabilidade para outro: e inverte a "'racluação da. penalidnde do art. 129 do codigo criminal, tornando o minimo cia pella mai.· g'rave do que o maximo.
Mns ).°l\'ão e:'i:i .. tir:í. tal confusão, se 1'e reflectir que n. ponlt da per ln
do emprego com inhabilidade para outro é COUs:1. mUito diver'a da
de sim pIes snspensão. embora u urante o tempo da suspensiio o empregndo não possa exercer seus empregos, nem ser empregado em
outros, snlvo nos de eleiçãO popular.
A perda do empreqo, definiJa no art. 59 do codigo criminal, importa na perdll de todos os serviços que os réos houverem prestado nelle. Sendo as im, o eondemnado ,í, perda do emprego com inhabilidade, terminado o tem~'o da inhabilidacle. pórle ser novamente
empregado i ma não póde reunir serviços passados aos que depois
prestar.
E o suspenso, cu fi pridll a pena. reune os serviços an teriores aos
que fizer d'ahi efl) diante. ::)e, durante a suspensão, demitte-se OLl é
demittido. ailldatica com esses serviços. que têm valor renl para
promoção e para aposentadoria em olIt.ro emprego em que vá servir
depois.
2. 0 A doutrina contraria á do ·aviso de 30 de junho de 1868 não
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inverte a graduaçã9 da penalidade do art. 129 do codigo criminal,
tornando o minimo da pena mais grave do que o maximo, como presuppõe o mesmo aviso. Perda do emprego. como fica dito, não é simplesmente demissilo do emprego, é. principalmente, perda de todos
os serviços que o réo nelle houver prestado. Ora, as penas do art.
129 são no
Grúo maximo.- Perda do emprego, posto ou omcio, com inLabilidade para outro por um anno; e multa cOl'l'espondente a seis
mezes.
Grão médio.- Perda do emprego e a mesma multa.
Gráo minimo.- 3uspensão por trez anuos e multa correspondente a trez rnezes.
Quanto á impossibilidade de exercer o emprego ou de sei' nomeado parn outro, no gráo minimo é o periodo de trez anDOS, e no
Inflximo de um; mas n perda ào emprego, importnndo a· de todos
os serviço nelle pre ta dos, é pena I.lluito mais grave que a mera
Ruspensilo por trez anno : não h:1, pOIS, confus~o de penas; confusão
existe em u ppór a perda do emprego. definida no art. 59, mero acto da
perda do emprego peJa. demissão administrativamente dada a pedido
ou nüo. Essa conf'usào é q Lle úeu I ugar ri. opinião sustentada. no aviso.
~.o A pena de suspenslio não con i, te mél'luneute na privacão
do exercicio do emprego. por cujos actos o funccionario respondeu em juizo; consiste tam bem - a) na cessação do exercicio de
q naesq ner ou tros empregos ou funcções publicas: b) na impossibilidade de. er o funccionario u. pen o empregndo em outl'OS empregos, salvo nos de eleição popular, art. 59 do codigo criminal.
Portanto. cessndo o emprego, não ces ão virtualmente os outros
effeitos da pena, :i vista da. clara e terminante disposição da lei.
4.° E se fõsse possivellimitnr essa extensão da pena, n acç~LO do
poder judiciario seria illudida pelofuneciomuio demittindo-, e; pelo
governo. concedendo-lhe demis.. ão e nomeando-o para melhor emprego, se assim lhe parecesse conveniente. Desse modo o pr0varicador, o concns ionario. o funccionurio que excedesse ou abu. asse
de ~ua autoridade ou da illfluencia proveniente do emplego ou que
nüo fõs~e exacto no cumprimento de eu" deveres, embora pda
acç~LO puplllar levado flOS tl'iuunaes, processado e conclemna.do, poderia, dada a sua. demis ão, ser collocado em melhor emprego. em
lugar de maior influencia, ul1la vez que a pena fõsse sómente de
~uspensão e ln ulta.
Esta simples consideração. senfio a letíra clara do codigo,
basta para sustentar a doutrina do avi..o n. 239, de 2 de agosto
de 1867.
Directoria geral, 25 de abril de 1811. - André Augusto da Pad1w
Fleul'Y·
A doutrina do avo n. 239. de 2 de agosto de 1 61, é conforme á
da imperiaes re' "lucões de 30 de dezembl'o de 184.() e 25 de fevereiro de 1860, tomadás sobre con. uI tas da secção dos negocios do
imperio do conselho de e:-:tado de 29 c l° dos referidos mezes e
annos, que, firmando fi. intelligencia do art.. 58 do cocli&,o criminal,
~ee!,Lrárão que ~ pena de suspensão do empregado. pUblico n~o se
]lI11Jtn ao exercI CIO das funcções do cargo. por cUJo a.buso fOI condemnudo, e sim estende-se a todas e quaesquct· outras funccões
que o empregado exercesse ou tivesse o direito de exercer.
•
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E' tambem conforme á jurispl'udencia do supremo tribunal de
justiça. que I'ece~teme.nte pronunciou e condemno~.à pena de s.uspensão um funcclOnal"lo por abuso do cargo do qual p tlDha pedido
c obtido demissão.
Inconvenientes semelhantes aos de que falia o final do aviso de
:30 de julho de 186S. qUIl poderlíO ser notados t são inevitaveis. qualquer que seja a doutrina preferida, pois que dimanão da tendencia
abusiva para a accumulação dos empregos, ainda os mais disparatados.
Assim. a secção de justiça do con elho de estado concorda com
o parecer do conselheiro director geral, que fica transcrinto.
Vossa 1I1agestade Imperial mandará O que fôr nlais· acertado.
Sala das conferencia. da. ecção de justiça do conselho de estado, em :-3 de novembro de IS/l.-Barão dCI T'/'e;; Barra .- José Thoma;;
N abuco de A1"a nj'), - Carlns Ca7'1wiro de Campos.
Como parece.- Paço, 6 de flbril de 1 '7'2,- Com a I'Ubrica de Sua.
l1age..tade o Imperador,- Francisco de Paula de
egrciros Sayào
Lobalo,
Scnhor.- Mandou Vo.sa l\1agestade lmpel'ial. pOI' aviso dc '1 do
corrente, que a secção de justiça do conselllO de estado con, ultasse
com seu prLrecer soure .a seguin~e questão: - se compete exclusivamente ao autor. em C1'1 111 e partIcular, requerer a execucilo di\, sentenca condemnatoria.
•
-A seccão de justica do conselho de estado, cumprindo a ordem
de Vossa ~[aO'estade I'mperial, pondera:
1.0 Que requerer a cxecução ou promover a ex.ecução compete
áq uelle a q uem cC?mpet~ a acção.
"
.
2.0 Que cs. e direIto e por consequenclf1. exclUSIVO em rclacão a
justiça publica ou a outrem, que não intentol, a acção.
3.° Que, em relação ao réo executado, porém, o direito do autOl' nilo póde ir até o abu, o de conservaI-o infinit.amente cm uma
situaciio pl'ovisoria e desesperada, privado de seus dÍl'eitos politicos e-liberdade civil.
4.° Que, portanto, esse direito do autor não póde outrosim impedir ao reo de entregar-se á prisão para cumprir a pena. sendo que
ain,la se não ncgoq. ~o I'éo o direito de entregar·se á pl'i"fLO ou pam
l'eC01'1'el' ou para ser julgado, quando o crime éinalhnçavel.
O codigo hespanlLol, perfixando o tempo de quando deve cOlTor
a pena tem poraria. dispõe no art. 28. cc que a, sentenças condemnatorias começflo a contar-se para os detIdo.. de. de C]ue o réo se apresenta ou é preso ».
Os principios de direito ensiuão isso mesmo que di 'põe o codigo hespanhol.
Na verdade, o reo não promoveu a execução, mas previne a execução, desde que resignado com SLla, orte se entrega lÍ prisilo; como
previne a cxecu\ião civil. quando consigna a importancia della
aquelle que é condemnado.
E' este o parecer d~1. secção.
Vossa Magestade Imperial. mandad., porém. o que fOr melhor.
Sala da' conferencias da secçã? de justiça do conselho de estado, em 30 de março ele lS72.--Jose 'J.'homaz N(~buco de Araujo.-lla?'ão das T?'e;; Ban'as. - Carlos Ca?'?tci?'o de Campos.
Como parece.- Paço, 6 de abril de 1872.- Com a rubrica de
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Art. 59. A pena de perda de emprego importará a perda
de todos os serviços que os réos houvernm prestado nelle.
Os réos que tiverem perdido os empregos por sentença.
poderão ser providos por nova nomeação em outros da
mesma ou de diversa natureza., salvo havendo expressa
declaração de iuhabilidade. (234)
Art. 60. ""e o réo fôr escravo, e incorrer em pena que
não seja a capital ou de galés,. sel'á conuemnado' na de
açoutes, e, depois de os soifrer, será entregue a seu senhor,
que se obl'igará a tl'azel-o com um ferro pelo tempo e
maneÍl'a que o juiz designar. (235 a 241 i)
Sua Magestaele o Imperador.- Fmncisco de Paula de Negreiros Sayão
LoblJ,lo.
(233 h) 2' ediç~lO. - A suspensão administrativa conserva ao
empregado o direito aos Vel1CJIDentos - avo n. 429, de 16 de agosto
de 18t\;).
(2:13 i) 2' edição.- Rio de Janeiro, ministerio elos negocios da justica. ] 1 de dezembro de 1879.
• IIlm. Exm .. '1'.- Em resposta ao oflieio de 29 do mez findo. declll.ro a V. hx. que o governo imperial approva o acto dessa preôidencia, decidindo subre a consulta do juiz municipal e de or~hãos do
terlDO da c"pital. que, nR conformidade do aviso circular n. ti!, de 28
de fevereiro de 185,1, a suspen iio administrativa imposta ao I" supplente do dito termo não deixavll. de sub istir pelo facto de annullar
a relação do distt'ieto o pro esso installrado contra aqueJle funccionario, que Íl'reglllarmente reassllmirn. o exercicio.
Oav. de l!:ldejulhodel 1 declara não poder o juiz municipal.
su penso em virtude de pronuncia, reas llmir o exerciciO do eu
cargo, em vi ta de impIes certidão de despacho de despronuncia.
proferido pelo tribuual da relação; pois que, segundo foi explicado
pelo aviso d 22 de maio de 1880. a suspensão resultante da pronun·
cill. só ce sa depois que o provimento é cumprido na inferior instancia pelo juiz a qlW.
(233 j) A respeito das suspensões por motivos eIeitoraes. vide as
neta. - ;)32 b - ::132 - bb.
(234) A pena da suspensão do empregado publico não se limita
ao exercicio do emprego por cujo abuso foi elle condeUlnndo ; e sim
estende·se a todas e quae. quer outrns attribuiçues que o me 100
empregado exerça., ou tenha direit':> ele exercer; prevalecendo por
tanto a doutrina elo av, n. 239, ele 2 de agosto de 1867 (nota 2'lli),
conforme a jurisprudencia adoptadll. pelo supremo tribunal de ju tica.
• (Avi o ele 12 ele abril de 1812,)
rota 233 - a.
Esta doutrina conelemua a dos avi..os da nota 228, e confirma. a
elo parecer do conselho de e taelo, transcripto em resumo Dll nota 2'29.
t235) O av, n, 72, de 3 de fevereiro de 1836, diz: o réo escravo cleve
C. CRIM.
17

138

'/

soffrer a pena de galés, sem que 0 juiz a possa commutar em
açoutes.
(O réo cscravo fóra condcmnauo no art. 26\.).)
(236) Nllsentençaern que fôr o escravo condcrnnado a açoutes deve
o juiz que a proferil' tallluern condernnal-o a tl'azer UIll fen·o. pelo
tempo e maneira por que fÔl' designado, conforme o presente artigo:
não competindo esta attribuição ao juiz ex.ecutor. ao qual só incumbe a ficl execução das sentença.. nãl) as podendo alter:!r para mais ou
para menos.
(Aviso::l.30, de 9 de março de 1850. ~ 3,°)
Não ubsta a esta disposiçilO o art. 179, § 1,9, da Constituição do
Imperio, por isto que os escravos acllão·se fór,\ della.
(Vide art. 311 deste codigo, e notas anteriores l'i3. l'i-! e 202.)
(23'7) Deve-se sempre graduar a pena, conforme 1\ idade e robustez do réo, na intelligencia de qUà, segundo altirmflo os facultativo"
quando o numero de açoutes excede a duzento~. é sempl'e seguido
de funestas conseq uencias; suspendendo-se o castigo, logo que o
paciente, ajuizo do medico, não o puder mais supportar sem pcrigo,
(Av. n. 365, de 10 de junho de 180l.)
Combinae este artigo com os 2 , 30 c 5i) deste codigo.
(238) A pena de prisão tcmporaria, em que fór commutada a de
galés perpetuas, imposta a réos escl'<\vos, não póde ser con,'ertida
na de acoutes.
(Av: n. 140, de 1 de junho de 1864.)
(239) Entendeu um juiz municipal, que devia, li vista do art. 4.'í.
~ 2°, deste codigo, reduzir lÍ prisão perpetua com trabalho a pena
de galés perpetufls a flue róra condemnado um réo escravo.
Resolve, porém, o avo n. 219, de 24 de maio de ll:l65, que não 1m
em u'ltoril1ade algumu j uJ'Ísdicçao para reduzir a prisão perpetua
as penas deste artigo.
(240) Um réo escravo, condemnado a galés perpetuas. não póde
ser julgado segunda vez.
(Vide Gazeta JIl1'idica de 187:1, n. 2, pago 12.)
(241) O acordão da relação da cOrte n. 5,312, preceitua: q ue ade·
sistencia que faz o senhor de todo O direito que tem ao escravo inaiciado em crime, entregando-o á justiça para. e exoneraI' lle toda
e qualquer responsabilidade prover.iente do crime, suppãe OlltOl'gn.
ue liberdade ou alforria. e portanto o escravo como tal deve ser
processado e julgado.
.
(241 a) A pena de multa em que inr.orrer o escravo será. commutada em açou teso pois q ue a regra cstabelecida ne te artigo só tem
excepção na pena capital e de galé, .
(Aviso de 13 de abl'il ele 1855, n. 109.)
Sobre a pena em que incorre o escravo, cuja proprieual1e renunciou o seuhor, por termo nos autos, vide a RevistcL 1ll1"id'ica de
setembl'o de lSoo, pllginll. 206.
(Vide ilrt. 80 da lei de 3 lle dezembro de lSü e notas.)
(2H b) Em sentenç'\ do j ury da cOrte de 23 de fevereiro de 1874·,
o presidente desemLargndol'. julgando o réo escravo incurso no
mini mo do art. 201 deste codigo. comlllutou a pena em 30 acoutes,
C01lf um ferro ao pescoço, devendo sotI'rer 10 açoutes de cada vez com
ntervallo de 48 horas.
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(241 c) Qual é a pena que deve ser applicada á mulher, ao menor de 21 annos, ao maior de ÔO, se forem e~cravos e tiverem commettido crimes, para que esteja decretada a pena de galés 'I
.
Parece que a de açoute. ; e no entretanto, em sentido contrarIO,
se lê um judicioso artigo na Gazl'la Jurid'ica de 5 de abril de 1874, pagina 3.
Na mesma Gazeta. de 20 de setembro de 18'74, vem um artigo bem
deduzido com a seguinte epigraphe: a pena infamante de açoutes
deve ser abolida da nossa legislação. como uma suprema vergonha.
um ~ermen de degl'l\dação'e 11m contrasenso.
Sempre compartilllamos deste lllodo de pensar. e neste sentido
alguma cousa di7.emos na lei do elemen'to servil annotada. por nós.
(2,11 d) i\Jinisterio da ju. tiça.- Rio de Janeiro, 20 de agosto de
I8I4.-lllm. Exm. Sr. - O juiz de direito da comarca de Marangllapc. representando sobre o facto ele ter o respectivo jui'l municipal
dndo execucão a. uma Sl1ntenca de acoutes contra um réo escravo.
não ob. tante o recurso de graca intúposto por seu curador, suscitou
as d~lvidas seguintes:
•
l.- e II. suspensão da pena de açoutíls. de que trnta a ultima
parte do aviso 11. aô5, de la rle junho de 18Gl. importa a ce, sação
absoluta. do castigo; e 11e te caso, quul a autoridade competeut!:'.
p~Lra ordenai-a.
2.- e tem effeito suspen ivo o rccurso ele graça. jn~erposto. da.
senteuça de açoutes, por trazer a ua execução damno Irreparavel.
3.· Se durante a suspensão do castigo, em consequencia de
grave perigo da vida do paciente, é admissivel o recurso de graça.
Sua i\Iage!'tade o Imperador. a quem foi prescnte o officio de
V. Ex. de 5 de novembro rio anno passado, sob n. 9'1, com a. representac:ão do dito juiz de direito. tendo ouvido a secção de Just~ça
do conselho de estaelo, manda declarai' a V. Ex., c[unnto lÍ. primem!.
duvida., que não pôde ojuiz municipal nem ojlliz de direito dflterminar a cessaçiio absoluta da1Jcna de Reoutes. ,J1ternndo assim a sentença exequenda. e que o citado aviso
10 de junho de 1861 providenciou COm(1 convinha sobre o modo de ll.pplicar aquella pena, conciliando-se o rigor da lei cQm os principias de humanidade.
Quanto lÍ. segunda duvida, que o recurso de graça, do mesmo
modo que o de revista. niiQ suspende a execução da sentença. de
açoute-, endo o effeito 'u 'pensivo do I ecu!so de graça limitado:i.
pena. capitnl, conforme a doutrina dos avs. ns. 29, de 22 de janeiro
de l85fí. e 355, de 2-10 de 0\1 tubro ele 18'71. c () da revist a. além da pena
capital. as de degredo e galé:;, no tel'IJ)OS do art. '10 da lei de 18 de
setembro de 1 28.
_
Finalmente, qna.nto lÍ. terceira duvida, que o reCU1'SO de graça.
póde ser interposto em qualquer tempo, dosc1e que a sentença de
açoutee: tenha passado em julgada.
Deos guarde a V. Ex.-lJIanoet Antonio DlLarte de A.:evedo.- f=r.
presidente da. provincia. ,Ia Parahyba.
O recnrso de graça. interposto em favor do réo escra, o condem?ado a açoutes não suspende a execução da pena, por trazer clamno
IrreparaveJ.
(Do conselho de estado, secção dos' negocios da justiça, de 16
de julho de 18'14, 10 '101. do Direito, pago 171.)

ae
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(241 e) A relacão da côrte, em acordão n. 137, de 15 dejulho de
18"15, reformando uma sentença contra escravo, impoz a pena elo
médio do art. 194 elo codigo criminal e converteu em 200 açoutes e
a trazer ferro ao pescoço por dois annas, unanimemente, na fórma
deste artigo.
Dizemos, corno sempre, que é barbara urna tal pena, que deve
ser revogada, sendo abolid,). de nOS5a legislação, c trazemo::; estas e
outras decisões no me mo sentido. para que os juizes uniformisem
a decretação de acoutes, sem esquecer os principios de humanidade.
2- seccão. - Ministerio dos negocJOs da justica.- Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1874. (Diario Of)icial de 16 de dezembro.)
Jllm. e Exm. 81'.- Com o onicio n. 120, de 27 de abril prox:imo
findo, remetteu V. Ex .. po;' cópia, o elo juiz municipal e de 01'phãos do termu de Caethé, consultando se, no caso de condemnação
de um escravo a acoutes, por crime de morte, deve ser novamente
processado ou soltó, quando, antes ele applicada a pena., provar-fie
que elIe se acha lib6rto por abal1dono de seu. enhor.
E Sua Magestaele o Imperador. conrol'mando-se. por immediata resolução de ;3 elo corrente. com o parecer elas secgões renD.idas
dos negocias da justiça e do imperio elo conselho de estado em
consulta de 30 ele outubro ultimo, manda decla.rar a V. Ex. quena
especie sujeita deve-se executar a pena corresponden.te ao delicto. tl
não a de açoutes, em quefôra ella commutada nos termos do art.
60 do coeligo crimin.al e que nno póde mais ser cu mpl'lda por ha\'er
mudado a condicão civil do réo.
Deos guarde a V. Ex.-Jlfanoel Anton·ioDua.l'le de Azevedo.-Sr.
presidente da provincia de Minas-Gemes.
(Vide nota 843 a.)
(241 r.) 2- edicão. - Ao escravo condernnado a. acoutes, que, antes
da. execução da· sentença, se tornar liberto, de·ie ser impusta a
pena commum, correspondente ao delicto. ResoI. do conselho de estado, secção da justiça, de 3 de dezem bro de 1814.[Direito, 10 vaI., pago 181.)
Em sentido contrario ao parecer, mas sem razno, vide no mesmo
tomo do Direito, pago 20\J. (Gaz. Jur., 13 vaI. pago 2!2.)
O réo escravo condemnado pelo jury como incurso no nrt. 260,
deve soffrer ómente a peu:l d~ galés, ou deve-se addicionar a e ta a
de açoutes, em virtude do disposto nos arts. 272 e 60 deste codigo?
(Tomado á nota 843 a.)
Pela alfirmativa, um artigo no Diteilo. lO vol. pago 430, porque li
pena de galés accresce a de Jll ulta, de q l1e tmh O art. 272, que deve
ser substituida pela de açoutes, em conformidade do art. 60.
Em sentido contrario é o parecer elo procurador da corôa de S.
Paulo, no mesmo vaI. do Direilo, pago. 51; e foi este pa recer que deu
lugar ao artigo que pecca por sel'endade demasiada, interpretando a
lei. (Tomado á nota 843 a.)
(2-U g) 2" edição.- O avo de 20 de junho de 1879 recommenda
que não se inftijão castigos a escravos na casa de detenção, sem prévio
exa.me do respectivo facultativo.
(241 h) 2" edição.- De todas as penas que figurão na legislação
criminal dos hebreus o azorrague era a mais frequentemente applicada. Se O infiigia quando alei não havia indicado a pena e não havia
dito que elIa seria capital. Os juizes, diz o DeutoJonomio XXV,
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o numero de acoutes será fixado na sentenca. e o escravo não poderá lev'ar por dia mais de cincoenti. (242 a 246)
V.I-3, farão est ndere ferir o CUlP,ldo pcrante clle', que não receberá ll1~i de quarenta gol pe . q uc serio proporcionados á graYidade do
crime.
e havião duas faltas commettidas pelo mesmo homem ou se
commettia a mesma falta pel,l ,egunda vez. a pena era dupla. podendo ir até setenta e nove golpes.
E no entanto. vem!). juizes que applicão, no Brazil. com calma
admira\'el atl'i quinhentos <lcoute. !
Voltariamos ao. tcmpo: barb.aros?
(2±1 i) 2' edicllo.- 2' seccão. - Rio de Janeiro. - Ministerio dos

n~gocio dR j uó;t'iça, 24- de agosto de 1877.

Illm. e Ex-m. ~r.-· Declaro a V. Ex., para O fazer constar ao pro'
motor pu blico da com<lrca de Aréas, em soluÇão ao eu officio de 11
do coneute mez. que <'~ \'i~ta da irregubridade q:le se dcu na sentença
condemnatoria do e.·cra\·o Joaquim João, pelo a ~assinato commettido em 18'76 na pessoa de Claudio Ferreira Luitc c Silva, deve \; mesmo
réo. no' termos da sentenga, truzer, desele já, O ferro ao pescoço. cabendo a eu enbor O recur.-o ;lO pod r moderadol', para que aquelle
não sof1:'ra indefinidamente semclhante pcna.
.
(242)
uma ré julgada incm. a no art. U)2 deste codigo. combinado com o 34, gráo médio, e condemnada a vinte annos de galés, o
juiz, no. termos deste artigo e 45, ~ 1", commutoll a pena em trezento açoutes, a trazer ferro ao pescoço por dois aDDOS e seu senhor

nas cus/as.

(J ury da côrte.)
(243) A um e.·cravo condemnarlo no minillle do art, Ul4 deste codigo n juiz condemnou a sotl'rcr incoenta :t~outes e ,1 doi mezes de
um ferro no pesco.o.
.
(2--13 a) Con-titne nullidade ter sido julg:ldo e conclcmundo como
mcur, o na lei de 10 de junho de 1u 35. e veriU ar-se d;}poi;; de pl1bli a·
<,la a sentença, lOas ;1,Otes de haver pal';o ndo em jul"ado a ctll1d'~mua~;\o
a pena de açoutes, que o réo havia 'ido l;bel'tado etH ti:. t:lll1emO pelo
senhor :1 quem as""ssin:J.ra; cas em que, deixando ele t.er applicaçllo
o art. Oda lei de :~ de dezembro de l<:i41, fica COlO petindo ao promotor o direito ue appelJar na fÓl'm:~ do art. 301 do codi:.;o do proec_. o
criminal; jJor isto que não podia haver prcteri~ão de forlllula mais
substancial do que aquella que se deu proferindo- e sentença contraria ao dil'eito expresso.
(t\.cordão da relação da. cOrte n, 6,369, ele 2- de maio de 1869.)
(24.4) Um réo e. cravo incurso no médio do art. 206 deste codi'~o,
foi cond6mnado a cem açoutes e a trazer ferro no pesco<:o por. eis
mezes, sendo entreg'ue ao seu senhor. que s-.: obl'Ígara por UllI termo
a cumprir esta segunda p:l.rte da penn.
(Ses ão do jur~' da côrte, de 1ô de julho de 1872.)
(245) .ti.. um réo condemnado no minimo do art. 201 des~e codigo
(escravo), se commutou a pena em vinte e cinco açoutes e entregan·
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Art. 61. Quando o réo fôr convencido de mais de um
:!elicto, impôl'-se-lhc-hãO as penas estabelecidas nas leis
pal'a cada um delles, e sofft-el'á as corporaes umas depois
das outl'as, principiando e seguindo da maior para a menor, com attenção ao gl'áo de intensidade, e não ao tempo da duração. (247 a 247 f)
do-se ao seu senhor, que se obrigara a trazel-o com um ferro ao pé
por espa.co de trez mezes. O juiz incluio logo a multa correspondente
á metade" do tempo.
(Sessão.e1o jury da côrte, de 5 de dezembro de 1872.)
(246) Ainda na sessão rio jury da côrte, de 21 de março de 1872, o
juiz condemnou a UOl escravo em oito ~nnos de prisão com trabalho,
médio do art. 193, de combinacão com O :15 deste codigo, e commutoll
esta pena em trezentos açoutes e obrigado o senhor a trazel-o com
ferro ao pescoço pai' dois annos.
(24'1) A revista do supremo tribunal n. 1,616, de 8 dc outubro de
1859, preccitúa: que lU um contlicto, sendo praticado por um me. mo
individuo diversos fcrimentos leves em diti'crentm' pessoas. não deve
elJe ser processado senno por um só, visto como fôrão praticados em
acto successivo e sem nova intencão, a qual é elemento capital para
constituir o crime, e'não a extensão e numero de factos materiaes.
isto é, das pessoas ql1e soffrerão, o qual, podendo ser multiplo, nem
por isso se multiplicão os delictos, pois que a intenção é indivisivel,
quando em acto não int,errornpido e sem lJaver tempo para formar
nova intenção se praticárão actos, mluto embora mais d" um, de fól'ma. que nem de especie e qua.lidade IOlldárão: termqs em que se não
póde applicar a di. po. ição ele te artigo, porque o delinquente não foi
convencido ele mais de um delicto,
(Vide a 2· e 3· parte ela nota 619.)
A relação elo Recife. em acol'dão de 6 de julho de 1872, decide:
que muitos fa.atos criminosos. Jllhos de uma só intenção e praticados
em um só acto, não constil.uem ma.is que um só crime.
(24'1 a) Sendo unico o facto criminoso, embora abrangendo divcr·
sas tran. ~ressões de deve\'cs, póde aggraval-o; mas não constituir
outros cnmes; pois, sendo crimes diversos, sob o ponto de vista moral, não póde peran te a lei, di. trahir a unidade do elelicto. E o acto
Oll facto criminoso caracterisa-se pela. transgressão mais grave.
Se os factos, porém, constituem de moela distincto e separado
crimes diversos, então tem lugar a. accum'ulaçáo.
Dá-se no primeiro caso o ClI rn ulo moral, e no se~unelo formal, unico pelo qual se applicão ao mesmo agente penas dIversas por diversos crimes.
(Ortolan, Elemento do Di1'eilo Penal, §§ 1,149 a 1,151.)
(247 b) Acordão da. relaeão da côrte n. 117, de 14 de maio de 18'75.
Appellante, José Antonio Gonçalves Barbosa; appellado, Antonio
Augusto Coelho.
JUizes: relator o Sr. Freitas Travassos, e revisores os Srs. Magalhães Castro e Lobato, com todos os presentes.
O Sr. relator pedia a attengão de seus collegas para este feito.

143
Trata-se de uma condemnação de doze annos de prisão com trabalho por crime de damno, na segunda hypothese rio art. 266 do codigo
criminal; tendo sido a cau. ajulgada pelo jur'y e O reo appellante condemnado em a pena triplicada d'J gráo maxirno daquelle artigo, por ter
entendido O JUIz de direito pre 'idente do j ur.v q ue, versando o crime de
dllmno na hypothese sujeita em destruiçãO de trez predios differentes,
trez devião ser as contlemnações ex 'vi do art. 61 do codigo criminal.
O 81'. relator declarou que a pronuncia foi proferida em crime de
damno em mencionar ou especificar em que predios, e nem em quantos; e por isso e reconhecendo o j ury o crime de rlamno, segundo os
termos genericos da pronuncia, era opinião dclle relator que se devia
decretar sómente UInll condemnação e não trez; e como o jury reconhecera tambem circumstancias aggravantes, sem nenhuma attenuante, a condemnação deve ser no gráo maximo; é estH o seu voto.
Orárão os 81's. Lobato, Magalhães Castro e Andrade Pinto, e afinal,
recolhido~ os votos, julgou-se procedente a appeJlação para condemnar Oappellante 'ómenL na pena legal de quatro aDlIOS d~ prisão com
trabalho, gráo Jnllximo daquelle artigo, pela damnificação dos predias de q ue trata a q lleixa e a prova.
VotÍlrflo em sentido contrario os 81'S. Lobato e conselheiro Tanlres Bastos, que julga"lLo procedente a appel:aç50 para mandar o réo
Il novo jury, e o Sr. i\lagalhãe:õ Castro, que annu]]ava todo o processo
por falta de base. pois a questão sobre os predios era puramente
civil, e não houve dolo verdadeiramente crimillal, que. na sua opinião, é em q ue consiste o crime, pois não é objecto de te o dolo civil.
OS 81'S. Andrade Pinto e Gou vêaj ulgavão i mproceden te a appellação, em virtude das respostas do j ury, não podendo o tribunal nestas
Hppe]]ações de partes julgar senão por llullit!l1des. que não llpreciar
dIversamente a intencão do jury. pois semelhante julgamento desvirtuaria a indole da instituiçãO do jury.
(247 c) 2' edição.- Nos ultimas tempos muito se tem discutido
sobre o cumulo das penas, levados un a contestaI-o e outro a admittil-o, segundo o q ue se consagra uo art. 61 do no.. o codigo
cr'ill1innl.
Os tribunaes do paiz. a seu turno decidem o sim e o não, sem firmar o principio em materia de bastante tl'fLn. c ndencia.
.
Sem ter a preteJlção de estabelecer O verdadeiro principio, ojnnos~pel'mittida a emi.. ão ela no a opinirLO pes oal, aliás expendida por
mais dd u ma vez no tribunal da relação de Belém, do qual fizemos
parte durante mais de tl'ez annos.
O art. 61 do codigo criminal, diz
.
E accrescenta o al't. 62
.
Em nosso ver. os dois artigos se combinão perfeitamente bem, eu
segundo não é mais do qu.e o corollario do primeiro.
O maximo da pena, de que cogita aquelJe artigo, é quando ha
impossibilidade de impôr-se uma aO depois dH outra, com excepcão
da de morte, de que se trata no primeiro.
•
Ha impossibilidade. quando 0 maximo comporta a pena de I~alés
ou pri~ão perpetua, sendo em todos os mais casos permittida a ~ccumulacao.
.
O· direito romano, consagra o preceito: Phlffa delicta cOll:currentia

non {aciunt

~~t

ullius impunitas àetuz, neque enim delictwnt, obaliud deli-
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ctum, 'Tnim~it palnam, e notavelmente a lei 2, fl'. De privat. delict., dizia:
n,mnqu.am plura delicta conc.urrentia faciwnt 'ta 't!lli'l.l.s irnpult1'tas detu:::.
Em regra do antigo direito francez. quando Jousse assim se exprimia: desde que um accusado é convencido de muito. crimes, devendo cada um ter uma pena particular, acarreta tanta. penas quantos os rlelictos difi'erentes. (Justiça cl'im., tom. 2", pag, 643.)
E' o disposto no nosso art. 01, não revog'ldo c complctado pelo 62.
E' verdade ser estabelccido o princi pio contl'al'io pela legislação
franceza em o art. 305 cio cad. da instr. cl'Ím. e d'ahi, talvez. a razão
porque diversos tribunaes decidell1l1o sentido da não cumulacão da.
penas, sendo 1ue um homem de muito merito litterario e senhor nas
que ·tões de direito. o autor ela Cc!;;;cLa hwid'ica, se pronuncia a rc pei·
to de uma maneim importando censura aos que esposão a doutrina
contraria, em 'cumprimeuto dll art. (:iI.
Tantas as penas quanto' os c1elictos, é Os}stema mais racional, e
o q ue mais satisfaz a::; exigencias sociaes pelo lado da j u ·tiça.
E' a sociedad':l i mpondo a pena, conforme o delicto e o gráo de
perversidade do ngeme criminoso.
.
Ninguem contestará que o individuo que pr'l.tica diverso. crimcs,
revela grande perversão moral e d'ahi a neces, idade dE: um castigo
mais severo, como bem comprehenrleu () legisln.dor criminal.
a contrario seria a simplicidade obtiel'l. em prejuizo das exigeneias da justiçn.ou da seglll'ança social e um vicio radical na lei de repre. são, ao que felizmente não sc presta o nos..O cod igo.
a da AU:'ltria. em seu art. 28. não abraça del'luradamente o s)'stema da não cumulação elas pcna-, quano0 cstatue que: no ca o de ser
um delinquente accus:ldo de muitos deli ctas de d ifl:'erentes especies,
deve ser punido pelo que tro'lxer comsigo a p na mais grave, cnmpl'indo levar cln conla os antros deliclos.
a codigo prussiano (art. 57) diz: que no caso de haver o concur o
de muitas penas aftlit:tivas, é neces:'ario flUglll ntar Oll prolong:ll' :J.
do mais grave.
Ao menos esses dois codigos n50 aceiLárão senão um meio termo
entre o cumulo das penas e o principio opposto.
A punição publIca deve seI' mediJa sobre o grÍLO da culpabilidade e sobre as nece. sidlldcs da se~'urança social, qlle repelLem racionalmente a rtJgra da absorpção das penas, porque f'e trata da aprecia<,;ão moral e j u ri dica de cada acto em si, por cau a das di ver. as lesões
de direito.
Dizem ser os diversos crimes a obra de uma só inteneão, como
em caSQ de confiicto, mas não é bom esquecer que ha causas intenciounes, e causas occasionaes, isto é, podendo ser por acaso e tanto em
um como em outro CQ o, ha responsabilidade moral, porque. cOlDo .. e
sQbe, o delicto é um facto complexo. visto como uma fürç:l. de acção e
inHcçlio parte de urna pessoa e flttinge uma Olüra em violaç:\O do direi·
to, produzindo um resultado mais Ou menos prejudicial; e é e.. te complexo O con. titutivo do crime, e este, uma vez commettido, tcm consequencias juridicas: obrigação de rep;t1'<lr o prejuizo cau, ado e obrigacão de soifrer a pena merecida.
, Desde que o indi viei uo tem a razão 'morn.l e a liberdade, as duns
condições constitutivas da imputabilidade, é responsavel pelos factos praticados com offen:a de um texto do nosso direito crimwal.
sendo a verdade que a intencão, como bem diz artolan, nüo é um elemento 'llecessario da imputabilidade, mas apenas importante na me·
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dida della. v isto como a vontade ou intencão. nãl) é senão um fllcto, e não se trata então do estado moral do agente e sim do facto
em si.
A lei franceza diffel'e essencialmente da nossa e é aS5im que o
art. :-165 do cod. da instr. crim., em sua egunda parte, se enuncia:
brn caso de convicção de muitos crimes ou deliet.os. seril pronuneiac\;t a maior pena. porém. mesmo neste modo. só vig-or;l. o
principio 110 que diz re. peito aos delictos que são regidos pelas leis
c regulamentos anteriores ao cad. peno (hlaugin. acc;ào publica n.
·162 - ca ,\Cão de 16 de fevereiro de 1844 - 2S de fevereiro de 1845
- e 2-1 de jülho de 1850.)
A prohibição da accumulação das pena não póde estender-ge
,is infracções existentes pelo facto material de sua perpetração.
não podendo ter escusa peln, boa fé dos sells 'LUtores.
(Cas'ação de 1'7 de maio de 18-} e tribunal de Douai de 26 de
abril de 18.53.)
. ;10 :e eu tende O princi pio com as infracções á lei de 21 de
outubro de 1814. sobre a policia da imprensa e livraria (Boletim
do~ arre to criminaes da côrte de cassacão de H de ago to da 18-16
- Cas'a)i.o de !li de junho de 1 26 - ~orual de palaeio de 17 de
maio de 1 51 e :2' de j ld 110 de 1855.)
'-Ião se e. tende tamhem as infracçõas materi:les. previstas pelos
arts. 3 e 9° da lei de lG d julho de 1 '50, obre a impren. a. (Cns ação
de 11 de maio de 1 31. e boletim dos arre tos crimin,tes da côrte
de ca.sação de 9 de ago to de' 18:-1.)
_ 5.0 ti applicavel o principio á lci. sobre a pharmacia e medicina. (Ca açãO d 1G de fevereÍL'o de 18-!-J.)
E seria longo enulller:\r uutros caso; devendo, porém. dizer-se,
lOe'IflO no que diz 1'e"peito ao codigo penal francez. o principio da
não acelllllulaçào 11ft dado lu"'ar a longa di. cu' 'ões e a innumeras
d eisõ .. fieltn lo e. ta.belveido q ne, não se im pondo a pena no mllximo uma \'ez, pátle em uma segunda condemnação il'lpôr-sa aq uella
que po;:;sa. com a outra attingir ao maximo. (Cas. aç,ilo de fi d~ agosto
ue 1 2± - 15 de março de 1 28 - 2 de ago to de ]833 - 3 de agosto
de 1833 de junilo de 1~36 -18 de janeiro de 1850, e muitos outros
arresto>.)
E tem-se julga.do que o não cumulo das penas não e applica ao
novo delicto. praticaclo ao depoi de haver sido eondemnado em
virtude de um julgamento com força de cou. a julgada. (Ca sação
1 ele junho de 1 :17.)
:Ii: ainda, sendo ele direito que um julgamento pronunciado contra um detido. seja por eUe cumprido immeeliatamente ao depois
uaquelle .o'fl'rido antes de e ter tornado culpado do segundo f:lcto. (Cassa 'ão ele 2ô ele marQo de ]81:3.)
De propo ito nos detivemo a. 1'e peito da juri prudencia franceza.. para fazer saliente a djffieuldadv, que o llrt. 365 lia encontl'ado
na pratica. no eserupulo bem cntenuido de não acrificar-se a justiça. como muitas \'ezes se púd dar, com o s.ystema da absorpção
~spen~
.
O eodigo penal belga, promulgado n, 8 de junho de 186'7. diz ao
art. 5 : O individuo convencido de muitas cont1'avencões sofi'l'erá
a pena de cada uma deHas.
•
C. CRIM.
18
0

*
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, O art. 60: em caso do concurso de muitos delictos, as penas serão
que possão exceder o duplo do maximo da pena a
mms f{)rte ....
Hau.. , em sua p,xpo~ição de motivos. diz: a pena n mais forte
~bsorve as uutras - era o resultado da inllOVlte,lO que dominava
então a soc'iedade em 1701. em Franca. . .
•
A justiça exige que cada um solfra as peuns do delicto. de que ce
ha tornado culpado. Aquelle que commette muitos delicGos merece
ser punido em r:lzão de cada um delles. a menos que consideracões
particulares e excepcionaes não se opponhüo á. uccu:'Ul.llnção "das
penas.
,
. O cul pado q ne m uitns vezes tem infriugido ;1, lei penal. terá o
du'elto de se Cjuuix"r c accusa;' de grande severidade O poder que successivamente lhe inflige lJluitas punições?
Mas ellc tcm eonl1ecido a pena legal e abido, no momento de
obrar. que todo o delido HI'l'asta (l seu castigo, e euti":o sc!la submettido voluntariamente a todas :IS penas pronuncia la eonlra elle. el11
virtude das leis infringidas.
.
Um delicto não póde afastar nl:'1Il diminuir a penn de um outro:
como já se disse, cilaodo o direito romano.
Pretender que o facto de haver cOll1ll1ettido mui~os delictos atisl'az a justiça. sOlhendo a pena do mais grave, é sustentar que a
concul'l'ench das infracções é UIll motivo eI:t ill1[luniel<lele, u::~l1 escusa
veremptoria em relação a tod0s os delictos multOS graves. concurrente:> COIIl o primeiro.
-'cm ri u vidR () cu III ulo das penas nflO é sempre possi vel: eerta.s
penalidades .SUo incompativeis e. muita,,; veZlJ,', talJl1.Jcll1 a humanidade se oppõe :i sua aCCU!TI ulação.
Nesses casos excepeionaes é necessario que a lei ordene a0 juiz
para llão pronunci:lI' sellilO uma pen~.. mas" então, cssa pena eleve ser
aggravllda em razuo dos ddlictos concllrrentes. e não é senito qUfl.nelo
esta aggravação. destinad:t:l substituir as outras penas, é impr:lticavel, qne a pena a mais forte deve cOlllpletarnente absorver :\s outras.
A maxima -·a cada dnlido :t sua pcna, ni;o é sómcnte um. pl'Íllcipio de justiça absoluta. é si 111 luna regm de prudencia, que o iuteresse social. commanda ao legisl:ldol' dl1 adoptar,q uanelo a sua applicação
não encontra o1.Jstaculos.
A lei que impõe, em o C:ISO de convicção de muitos delictos, a
pena mais forte. é um convite a Outl")S úrl:ne!'.
Diz Nyples, Commelltn,rio :tO codigo pcnal belg:t: O principio
da não accurnulacflo das peoa~, que o juiz francez e obrigado a applicar, porque é consagr:ldo pela lei, e q ue os aU,tc:rcs fr:lncezes bão
feito esforços para explicar. Dilo lnerece. ,'cr . ermmel1te refll.taelo.
quando é eerto dever O autor de um delieto soif!'el' a peU<L fixada
pela lei. visto a ter merecido, aceitando-a ele antemão en: commettendo o ~rime.
E niío é menos inconte, tavel que a sociedade se serve do meio
da pena. não s6mentc para prevellir as illfracç.ões qne o condemnado punido podcyia que!'l:'r COOllllctter ao depols~ 111:l~ tambem para
obrar pelo!' effCltos natUl':tes que produz n. appllcnça0 ela pena soure todos os que fós~clll tentados de C' In~lt:ll'.
.
O cumulo tias penas, quando é pos:-Ivel c que a, b~~anldaele
a isto não se oppõe. é justo, não sÓlllente. pelos prmclplOs absolutos, como tambem debaixo do ponto de vista social.
acc,un~uludas sem

I
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o princIpIO, no entanto, tem excepções, e em certas circnm·
stl1.ncias a mesma ju tiça as reclama, sendo que em outros o cumulo das pena.' é im possi vel, sendo que, algumas vezes, levaria a uma
severid:'de excessiva.
S a exeeução . ncces. i\ a de uma mesma resolução criminosa
não póde al'J'astar :enão urna ~ó punição, com mais forte razão o
cum ulo das penas de\'e . erin terd ieto, rr uando re_ultão muitos crimes
de um facto unieo. Nesta ospecie de concurso, não sómmlte não !la
um projecto crimino '0, m:1S t:tmbcm não ha senão um só facto, dando
nascimento a muitos rime, emqualllO que o dclic,to continuado, se
compõe de um<t sél'ie ele factos. prendeudo-f'c uns aos outros para não
formar senão um delicto. E Nypcls ajunta: á excepção do codigo ~ran
cez, todos os m:tis eodigos crimimtcs moderno. adoptão com maIs cu
menos modificagão os principias ex.postos, sendo que o do Brazil é o
mais evero dc todos, pois prescrevlJ a execuciio successiva de todas
'as penas, começa.ndo e continuando da mais forte á menor.
E diz Ruutcr. O s:lbio profs Sal' de. 'lmsbourg: cada um dos delictos oncurt'cntes f:xi. te . eparadamente, mef'Il1O relativamente á.
pena. isto é, que o culpado deve solfrer Gnnto quanto é physicamente
pC'. 'ivel a. pena cstnbeler.ida pel:t lei coutra cada um dos delictos,
quer f'imultallcamente quer. uecessivamentc.
FaUa- em humiln idade, Illas no desperta a occasifLO de suscitar R perguntl: se seni. pOf'sivel, por humanidade para com o ré~,
caU::lr tran -torno ao principio da ordem social e aos mais sãos sentImentos dajust-iça?
Em nossa vida de juiz temos procurAdo f'Ampre conciliar a humaniJade com a ordem, ma nunca c'lmpromettendo csta. quc deve
ser llHlntida. no interessA da corporação inteira, porque, como se S'lbe,
o intcl'esf'C de ta c ás vezes o do culpado se dão mnl com as razões
de sentimento.
Pnra um homem endurecido no crimc c CJuc O exel'ce diversos, só
uma penaliriaele ~evera. que, além de moralj>:,ldO;'a, seja exemplificativn.; e é 'erto, que aqueJlc quc pratica divcrsos crimes de ferimentos.
por exemplo, seria levado SlJm scvero correctivo a commetler maiore!:
e maio offen. ivos no riireito individual.
E as peDas lllultiplicadas U~lnca importarão um absurdo, desde
quc cllas o ão em razi\0 de diversas le õe. ue direito. e egundo o
~stabelecill~ uo 110SS0 'lI't. 51, cuja interpretRç\lO não póde dar lu~ar
a vchemellcla com q ue se lia atac~do algumas decisões no sentido
da cUJUulaçiio ela pen:ls.
Alr.uns triul1D:I/J: do paiz tem seguido n. dOlltrina contrnria, e
entre clJcf' o sup. tribo de ju,ti"a em re\. n.1.61G, d" de outubro de
Jfl5~J. citada li lIota ')·17, ma, fim o devido rtlf'peito O que alli se ex]lellde nfo passa de Ulll oplli'·lIla. apezar de hnbil.
O texto de nos a Jei. é c:aro~ e o sup. trib.;não:o\interpretou, OH
não quiz, no seu verdadeiro sentido. D'e>:ej:lll\os vei; discutida esta
qlle'tão, com O desenvoh-imento que ella: comporta e é po sivcl
que ainda s DOS po S'l mostrar lnborar-nos cm um erro,; não nos
parecendo actual Inente.
(Chamamos a llttenção para o que elizOrtolan em seus Elementos do direito Cl'illl., }O tomo, 11. 1,15J, e seguintes, 4· edição de 1875.)
(247 d) 2- edição.- Sobre accumulação ele penas, vide a rev. n·
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Exceptua-se o caso de ter incorl'ido na pena de morte,
no qual nenhuma outra pena cOI'poral se lhe imporá, podendo sámente annexar áquella a pena de ~ulta.
Al't. 62. Se 0S delinquentes tiverem inconido em duas
GU mais penas, que se lhes não possão impôr uma depois da outra, se lhes imporá no gráo maximo a pena
do crime maior que tiverem commettido, não' sendo a de
morte, em cujo caso se lhes imporá a de galés perpetuas.

(248-248 a)
2,259. de 30 de :lgosto de 18'i6. na Ga-. Jl11'., 13 \"01, pni!'. 20'/, e o nc. da
rel. dn Brtbi:'l. de 4 de a.gosto de 1876, llarcv. n. 2,22:l, na mesma Ga::.,
pago 393. e vide m:l.is a pago 4,13.
O il111strado redactor ela Gazela faz um crit.icn sc\·er:l. fi, respeito
de um ponto que me pnrece não trahir a verdadeira doutrina. deste
codi~o. como o ex pendemos em a notn 2-17 - b. (Vide o 1'r vo1. do
Direi/o. pago 3-0.)
(247'e) 2' erliçáo.- A condemn:lção <l. penn de morte, ainda peno
dente de recurso, não impede O julgal1Jento de outro crime, pclo
Ilual tenha sido O réo pronunciado. Ac. da reI. dn côrte n. 475, de 18
de maio de 1877.
(247 f) 2' edição.- Não se deve condcmnar nas penas de um só
crime de homicidio O reo que ojur)' reconheceu ter sido autor de
trez homicidios - rev. do sup. tribo n. 2,409, de 12 de novembro de
1881.
O nc. rev. da reI. dfl. côrte de 28 de abril de 1882 conc1emnou
a um réo em trez crimes de homicidio que elIe commettera e O juiz
reconhecern; sendo a condemnacão duas vezes no art. J93 e uma
no art. Hl4 do cod. crim.
•
(2-18) O aviso n. 574. de 13 de dezembro de 1 62, resolve duvid:ls
a respeito ela combinação deste artigo com o anterior.
.
Diz eHe que estabeJecendc o arr. 61, que. sendo o réo convcncido de mais de um dclicto. impôr-se-lhe-hilO as penas decretada pa]'fl.
cada um delles. excepto o ca~o ele haver incorrido o réo na pem, de
morte. no qual nenhuma outra selheimpolá. flcando cJaro que este
art.62 exclue a hypothese de ter sido o l'éo condemnado á pena de
morte e refere-se evidentemente ás outras pE,nas corporaes.
(Vide nota 1';'9 a. - 30bre accumul:t"ãO das penas, e a materia
deste e do arti~.o anterior; viele um artigo na Ga.ze/ct .Turidica de 8 de
fevereiro de 18/4, paginas 225 a 233.
(248 a) 2' edição.- Ao réo de vari0s crimes. julga.io incul'so nas
penas de g'llés perpetuas e em outras mcnore" impõe-se sÓl1lente
aquclla primeira pena.
O réo di) crimes condemnarlos á g'dés perpctuas e em Olltra.s penas
menores, que protc!'tou POl' novo jur". responde de riovo ao ~egundo
jnl9-amento por todos Oli crime. que são indivi ivei . Ac. da relação
de uuro-Preto de 7 de no vem bl'o de 1879.
(Vide a nota 3,208 a, do meu codigo do processo.)
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Art. 63. Quando este codigo não impoe pena determinada, fixando sómente o mnximo e o minimo, considl'rar-se-h10 trez gráos nos crimes, com attenção ás suas
circllmstuncias aggmvantes ou attennantes, Rendo o maximo o de maior gravidade, a que SI) imporá o maximo
da pena; o minimo o de mellor gl'avidade, a qne se imporá a pena mini ma ; o médio o que fica entre o maximo
e o minimo, a que se imporá a pena no termo médio entre os dois extremos dados. (240 a 250 h)
(2..lfl) A reln.cfío ela côrtc. em acorllão d, 6 de sctcmhro de 1,02,
impoz no mínimo a Jkna n Ilm 1'('0 que hayia sido condemna.do no
médio pf'10 juiz de dir ·to. flllidnndO·f;l) em que e ha\'i~o rl'conhecido muitas attcllll:lnte. n fa\-or e 6 Ilma ng-g'I';\\'ante contrn.
Ao cOlltmrio de. te aeordão existr~ um rI:1- Ul ~r.'a. relacüo. de 15 de
jun].lo de 18M, declarnnl10 1J.ue n,Hln influn, IJn\'endo mn.r :lggr<lnlllte. tio que n.ttel1uanLe~, ou vice-versn, porque. concorrendo Ulllas e
outras, O gl':Í.o e1:t pena de\'cní. SOl' sempre IlO médio.
l2--Ul ,t) _ o concnr~o I duas ircllmstancias attenuantes c uma
aggravnnte a p:ma lcg-al li a dn ij' tio médio.
(Acordiío da. relação dc :-:. [J,tillo n. llR, ue 13 dc agosto de 1810.) A
re\'. n. 2.243, rle l::l de marco de 1876, é ncsre sentid:) e assim o acordão
da rela~ão da corte n. -1.94: e~e 26 de junho dc 1 17.
(250) A relação da corte, em acorclão n. 6,4,:-, de 27 d a.:;o~to ,le
lSBlJ. man.dou a.dvertir a. certo juiz dv direito. por ter condemnado o
réo a tanto anno' de pri. 1\0. Rem dizer cm que artigo do codigo o julgou incur. o e cm que gr~LO da rCf;pc ti\':1. pena.
(Consultac illuitas ti,] nota~, daR ele numero '10 a L20.)
(25 ,t) A. lei. dizia a. cÔ!'le de ca!'i;:;a~ão. em Fnlnça. nilO pótle pl'c\"t~r
todo os ea o ,pelo. quaes um deli to Fe vari:l 110 infinito. Esta precislIo matbematica não póde exi. til' cm 11m codi~o penal.
LCJII"'" de attingir o fim, elJa. ti ao contr;1l'io uma font.· c1 . abusos e
de inju ti .a<:.O illcon \·cniente. porém, lle 'app,HccW por meio d" um m;tXI1l10 c de um IlIillimo, flue o arbítrio do juiz de\'cní jal11:\i<; transpor.
(H.ela.torio da. CÓl'te de eassal;ião ao primeiro calJsul de 20 dJ ,.tembro de 180;1.)
E ;\ pa.lavra. arbitrio, diz muito bem Bonnevill , nunca foi- cntendida. !lO sentirl de um poder despotico irra. po:' :1\'cl, entreguc
a todos 0<: d;'õ'vios rlo enpricho
rto bOIl) prazer; pois O arbítrio
deve Ror. ubmettido á. rcgra. inl1n.-ivciR rla ra.zão. d'l eljuidade r.
intere.. ·c publico. Prena al'bill'abnllll' e:r erqllilal;s lemperamenlo 'roei)
prena ctl'b iI l'(tr ia, e ~, id esl pl'O modo (./ (J1'1l'l:ilUle adl1lis~i criminis (lu. A
pala vr:-t arb:trio, a" i lU comprehend i<la, era o termo õ'ym boI ico c1a j u tiça dif;tl'ibuitlva. A pena. dc\'eria"Cl pes:1da. dizeni os velhu. COITIment"rloresfnlllC zes com madura. deliber,1çf10 e exame ap'·o.lInc!ado
ua cir um. tao 'ia.s c10 farto, idadl'. cOllllicão c C]ualidndc. d"_ partes; em uma pala.na, Regundo a exigelJeia. 0.0 ca..·o.
O systema das penas fixas e inva.riaveis tinha feito dizer ao juiz
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Art. 64. Os delinquentes que, sendo condcmnados, se
acharem no estado de loucura, não serão punidos emquanto nesse estado se conservarem. (251)
DISPO rçõEs GERAES

Al't. 65. A~ penas impostas aos réos não prescreverão
em tempo algum. (251 a -. 251 b)
Regnier, que elle fazia. dos juizes simples machinas de applic<1çãO,
não lhes pcrmitindo de fazer uso nem de sua consciencia, nem de
sua propria convicçãO.
Yê-!-;e, pois, quão racional e philosophico é o no o codi""o, estabelecendo trez ~ráo,' I1ns penns, s gundo o fflCtO e circu mstancias,
prOt:u mudo satisfazer as duas condições exigidas pa r:t que u;mt
pena seja just<1, isto é, motivada por uma acçãll moralmente má,
c em relflção com o mal q 11C essa acção encerra.
(Vide 110ta 71.)
(250 b) ,'-c relaçãO do Porto· Alegre, em ;tcordão de I de junho de
]875, estatuc: fI ue ·as cil'culUstaneias em gmnde numero cstabelccem a classific,tçãO do crime no grão maximo, não o\)::;tante a :J.ttenuante de ser o réo menor de 21 annos.
Com o devido respeito, não 110S parece acertada uma tal decisão, mesmo em absoluto, quanto mnis no ca:O de menori lade. em
que a lei ,'uppõe não tel' a razão attingido ao seu maximo desenvolvimento, tanto que o réo em tal caso não póde deixar de ser
as.'istido de um curador, sob pena de nullidade, como da ord. li".
3°, tit. 41, ~~ 8" a 9°.
(CflrlJa régia de 3 ue março de 160· .)
(251) Vide notas 56 a 58 e 62. que 310 ns dos r.rtigo:lO, ~ 2°, e 12,
deste codigo, que podem ser combinados com este.
(2;)1 a) O nosso codigo nesta parte diverge de muitos das nnções
civilisadas, e parece que sem razão: por isto que, constituindo a
jlrcscripçiio uIUa cs.cepcão de direito publico, devendo por j:;to
mesmo ser invoc;lda. em todo o e. tado da causa, não é conveniente
fazer \lIDa distlllcção em termos ti.\o absolutos.
E quer Legraverende fJue elht se npplique mesmo ás mnltaf',
qne são verdadeiras penns, menos quanto i8 reparaçãe civi.., cuja
materi'l é regnlada pelo dil'eito civil.
01',1, s, a proscripc1ín repousa r,bre ullla idéa moral e recta, e
f'e;rundo Dnnod, . obrê a de qUI) o culpado lere a inpunidac!e. o lue
não é satisf>tctol'io; c, como muitos outros, de que ao exemplo elas
vinganças privadas, a vendicta pnblica deveria tamuem esquecel'
as injurias fc:ita ásociedade, e qlle, c1urn.nte o tempo exigido llflra
a prescl'ipgão, o culpado ha ido punido pelas agitaçõlJ . ao;: pel'turbacões interiores de sua con. ciencia c os tormentos de uma vida inéerta e precaria.
E se as idéas uHimamente expendidas têm bastante valor, como
fazer a excepção, que aliás não se funda em um motivo philosophico e são?
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Art. 66. O perdão ou minoração das penas impostas
aos réos com que os agl'aciar o Poder Moderador não
os eximirá da obrigação de satisfazerem o mal causado
em toda a sua plenitude. (252 - 252 a, até 271 e)
Augmente-se o t"mpo da. prescripção, no ca. O de uma condemnação: mas parece justo estabelecei· a em todas as hypotlJeses.
E aCCl'e 'centa Gaston de Bourg'<l: que oca. tigo produz uma impl'e. são pouco salutar, quando soffrido muito tempo aO depois da
falta.
(2.51 b) 2- edição.- Convé.n lembrar o que diz Halls, aos arts.
91- 92 - 9:3 do ~od. penal belga, na. ex.posição dos motivo:::: a
preseripção das pena', como a do. crimes uão julgados e punido,',
repousa obr O principio e como base ao di"eito de punir exel'cido
pela sociedade.
Para ser justa. a pena social. de \'e . er n eces aria. nl1 manutenção da ordem publica e util pelos eiI'eitos que eUa prod uz.
Estas duas condiçõe' não ,'13 encontrão nas penalidades applicada ao depol. de um certo lapso de tempo.
COIll el:l:'eito, li. sociedad não tem o interesse de reprImir as
infraccões, cuja lembrança 'e ha pn. sado; e depoi , longe de produzir sobre os espiritos O efi-'elto salular da intimidação pelo exemplO e le fazer na. ceI' a. satisfação luoral que a cons(;iencia publica
experimenta to '11S as vezv. Cju o ca~tigo cae com medida sobre
o culpado, a execução tardia da pena provocaria sentimcn tos todos
opro, to .
(252) O Poder Moderador não s6 tem a prcrogativa de perdoai'
ou minorar as penas imposta;:; aos réos por ,'c:ntença; illllS tambem a de c nceder amni:;tia em ca>iO ur;;ente e quando assim O acon::õelharern a humanidade e o bem do estad .
Nota 271 e.
(Art. 101, §~ 8° e \)0, da ConstituiçClo do Imporio.)
Uma da' prerogativas, das mal. liberaes da corOa, é O direito
de graça.
A lei se impond
empre, diz 'l'ailandier, ao ma~i -trado. apezar
da infinita varieJade Ja~ circull1. tancia.. é bom con tituir- e lllU poder supremo, uesiutlJrc.; ado, tendo o direito de temperar a pena,
sc:gundo o ca o.
A inflexibilidade da pena legal, em muibls occasiõe., não póde
tornai se uma cuusa b:lrbara?
I~ supprimir o direito de graça não é tirar \lO cl'Íll1inoso a perspectiva d,l maior recompen a promettidll ao arrependimento?
Diz. muito 1I0bremeute - AlblJrtu Du B' JS - qUlJ SlJ póde dizer até certo punto que o infeliz Lniz XVI, privado do direito de
grnç!l. assenhoreou-se delle ..obre o c!ldafal..o; porque, dando o
perdão aos seus carrascos, foi o ultim' e mais sublime exercicio deste antigo privilegio Ja realez!l.
Qualquer que seja o nome do depositario da soberania, rei,
imperador, presidente, o direi~o de graça, inscparavel do de puni"
I;e tem tornado a pl'erogativa <lO soberano.
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(252 a) 2" ediçiio.- O dil"eito de perdoar pelo soberano ha ido
posto em du vid:t, no entretanto, por alguns publicistas como Beccaria. Bellth',m, Filangiere. PastoreL e o mesmo J. J. Hou:<seau. Beccaria queri;t a clemencia nas leis c não Df. ex.ecução do julgameutos.
pensando que a mo Iel'ag-ão das pena e a pel"feil1ão da lei tornas 'em
lllU teis os perd õe~.
Este.} tema. porém, é condemnado pela experiencia, que repelle o systema da. penas fix.a.. João Bodin. Grotins, Pl1ffandorf.
;\Jontesquieu. Vatel. ao contrario, sustentão a lltiliuadc ueste direito,
e l\'lonte~q ui u disse: c te poder que o prillcl pe tem de peruoar c
execntado eOll1 <1bedoria. póde ter effcitos admiraveis.
Vatel ajunta: a mesma natureza do governo cxige que o c:tccutor das lei- tenha o poder cle di. pensar. quand o pódc, sem aggravo
iÍ pessoa alguma. e em certos caso pltrticl1lares em que o bem do cstado exige u Ill:\ excepção....
lIa o soberano. (JIO toda a sua conducta, ni:o deve ter eIll vi ta
_ellão a m,uur \'3.ntagem da sociedade. Um principe sabio saberá conciliar a justiça e a e1emencia, o cuidado da segurança publicu. e a
caridade que se deve 11.03 infJlizes.
Lidugston, elll seu Syslem af penalla1V, circum creveu os limites nesteS termos: O poder de perdoar nflO deve ser exercido senão
nus ca os de inllocencia descoberta ao uepois da condemnação ou da
reforma sincera e completn.
lia c, sos, diz FausLin Helie, em que o direito de Derdo,lr póLle e
devc exercer-se em Ulll inkresse !\"eml, elll proveito da mesma justiça
e da sociedade. A thcse sustentada. pois, por Livingston, é bastante
nb. oluta: sendo que a verdfldeim dilliclllllade consi te no limite em
que se deve deter o poder do soberano, em que o perdão, ccssando a
sua sal utal' influencia, enfraquecesse a legitima. intimidação da
accão penal.
" Montesquieu pergullta: fJnando é neces.ario punir? E quando
perdoar? E ta questão, que é facil du resolver, é re pondida pelo
mesmo Montesquieu nos seguintes termos: Não deve a clemcncia
uegenera!' em fraq ueZll. A clemencia póLle ter perigos, Illas (IS rigore,
implacavei: os têm tambem, produzindo o tcrror. que não ofi'ere e ao
poder senão uma ba c "acillante: N'on diulurni limar magisler aflicii,
provocando represalias. A cahi r-se no exces. o, é pelo da clemencia
que convém pecear. (Nota 25ô a.)
(253) O art. l° d:l. lei de 11 de setembro ele 182ô determina;
que a sentença proferida em qualrJl~er 1 arte do imperio. quc impuzer a pena cle morte. não seja cxecutad:l . em primeiramente subir á
pre. ença elo imperador, para poder l)Cl'doar ou moderar a pena.
O art. 3° da mesma lei accreseenta: que só depoi. de intimau;t'
aos réos a sentença dc pena ultima. dcvcrf~o este;;; dentro de (llto
dias dirin-ir '1 petiCão ele gmça. e na falta de11a o juiz de direito, que
ti ver ]lr~sidido ao"j nr)'. enviará a cópia da sentença ao Poder 1\10derador; e só tlepois da deci. ão deste se deverá dar execução á
lUeSllla sentença.
(Avi o n. 414, cle 25 de novembro de 1834, e dec. de 9 de março
de 18:37, art 3.°)
(2540) OE decretos de perdão ou minoração de penas, nâo se devem cumprir sem que sobre e11es se pronuncie o julgamento de
conformes nos termQS lia ord. liv. 5°, tit. 122, §§ 5° e 6°, por isso que
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a antiga legislação subsiste a respeito daq uelles actos do p,rocesso
criminal que não fôrão regulados prllas disposições do codiiJo do
processo, a que se limitou a. primeira instancia e nem poi le18 a)gUll1as.
'
( v. n. 181, de 22 de julho de 1835.)
(255) Nas causas crimes não tem lugar a prisão por falta de
pagamento de custas.
(Av. n. 329, de 23 de novembro de 1835.)
(256) Os amni tinuos achão-se indubitavelmente comprellendido na disposicãO deste artigo.
( v. n. 2~7, de 4 de setembro de 1835.)
Nota 271 e.
(257) O perdão ou minoração das pena, não exime aos réos do
pagamento de custas.
(Av. n. :);35, de 3 de dezembro de 1835.)
(258) A sentença que impõe pena de morte aos eSCl"flVUB, na
fórma da lei de 10 de junho de 1835, deve ser executada sem recuro o algum, nem me mo o de revista; mas prevalece o que se dli.
para o Poder Moderador.
(Decroto de Ç) de marco de 1887, e arts. 501 do rez. n. 120, de
31 de janeiro de 18A2, lJ 80· da lei de 3 de dezembro de l8H.)
Diz o "1'. con. elheiro Pimenta Bueno, que neste caso cabe a
rovista quando a que5tão versar cm ultima alçada sobre competoncia ou excesso do poder j por isso quo importa ou affecta gl"llvemente a ordem publica; e O supremo tribunal é o regulador das
competencias e dos contlictos de judsdieção, sendo um principio
recon hecido por toda as legisla. ões.
'
(259) Além dos relatarias, cópia. dos Jibellos, contrariedades e
sentoncaR, em virtude do art.8° da lei de 11 de setembro de 189...6,
avo de "2 de junllo de 1 3fí e dec. de 9 de março de 1 37, são obrio-agndos os jui'l.e. de direito a fazer ubir á presença do Poder Moâemelor cópias da inquirição das testemunhas e wformantes, interrogatorio e re~po. tn dadas pelo jury nos respectivos proces1õo
(ltegl1lamento n. 80,1" ele 12 de julho ele 1851.)
(2IiO) As petições de o-raça de réos canelem nados á morte devem
subir ao Poder Moderador com o traslad0 de todo o proces o e acomp<lu!Jad,l5 do relataria do juiz de direito e da informação do presidente da provincia, por eujo intermeelio devem ser remettidas.
(l{,egulamento n. 1,293. do 16 de dezembro de 1853.)
(251) 05 reeu r Os do gmça a req ueri:uento de parte ou exofli.cio, erão, por intermodio do preslàente da relaçâo, remettielos fi.
secretaria de estn.do do,' negocias da justiça, pelo relatOJ' do processo, lLullldo este tenha sido snjeito por appellação á decisão da relacão .
• (Regulamento n. 1,458, de 14 de outubro de 1 -4, art. 1.0)
O art. 2" diz: que quando não houver appell:tção para. a relacão,
serão, es. es recursos dirigidos á. mesma secretaria de estado pêlos
juize de direitc!, (~irectamente 11fl úôrte fl por iuterllledio dos presidentcs elas pl"OVIllClas.
O art. ao preceitua: que em um e outro caso os recursos devem
C. CmM.
19
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ser acompanhados de relataria, do traslado de todo o processo e da
informação ali parecer ~o presidente da relação ou da provincia.
O art. 4°: O relatol'lo deve conter essencialmente:
1.0 A relacão do facto e suas circnm. tanciaes.
2.° O exame das provas constante dos autos.
3..° A decla~'ação das formalidades substanciaes, que fórão guardadas ou pretendas.
4. ° A exposição da conducta e vida passada do réo e suas cir.
cumstancias pessoaes.
O art. 5° diz: que quando o relatorio fôr ftlito pelo juiz de direito. que presidio aojury, deverá indicar as provas produzidas e não
escriptas, as im como os pont.os principaes do debate, . e não constarem dos autos.
Art. 6.° A amnistia, perdão ou commutação ele pena, para surtirem effeito, devem ser préviamente julgados conforme a cLdpa.
Art. '7.0 Este julgamento compete:
~ I. ° Ao tribunal ou juizo em o qual pender o processo.
§ 2. ° Ao j nlz executor. quando a sen tenga esti ver em execuçiio.
Art. 8.° A cúnformid:lde consiste na identidade de cau a e
pessoa.' Todavia, no caso de perdão ou cornlUutação de pena. veriticando o tribunal ou juiz. que houve ob Oll subrepçilO de alguma
circumstancia especial, q ne poderia influir l'ara a denegação da cllJmencia irn perial, devol verá o decreto expondo respei tbsamen te ;l
mencionnda circulll tancia. A remessa de ta expo ição será ftJita
pelo presidente do tribunal.
Art. 9.° A fórma do julgamento será a mesma do:' reClll'SOS cl'imes e se haverá sempre como negocio urgente.
An. 10. [OS casos de ob e subrepçiio de qne trata o nrt. 8°,
decidida pelo Poder Moderador a duvida proposta pelo tribunal, serão O perdão ou commutagão de pena julgndos eonformes pdos
mesmos juizes, que suscitárão a duvida
(262) O avo n. 29, de 22 de jane:ro de 18-5, decide que as di posicões do decreto da nota rtntcl'ior. ó dizem respeito ,i pena ele morte.
ljorquanto, neste caso espl1cialmente, o recurso lo graça é. u pensivo e ex-aflicio, sendo ([lle, IlUS de pena menu. graves, incumbe á"
partes instruir os seus requerimcntos com o. documentos que jul·
guem a bem. e quando haja nlgLun defeito em tOles <.Jocumeutos só n
elln é prejudicial. São. porém, npplicaveis a todô.. os cn. os os art.. O" e
seguintes do mesmo d0creto .'oure a fórm;t por que no tribun:tes e
juizos se devem julgar conformes á culpa o. perdões, commutuliões e amnistias.
(263) Nos casos de pena capital devem os juizes de direito
apresentar o recurso de grat;a. como dispõe o decreto de 2 de janeiro de 1854 e aviso d" 2.\ de janeiro de 1 53, instl'nindo-o com o
relatorio e traslacio de todo o proces o. nos termos dos art. 2°, 3" e
4" do decreto de H de outubro de 1854, ainda quando o condemnado seja escravo.
(Aviso n. 388, de 27 de outubro de 18:,";'.)
O decreto de 2 de janeiro de 185[, n 1.alO, citndo neste aviso.
declara: que o art. 4° ela lei de 10 de junho U>35. que Illfll1da executar selu recurso as scntenca. condel1luatorias contra escravos.
comprel1ende todos os crimes' commettidos pelos mesmos escravos
~m que caiba "'pena de morte.
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(261) O decreto n. 2,500. rIe 28 de março de 1860, estatue ;
Art. 1.0 AR petições de graça para pedão e. comIDutação de
11 ma, q ll.: niín fUI' a c'l~~ital, ~erã? apresen tadas ~a côrte á secl:etaria LllJ e.·tndo dos negoclOs daJustlça. nas Pl'f)V1l1ClllS aos respectIvos
presidentes. no.~ termos do dec. n. li32, de 27 de agosto de 1849.
Art. 2.° Devem essas petições ser instruidas com os seguintes
docu men tos:
1. ° Certidão da queixa, denuncia, ou ordem por q ue se houver
instaurado O processo.
2.° Certidão do corpo de delicto quando houver.
3.° Certidão do depoimento das testemunhas da accusação e da
defesa.
4.° Certidão da' sentencas.
5.° E de todo os 1l.111i "documentos que no pet.icionario e aos
respectivos juizes parc)\o convenientes.
Art. 3.° Quando
peliciou;trios por sua pobreza não possão
ajuntar ás peti~ões os documentos menci0nacios no ,;rt. 2°, os preldente. da. pr vinci,L.. e o director gcral d,L secretal'ia de e tado dos
uen'ocios d;l ju tiça o farão ajuntar.
Art. 4.° Ou \'ido os juizes respectivos. scgui r-se-1u'l. no processo
da petições de g1'Uça o que e tá. determinado no decrcto n. 2.350,
de 5 de fevereiro de lS5fl.
(Trata este decrcLo da reforma da ,ecrtJtaria dos negocias da
justic.l.)
Art. - . 0 Aos recursos de graça, nestes casos, são applicaveis IIS
dispo icões do. art. 6°, 7°, 8°, go e 10 do dec. n. 1,458, de 14 de
ottubrô de ] '5-1.
(265) Nas petições de g'raçn, que devem ser instruidas em conformidade do decreto da notll. anterior, o juiz deve dar o parecer
ácerca da justiça ou inju tiça da condemnacão e se o supplicante
merece ou não o perdão ou comlllutação eh pena; não sómeute
porque na provincias, onde os cl'imes ~fio commettido.• ha maior
facilidade na apreciação de ua puniç50. como porque, enviados todos os esclarecimentos a que !:IC allude, 1mveni. menos demora no
preparo da mencionadas petições, que têm de ser resol vidas pelo
Poder Moderador.
(Avi~o-circltlar n. 324, de 31 de outubro de 1864.)
(266) As "petições de graça ao ParleI' Moderador elevem ir com
eRc1arecimentos em ordem a reconhecer-~e o IUel'ito da. o-raca - pedidas e cnmpre qlle os presidentes, remettendo á secretal'la dajustiça qualquer requerimento de pe1'l.H1() ou commutaçii.o de penll, e
eUI conformidnde elo decreto de 28 de março de ] (iO (nota 264). e
ciJ'cllJar le ii] de outubro de 1864 (not'L anterior),O faça ncompl1nhar
ele uma minllt<L conteudo os segllintes esclarecimentos: l°, nome
de peticionaJ'io. - 2". pena a que foi condcmnaelo. - 3", data em que
foi impo t~l, por que jury ou juiz. - '1°. o crime que commetteu e
em que tempo, - 5", ~e foi coudClUuarlo a. outra pena. - 6°, ,e e. tá
pre. O ou solto e de de que elia,-'?'o, de. de quando começou a cumprir sentença. - '0. informação do juiz da condemnacão,-flo. inI'ormacão rio director ria casa de c01'l'eicão, ou cl1rcel'eií·o da cadêa
em qllc estivei' presei.
"
(Aviso-circular n. 287, de 28 ele junho de 1865.)
(267) O a v. n. 512. de 9 de novem b 1'0 de 1865, declara: que o tribu-
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nal em que foi proferida a ultima sentença passada em julgado, é
a quem pn.ro. prevenir a ua execução antes do reenr O d~ graça,
compete dirigir ao Poder Moderador o mesmo recurso, sendo que
assim se deye entender O ~ 2° do art. 7° do decreto II. 1,4:)'. de H de
outubro de 1854, (Nota 261.)
O jUi7. das execuções só julga a confurrnidade dos per Iões ou
commutn.ções quando o réo já se acha cumprindo a pena, -quando a
sentença, entrando em via ele execuc.<ão, já se acha sob a sua alçada.
(268) Sendo o reCllrso de grR.çf1. um meio excepcional de diminuiçiío da pena imposta. definitival1lente l1elos tribllnaes ordinal'ios, não
suspende a cxecuç:\O da. peUR, elevendo todo o tempo decorrido cm
sua execução :el'levado cm conta quando se trata de executar o
decreto de gmça, o que não se dá com o tempo decorrido de detençllo do réo .. alvo se no decreto de graça ou de commutação se determina que seja elle levado em conta.
(Aviso n. 51'7, de 14 de novl3-mbro de lSG5.)
(260) E' nullo e olfensivo das attribui :õe do Poder nloderndor, e
não póde er executado o acto de uma assemblpll legislativft provincial que revogou :lo demissão por ella decretada contra um supplente dojuizo Illllnicipv.l.
(l{esolução elo conselho de estado de25de setembro lle 18'72.)
('2'70) O perdão conferido pelo Po:!er Moderador annulla a condiÇãO social dos escravos eondemnados a galés perpetuas, que não
podem voltar á escravidão; visto como, CJTI seu beneficio, e não no
mteresse do antigo senhor, cessa, por virtude da graça, a perpetuidade da pena.
(Consulta da secção de justiça do conselho de estado, e na Gazeta JU1'id'ica, 2° numero de 18'73, pago lO.)
O aviso de 30 de outubro de 187:d é no sentido do parecer
acima. (N. 414)
(271) Decide o aviso de 22 de março de 1 i3: que a. petições de
graçll. sejiio acompanhadas lle informucão do jUi'l da condcmnaçfio, que deve ser sempre ouvido em tal CUSO, conforll1e o aviso da
nota 266.
A respeito do modo de exeeutll.r-se o perdão, vide uma di cussão, na Revista dos T1'ibunaüs de 185 , ns. 55 e 64.
Na Ga::eta JU'ridica de26 de abril de 18'14, ha o desenvolvimento
da thcse sev,uinte: No crime de injurias o perdão, ou a eomllluta.:\o
da pena estão ~ubordinados a condiçõus especiaes.
O escravo condemmtdo á pena uI ima, ou pena perpetua, (:ndo
perdoado pelo poder moderador, permanece na cOIHlicão de escravO
ou considera-se pessoa livre?
•
Vide est'ldos no 9° vaI. do DiTeito. pago 66:-3, - e l° vol., pag, 20\).
O estudo do mesmo vaI. do Direito, pago 632, diz: é livre.
(271 a) 2- edição.- Nos termos dos art:-. 98, 101. ~ uo, da. con.·t.
O recurso de graça interpõe-se directamen!,e para o Imperador, como
unico depositaria do Poder Moderador.
Este recurso é necessario ou vaI un t.aria.
No primeiro caso, é o interposto da. sentenca proferida em ultima instancia, quando se imponha f1. pena de m'orte; e no segundo,
os que se interpõem nos demais casos a arbitrio das parte~, mas só-
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ment~ da scntenca cOl1demnatorin. Art. Ioda lei de

11 de setembro
de 1826.
•
.0 recurso de g'rnça ~Ó itl"11 rft'uito "usp ~n"ívo no caso ele pena
capItal, enos outr.). não til1"plJndü :1. exct:ut:i . da entonc,1.. Av. d·~
2,) de <:'Jtcmbro de l' :i;J - O d l :a dú jal:Jíro de 185~ ~ e o ele :H
de outubro ele 1 II.
(271 b) 2' edicão.- Dccidido () rccII ri';o. sed. a dcci .. rro comlll11nicad~ ao prc. ideI;fe da pl'ovI!1t:ia para quc afag;l con. tal' ao peticionano. Dec. clv 27 d~ agosto dc 1.
art. 10.
(271 c) 2- elicão.- Terceira >:0 .6l0.- l{ío (le .Taneira,- dinisterio do, nc~"'ocios da justi~a. 1 de jílnlio (le 1878.
Jllm. e Ex:m. 81',- Em SOlucão i consulta do juiz elas execuções
elo termo de Paranagu;Í. ohl'.., o "modo (le reuoular o tempo ele cumprimento da pena i I'npo:,ta :ln réo conel mn:ldo a g. lés perpetuas e
commutada pelo PodeI' l\Iodemdor em l' annos Lie pri. i'.o "imp!p.s,
deelarou V. '·:x. que a eomrnut'lcil0 :;e !evia contar da data da s_ntença pl'ofericl:t pelo tl'illllllnl do' j ury.
.
.'
._
A[J[ll'o'lnlJdo e. ta fioluÇão, por, el' cOtlformc a d1"pOSIÇOP.S dos
arts. 8.1. ~ I", Lia lei de :3 de dezembro ele 1. ·11, 'I" do decreto 11. ] ,ODO,
ue I:> de fietcmbro d 18ü9, e avisos Lle 14 d junho ele ]S5:>, 11.. 517.
ele H ele novem bro de 18li5, o n . .:.[;). de () ele I'e verciro d lE'7:3; aSf.lllt o
commun:co a V. Ex. em respost/1.:tu officio n.,I,-5 de 10 do mez proximo finclo.

m.

(271 d) 2' cuição.- Ao juiz muni ipnl ao qual foi pel drlada a
pcna q~e lhe foi imposta por ~cntcn<;a. não tcm elireito aos orde:nados
quc deIXOU de perceber rlurante O tempo ela conelemnnçr.o. 11':)1\1 de
entrar no exerci io do cargo:;cl o seu quatricnnio estivllr findo - avo
de 1'1 d, julbo deIS O.
(271 c) 1)_ cclicão.
( 'om rel ..çi1o· á nota 252.)
. Pyomnlgado o rleeroto imperial ele <llllni:;tia, cm'ilt-sc cópia. dclle
ao JU1Z da culpa ou da execução.
, ~ 1.0 Na cÔl'te . el1\';acla:t cópia dircctamente :10 juiz pelo minlstcrio ~n. .ju. tiça, e na' provincias, por iutermcLlio tio::> presiLlentes
ela prOV1I1CIa~ .
.S .. 0 lle('ebida a. cópia, ri estl1 j unbt :tos au tns e o j li iz declara ní.
extlllcta a culua e finda a accu;'a:::ito.. ainda não hourer condemu,1.ção rlefinitiva'oll tcrminad'l a exccll ão. se: tiver esta sido inicinLl,l,
Àrg'umento elo.! :!rt:;. 4::1 e 432 d ·1'0'" ]].120. ele 31 de janeiro de
18~2. /\.rt. 11)], ~ 9 0 , da CO:lfitittli)10 do il~]peri().)·
o Bl'azil têm lJavido n. R~g-uinte .. ai Illi"tin, :
Llo I'r, D. P;;-d 1'0 1. a 17 ti -] etem bro do 18::2.
-:\0 rci l1nel
"'cral pa,r:! totlns ns pas~: ria. opiniõe. políticas. até ,) data do der ..
exclllldos, porém, os fjne.e ach'lSl',Clll 1'1' "OR. e ~~nel(l pro ·(,'-sado".
- A cl? 7 de m:lI'ço dI: li~20, aOS lue 1H10 esti\'c,~'el11 pronunciados
pelo CI'1 me de l'cbclliivl el\\ Pernn mhueo.
DUl'iwte fi, rCI!Cnf;'a., tiveUln.-. a de 9 d abril de 1"31, geral au'
Que por crimes politico;; su a'lIa ,eln cODd~l11nadQ. ou pr 11 mcincio" c ,lU, militares pOl' crillle de descl'~no,- A ele 11 d' outuLro
ele ] :.8. no.. cOlllp~'ehenrliuos na re\'olta de I'flntdlns e .Tat:uipe, fim
~erna.mbuco. e nas pro"incias do lJan\. e Maranhão.- À' de 1\:) ele
Junho de 1835, aos envolvidos em crimes politicas até :lO fim de
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i~34, nas provincias de Minas e Hio de Janeiro, e ampl.iada tLS provinClas de Pel'llarnbuco e Alagôas pela resolução de 6 de outubro elo
mesmo anno.- A de 11 de outubro ele W:3U, no.' envolvido.' nn StJdicão do Rio-Grnnde do Sul.- fi.. resolucão de 12de outubro de 183,
a Lito riso II o ....overno a conceLier ii. amnIstia geriJ.l ou p,lrticulal' ao,.
envolvidos cm sedicão 011 rebelliüo no Pará e lIio-Grande do Sul
e de sedição nas demais provincias. - fi.. de 4 de novembro de
1839, aos rebeldes do Pará.
No reinado do SI'. D. Pedro II temos tido ns seguintes: A de 29
de marco de 1841, aos envolvidos na rebellião do Rio-Grande do
Su~ q ue' de.p~lzessem as armas.- A de 14 de março de 1844, pelos
CrImes polItlcos commettido em 1842, em Minas e S. Paulo.- O
dec. de 20 dc novembro de IBM autorisou o presidente do Maranhão a conceder amnistia aos envolvielos na rcbellião da dita provincia e na do Piauhy. O dec, de 17 de junho de 1847, concedeu o
mesmo indulto nos comprehendidos ua sedicão do Exú, em Pernn mbuco. O de 11 de janeíro de 1849 autorísóu o presidente de Pernambuco a amniptiar aos rebeldes que depuzes em a: arma.
E afina!, até hoje. temos aiJJda o dec. n. 5,993. de 17 de setembro
de 1875. que concedeu amnistia aos bispos, governadores e outros
ecclesiasticos das dioceses de Olinda e elo Pado
Esses bispos fôrâo condemnados pelo sup. tribo no art. 9U do
codig-o criminal, o de Olinda em 2L d'~ fevereiro de H/14 (Vide o ;30
voL do Direito, pags. il25 a 4.56) ; e o do lJará em 1 de julbo ele 187-1
(Vide 04" vol. do Direito, pags. 481 a 631). Esta questilo teve muito echo no tempo e provocou discussão mais on menos acerba na
imprensa do paiz; parecendo-nos no entretanto, segundo os factos e
as provas, que o cl'Ímc dos bispos fora O ele :J:era desobediencia,
sendo, ainda por isto, muito censurada ;l decisão do sup. trib., por
desattender a natureza do crime cllpitulando-o no art. gG.
Não nos parecelt inconveniente o historico, que fica escripto.
Agora pergunta.-,·e: a amni. tia o que é?
Um acto emanado do poder ~oberano, tendo por fim o esquecimento de um crime.
.
Diffel't\ do perdão, porque este, segundo Dupin, Encyclopeelia
do direito, suppõe urna pena, visto como não tem lugar senão ao
depois de ter a .iII. tiça procedido livremente, qtUlllclo o crime ti provado, tendo os magistrados condemnado, s ndo certo que, para haver peruão, é necessflrio que haja urna pena pronunciada.
A amnistia, flO contrario, póde intervir antes de (Iualjuer condemnacão, fazendo cahll' :1 lei que reclama O culpado; parnJysa a
:tc.lio ela justiça que queria obedecl3l' á lei, ces:ando o processo e
as perseguições começadas. que ficiío sem efl:eito.
E taes as princi pae,; dift'erençl1.f'.
A amnistia aC'lba com as condernl1acõ()s pronunciada,', não podendo sel'vir de b>1sC a applicação de uUla reincideucin, e ,,!'sim O dizem Lefort - I11erlin - nlaugin - Lesellyer - H.auter e outrOs.
E' d:l essencia da al11nisti>L fa.z':\r cess~L1' a aboJici\o absoluta, COII10
se O factn geradol' da pen:l nilo tivesse jálllais e:<.'1:tido.
Abolil'io est delel'io - dizia-se em B.oma - oblivio vel, exlinclio OCC'Ilosation'is.
O direito de graçll. deve'ser mantido, diz Lcfort, porque a experiencia tem condemnado o systema das penas fixas, tendo-se como
certo que um excessivo rigor não póde engendrar senão abusos.
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E não está na ordem das cousas, que, ao depoís da justica, venha a misericordia, e que a clell.encia succeda á severidade, q·uando
os condemnados merecem este faval' e delle se hão mostrado dignos?
Em these se di-,tingue a gl'nça ordillaria e a extraordinaria, A.
primeira liga,se ao systema penal, q\le, na applicação de um castigo,
procura reprimir e emendar ao mesmo tempo.
E' ella, diz Ortolan, que mostra o futuro aberto, sendo a esperança para a p-menda ~u~ se deve produzir e para a que se ha
produzido, sendo o palIatIvo das penas pel'petuas.
A graca ordinaria tem em Yista circnm tancins susceptiveis de
se apresentarl!m cada dia ; e a extraordinaria é destinada a circumstancia excepcIOnaes, taes como ulna imperfeição da lei, uma
consideração de interesse publico, uma cünclemnação lllui severa e
em desproporção manife ta com a infraccão, e um elTO judiciario.
A. graça póde ser total ou parCial, poaendo exonerar o condemnado da pena pronunciada contra eHe ou substituir por um outro
castigo mais doce. E neste ultimo caso se chamn, cOll1mutação de
penal' mporta mUI'to, d'IZ L e.or,
~ t d'IS t"lOgLllr: a amn!, t'la da graca.
e amba extinguem o direito de exccu.1io, cliffaem elIas, debili"x.o
de muito ponto,' de vi, ta. Assim, a amni, tia nfasta a infraccão;
a graça obsta. implesmente a conseqllencia pen:11. A prim·eira
se applica á acgão publica e ao direito de execução: a outra, ao
contrario, não tem effeito senão ao dil'cito de execugão da. penas
materlaes....
Ao ponto de vista dos eft'eitos. a amnistia e o perdão nrro dif1e~
rem menlJs: a prim,eira. sifjnificando abollç~o e perdão. faz desap.
parecerem todas as IDcapncldade, que resuJtao da. L'ondemnação ; e u
perdão, de algulLla o:'te eXImem o condemnado do ca tiO'o pronunciado contru elle, mantendo as incapacidade,
"
A amnistia, diz com !Uuito bom, ens - A, Hébral'le - é o privileO'io o mai. e~~eu~o da,victoria ,e do poder, e ,seu exel'?i?io pretende a rcconcllJacao. E llue mUlb., "e7.O a amn/. tIa se dll'lrre me!lOS ás falta do' liomens, do que á
traiçõe da fortuna, 'l'h~asybu
lo, ao depois de ter expul O o, 30 tyrannos de Athena;;, fez votar
pelo povo n mn lei <jue se chamou a lei do esquecimento, prohibinclo
q ue se p I'turba e a II ualq uer cidadão por acções pas ada .. ,
Ao depoi. d'lS lntas dos combates, 'obreiudo ao depois das
guerras civis. quantlo iL victoria se !ta pronunciado por um homem
ou por um partido, quando os vencidos e"tão ele. armados, quando
do campo da Latallla ou d'l praça publica a. iras se refugi<"Lrão no
fundo dos corncões, importa a clemencia a acabar com a obra da
pro cripçãoedocadafalso;ooql1e ,1Tlão oLtiver'com o rigor da
perseguicües e O terror dos supplieios. se obterá muitas veze d'L
al11nisLia: que apazigua os espiritos, cicatriza as chagas e faz dormir
a vingança,
A historia nos a pl'eseuta ás veze a amnistia como uma cilada
e apresentamo lois casos:
(~uando Carlos n subio no throno da IuO'latel'l'a, dflcretoll uma
amni tia gemI. s m I'e. tricçã'l; lUas o pal1amento interveio e a
m.lioria. mais realista. do que o rei, exceptuou o juize' que haviiio condemnado a Cario L Essa larnentavel excepção, servio, COmo
se sabe.. de pretexto a terríveis repl'esallas.
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Art. 61. O perdão do offendido, antes ou depois da
sentença, não eximirá das penas em que tiverem ou possão ter incorrido os réos de cl'imes publicos ou dos particularos em que tiver lug.ar a accusação P0l' pal'to da
justiça, (272 a 277 c)
Ra, porém, cousa mais horrorosa na 11istoria da amni. tia, SincerA. em apparencia. servindo na realidade para occultar O projectos
O, mais abomina\'eis. a amnistia dada aos hngnenotes em 1570, foi
tllna cilada odio!3a e preparou os lll:::.:-;sacres de 8. Bal'tholomeu,
(211 f) 2- edição.- Declara o avo de 18 de abril de 1885, que é
conveniente que nas informações de graça submettidas ao Poder
Moderador, se decbre, empn: se o supplicante tem ou 11110 co-réos,
e, no caso affil'mativo, ,c furão elles processados, presos, condemnaJos, a que penas, e se cumprirão, entença.
(272) O perdão do of'fendido, no caso ele ser O crime daqunlles
cm que não ba lugar a accu aç:ío por par e da justi<.;a, põe termo ao
processo,
A.viso de 2'7 de :l.uril (no nddit:Lmento) e 19 de agosto le 1853, não
encontrado este ultimo na collccSão.
(273) ;'{o C:1S0 de perdão concedido pela parte rlllE,ix.osa, não
póde elle ser julg-ado valido e cffllCtivo ,enão por escriptul'n publica
Oll sendo reduzido a tenno, no~ auto, assi9'llado pela parte, não
sendo bastante pam csse Um l1. intenção manifestada na petição e
aceita pelo juiz.
(Aviso 0,2"5, de 31 de dezembro de 1853.)
(27,*) Declara o avo n. 138, de : 1 de maio d 1864, que é claro
que ainJa depois de interposta a accnsaçiio, ex-vi do art. 73 do cocli0'0 do proces50 criminal, Oll pelo prom tal' ou qualquer do povo. o
perdão do offenclido, ex!:ninet'J o réo da pena. põe te"lllO á acusação.
que j:t não tem m:üel'lu; e rllte, e por este art. 01 o perrlão do
offenclido exime da pena aos réo, de crime. em que não tem lu~'ar o procedimento por pft.rte da justiça e se, nos cnsos rlo art. '13 'itado, niío ha accu ~açiío por parte da.i ustiça mas sim por parte do
offendiclo miseravel, tanto que a lei nüo comprehendeu e"ta especic
no art. 4, em que trat'l. do.. crimes dv procedimeuto omeial e antes
separou-os, evidentes ficão os motivo:; acima expo. to ..
(275) O crime particular torna-se publico pelo f:lCtO de seI'
o offendiclo pessoa miseraval, nos termo. do aJ'(o 7"-1 do codi..;o do
proces,o criminal, e pOl·tanto não tem lugar o perdão do ofl'enclido, segnndo a doutrina clest artigo.
(A viso n. 30. dc 21,1e jnneiro de 18m.)
(2'16) Decide 1,3 aI'. n. S:i, de G de fevereiro de 18ôfJ, que nenhuma antinomia existe entre os avisos acima. d<J 31 de maio de
1864 c 21 cl jnneiro d 1867; porquanto no primeiro trnta· c do
perdão do offelldido miseraI' I, cuja cansa, independente de representa ão sua.. fôra intentada I elo promotor.
.. Nc..ta hypothe e tem eHe. como está decidido, o direito de impôr
silencio á j u tiça publica, quanto aos crimes partieu1t1l'es, na fórUla
deste art. 6'7.

IOI
:-':0 ,wiso de 18m, pOi'úm, trat:l-S~ do caso em que o ::rtt'~ndido. depois ue ter representuuo sobro u i'L1pos ibilid:lde de perseguir em
juizo (). eu oEfensor, e obtida a intervenção do promotol', pretende
emb:ll'açar a ac~ão publica, interpondo O seu peruào.
(277) O de embargador Mende ·da Cunha, em suas Obscl'vacõcs
ao codigo do proces o. opina no, en tirlo de q ue, nos terlllOS da lêi. a
competcncia do promotor para accusar as odensas feitas á pessoas
em que concorrão as circumstancias mencionada neste artiO'o, é
:lbsoluta e iudependente d:t vontade do ojfeuui,lo.
o
O oJficio do promotor, diz elle, é recla.mado por uma neces"idade, geralmente, entida, u não de\'e ce sal' pela simples de istcncia
ou perdão do ofi'endido.
. A sociedade participa directamente das offensas feitas a uma
pe. soa miser:l\'cl, CJ. ue e acha na condições do art. 7:3 do uodigo do
processo, a fJlwUe'ltl. por maisde um titulo, am0r e protecçrlOespecial
c a. offen. as feitas à o iedade não podem ficar inpunes, :lO arbítrio
de Ulll do.. eus membros, fàs e Oli não fôsse elle o paciente individual da injuria.
Não sendo admissivel a queixa, por incompetencia de quem a
tiver apre entado, receberá O jniz a petição como denuncia, se fOr
casO dollu.
Nft Gazeta dos Tribunaes dc março de 1874, p:lg. 369, se dá desenvolvimento a e te re 'peito; bem uomo no Direito, de janeiro de 1874.
contm a opiniãO do ,'r. Mendes dlt Cunha.
(2'1'1 a) 24 edição.- quando a cle. isten~ia é na formaçáo da culpa.
,erájulgada Tle1:L 'lutol'ldade, que orguO! UI' O proce so; se. pO/'ém,
sobrevier ao depois. se observ'll'á o que para O lançamento dispõe o
art. 3:!S do reg. II. 120, de 31 de janeiro de 1842. Av. n. 'io, de 2 de
março de 1 '7-t quc contém muita lucidez.
(2T1 b) 24 edição.- Q pei-dão do ofl'endido legalmente \"Crifieado
em juizo, previne a acção, e, mesmo depol' da sentença, exime os
réos da pcnll em que incol'1'cráo; mesmo nos ca os em que o promotor pl'omove a formação da culpa e accusa, endo aq uelle mi. ~ra'·el. excepção feita 110;; crime. em que tiver lUg'ur a :lCcusaçào
por parte da ju. tiça. Jú. dis. emo que não é esta doutrina aceitavel, segundo nos parece. (Deci üe no Direito, 5" vol., pago 22'7.)
(217 c) 2' edição.- O perdão rio olfendido nos crime particulare e inaliancaveis. e ainda mesmo que a queixa tenha ,'ido intentada pai' promotor ex-vi do art. 73 do cod. do proc. crim .• não dá
llwal' á im po ição ue pena. Ac. da reI. da Fortaleza de 22 de setemb/o do 1 10. (12 vaI. do Direito. pago 551.)

C.

CRIM.

20

163

PARTE II
Dos crimes publicos (278-278 a)

TITULO I
Dos cri1ues contra a existencia po1itlca do iJnperio (279)

CAPITULO I
DOS CRIMES CONTRA A I"DEPENDEr-CIA, INTEGRIDA.DE, E DIGNIDADE DA NAÇÃO

Art. 68. Tentar dil'ectamente e por factos destruir a
independencia 011 a integridade do imperio. (279 a 279 b - 280)
(218) A lei de 6 de junho de ]831, revogada pelo art. 30 da lei de
1 de setembro de 1860, n. 1,090, dizia: que os juizes que não proce-

dessem com a diligencia nece~saria em indagar dos implicados nos
crimes publicas. serião reput.ados complices.
(218 a) Ná legislação romanft se cl~amava crimes publicas aquelIa. cuja repressão interessava ao povo inteiro, e podião ser perseguidos por qualquer cidadão. (Dig. et!nstil., depublic. jud.) i e crimes privados os que lesavão só mente aos individuas, unicos
apt.os a perscguil-os.
(D i&,.. de pn-v. delic., de fnrtis.)
ASSllTI, os crimes se dividião em ordinarios, cuja pena era fixa,
e om extraordinarios, puni veis ao arbitrio do juiz. (Dig. de publico
jud., de p(J)nisl; em crimes capitaes, punidos com a morte, a deportação ou o trabalho das minas; e em crimes não capitaes, passiveis
só mente ele tlma pena inferior (·inst., de publico jud.)
(A. ttlorin, Reperlol'io do dil'eUo criminal.)
(219) A lei n. 631, ele 18 de setembro de 1851. trata da punição
que se eleve infligir, em tem po de guerra externa, por exemplo, aos
espiões. aos que tentarem'seduzir as pracas de primeira linha, "'uarda
nacional, aos que atacarem as sentineIJa", aos que desertarem. etc..
Pela sua especialidade, deixo de transcreveI-a. podendo-se rf
correr á dita lei, q uanelo se fizer mister a punição do. que ne~
incorrem. TI: deixo as. im de f,Lzer o calculo das penas, o que <Jra
facil, quando houver disto necessidade.
(A lei citada foi mandada executar na provincia do Rio.... rande
do Sul por dec. ele 1 de outubro de 1851 i e pelo de 12 de~unho de
1852 determinou-se para que cessassem os effeitos daqufÜ e .)
d
Vide uma boa critica á lei n. 631, á pago 7 do 12 voI. o
Direito.
/
(219 a) Nota 307, ·para? caso deste art. até 78.
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1219 b) Combinae comos arts. 75 - 87 do cod. pennl francez, moqificado pela lei de 10 de junho de 1 5::3, e art. 104 do cad. penal belga.
O crime desta natureza tem um caracter todo especial.
Nos crimes ordinarios, a lei só pune a execução e a tentativa; mas
aqui, se a lci quizes, e esperar antes de ferir pela execução ou simples
tentativa, seria, muitns veze , impotente para sal\-ar o estado; por
que Ullla tentatiya feliz tornaria impossivel a repre . ão.
O perigo dos actos tendentes ao tran..tol'Oo da ordem publica,
é grandc, e o dever da propria con-ervação impõe ,i. sociedade a le! de
exerceI-o contra os autores desses actos o seu dever de le;jltllna
defesa, criminanrlo-os e puuindo-o , f]uando mesmo con tituão apenas um começo de execução, comtanto que sejão elles de natureza a
induzir-Rc com certa probabilidade.
Os actos internos, o p n amento. o projecto, a resolu\iãO d" COIllmettel' Uill crime, escapã cm toelo os C<lSOS á acção d,tjustiçn. social;
porque, só em reservnda ao.- impe,'n.dol'c, romano, a punição da
'imples vontade rle cOlTlmettcr um crime de le.-a-magest,tclc e feril-it
com fi pena elo crime consummado :
Eadem severitrtle 'Volltntatm~ ,'celel'is, 1J1W efíect Ibm, pll niri jnra 'Voluel'lLnl
Mas entre a resolução dc tcnt:1.l' contra a. existcncia do corpo hOcial e- a tentativa, pode-se distinguir trez gráos intermcdiarios:
A proposição feita e Hão accita. de forma.r Ilma con. pint~ão ;
A onspiração;
Os acto, materiaes tenclentes n. preparar a execução do crime.
A proposição não aceita" eliz Damon, cle unIa con.-piração contra
a con::;tituição ou e.-t,abe!eciment.o politico, é o f.lonllo de uma má. paixão, a esperança de um faccioso, o proposito d!~ um de contente, uma
provocação dis uaelida pela. pl'imeira recusa, tal,·ez.
A conspiração expõe o estado a um incalculavel pel'iO'o. Elhl é nüo
sómentll um facto mais perigoso, ma.. é ainda um facto po, itivo. mais
material e de caracter mni. determinado rio que a simples proQostu.
A conspiração, em t\u vida. não. eO'uida de a.cto. pl'eparatorio",
não é senão um facto incerto, não podendo a lei indicar as circum. tancias que cle,em :l~ompanha.l-a, para que a. resolução crimino,a
elos accnsados seja evidente; mas a consciencia esclarecida do jur'y
o decidirá.
Quanto aos actos materiaes, tendentes a prep':l'ar a execução de
um crime de tal natureza, o poder tem o dil'el~o e Odever de puni l-os.
No entanto, não se deve esquecer que O actos simples.nente pl'eparato rios não têm uma relacão immediata e directa com a I'e uluc:üo
criminosa, e que não são, quasi sempre, actos de duplo sentido, factos
que admittem uma applicaçf10 difl'erente, não revl:1ando, por con1eguinte, com certeza, a culpabilidade dos seus autores. .
.. A lei não deve consideml-os como crimes. seni\O C[unnclo se
"~ão n outros factos, que dão a. esses actos preparatorios um caract ó determinado.
íl.8Ü) A. lei n. 3.615, de 4 de agoRto de 1875, providencia sobre o proce~so Li ulgarnento de crimes que fõrem commettidos em paiz estmngeno cG"tnt o Brazil e os brazileil'os.
SeO'undo 1)01' .,O'ra'!H
de Deos e unanime
acclamacão
elo DolO l?edro
, b ' t
"
.
•
f S povos, '-1Ilperador constitucional e defensor perpetuo do Brazil,
a.z,emos sabe, a todos ns nossos subditos que a. a sembléa geralleo'islatlva decretou e nós queremos a lei seguinte:
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Art. 1.0 Poderão ser processados, ainda que ausentes do imperio,
e julgados C[uando J'ôrem presentes, Ol11)or terem regres:oado espontaueamente, ou pOl' extn clição consegllidn para esse fitn, os brazilei1'0. que, em p:lÍz e, tl'angeiro, perpetrarem algum dos crimes previstos
pelo Codigo Criminal.
~ L° Contra a indepenclencia, integridada e dio'nid,~de da nação
(arts, 68 a '78:,
~ 2.° Contra a con titui"ão do imperi
e fórma de gO\'erno
(art '. 5 e 8u).
~ 3.° Contra o chefe do governo (arts. 81 e 89),
~ 4.° l\Io da faJ. a e falsificação de titulos Pllblico. ou bilhetes de
banco autori.'ado pelo g-oYl~l'no.
Art.2.0 i. Llispo:"i)lO u a.rtigo :mtecerlent poderá ter exccução
no que fór ,tpplicavcl em reli1ção ;IOS estrilng-eiros que perpetmrem,
fóra do im pcrio, q uillrjlu'r do,: referido.' crime.'; q unnrlo veuhão ao
territol'io 1;l.razileiro, ou e:"ponbneamentc, ou por extradição obtida
11ara e ·.'e fim.
Art. 3.° Serão tamb m proce:"s:lllos e julg<l,lo,:, quando ao imperio vierem cspontaneamellte, os brazileiro.' rjlU' em paiz cstrangl:iro
perpetrarem contra brilzil 'iros Oll cstrang'(lÍro' os crimes ue faisiclade,
pe1'jurio, e teJ1iouato ou r]ualqnc1' crime. illafil1i1c:\vel, uma YBZ que
preceda qm:íxa ou denuncia, no. termos das leis do impel'io.
Art. ,.1,.0 No sobredito!> l1S05 a. pen11!> applica"ri.' i=<erüO a' das
leis criminae brazileira.·.
Art. -.0 O. cstr:lDg'tlil'OS rlue em paiz c, trangeiro pel'petrnrem
contm os brllzileiros algllm dos rime!> referido.' no art. :3° e vierem ao
imporia, ou serilo entregue!> por extradig:lO, s nc11) reclamndO
ou
expulso do tel'l'itol'io brnzileiro ou t uIJid0.' e'Jllformc '1 lei Urnzi!e.ira,
Para esl'} ultimo ca, 0, porém, é nece:"sario llle p(eced'a qneix.a ou
denuncia, e que <l' lei!> do paiz cio delinquente t!stabele)iO pllllição
em caso semelhunte cf)otra estrangeiros.
Ar&. n." E' autorisado o governo p;\r;1., eo reguln.men&o que del' a
e. ta lei, e.'tabele el' a competcneia do!> tribllllaes e fúnna do processo
do. cl'imes com mcttido.' elO paiz e. t,ran~eiro . .E' Olltro.jm a u torisado
para reg-ular ffiurliante reciprocidade:
~ Lo A acrluisiçà c10 c rpo d clelicto ou provas existente. nos
paizes estrangeit'Os, e o modo como devem er ellaR proeessndas ou
ratificada:".
~ 2,0 A ex.ecução ria' sentença, civei.' rl
tl'ibunnc. estrangeiro_o
~ 3.° O julgamento do crimes p;JrpcLmrlo a. borcl de navios bra.zileiros no alto mar, ou nas aguas territoriap. ou porto.' e trangei1'0', onde fôr ndmittido ess direito,
~ 4.° O julgamento de crimes cOl11Jl1ettido a bOl'do de navios estran~eiroR cOlltrn pe~s as não p r~eneentes á t!'ipoln~rlo, ou me 'mo
con tra pes oas d'L 1.ri pola. ão, no caso de infl'acç1i.o d'L 110licia LI porto
Oll agua' territol'Íae, , ou de' reflui 'i ~ão, ou de accorJo om a re pectiva autoridade e~tnlngeira.
.
Ar&. 7.° As disposições dcstfL lei não impeLl Jll o wo da acção
civeL que póde ser intentada para ati.. fação lo damno resultante de
qualf[llel' delicto cOlUluettitl em paiz tl'tranO'"iro, por qualquer indiviclllO nacional ou cstnmgeiro rcsidente no impu rio.
Ar&. 8. ° Não só n1i.o se im porá pena alguma, 1l1aS nem mef'mo terá
lugar o proces, o e j ulgl,mento determinado por esta lei contra ind iviQ

,
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Penas-de prisão com trabalho por CInco a qmnze
annos. (280 a)
Se o c.rime se consummar.
Penas -- de prisão perpetua com trabalho no gráo- maximo, prisão com trabalho por vinte annos no médio, e
por dez no minimo. (281)
duas, que, em paiz estrangeiro, já tiverem sirlo absolvidos, punidos ou
perdoa los pelo mesmo crime. Ces. ará. tambem o procedimento. ainda
q lUmuo começado, logo que se reconheqa que O crime ou pena está
pre. cripta, segundo a lei mais favoravel, ou do Brazil ou do e tado
estl'1\ll~eiro III que ellc podia ser punid
Art. 9.· Ficão r \-o:,"a,las as di po iqõ s em contrario.
Mandamos. portanto, a toda. as autOl'ichdes, a. quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer que a cUlllprüo e fação
cumnrir e gual"llar tão inteiramente como nelln. e contém
O secretario de estado dos negocio da ju. tiça a faça imprimir,
publicar e correr.
Dada no palacio do Rio de Janeiro, aos quatro dias do mez de agosto de ]815, f>·t· dR independencia e do imperio.
IMPERADOE.- Com a rubrica e guarda.- Diogo Vclho Gavalcanli
de 11 lbIlQllcrf[/lC.
Chancellaria-mór do i mperi'J. - Diogo relho Gavalcullti dc 11 lbltqllerqnc.
(280 a) As penaljelades que o codigo e tabelece são de maxi mo e

°

minimo, sendo o mé-dio que fiea entre o maximo e o minimo, e por
entre os dois extremos dados, segundo o art. 63 deste
codlg"o.
E para maior clareza, vão 0alculados os trez gráos no crime:
"Neste artigo, a pena é:
No maximo -15 annos de prisão com trabalho.
'Iédto -]0 annns, idem.
l\Iinimo - fi annos, idem.
Aos com plices, se o unde> o art. 35 de.·te cad igo :
lIaxiJno - 10 annos [le prisão com trabalho.
Médio - Ganno.. lJ 8 mezes, idem.
Minimo-3:1nnose4m :llS, idem.
lleduzin-Iq-se :i pri:ão simp:e., na fónn:l do art. 49 deste mesmo
codigo:
Maximo - 1'1 annos e 6 meze. de pri. ão simple>:.
Médio - n anno. e 8 mezes de prisão simple,.
~iinilDO -;) anilaS e 10 mezp.s de prisão simple"
As pen:\ pnrn os complices. com relH.çãO ao art. 49, llitaclo:
l\Iaxirno -11 annos e 8 mczef' de prisão simple...
Médio - '1 ftllnoS, 9 meZes e ]Ol(lias, idem.
Minimo - 3 annos, 10 me:les e 20 dias. idem.
(281) l\Iaximo - prisão J?erpetLla com trabalho.
:i\Iérlio - 20 annos ele pl'lsão com trabalho.
~1inimo - 10 annos de prisão com trabalho.
con~eg\linte
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Art. 69. Provocar directamente e por factos uma nação
estrangeira a declarar a guerra ao imperio, se tal declaração se verifical' e se seguir a guerra. (281 a)
Penas-de prisão com trabalho POl' seis a dezoito annos. (282)
De conformidade com o flrt. 49 deste codigo:
Maximo - pri. ão perpetua simples.
Médio - 23 annos e 4 mezes de Vri. ão simples.
"Minimo - 11 annos e.8 mez.es de prL ão imple..
Aos complices, segundo o art. 35 de tc codigo :
Maximo - 20 annos de pri ão com trabalho.
Médio -13 annos e 4 mezes de pri ão com trabalho.
Minimo - ti annos e 8 mezes de pl'lsão com trabalho.
De conformidade com o art. 49 do codigo :
Maximo - 23 annos e 4 mezes de prisão ·imples.
Médio - 15 annos, 6 meze e 20 dias de pri ão . imples.
Minimo -7 annos, 9 mezes e 10 dias dd llrisão simples.
(281 a) 2' edição.- Combinae com o art. 11-1 lia cad. penal belga
e 76 do cad. penal francez.
Halls dIZ: em nenhuma; parte da legi. lação penal se apresentão tantas difficuldades como na relati va ao crimes l:ontra a seguranca do estado.
·POI· um lado, O legislador encarregado de proteger a ordem
social tem o dever de ferir es es crimes com uma pena severa, ainda
que, pela mór pane, elles não consi tão senão em facto ~ill1plesmente
preparatorio . não precisando, iIluito entre elles, de actos exteriore
e materiaes para a sua consummação.
Por outro lado. é impossivel a definição pracisa desse. crime..
Amparando-se desses factos, diz Rossi : o legü;lador é constrangido a col1ocar- e em um terreno e c01'l'egadiço.
A j ustica então se rodeia de tan tos perigos e e en treO'a a tae
azares, que; com difliculdade se lhe reconhece essa calma. essa gravidade, essa prudencia, que a di tinguem da paixão e viol(}ncia politica.
(282) Maximo - 1 annos de prisão com trabalho.
Médio -12 annos de prisão com trabalho.
Minimo - 6 annos ele prisão com trabalho.
De conformidade com o art. 49 deste codigo :
Maximo - 21 annos de prisão simples.
Médio -14 annos de pl'lsão simples.
Minimo - 7 annos de prisão simples.
Ao. criminosos por tentativa ou complicidade :
Arts. 34 e 35 deste codigo.
Maximo - 12 annos de prisão com trabalho.
Médio - 8 annos de prisão com trabalho.
Minimo - 4 annos de prisão com trabalho.
De conformidade com o art. 49 :
Maximo - 14 annos de prisão simples.
Médio - 9 annos e 4 mezes de prisão simples.
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Se da provocacão
se não seo'uir
a declaracão
da t:>O'uelTa '
•
o
•
ou se esta., posto que declarada, se não verificar, ficando
a nação sem damno ou prejuizo.
Penas-de prisão com trabalho por dois a seis anno..
(283)
Se para não se verificar a g'uel'l'a, declo rada e::r. consequencia da provocação, fõr preciso algutü sacrificio da
nação em prejuizo da sua integl'idade, dignidade ou interesses.
Penas-de priSão com trabalho pOL' trez a doze annos.
(284)
1linimo - 4 anno.· e 8 meze::; de prisão simples.
Aos que são complices na tentativa:
Maximo - 8 annos de prisão com trabalho.
Médio - 5 anuos e 4 mezes de pri ão com trabalho.
Minimo - 2 aunos c 8 ll1e~es de pri ão com trabalho,
De conformidade com o art. 49 :
Maximo - 9 anuas c 4 mezes de prisão simples.
Médio - 6 aunos, 2 mezes e 20 lias de pri 'flO imple.
~jnimo - 3 annos, 1 illez e lO dias de pri ão simples.
(Vide nota :mO.)
(283) Maximo - 6 auno . de pri. i'io com trabalho.
~rédio - J annos de pri~ão com trabalho.
l\linimo - 2 annos le pri ão com trabalho.
De conformidade com o al't. 49 .
i\fnximo -'I annos de prisão simple~.
Médio -4 annos c 8 meZ<lS de pri~âO. imples.
l\linimo - 2 nnnos e 4 me~es de prisão simples.
Ao criminoso, por tentativa. ou com plicidade, :lrt'. 34 e 35 :
Maximo - 4 annos de prisão com trabalho.
Médio - :2 annos e 8 mezes de prisão com trabalho.
Minimo - 1 anno e 4 mezes de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 :
Maximo - 4 aUDOS c 8 meles de prisão sim pIe .
"Médio - 3 annos, 1 mez e 10 dias de prisão simples.
i\linimo -1 anno, 6 meles e 20 dias de prisão sim pIe...
Ao que ão complices na tentativa:
l1axirno - 2 annos e 8 mezes ele prisão com trabalho.
Médio - 1 anuo, 9 meze e lO dias de prisão com trabalho.
1linimo - 10 meles e 20 dias de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 :
l\1nximo - 3 annos, 1 mez e 10 dias de prisão simples.
Médio - 2 annos, 26 dias e 2/3 de pri ão simples.
l\1inimo -1 anno, 13 dias c 1/3 de prisão. imples.
(284) Maximo - 12 ",nno. de prisão com tl'aballlO.
Médio - 7 annos e 6 mezes de prisão com trabalho.
l\1inimo - 3 annos ele prisão com trabalho.
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Art. 70. Tomar armas, o que fôr cidadão brazileiro,
contra o imperio, debaixo de bandeiras inimigas. (284 a)
Penas-de prisão com trabalho por seis ti. qua,t\,H'ze
annos. (285)
Com referencia ao art. 49 :
Maximo - 14 annos de prisão simples.
Médio - 8 annos e 9 mezes de prisão simples.
Minimo - 3 annos e 6 mezes de prisão simples.
Aos criminosos por tentativa ou complicidnde:
Maximo - 8 auno de prisão com trabalho.
Médio - 5 annOl> de prisão com trabalho.
Minimo - 2 annos de prisão com trabalho.
De conformidade com o art. 49:
Maximo - 9 annos e 4, mezes de prisão simples.
Médio - 5 annos e 10 mezes de prisão simples.
Minimo - 2 annos c 4 mezes de prisão sim pIes.
Ans complices na tenLativa :
Maximo - 5 annos e 4 mezes de prisão com trablllh<r.
Médio - 3 annos e 4 mezes de prisão com trabalho.
Minimo - 1 anno e 4 mezes de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 :
MalÚmo - 6 annos, 2 mezes e 20 dias de prisão simples.
Médio - 3 annos, 10 mezes e 20 dias de prisão simples.
Minimo -1 anno, 6 mezes e 20 dias de prisão simples.
(284 a) ata 291 a.
(285) Ào autor:
Maximo - 14 annos de :(lrisão com trabalho.
Médio - 10 annos de pl'lsão com trabalho.
Minimo - 6 annos de prisão com trabalho.
Com referencia ao art.49 :
Maximo -]6 annos e 4 mezes de prisão simples.
Médio -11 annos e 8 mezes de prisão simples.
Minimo - '7 annos de prisão simples.
As penas de complicidade e tentativa são:
Maximo - 9 annos e 4 mezes de prisão com tl'llbalho.
Médio - 6 annos e 8 mezes de pnsão com trabalho.
Minimo - 4 annos <1e prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 40 :
Maximo - 10 annos, 10 I ezcs e 20 dias de prisão simples.
Médio - '7 annos, 9 mezes e 10 dias de pri lia simple8.
Minimo - 4 annos e 8 mezes de pri -ão simples.
Havendo complicidnde na tentativa:
.
Maximo - Gannos, 2 mezes e 2.0 dias de prisão com trabalho.
MMio - 4 annos, 5 mezes e]O dias de prisão com trabalho.
lIinimo - 2 annos e 8 rnezes de prisão com trabalho.
De conformidade com o art. 49 :
C. CRIM.
21
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.Art. 71. Auxiliar algnma nação lmmig'a a fazer a
guerl'á ou il. commettel' hostilidade contl'a o imperio, fol'riecendo-lhe g'ente, al'mas, dinheiro, munições ou embarcações. (285 a - 285 b)
Penas - de prisão pel'petua com tl'abaluo no gráo maximo, por quinze annos no médio, e pOl' oito no minimo, (286)
Art. 72. Entl'etel' com uma nação lllllnig'a, ou com
seus agentes, intelligeneias pOl' que se 1Le communique
o estado de forças do impel'io, sens recUl'SOS e planos, ou
Mll.xlmo - 7 annos, 8 mezes, 3 dias e 1/3 de prisão simples.
:Médio - ;) annos, 2 mezes. ti diiLs e 2/3 de prisão simples.
Minimo - 3 annos, 1 mez e 10 dias ele prisão simples.
(Vide notas 280 e 291 a.)
(285 a) Nota 291 a.
(285 b) 2 4 edição.- Arts. '7'7 do cad. penal fl'ancez, e 115 do codigo
penal belga.
Os termos deste artigo são mais preciso , como se demanda em
mnteria criminal, e não tão vagos como os artigos citados dos dois
codigos estrangeiros.
.
(286) A.utor .
Maximo - prisão perpetufl. com trabalho.
Médio - 15 annos de prisão com tralJalho.
Minimo - 8 a.nnos ele prisão com trabalho.
Segundo o art. 49 :
Maximo - prisão perpetua sem trabalho.
Médio -17 annos e 6 mezes dc prisão simples.
Minimo - 9 annos e 4 mezes de prisão simples.
Ao criminoso por tentativa ou complicidnde :
Maximo - 20 annos de pri. ão com trabalho.
Médio - lO annos de prisãO com trabalho.
Minimo - 5 annos e 4 mezes de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 4ü :
Maximo - 23 annos e 4 mezes de pl'Ísão ~im pIes.
Médio -11 annos e 8 mezes de pri ão . imples.
Minimo - 6 anntlS, 2 mczes e 20 dias de pri.-ão simples.
Havendo complicidade na tcutati a:
Maximo - 13 annos e 4 mezes de prisl10 com trabalho.
Médio - ti anuas e 8 mezes de prisão com trabalho.
Minimo -;) annos, 6 mezes c :GO dias de prisão com trabalho.
Da conformidade com o art. 49 :
Maximo - 15 annos, ti mezes e 20 dia~ de prisão com trabalho.
Médio - '7 annos, \-J mezes e 10 dias de prisüo simple .
Minimo - 4 anuas, 1 mez, 23 dias e 1/3 de prisão simples,

(Vide notas 286 e ~91 a.)
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dar entrada e auxilo a espiões ou a soldados inimigos,
mandados a pesquizar as operações do imperio; conhecendo-os por taes. (286 a-286 b)
Penas - de lwisãO com tl'abalho pOl' vinte annos no
gl'áo maximo, por doze no médio e pOl' seis no minimo. (287)
Art. 73. Commettel' sem ordem ou alltorisação elo govemo hostilidades contr::J. os snbditos de outra nação, de
maneira. que se compl'Ometta. a paz ou provoquem as 1'epresalias, (287 a)
(286 a) Nota 291 a.
(I) ü b) 2' erlição.- Art. 11'1 do cad. penal belga, trata-se do tempo de guerra, de suo peno ão de armas, e mesmo que sendo a guerra
terminada sem um tratado que a tenha concluido. deixando as potencias respectivas em posi~ão de potencias inimigas.
(28'7) A LI tal' :
l\1nximo - 20 fInnos de prisão com trabalho.
Médio - 12 annos de pri 'ãa com ti-abnlho.
Minimo - (j annos de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 :
;\faximo - 26 anno e 4 mezes de prisão simples.
Médio - 14 annos de pri ão simple
Minimo - '7 annos de prisão simples.
Havendo tentativa ou complicidade :
Maximo - 13 annos e I[ mezes de prisão com trabalho.
Médio - 8 annos de prisão com trabalho.
rin imo - 4 annos de prisão com trabalho .
.3egundo o ::trt. 4\) :
Maximo -15 annos, 6 mezes e 20 dias de prisão simples.
Médio - 9 annos e mezes de prisão simples.
Minimo - 4 annos e 8 mezes de prj ão simples.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 8 annos, lO mezes e 20 dia de prisão com trabalho.
Médio - 5 anno e 4 mezes de prisão com trabalho.
Minimo - 2 annos e 8 mezes de prisão com trabalho.
Conforme o art. 49 :
1úaximo -10 annos, 4 mezes, 13 dias e 1/3 de prisão simples.
Médio - 6 anno ,2 meze. o 20 dia de pri!'<ão simples.
Mini mo - 3 annos, 1 lDez e 10 dias de prisão simples.
(Vide notas _ I ) O e 291 a.)
a) 2' cdição.- Este al·tigo é inexcquive1 no estado actual da
ação moderna.
O facto póde dar lugar a explicações: Jilas ao pon~o de compro·
metter a paz da nação não parece crIveI.
. . (28'7

CIVlli
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Penas - de prisão com trabalho por um a doze
annos. (288)
Se por tal procedimento alg'um bl'azileiro soffl'el' algum
mal, será o réo considerado autor delle, e punido com as
pena.s correspondentes, além da sobredita. (288 a)
Art. 74. Violar tratados legitimamente feitos com as
nações estrang·eiras.
Penas - de prisão por um a seis annos. (289)
Combinae com os arts. 840 do cad. penal francez e 123 do belga.
(2PS) Autor :.
Maximo - 12 annos de prisão com trabalho.
Médio - 6 annos e 6 mezes de pri!'iãO com trabalho.
Minimo -1 anno de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 :
I\1:aximo - 14 anDaS de prisão simples.
Médio - '1 annos e '1 mezes de prisãO. simples.
Mínimo - 1 anno e 2 mezes de prisão simples.
Quando ha tentativa ou complicidacle:
Maximo - S annos de prisão com trabalho.
Médio -.{ annos e 4 mezes de prisão com trabalho.
Mínimo - S mezes de prisão com trabalho.
Com relacão ao ll.rt 49:
Ml1ximo .:. 9 annos e 4 mezes de pri,ão simple~.
Médio-5 annos e 20 dias de prisão simples.
Minimo - 9 mezes e 10 dias de prisão simples.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 5 annos e 4 mezes de prisão com trrrbalho.
Médio - 2 Il.nnos, 10 mezes e 20 dias de prisão com trabalho.
Minimo - 5 mezes e 10 dias de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49:
.
Maximo - 6 annos, 2 mezes e 20 dias de prisão simple~.
Médio - 3 annos, 4 mezes, 13 dias e 1/3 de prisão simples.
~ipiplO - 6 mezes, 6 dias e 2f3 de prisão simples.
(Vide notas 280 e 291 a.)
(288 a) Nota 291 a.
(289) A.utor :
Max.imo - 6 annos de prisãO simples.
Médio - ~ annos e 6 mezes de p1'lsiio simples.
Millimo· - 1 anno de prisão simples.
Havendo tentativa ou complicidade:
Maximo - 4. annos de prisão simr>les.
Médio - '2 R.nnos e 4 mezes de pnsão simples.
Miriin\o - 8 mezes de prisão Simples.
Complicidade Dl!- tentativa:
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Ad. 75. Violar a immunidade dos embàixadores ou
ministros estrangeiros.
Penas - de prisão por dois a dezeseis mezes. (2Ç)O)
Ad. 76. Entl'ogar de f,lctO qualquor porção Llc territorio do imperio, ou que eUe tenha oe npado, ou quaesquer
objectos que lhe pertenção, ou de qne esteja na posse, aO
inimigo interno ou a qualquer nação estrangeira, tendo
meios de defesa.
Penas - de prisão com trabalho por dois a dezoito annos. (291, 291 a)
Maximo - 2 annos e 8 mezes de prisão imples.
Médio - 1 :lnno. 6 mezes e 20 dia. de prisão simples.
Minimo - 5 mezes e 10 ,lias de pri ão simple..
(Vide nota 280.)
(290) Autor:
:Maximo - 16 mezes de prisüo simples.
Médio - 9 mezes de prisão ~imples.
Minimo - 2 meze de pl"i~ão simples.
Havendo tentativa, ou comnlicida..le:
Max imo - 10 mezes e 20 dia', ele 1JrisãO imples.
Médio - 6 mezes de pri. ão simp es.
egundo o art. 2° § 2°, deste codigo, não é punida a ten ta.ti 'ia no
minimo.
Havendo eomplicidade na tentativa:
MaxiIDo -'1mezes. ~l dia. 1/3 de pri ão simples.
Médio - 4 IDezes de pri. ão silllples.
Em vista do art. 2°, ~ 2°, dest@ codigo, a tentativa não é punida no
minimo.
(Vide nota 280.)
(291) Autor:
Maximo -18 anDaS de pri ão com trabalho.
Médio -10 anuas de pri. ão com trabalho.
Minimo - 2 annos de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 ;
Maximo - 21 annos de prisão simples.
Médio -11 :lllnos e8 mezes de pri ão simple.,
~linimo-2auno e-! lU'>ze rle prisão simple .
Havend0 tentativa ou compliciuacle :
Maximo -12 anuas de prisão com trabalho.
Médio - 6 anno. e 8 mezes de prisão com trabalho.
Minimo - 1 anno e 4 meze. de prisão com trabalho.
Segundo o art. 49 :
Maximo -14 annos de pri. ão simples ..
Médio -1 annos, 9 mezes e 10 dias de prisão simples.
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Art. 77. Comprometter em qualquer tratado ou convenção a honra, dignidade, fé 011 interesses nacionaes.
Penas - de prisão por dois a doze annos. (292)
Art. 78. Entrar jmisdiccionalmente em paiz estrangeiro em autoridade legitima.
Penas - de prisão por seis mezes a quatro annos. (293)
Minimo - 1 anno, 6 mezes e 20 dias de prisão simples.
Havendo eomplieidade na tentativa:
Maximo - 8 annos de prisão com trabalho.
Médio - 4 annOs, 5 mp,zes e 10 dias de prisão com trabalho.
Minimo - lO mezes e 20 dias de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 :
Maximo - 9 annos e 4 mezes de prisão ~imples.
Médio - 5 annos, 2 mezes, 6 dias e 2/3 de pri fio simples.
Minimo -1 anno, 13 dia~ e ]/3 de prisão simples.
(291 a) Os crimes de que tratão os ~~ 10. 2", 3 0 e '10 da lei n. 631. .de
18 de setembro de] 51, ao art. lo, uem como o:l te artigo (1015 antel'lores, 70, 71, 72 e '13, quando cornmettido por pai~:lTIos, . erão processados e julgados na fórma da lei n. 562, de 2 ele julho de 1850. Sendo,
-porém, commettidos por militares, serão estes julg:ldos pelos conselhos de guel'1'a e punidos com as penas e tabelecidas pela lei n. 631, e
pelo coeligo criminal, se as não houver especiaes nos regulamentos
e leis militares.
(Art. lo, § 50. da lei citada n. 631, de 18 ele setembro de 1851.)
(Vide nota 280.)
(292) Autor:
Max imo - 12 annos de prisão simples.
Médio - '7 annos de prisão sim pIes,
Minimo - 2 annos de prisão simple .
Havendo tentativa ou compliciUade:
Maximo - 8 annos de prisão simples.
Médio - 4 annos e 8 mezes de prisão simples.
11inirno - 1 anno e 4 mezes de prisão simples.
Complicidade na tentativa:
Maximo - 5 :wnol'; e 4 mezes de prisão simple~.
Médio - 3 annos, lmez e 10 dias de prisão simples.
Minimo -- 10 meles e 20 dias ele prisão simples.
(Vide nota 280.)
(293) Autor:
Maximo - 4 annos de prisão simples.
Médio - 2 anno. e 3 mezes de prisãO sim pJes.
Minimo - 6 mezes de prisão simples.
Havendo tentativa ou complicidade :
Maximo - 2 annos e 8 mezes de prisão simples.
Médio - 1 anno e 6 mezes de prisão simples.
Minimo - 4 mezes de prisão simples.
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Art. 79. Reconhecer, o que fôr cidadão brazileiro, superior fóra do impor'io, pr'estando-lhe effectiva obediencia.
(294)
Penas-de pr'isão por quatro a dezeseis mezes. (295)
Art. 80. Se este crime fôr commettido por corporação,
será esta dissolvida; e se os seus membros se tornarem a
reunir' debaixo da mesma ou di versa deno millacào com a
.
mesma ou diver, as regras.
Penas - aos chefes, de prisãO por dois a oito annas; aos
outros membros, de prisão por oito mezes a trez annos. (29ô)
Complicidade na tentativa:
Maximo - I anno. 9 meze c 10 dias de prisão imples.
Mé,lio - 1 anno de pri"ão sim pie;:.
Minimo - 2 mezcs e 20 dias de prisão sim pIe..
(Vide nota 2"0.)
(29-1) O decreto de 1 de ago, to ele 1 32 declarou que por eno se
escreveu neste aI'tigo - o que foi cidadão bruzilcÍl'o - devendo ser e
estando no original- o que fôl' cidadão bruzileÍl'o.
í295) Maximo - 16 anno de pl'i'<i:io ' imple..
Médio - 10 annos de pri ão simples.
:tIlinimo - 4 annos de pri ão . imples.
Havendo tentativa ou complicidade :
Maxi!llo - 10 annos e 20 dias de prisão.
Médio - 6 anno e ....Odias de prisão.
Minimo -1 anno e 20 dias de prisão.
Complicidade na tentativa:
:tIlaximo - 6 anno .8 mezes, 13 dias e ]/3 de pri ão ;;imples.
Médio - 4 anno , 13 dias e lI' (le pri ão imples.
Mini mo - 8 mezes, 13 dia e 1/3 de prisão sim pIe .
(Em alguu codigos temos vi to em lugar da pena de 4 a 16
annos - as de 4 alO mezes.)
(2 6) Maximo annos de prisão simples.
Médio - 5 annos ell) pri .. ão simple .
:IIlinimo - 2 anllos de [risãO simples.
Havendo tentativa ou complicidacle :
Maximo - 5 annos c 4 meze de prisãO simple~.
Médio - 3 annos e ± meze dc prisão imples.
Minimo -1 anila e ± mezes ele prisão sim pIe"
Havendo complicielade na tentativa:
Maximo - :3 anno. , 6 mezes e 20 dias de prisão simples.
:Médio - 2 anuo. 2 mezes e 20 dias de prisão simples.
Minimo - 10 m zes e 2J dia. de prisão simples.
Aos autores (criminosos) quando fôrem membros da corporacão:
Maximo - 3 annos de pri~ão simple . .
•
Médio - 1 anno elO mezes de prisão simples.
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Art. 81. Recorrer á autoridade estrangeira, residente
denho ou fóra do impel'io, sem legitima licença, para impetrac;ão de graças e"pirituacs, distincçães ou privilegios
na jemrchia ecclesiastica., ou para autorisação de qualquer acto religioso.
Penas-de prisão por tl'ez a nove mezes. (297)
Art. 82. Exercitar pirataria, e este crime julgar-se-ha
commettido :
§ 1.0 Praticando no mal' qualquer acto de depredação ou
de violencia ou contra brazileiros ou contra estrangeiros
com quem o Brazil não 0.. teja em guerra.
§ 2.° Abusando da carta de cor. o, legitimamente concedida, para praticar hostilidades ou contra navios lJl'azilei1'05 ou de 0utl'as naçãe!: que não fõsse autorisado pam 10stilisar.
§ 3.° Apossando-se aJguem do navio de cuja equipagem
fizer parte, por meio ele fraude ou violencia contra o commandante.
§ 4.° Entreg'ando alguem aos piratas ou ao inimigo um
navio a cuja equipagem pertencer.
Minimo - 8 mezes de prisão simples.
Havendo tentativa ou eomplieidade, em relação á qualidade de
simples membros:
Maximo - 2 annos de prisão simples.
Médio - 1 anno, 2 mezes e 20 dias de prisão simples.
Mini mo - 5 mezes e 10 dias de prisão simples.
A.os que estiverem na hypothese anterior, sendo eompliees na
tentativa:
1IIaximo - 1 anno e 4 mezes de prisão simples.
MédiO - 9 mezes, 23 dias e 1/3 de prisão sim pies.
Minimo - 3 mezes, lB dias e 2/3 de prisão simples.
(29í) Maximo - 9 mezes de pl'isão simple3.
Médio - 6 mezes de prisi"lO simples.
Minimo - 3 mezes de prisão simples.
Havendo tentativa ou eomplieidade :
l\laxiffio - (j mezes de ~)risüu simples.
Médio - 4 mezes de prJs~o simples.
.
Minimo - (não é punida em vista do art. 2°, § 2°, deste eodigo.)
Aos eomplieesna tentativa:
l\1n.ximo - '1 mezes de prisão simples.
Médio - 2 mezes e 20 dias de pnsão simples.
Minimo - (não é punido pela razão dada no minimo anterior.)

§ 5." Oppondo-se alguem por ameaças ou po.r vi91encia
a que o commandante ou tripolação defenda o navio efP.
occasião de ser atacado por p~ratas ou pelo inimigo. (298)
Penas - de galés pe.rpetuas no gráo J.Jlaximo, de prisão
com trabalho por vinte annos no ,úédio, e por dez no miníma. (299)
§ 6." Aceitando carta de ~orso de um governo estrangeiro sem competente autonsação.
Penas - de prisão C01Y. trabalho pOl' dois a oito annos.
(300)
Art. 83. A mesma pena estabelecida nos ca:sos do artigo
antecedente, desde n. 1 até n. 5, se imporá:
(29 ) O estudo do Dr. Tilomuz Alves sobre o crime de pirataria e
publicado na Revi La Juridica de] fi , primeiro semestre, de pagos. 283
a 315. c para o ca o de ·te artigo e seguintes até 8,1, é muito curioso, e
a.inua uma. vcz vem revelnr o serviço que lia pre. tudo ti sciencia do
dircito criminal, com relação a e te codigo, o seu autor.
);os limites ue um simples aunotador, abu. ariamos se dessemos
ue. enyolvill1ento á. materia deste e outros n.rtig-o.. tendo POl' baBe a
opiniãO do illustrado eommentadür; restringimo-nos, por i 'to, em
chamar n. attencão ..obre O me. mo e ·tudo.
A lei francez,t de 10 de abril de 1825 servio de ba. e á doutrina deste
artigo e outros, qlle tem com elle relação,; e n. respeito consultll.e Achilles Morin. RcpcrLorio do Direito Cri/ninai. na palavra - piraLerie.
10 grão maximo - galés perpetuas.
No gráo méd io - 20 annos de prisão com trabalho.
No gráo minimo - 10 anno de prisão com trabalho.
(299) Vide a penalidades da nota -281- que aqui têm toda Q
applieação meno. no max.imo, que. nl1quelle .ca. o. é: de prisão perpetua com trabalho, [uanclo se trata da antona, e neste de galés perpetua , cuja applicaçllO tem lugar, alUda na hypotilese do urt. 49.
Aqui. porém, deve·se considerar a complicidade na tentativa. e
do modo seguinte:
1IIax.imo - ]3 :tunos e 4 mezcs de prif\ão com trubal ho.
lédio - 8 anuas, 10 mezes e 20 dia. de pl'i ão com trabalho.
Minimo - 4 anno. , 5 mezes c 10 tlias de prisão com trabalho.
Com referencia ao urt. .,lI) :
Max.imo -15 anno , 6 mezes e 20 dia de prisü0 simple...
\lédio - 10 anno .4 mezes, 13 dias e 1/3 de pri ·üo simples.
Minimo - 5 annos, 2 mezes. fi dias c '4/3 de pri ão .jmples.
Em virtude do f]ue se dispõe no art. 311 deste codigo, e do avo
de ü de agosto de 1850. já não se applica na côrte do imperio li. pena
cle galés tem pararias, sendo substitLl ida. pelo lUesmO tempo, pela, de
prisão com trabalho, visto achar-se fUllCciuno.ndo a penitencia.ria.
(300) Autor:

C. CRIM.
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. § 1.0 Aos estrangeiros que commetterem contra navios
brazileiros depl'edaçães ou violencias, não sendo em tempo de guerra, ou no tempo dolla. não sendo munidos com
carta de marca.
§ 2.° A todo o commandante de embarcação que commettel' hostilidades debaixo de bandeira diversa da do estado ele CJ.ue tiver carta. (301-302.)
Art. 54. Tambem Gommetterá crime de pirataria:
~ L" O que fizer parte da equipagem de qualquer embarcação que navegue armada, sem tel' passaporte, matricula de eqüipagem ou antro. documentos que provem a
logitimiclade da viagem.
Penas-ao commandalltc, ele prlr-ào com üabalho por
quatro a dezeseis annos (303); aos da equipagem, por
dois a oito annos. (304)
Maximo - 8 aDnos de prisão com trn.balho,
Médio ~ 5 annos de pri~ão com tl'abal ho.
l\linimo - 2 annos de prisão com trnbalho .
. Com referencia ao art. 49 :
Maximo - 9 alJDOS e 4 meze' de prisão simples.
Médio -;) annos elO mezes de prisão. impJes.
1I1inimo - 2 annos e 4 mezes de prisão simples.
Hlwendo tentatint ou complicidade :
Mnxirno - 5 annos e 4 mezes de prisão com trabnlho.
Médio -:3 annos e 4 mezes de prisão com tr~tLalho.
Minimo - 1 anno e 4 mezes de prisão com trabalho.
Sp.gundo o art. 49:
Maxill10 - li annos, 2 m"zes e 20 dias de pri. ão simples.
Médio - 3 l1nnos, 10 mezes e 20 dia de pri~ão simples.
~linimo - 1 anno, 6 mczes e 20 dias de prisüo si m pIe .
Havendo cOJnj)licídade 11:[ ientn.;iva:
Maximo - 3 ,{nuas, (j meze.. e 20 di;!.' de pri. fio (;Om trahalho.
Médio - 2 annos, ::l mezes c 20 dias de pri!"ilo com traballJo.
1\1inimo - 10 mczes e :<0 dias de prIsão COlO trabalho.
Com referencia no art 40:
Maximo - 4 annos, 1 mez, 23 din.s e 2/3 de prisão simples.
Médio - 2 anIlO. , '"Imezes, 3 d ias c 2/3 de prIsão sim (lles.
Minimo -1 anuo, 13 dia' e 2/3 de prisão simples.
(301) Vide nota 298.
(302) Vide mais nota 299, cujas p malidades aqui se devem
adop.tar.
(303) Ao commandante :
Maximo - 10 annos de prisão com trabalho.
Médio - 10 annos de prisão com trabalho.
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§ 2.0 O que, i'esidindo dentro do imperio, traficar eom piratas conhecidos, ou lhes fol'llecel' embai'cnções, provisões,
munições ou qualquer outro auxilio, ou entl'ctiver com
elles intelligencia::; que tenhu.o por
prejudicai' o paiz.
§ 3,° Todo o commandnnte de navio armado que trouxer documentos pa:3sados por dois ou mais governos differ~nte, . (305)
Penas-de prisão com trabalho por dois a doze annas.

um

(306)
Miuimo - 4 annos de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49:
laximo -18 annos e ti mezes de pri.·ão simplc_,
lfédio - 11 annos e 8 meze. de pri .. ão simples.
Minimo - -1 annos e 8 mezes ut:: pri. ão sim pIe,;.
Havendo tentativa ou complicida.lle:
nIaximo - 10 anno. e mezes le prisão eom trabaJllO.
Médio - G annos e 8 meze - de prisão eom trabalho.
Minimo - 2 annos e 8 meze: de prisão com trabalho.
Na lJ.vpothe e do flrt. 49 :
1\Iaximo - 12 annos,5 mel.e, e 10 dias de vrisão simples.
Médio - 7 annos. 9 meze:; e 10 dias d" ]J1'I ão simples.
)iinimo - 3 annos, 1 mez e 10 dias de prisão simples.
Havendo eomplicidade na tentativa:
lIInximo -7 ::lnnos, 1 mez e 10 dias ele prisão com tl'abalho.
i\lédio -4 anno..:. ;) mezes e 10 dias de pri. ão com trabalho.
Millimo - 1 anno, 9 meze: e 10 dias ele prisão com trabalho.
Com referendia. ao art. -19 :
iJaximo - 8 anuo:. 3 meze-, 16 dia' e 2/3 de pri lia simples.
Médio - 5 aunos, 2 meze. ,6 dia e 2ra de pri ão sim pie .
Minimo -2 annos, 26 dia e 2/3 de prisão simples.
(Vide nota - 9 .)
(304) As penalidades da nota - 300 tem aqui toda a applicação.
(305) Considcra·:v pimtaria a importa '::io de e, cravos no territorio do Brazil. sendo punida com as penas-do art. 2° da lei de 7 de
novem bro de 183l.
(ConsulLne o fIl't. 17\.l deste eodigo e notas.)
A. tentativa e a compliciclade :erão punidas, seg-llndo as re!!ras
esta bel cidas no" al't!'. 3 ~ e 3'5 ; como da lei de 4 de setembro de 1835.
( -iele nota 1,1.)
Não se j}ócle con iderar na possihilidade de ha\'er :lIguem -que
importe lDai es !'avo em nos o paiz, mesmo pela certeza de que
o facto echoal'ia de um extremo a.o outro; no entretanto as notas que
com i to têm relação ,ervir~.o, ~tO menos, como curiosidade.
(30G) Autor:
l\Iaximo - 12 annos de prisão com trabalho.
Médio - '1 annos de prisão com trabalho.
Minimo - 2 aDDOS de prisão com trabalho.

CAPITULO II
DOS CRIMES CONTRA. A CONSTITUIÇÃO DO IMPERIO E FÓUMA DO
SEU GOVERNO

Al't. 85. Tentar directamente e por factos destruir a
constituiçãO politica do imperio ou a fÓl'ma de governo
estabelecida. (307-307 a)
Penas-de prisão com tl'abalho por cinco a quinze
annos. (308)
Segundo o art. 49:
Maximo - 14 annos de prisão simples.
Médio - 8 annos e 2 mezes de prisão simple!õ.
Minimo - 2 annos e 4 mezp.s de prisão simple
Havendo tentativa ou complicidade:
Maximo - 8 annos de prisão com traba.Iho.
Médio - 4 annos e 8 meze~ de prisão com trabalho.
:lVlinimo - 1 anno:.e 4 mezes de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49:
:ilIaximo - 9 annos e 4 mezes ele prisão simples.
Médio - 5 annos, 5 mezes e ]0 dias de prisão. imples.
Minimo - 1 anno, 6 mezes e 20 dias de prisão imples.
Havendo complicidade na tenta1.iva:
Maximo - 5 annos e 4 mezes de prisão com trabalho.
Médio - 3 annos, 1 mez e ]0 dias, idem.
Minimo - 10 mezes e 20 dias, idem.
De combinacão com o art. 49 :
Maximo - 6' annos, 2 mezes e 20 dia de prisão simples.
Médio - 3 annos, '1 mezes, 16 dias e 2/3 de prisão sim pIes.
Minimo - 1 anno, 13 dias e ]/3 de prisão simples.
(307) Vide notas 280 e 346.
(301 a) 2' edição.-Podem ser processado. até a pronuncia inclusive os bl'azileiros q ue, em territol'io estl'fwgeiro. perpetra rem algum
dos crimes previstos por este. codigo. como os do. fi rts. 68 a 78. este e seguillte,-8'1-89-e de moeda faba e fal ifical.iào de tiLulos
publicas, ou bilhetes de banco, autorisados pelo governo - dcc. n.
6,934, de 8 de junho de 18'18, art. l°-n. 14.
. Vide, a respeito do mais. como do fóro competente ans. 8" a ]4--da fórma do processo, ll.!'ts. 15 a 23.
(308) Aos criminosos por esta tentativa:
Maximo - 15 annos ele priRão com trabalho.
Médio - 10 annos ele prisão com trabalho.
Minimo - 5 annos de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 :
Maximo - 17 annos e 6 mezes de prisão simples.
Médio -11 annos e 8 mezes de prisão simples.
Minimo - 5 annos e lo' mezes de prisão simples.
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Se o crime se cúnsummar:
Penas-de prisão perpetua com t!'abalho no gráo maximo, prisão com trabalho por vinte annos lia médio, e
por dez annos no minimo. (309)
, Art. 86. Tentar directamente e POl' factos destruir algum ou alguns artigos da constituiçãO.
Penas- de prisãO com trabalho po~' trez a doze annos.
(310)
Aos complices :
Maximo - 10 aunas ele pri. fio com trabalho.
Médio - 6 a.nnos e S mezes de pri ão com tra.balho.
Mínimo - 3 anno e 4 mezes de prisp.o com trabalho.
egundo o art. 49:
l\laximo - 11 ... nnos e 8 mezes de prisão simples
~lédlo - '1 annC'.. 9 mezcs e 10 dias de prisão simple..
Mini mo - 3 annos, 10 me4es e 20 dias de prisão simples.
(::\09) Autor:
1\1aximo - prisão perpetua com trabalho.
l\Iédio - 20 annO!.' de pri tio com traLalho.
Minimo - 10 annos de pri ão com trabalho.
De conformidade COlTI O art. 49 :
l\1n.ximo - pri fiO perpetua simples.
Médio - 23 annos e 4 meze de prisão'simples.
Minimo - 11 annos e 8 mezes de prisão simples.
Aos complices :
:Maximo - 20 annos de prisão com trabalho.
Médio - 13 anno e 4 Il1czes de pri fio com trabalho.
:Minimo - 6 anno' e 8 mezes de prisão com trabalho.
Nf\ hypothese do art. 49.
l\1aximo - 23 annas e 4 meze, de prisão simple:::.
:Médio - 15 annos, 6 mezc e 20 dias de pri ão, imples.
l\Jillimo - 7 annos. 9 meze. e 10 dias de prisão si 111 pi c:::.
(310) Aos cl'imil1oso. pai' esta tentntiva:
i\Iaximo - 12 anno de pri. lia com trabalho.
1I1édio -7 :lonas e 6 mez ~. de prisão com trabalho.
Minimo - 3 annos de prisão com trabalho.
Na. hypothese do art. 49:
~laximo - 14 annos de pri ão simples.
Médio - 8 annos e 9 IDezcs de prisão simples.
linimo - 3 annos e 6 meze. de pl'lsão simples.
Aos complices na ten tativa:
Maximo - 8 anno:' de J?risão com tnJ1mlbo.
Méllio - 5 annos de pl'lsão com traba,l1c·.
Minimo - 2 annos de prisão com tra.balho.
Segundo o art. 49 :
Maximo - 9 annos f} 4 mezes de prisão; simp16l!1..
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e o cnme se consummal' :
Penas-ue prisão com trabalho POl' vinte ,1I1nos no
gráo maximo, por doze no médio, e por seis no m1l11mo.

(31] )
CAPITULO III
DOS CRBlES CO.'THA

o

CHEFE DO

GO\"ER:'iO

Art. 87. Tent~r directamente e por factos desthronisar
o imperador, prival-o em todo ou em parte da sua autoridade constitucional, ou alterar a ordem legitima da successão. (311 a) ,
Penas - de prisãO com trabalho por cinco a quinze annos. (312)
Médio - 5 annos e 10 mezes de prisão simplee:.
Mini mo - 2 nnnos e 4 mezes de prisão simples.
(Vide nota 280.)
(3U) Autor.
Maximo - 20 annos de prisão com trabalho.
Médio - 12 annos de prisão com trabalho.
Minimo - 6 annos ele prisão com trabrrlho.
Na hypothese do art. '40:
lIIaximo - 23 annos e 4 mezes ele prisão simples.
Médio - 14 rrnnos de prisão sim pIe..
illinimo - '1 annos de prisão simples.
Aoscomplices:
'
Maximo - 13 annos e 4 mezes de prisiío com trabalho.
l\lédio - 8 anno,; de prisão com trahalho.
Minimo - 4. annos ele prisão com trabalho.
3egunclo o lut. 4Ç) :
Ma;omo - 15 aDno~, 6 rrleze, e 20 dias de prisão ~imples.
l\lédio - 9 allDOS e 4 l:leZ:)8 de prisão simples.
Mini mo -4 annos e 8 mezes ele prisão simple~.
(311 a) 2" erligão.- ArtE'. 104 e lO\) L10 cad. penal belga, 8'1 e 8i) do
coL!o penal fmncez, rduJ'mado pela lei de 10 de junho de 18:)3.
Para que esta disposiçãO do nos o coc1igo possa ter applicação
é necessario que seja executado um acto material, por exemplo, que
os conjurndo,; se apreselltem armado' na pra ~a publica e quc esse
acto tenha por fim e effeito excitar a que. e to ne armas, e contra
a autorielflde impcrial.
O acto e:~terior, () come o Lle execucão. é elemento indispensavc1
fi, existenc~fl do att~ntado, paI' isto que '(t simples resolução criminosa escapa l1 repressao.
(312) O calculo das penas ti o mesmo da nota 308.
(Vide nota 280.)
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Se o crime se consummar :
Penas -- de prisão pel'petua com trabalho no gráo maximo, pl'isITO com trabalhu por vinte annos no médio, e
pOl' dez annos no minimo, (313)
Al't. 88. Tentar düectamente e por factos uma falsa.
justificação de impossibilidade ph:rsica 0\1 moral do imperadol'.
Penas-de pl'iSãO com trabalho por quatro a doze annos. (314)
::3e o crime se consummar:
Penas- de prisão com tralJalho por vinte annos no gráo
maximo, pOl' dOZ0 no médio, e por seis no minimo. (315)
(313) O calculo tias penas é o me 'mo da

1l0t" .:>09.

(314) Aos criminosos por e ta tentativa:

Maximo - 12 anno de pl'isão com trabalho.
Médio - S anno!', de pri 'ão com traballlO.
I11inimo - 4 annos de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 :
11aximo - 14 anno.. de pri. ão simples.
'Médio - 9 annos e 4mezes de pri. ão simples.
Minimo - 4 annos e 8 mezes de prisão simples.
Aos complices:
Maximo - 8 annos de prisão com trabal1lo.
1Iédio - 5 annos e"* mezes de prisão com trabalho.
Minimo - 211nnos e 8 JUczes de prisão eom trabalho,
Segll ndo o art, 49 :
lIIaximo - n annos e ·1 mezes de prião impIe,.
~Iédio-(j annos, 2 mezese 20 dias de pri ão ·impl!ls.
J\linimo - :3 annos. 1 mez e 10 dias de prisão simples.
(315) Autor:
ilLL' i 1110 - 23 nnnOR ue prisão com trabalho.
l\léd ia - 12 anno. de prisão com traOalho.
linimo - ti aUlIo:j ti\! prisão <:01.0 tra balho.
Com referoncia ao art. 49 :
1Ilaximo - 23 annos c 4 mezes de lll"isãO ~imples.
Médio - 14 annos de prisão simples.
Minimo -7 anuas de prisão simples.
Ao.. complice :
}laximo - 13 (umas e ,1 mczes de prisão com trabalho.
Médio - 8 annos de pri ão com tI'abalho.
Minimo - 4 annos de prisão com trabalho.
Na hypothese do art. 49 :
nIaximo - 15 annos, 6 mezes e 20 dias de prisão simples.
1IIédio - 9 annos e 4 mezes de prisão simples.
Minimo - 4 annos e 8 mezes de prisão slmples.
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Art. 89. Tentar directamente e por factos contra a regencia ou regente, para prival·os em todo ou em parte da
sua autoridade constitucional.
Penas-de prisão com trabalho por quatro a doze annos. (316)
Se o crime se consummar:
Penas-..- de prisão com trabalho por vinte annos no g'l'áo
maximo, por doze no médio, e por seis no minimo. (317)
DI.sposrç:A.o

C011MUM

Art. 90. Provocar directamente paI' escriptos impressos, lythographados ou gravados que se distribuirem POl'
mais de quinze pessoas, aos Cl'imes especificados nos arts.
68, 85, 86, 87, 88 e 89.
Penas--depl'isãoporumaquatro annos, e de multa
correspondente á metáde do tempo. (318)
Sea provocação fôr POl' escriptos não impressos que se
distribuirem por mais de quinze pessoas, ou pOl' discursos
proferidos em publicas reuniões.
Penas --de prisão por seis mezes a dois annos, e de
multa concspondente á metade do tempo. (319)
(316) O calcLtlo das penas deste artigo, primeira parte, é o mesmo
da nota 314.
(Vide nota 280.)
(317) O calculo das penas nesta bypothese é o mesmo da nota. 315.
(318) Autor:
Maximo - 4 annos de prisão simples e multa correspondente á
metade do tem.po.
Médio - 2 annos e 6 mezes de prisão simples e multa correspondente á metade do tempo.
Minimo - 1 anno de prisão simples e lDulta correspondente á
metade do tempo.
Havendo tentativa:
Maximo - 2 anno e 8 mezes de prisão simples e ll1ultü correspondente á metade do tempo.
Médio -1 anno e 8 mezes de prisãO simples e multa cOl'l'espondente á metade do tempo.
.
.
Minímo - 8 mezes de prisão simples e D1 ulta cOl'l'espoudente fi
. metade do tempo.
Nestes delictos não se dá complicidade, em vista do art. 8° deste codigo.
(Vide este art.8°, e mesmo o 7°, e algumas das notas de um
outro.)
(319) Autor:
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TITULO II
DOS orimes oontra O livre oxeroioio dos poderes polltlcos

Ad. 91. Oppôr-se alguem directamente e por factos á
prompta execução dos decretos ou cartas de convocação
da assembléa geral, expeàidas pelo imper:ldol' ou pelo
senado, nos casos da constituiçãO, art. 47, §~ 3° e 4.°
Penas-de prisão com trabalho por trez a doze annos.
(320)
Art. 92. Oppôr-se alguem directamente e por factos á
reunião da a .'embléa geralleg'islativa, em sessão ordinaria ou cxtl'aol'di naria, ou á rennião extl'aol'dinnl'ia do senado nos ca~os do art. 47, §~ 3° e 4. ° (320 a)
l\faximo - 2 anno d;} prisão simples e multa correspondente lÍ.
metaele elo tem po.
Médio -1 anno e trez mezes de prisão simples e multa correspondente á metade do tempo.
Minimo - 6 mezes de pri. ão simples e multa correspondente lÍ.
metftde elo tempo.
Havendo tentativa:
i\bxirno - 1 anno e 4 mezes ele prisão simples e multa correspondente á metftc!e do tempo.
Médio -10 mezes de pl'is1io simples e multa correspondente li.
metade do tem 1.10.
i\Iinimo - ± mezes de pri lio simples e multa correspondente ::í.
metade do tem po.
Nií.O ha complicidnde nestes crime.
(Vide a ultima parte da Dota antecedente.)
(Vide mai. o art. 312 des e codigo.)
(320) O calculo da:. penas é O me. mo q ue e~tá feito ao art. 85. notft 310, restftndo a a crescentár aos que inCOl'l'em na. complicid: de
da tentati va, c u i as p nas são:
l:n:imo - 5 anno. e ~ m l3S cle prisão com trabalho.
Médio - 3 fl.nnos e 4 mezes de prisão com trabalho.
Minimo - 1 anno e 4 melCS de prisão com trab:üho.
Com referencia ao art. 49:
'Mll'ximo - li annos.:2 mez.s e 20 ~1ias cle prisão simples.
Médio - 3 rtUDO', 10 meze. e 20 liias de prisão simples.
Minimo - 1 anno e seis !T!eze e 20 dias de prisão simpl~-.
1:120 fI.) 2' edi_lio.- Quando fi. reunião é no intuito de tml1ir n.
seus mandatarios. e quando tende n pl'oclamar a tHa.auia, não se
póele elar um crime; 11Orqu.e a opposição.te~ por intlíito a mnauttlllcão elos direitos proc amaCIo. pela constitUIção.
• No entauto é de necl:Jssidade que seja manifesta a traiciío.
Os movimen~·os intempestivos. porém,. coutra a vontarle gentl,
~~~

n
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Penas - de prisão com trabalho por vinte annos no gráo
maximo, paI' doze no médio e paI' seis no minimo. (3.21)
Art. 93. Usar de violencia ou de ameaças conha qualquer membl'O das camaras legislativas, ou para melhor
influír na maneir'a de se pOI'tar no ex:cl'cicio elo seu em~
pl'e~'~, ou pelo que ti vel' di to ou praticado no mesmo exerclClO.
Penas - de prisão com Ü'abalho por seis mezes a quatl'o
annos, além das mais em que incorrer pela violencia ou
ameaças. (322)
devem ser punidos severamente, por isto que, em principio, deve se
respeitar os eleitos da vontade popular.
A turbulencia dos demagogos transtorna os governos democraticos, diz Aristotelcs.
Os eleitos do povo se deixão corromper-se por suas paixões
tornào-se indignos mandatarias, perdendo a. lia inviolabilidade, que
só deve ser Ulantida quando con ervão o caracter de um servidor
fiel ou mandataria.
(::121) O calculo das penas é o mesmo que se acha á nota-315devendo accrescentar-se as penas que cabem aos complices na tentati va. sendo ellas as seguintes:
Maxilllo - 1) annos, lU mezvs e 20 dias do prisão com trabalh'}.
Médio - 5 annos e 4 mezes de prisão com traualho.
Minimo -- 2 annos e mezes de prisão com trabalho.
~egundo o art. 4\:l :
Maximo - la aunos, 4 mezes. 13 dias e 1/3 de pl'isúo simples.
Médio - ti annos, 2 mezes e 20 dias de prisão simples.
Minimo - 3 annos, 1 mez e 10 dias ue prisão simples.
Deve-se attender que, no caso deste artigo, ha tentativa; quando na hypothese da nota ::115 citada, o que constitue o crime é amesrua tentativa.
(322) lVIaximo - '1 annos:de prisão com trabalho, além das mais
em que incorrer pela violencin ou amoaças.
~lédio - 2 annos e 3 mezes, idem, al':lm das mais, etc.
:Minimo (j mezes, idem, além elas mais, etc.
Com referencia aO art. ·lD :
:Maximo - 4 anno.. e tl Inezes de prisão sim pIe, além das mais
em que inco1'l'er plJla violcncia ou ameaças.
1\'lédio - 2 annos, '1 mezes e 15 dias, Idem, além das mai ,etc.
Mínimo - '7 mezes, idem, além das mais, etc.
Havendo tentati\'n. ou complícidade:
Maximo - 8 annos e 8 mezes de pl'isl\o com trabalho, n.lém das
mn.i.. etc.
Médio -1 anno e 6 mezes, idem, além das mais, etc.
Minimo - 4 mezes, idem, além das mais, etc.
Segundo o art. 'j\:l:
MaxiUlo - a allnos, 1 mez e 10 dias de prisão simples; além das
mais, etc.
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Art. 94. Entrar tumultuariamente no recinto de cada
uma das cam aras legislativas; obrigar cada uma dellas
por força ou por ameaças de violencia a propôl' ou deixar
de pl'opôr, fazer ou deixar de fazer alguma lei, resoluçãO
ou qualquer outro acto; obrigar d dissolver-se inconr,titucionalmente, ou a levantar, prorogar ou adiar a sessão.
Penas - de prisãO com trabalho por trez a doze armas.
(323)
Al't. 95. Oppôr-se alguem directamente e por factos ao
livre cxcl'Cicio dos poderes moderador, executivo e judiciario, no que é de suas attribuiçõcs constitucionaes.
Penas - de prisãO com trabalho por quatro a dezeseis
annos. (324)
Art. 96. Obstar ou impedir de qualquer maneira o effeito das determinações do, poderes moder'ldor e executivo
que fôrem conformes i constituição e ás leis. (324 a, 324 b)
Médio - 1 anno e 9 mezes, idem, além das mais, etc.
Mínimo - -! mezes e 20 dias. idem, além das mais, etc.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 1 anno, 9 mezes e 10 dias de prisão com trabalho.
além das mais, etc.
Médio - 1 anno. idem, além das mais, etc.
l\l1nimo - 2 mezes e 20 dias, idem, além das mais, etc.
Com referencia ao al't. 40 :
Maximo - 2 annos. 26 dia, e 2/3 de prisão simples, além das
mais, etc.
Médio - 1 anno e 2 mezes, idem. além das mais, etc.
Minimo - 3 mezes, 3 dias e 1;3, idem, além das mai , etc.
(323) As penas da nota 320, têm nq ui toda a applícação.
(324) As penalidades esta belecidas na nota 303 devem ser applicadas na ll:ypothese de. te artigo; pois são as mesma:?
(324 a) O llcordão da relacão de Belém de 9 ele maio de 18';'4 diz:
o crime de. te artigo não é de l~esponsabilidade.
(Revista,-o Di1'cito-ago ·to de 1874, pag.784.)
(324 b) 2- edição.- A revista abaixo tem intereEse, pelo muito
que de pertou a nttenção do publico O a~sumpto delIl1.
No meu ver, e já o disse, tratando da amnistia, á nota 2'11 e, l\
condemnação neste artigo não me pareceu acertada.
Vist·Oi< os auto de denuncia dada pelo conselheiro promotor da
.i li, tiçll contra o Rvm. bispo do Pará, D. Antonio de Macedo Costa,
feito o sorteio e relatorio na fórma da lei, e entrando em discus:são a
materia llntBs de proferirem sua decisão sobre elIa, os juizes sorteados firmál'ão sua competr.Dcia.
.
O Rvm. bispo do Pará, no art. 6° de sua instrucção pastoral, dia.
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poz que só continuarião a fazer p~rte das conÍL'arias e ir~nandadtls os
maçons que declarassem por e~cl'Jpto não que~'drem maIs pertencer
:i rnaconaria, sob pena. no caso de desobedicncll1, de serem suspensas
de todas as funccões religiosas as coofl'arias, e de ficarem interdictas
as capellas e igrejas que esti ves em debaixo de SlUl. administração.
Esta disposiçãO foi in timada ao prior e ao ministro das venemvcis ordens terceiras do Carmo e de S, Francisco e ao provedor da
irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da capital da provincia,
pelo vigario geral do bispado. que os admoestou a cumprir.
Esta intimacão não teve eifeito. pois que os maçons não obedecerão ao preceito que lhes fôra imposto, e as confraria~ e irmandades
não se considerárão autorisadas a coagil-os á obediencia ou a ex.pulsaI-os de seu seio, entretanto a autoridade ecclesiastica, sem ll.ttendel' aos motivosju. tüicativos, que fôrão apresentado- por parte des'as associações religiosas, não du vidou declarar efi'ecti vas as penas
comminadas,
Basta a primeira leitura deste artigo para logo se conhecer a
injustiça de suas di. posiçõe ; pell~ desoucdiencbl. de alguns membro'
fôrão todos punidos com a suspensão complet,u de todas as funcígões
religiosas, interdicção das capellas c igrejas.
A circumstancia de ser macon só é condicão de incapacidHde
quando assim fór expresso no cornpromisso ; fóra" de te caso, o mllçou
póde fazer parte de qualquer associação religiosa.
A designação dos requisito, que deYem ter as pessolls para. poderem fazer parte destas associa':iões pertence a autoridade civil. A declaração de incapacidade de certa classe ou de indi vid uos em perten
ceI' a taes as:;;oeiaçõ s por motivos não declarados nos respectivos
compromissos, importa reforma ou alteração uelles.
E bem assim, sendo indispensavel, além ela vontade dos fundadores, ~ cOJ?-clI:rso dús poderes p<lI:a ~0cretaçâ~ da lei q ue tem de ref7ular
taes lllstltluções e marcar os dIreIto e obrigações elos seus mem llros,
ella não póde ser alterada ou reformada por um dos dois poderes, 'cm
o concurso do outro e a intervencão da irmandade. (Resolucüo Je COIlsulta de 15 de janeiro de 1867.) "
•
Do exposto vê-se que a caus}l. pertence à alcada do tribunal. por
ser materia tem poral, conforme o elecreto de 18 dê ngllsto de 1,,51, que
só lhe veela competeneia para couhecer das plll'amente espil'ituues, e
que o denunciado, com o seu procedimento. ultrapassou o, lilllites de
sua jurisdieção eccle~iastiea, e mais llSOll ele notaria violencia c oppressão contra as confrarias e irmandades que interpuzerão recurso á
corôa como lhe~ é facultado pelo dllcreto n. 1 711, do 2 ele illarco de
1857; de conformidade com a legislação anterior, o recurso foi provido
e o provimento cOlllmunieado ao RevIU, bispo, por avi.'o deI) de agosto
de 187;3. para o fazer cumprir; mas est~ formalmente reCllSOU fnzel-o.
impedindo e oh tando as im o eft'eito da ordem do poder executivo no
exercício de suas attribuições legll.es ; e pOl'q ue, ('om o seu procedimento e influencia, impedio a ubstoll os effeitos da referido. ordem O obrigoão á prisão c livramento, como incurso nas j)enaó' do art. 90 do codigo criminal, seja o seu nome lança{[o no rol o:; culpado', e expeçãose as ordens precisas para ser cu m prido este c1uspacho,
, Rio de Janeiro, 24 de março de 1874.- B?'iln, prosidcnte.- J illa?'cs,
relator, !'em voto.- Veiga. - Valdelaro. - Simões da.Silva.
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Penas-de prisão com trabalho por dois a SeIS annos.
(325)
Art. 97. UsaT de violencia ou ameacas contra os agentes do podcl' executi vo pam forçaI-os â fazer de maneira'
illegal um acto oflicial, ou a deixar de fa.zei' leo'almeote
um acto oflieial, ou a fazer como aflicial um acto para q ne
não estejão autorisauos.
Usar de violencia ou ameaças pLua constwogcl' algum
juiz oujurado a proferii' ou deixar de proferir despacho,
ordem, voto ou sentença, ou a fazel' ou deixar du fazer
'
qllalquel' outro acto oflicial.
Penas -de pl'isão com tmbalho por seis mezcs a quatl'o
annos, além elas mais em que incorrer pela violencia ou
ameaças. (326)
Art. 98. Levantar motim ou excitar uesordem durante
a ses::>ão de um tribunal de justi.a ou audiencia de qllal(~25)

Autor:
Naximo - Gannos ele prisão com trablllbo.
:Médio - ± auuu . de prisão com trabalho.
Millimo· - 2 anno' d prisão com trabalbo.
CaiU refuraneia ao :lJ'1. -19 :
l\I:1x.imo - '7 n.nnos de prisão. imp]es.
1\lédio - ± allllOS c'> meze: de pri [:0 :;imples.
Minimo :l1lno. u 4 m 'zes de prisão ~ill1 pies.
Havendo complieidadg ou tenL..tiva:
1\Iaximo - 4 anilO. de prisão cala trabalho.
:Médio - 2 anuas e 8 mez",: dt.) pl'i.~ão com tra bal1lO.
Mini mo -1 <tUIlO e .l: meze du prisão com traualho.
Com refurencia ao n.rt. ·19 :
l\ln :ill1o - 'i anDO. c 8 ruezos de p"isão siruple5.
n.!édi - 3 aDIlO. l 1 mez e 10 dia. de pr. ão sirnplus.
Minimo - 1 anno, G meze e 20 dias elo pri fio simples.
Complieidade lH1. tentativa:
1\1a.-imo - 2 allno~ e 8 meze de pr'são com tl'obHllI<J.
Médio - 1 nono, 9 mflzes e 10 dias de pri. ão eom traLallio.
Minimo - 10 mezes e 20 dias ele [lrisiio com trabalho.
Glm referencia ao al't. 49 :
Mnximo -3 f'1.nnes, 1 mez e 10 dia: dt; prisão sill1pJes.
nlédio - 2 auno , 1 mez, 26 dias e 2/3 d(;l pl'Í"ão sim pIe.
Minimo - 1 unno, 13 dia. e 1/3 du pri 'ão simples.
(326) As penas deste Rrtig-o são as mesmas da do 93, e ri. nota
22 se acha feito o calculo dellas.
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quer juiz, de maneira que se impeça ou perturbe o acto.
(327)
Penas-do prisão pOl' dois a seis mezes, além das maIS
c'm que ineoner. (328)
Art. 09. Provocar directa.mente por escriptos impressos,
lithopupbados ou gravados, que se distL'ibuirem pOl' mais
de quinze pessoas, aos crimes especificados nos urts. DI,
92, U4, 95 o 96.
Penuf'-de prisão por seis mezes a dois annos, e de multa cOl'l'espondente Ú metade do tempo. (32D)
•'e a provócação fÔl' p01' escriptos não impressos, que se
distl'ibuiL'em pOl' mais de quinze pessoas, ou por discursos
proferidos em publicas reuniões. (330)
(32i) Viele

f1.

ordenação do Liv. 3°, tit. 20, § 5°, SOUla. Pinto, Pro-

cesso Civil, § 264. (Nota 715 a)
(328) Autor:

Maximo - 6 mezes de prisão simple • além das mais cm que
inconer.
:Médio - 4 mezes ele prisão sim pie ,além etc
Minimo - 2 meze . de prisão silD ples, além, etc.
Ha vend tentativa ou complicidade :
.
lIIaximo - 4 mele de prisão simples, além das mais em que
lllcorrer.
lIérlio - 2 mezes e 20 dias ele prisão simples, além, etc.
.Em vista do art. 2°, § 2", elo codigo. não é puni vel neste gní.o a pena.
Havendo compllci.:lade na tentati ':1,:
dax imo - 2 rueles c 20 dias de prisãO simple..
lIIédio -1 mel, 23 dias e 1/3 de prisão simples.
i'O minimo nüo é punida, segundo o art. 2", §2°, deste codigo.
(329) A.ntor :
Maximo -2 anDOS de .prjs~tO simples e multa correspondente á
metade rio tempo.
nléc!io - 1 anno e 3 mezes de prisão simples e multa cOl'l'esponden te .í. metade do telllpo.
lIlillimo - (j mezes ele prisão simples e mult:1. corrcspondente á
metade do tempo.
Havcndo tentativa:
1\Iaxilllo - 1 anno e 4 mezes de prisão simples e multa correspondente á metade do t .mpo.
1\lédio-l0 meles ele prisão simples e multa. correspondente á
metade do tem po.
Minimo -4 meles de prisãC:l sil1:ples e multa correspondente lL
metade do tempo.
Jão ha complicidade neste crime, cm vista. do que dispõe o art.
8°, deste cudigo
(330) Vide o art, 312 deste codigo.

191
Penas-de prisão por trez mezes a um anno, e de mulcorrespondente á metade do tempo. (331)

TITULO TIl
D:>s cl·ilnos con.tra o livre sozo o

cxol~cicio

dos

àirci1;~s

politioos dos oidncl::l,os (33:1 a)

Art. 100. Impedir e obstar de qualquer maneira que
votem nas eleições primarias ou secundarias os cidadãos
(331) Autor:
Maximo - 1 anno de pl'l. ao simples e multa corre pondente á
metade do tempo.
Médio -7 mezes e 15 dias de prisão, impl"s e multa cOl'l'espondente lÍ. metade do tempo.
:Mil.limo -::l mezes de prisão simples e multa cOl'l'esponelente á
metade do tempo.
Havendo tentativa. :
Maximo - 8 mezes de pri. ão simples e multa correspondente á
metade do tempo.
Médio - 5 Jllezes de prisão simples e multa correspondente á metade do tempo.
!llinimo - 2 mezes de pri iío simples e multa. corre. pond nte á
metade do tempo .
.A. complicidade não e elá ne te crime, segundo o :J.rt. 8" deste
co:ligo.
(331 a) 2- edição. - Os direito politicas, ão' os que conferem
uma participação mais ou monos directa na ge tão do negocio. publicas, e ão: n aptidão á. funcções public'l. , o direito de er j lIrado,
de eleger e el' eleito. a fllncçõe que depen em da eleição e O direito accessorios ao direito eleitora1.
E. ses direitos só pertencem aos cidadãos, ,enelo reputado tal
qualquer brazileiro com 21 <ln110 completos.
U gozo do direitos politicas, sendo ligado essencialmente á
qualidade de brltzileiro (nato ou nv.tUl'alisado), adquire·"e e perde- e
\ ela mesma manei m q ue este.
Chamão- 'e. tambem, direitos civico" e diuerem dos civis, por
um duplo ponto de Yi, ta.
Uns se exercem no dominio dus interesses privados, o~ outro no
dos intere ses publicas.
Uns só pertencem ao. cidadãos, os outro,,; a todo e qualquer bra.zileiro e pódem mesmo ser cOlllrnunicaelo,' aos estrangeIro.
Os direitos, tendo por base a razão geral, ão direito" primitivos.
diz Lastarria; aquelles que se formão sobre O l;onsentimento, são 08
direitos particulares ou derivados.
O homem, e111 virtude da, forças ou propriedade de seu ser e era
virtude da sua maneira de operar n:.t natureza, póde exigi I' na "oeiednde com os seus semelhantes que se lhe forneça as condIções inJispensaveis á intensidade da sua vida, taes como os direitos primiti-
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activos e os eleitores que.estiverem nas circumstaucias de
poder e de dever vO'tar. (332, 332a, 332b, 332c, 332d, 332e)
vos, constitutivos da sna liberdade individual, e, ao mesmo tcmpo.
o seus direIto. sociae ,sobre os quaes se apoia a independencia de
todas as idéas fundamentaes que inspirão a actividade da sociedade.
No entanto, os dil'eitos politicas nito são primitivos, porque tem
por base a razüo especial do cOllseutimcnt8 humano. na. cendo de
uma convenção ou contracto entre particulares. calDo os outro. direitos derivados, mas porque del'cm a. ua origem áconl'enqão o ial,
que determina a fórma que se deve dar ao governo politico On governo da nacão.
E' verdade que os direito politicas, como direito derivados,
fuudão-. e mediatnmente sobre a razão geral, tanto que a sO,ciedade.
constituindo uma autoriu:ule l'eprc;;entantc do principio do direito ou
determin;mdo a fórlllfL des. a autoridade. quc é o governo, opera em
virtude de 11m poder proprio. de nm direito primitivo conhecido na
linO'ungcm politica pelo nome de . obcrn.nia n:LCional.
"'Talo Cllracter de todo. O" direitos derivado. porCJue todos O titnlos especiaes que dão JHlS i menta ao. direito. particulare.· adquiridos por contrActos. se apoião mediatamente sobre a rnão geral. emquanto o homem tem o direito primitivo de dispôr da sua propriedade sob fórma de cOllvencão.
As constituições moJe\'llas. porém, não le ão em conta essa doutrina tão. imples, e uM . ómente sane ionão condicionalmente os direitos da liberdade llldividufLl, como ainda os confun(lem com os direitos politicas. n-presentando por exemplo a elegibilidade a to cIos os
empregos, o direito de petição e os outro. direito. politicas analogo.
ao lado da liberdade de reuniilO ou da liberdade pessoal, ou da liberdade de manifestar as suas opiniões, direitos primitivos. constituindo
a liberdade individual e a liberdade soeial.
-ma tal confusiío não se encontl'a nem na constitui cão dos
Estados-Unidos. nem nos estatutos que completárllo o uire-ito publico dos inglezes, fazendo crel' aos cidadã0 que os direitos da
sua libLlrdade individual s1iO uma concepção do regímen lJolitico tão
J;;usceptivel, como este, de aJteraeões e restriceões úU 1J1oditicacões,
podendo produzir-se nos direitos derivados chalnado. politicas. (332) A iofraccâo deste artigo, ainda veri fi cada, não sendo crime
de re"ponJ;;abilidac1c, não tem ojuiz de di,'eito jLlrisdic~ão para d01le
conhecer.
.
(.c\'cordão da relação da côrte de \) de agosto de 1853.)
(332 a) 2" edicão.- Os cidadãos aeti vos são os bmzileiros e estrano'eiros naturalisados. que estão no gozo do seus direitos politicas" (art. 91, §~ l° e 2°. da con:tituiçáo). bastnndo a po~ e não contestada desses direitos para erem considemdos yotantes. (O art. 5" do
dec. n. 500, de 16 de fevereiro de 18,17. estnbelece que a .po~ e não
contestada do. direitos de cidadão brazileiro, não h:wendo prova em
contrario, é sufficicnte. dados o~, outro:; requisitos, para ser eomprebendido na 1ísta geral dos votnntes, pro van do· se pelo exercicio unterwl' desses direito. e de quaesquer cargo.' politicas.
Essa doutrina é confirmada por varias decisões, como declarou O
avo n. 206, de 8 de maio de 1861. Mas a posse em t!l.eS casos não tem
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mais força que a de uma presumpção, contra a qual. e póde oppOr
pl'ovaquenullilique.(Avs.n.5, de9dej:meirodel849-en. 445, de
G de outubro de 1869.)
São ainda cidadãos activos os que tiverem de renda annlla1200S.
por hens de raiz c()ll1mel'cio ou empreO'o. Art. 92, ~ 5°. dR const., art.
I". ~ 4" pnrte 1". nlO. 1 a 12, da lei n. 2.6'15. de 20 de outubro de 18'75.
e al'L:2 do d c. n. 6,097, de l'l dej:meiro de 1816. "' ide ale! c dec.)
Incumb á junta de qualificação exigir as inforlJ1nções e proceder
ns im'estiJaçõe e diligencins de que trata o art. 31 la Jei regulamentar clns clei.õe.. afim de verificar a renda allnllal rios cidadãos, qualificnnclo o!" (jue en,'ectivamente conhecer qun tem o que a lei estabelece. A.rt. 20 do dec. n. 6,097. de 12 dejaneiro de 18/6.
:-)ão ainda cidadãos acti\'os os m'LÍores de 25 annos, não se comprellendendo os casRdos e officiRes militares, que fôrem maioras de
21 :l.nno. , os b,) bureis formndos c os cleriro. de ordens sacras sendo
. nbdiacono, rlia ano c pre. bytero. (Art. ~~2. ~ l°, da con ·t.)
A. idade prova-se peln certidão extl'll.hida dos livro' r.cclesin. ticos, (L. de 25 de setembro de 1 29). A dos acatholicos-Teixeil':l de
Frei ta , con.·ol.-pro '/ft-S por certidão eX.trallida Jo. re. pecti \'os li\1'0.. a cargo do escrivãe de paz -Lei de 11 de l;:etembro de 1861,
art 2°, e reg. n. 3.609, ele 17 de abril rle 1P(j3. e tambem por certidão
ex:tl':lhida dos linos a cargo no. directores de colonia., ou las autori~
dades upel'iol'e. ddla._. arL 19 do reg. citado n. 3,li09 ; 0 dos que tiverem na cido cm vingem de mar, prova-se pela cópia.!'.; authenticas
do termo C1ue. por occa. ião des e accidente, deve fazer o escrivão dos
vnso' de O'Il~rl'a ou o capitão ou mestre de navio. mercantes. Reg. n.
520. de 11 de junho de 18-!'1.
Prova-se :linda a idade pela certidão extrahida do registro do
nascimento (dec. n. 5.L\01, rle 25 de abril de 1874), por depoimento das
testemunha (dec. n. 500. de 16 de fevereiro de 18-!7, art. (ia). E'. ómente nceita\'el a prova te. tcmunhal quando depuzerem de uma. manei1'f1. concludellte, principalmente quanto sobre o tempo do nalOcimento. p lrque a. elle assistirão. ou quando designiio algum u(;ontecimento no·n.vel: P/,aurtlnr per lesles q!ti banas el eonelndenles. ralianes
a~sigl1a111, prQ'eipuc . i depallulll de lempare nalimlal'is. qnia presentes {!lere;
vel qlÚfl de illa TeeordalllT per rlesignalionem alieuj1ls çasus insign·is· i'I notabilis. 'Veluli. qllia. ill eodplIt lempore 1Il0/'S, vel ?wlivilas alieujns viri el:enit.
sendo admittidos a depôr pai e mãi, considerado, porém. como pessons suo peitas ( rd. liv. ;1", tit. 5ü. ~ l°) e prova-sc a idade. até pelo
simples aspeeto ou physionOll1in.. (Ord. liv. 2°, tit.5-1, -lci de 11 de
outubro ,le 1 37. art. 4.°) Tambp.1l1 . e prova por inventario ou qualquel' outro in. trumento publico, corno o. termos de tutela e curatela - repert. dns onlenaçõe .- A idade dos na. cidos em paizes
estrangeil'os pro\'a-se por certificarlo paS!'iac1o pelos funccionarios
competentes, sendo, porém, authenticndo pelos consules.
'üo cidadãos nctivo. : os filhos de familins que exercem empregos publicos (a.rt. 92•. 2°, da conlOt.) ou que se acharem emancip:1do por (jllalqucr dos meios perJ1Jittido. por lei, ainda re"ià \~'il em
companhin. dos ens pnis. lAvo de I de fevereiro de 18' -'~bloUltímto
que t nllãO as condições (los ~~ 1" e Go do nl't. \)2 dal ''ln '\).j,-". [ie
(J ue já'se tratou. (A v. n. 47, de 17 de março de 181'7, e dec. lS~I'
'e
1876). Os que não fôrem criad08 de servir (art. 92, § 3°, da l in.utjl~
c. CnrM.
~.,
I
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art. 26, § 2°, n. 1, do dec. n. 6,097, de 18'76) - os que nuo fôrem religiosos ou não viverem em communidarle claustral (A rt. 92. ~ 4°, da const;
;--e art. ~l:i, § 2°, n. 2, do doe. n. li.097). os que não fõrem praças de pret
do ex.ercito, que sc dizcm aquella~ que não são uificiaes de patente.
eomprehenclendo portanto os soldadoiS ralOs. cadetes, anspeçltdll .• cabos, fUl'l'icis e sal·'rentos-a.' praça;:;::Io exercito e armada. não pode))do ser coroprehendidas na prohibição a, praça.. ' reformada. rluer do
exerr.ito, quer da armada, quer dos extinctos cQrposde vOluntarios da
pauin. que devem ser qualil"icad( s votantes. desde que tenh:lo fi!" (IUfllidadcs que por lei se requer. como do avo de 2i dejaneiro de 187;)-0.'
q ue não fõrem da força policial ra~a, ma rin hei ros de navios de guel'l'a
e ltlistados para de. empcnll:lrem ali coadjuvarem.a. diligencias da policia (lei n. 387. de 19 de ag-osto du 184.0, art. 18. ~ Bo, do avo de 1 ele fevereiro de HlíS, e dee. n. o,om. de 1 7li; -os que nüo estiverem suo pensos por incapacidade physica ou moral dos direitos (. rI. So. § l°,
da const.) - os que não estivel'em conciernnados a prisão e degredo
(art. 8", ~ 2°. da coust.. ) - Olt pronunciado (lci de 3 de d'ezembl'o de
18íl, art. 9-1, e reg. n. 120. de ;'n de jflneiro de 1 42. llrr. 293. ~ 2°) em
crimes ilul.nança\'eis (lei n. 387 de lSW. sendo que, obtendo fiança.
nos casos da lei. pód,~ votar. Av. n. \'12, de II de agosto de 1818. sendo
pelo cont.rario repellido COl110 do avo n. 107, de 3 ele março de l8CO.)
Os eleitores são os cidadãos escolhido em cada. par(\chia no intuito de \·ota.r para enadores, deputa.dos genles e provinciaeoi, c síÍ
podem ser Os que ti verem 400fiOOO de renda (art, 94, ~ l°. da consto, e
dec. citado n. li,091. de lSin. ,ut. 109. n. 1) ; os compr .!tendidos no ~ l°
do art. 92 da const., q ue já se ci tau par!! o caso dos votan tes ; os li vres
de nascimento (art.9-!, § 2". da. c::mst., e dec. citado II. ti,09i, de 1 iU.
art. lO~I. n. 2); os que nil,: e5th'erem pronuncin.d(,s ( onst.• art. 94. ~
30, e dee. n. li,09i, art. 109, n. 3) nem mesmo em crimes afiançaveis (lei
n. 387, de lSíO e tendo a sen tenga p;l.ssado em julgado. segundo O
dec. n. 0,0\)/, art.109. n.:3. A sentença. pa 'a em julgado qnando elella
o réo não rcCOl'l'eu no prazo legal ou rluando confirnwrJa pelo tribunal superior.
'
DenoiIlinão-sc eleições primarias as eleiçõe' pam cleitores (av.
n. 108, dc 6 de setembro de lD-!8) - e secundarias as f[ll se procedem
para deputados gemes, provinciae3, senadores c regentes (art.. 90 tia
const.-3° e 21 do acto addicioual).
Estão nas cireumstancias dH dever e poder votar os votantes nas
freguezias de slla. residencia.s. e onde estiverem qualificados, por inclusão n:l lista, trez mezes antes da eleiçãO, como do dec. li. G,O\n,
n.rt. 107, ~ 5° - e houverem recebido o titulo ele que falia. o art. l° da
lei n. 2.ti75, de 1875-e O eieitores que houverem recebido os competentes diplomas pedidos pela mesa parochial.
..(A.rt. 116 elo dec. n. 6,097.)
(322 b) 2' edição.- A lei n. 3,029, de \) de .innciro de 1881, mudou
de todo as condições elo sJstema eleitoral.
A eleicão hojc é directa e a 1'e peito dos que se aehão nas condicón t<!jl ser·eleitores, vide os arts. 2° a 5.°
I hendir)vleição pelo novo sy::;teroa era uma aspi,·ação da
nacão, desde
<..rm.r de. annos, e (lO depoi de mais ele uma tentativa. Yimol-a:' realisn.da.
Eossa. o aetuall>ysteroll. prod uzir O bem que delle se espera, desde
que todos se compenetrarem da necessidade de termos aleicães livres
e mOl'a.lisada:!l.
•
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Já no alistamento eleitoral VIsao·se abusos 111ment3.veis. tortul'ando-se o espirito ua lei e negando-se direitos consagrados, apezar
das penalidades, como dos arts. 2\J a 32 da lei, que. e transcrevem:
PAwrE PE:\AL

Ad. 29, Além do.. crime eontra O livre gozo e exerClCIO dos direitos politicos d ci ladão. J1 el1cionados nos arts. 100, 101 e 1O:d do
codio-o criminal, serão tambem com;idcn\.do. crillllJ os definidos nos
par<lg'rapho. 'eguintes e punidos CO!11 as puna.. nnHes estabelecIdas:
§ 1.0 Apre 'entar-se algum indiYit!uo com titulo eleitoral de outrem. votando ou pretenucudo "O ar:
Penas: pri .. iio de um a nove mezes e multa. de lOOS a 3008000.
Nas me. mas penas incorrerá O eleitor que concorrer para esta
fmude, fornecenuo o seu titulo.
§ 2." Votnr o eleitor por mais de uma yez na me ma eleição, apro\'citando- e de nlistamen to multi pIo:
. Penas: privação do direito de voto n tivo c passivo por quatro a
alto anno:; e multa ela 100S :t ;iOO~OOO.
~ 3." Deixnr li. autoridnde competent.e de in lurr no ali. tnmento
dos (lleitore cidadão que, no. termos desta lei, tenha provado e tllr
lia:; condigüe. de elcitor, incluir o que não estiver em taes condiçõe.
ou ex.eluir o que não e aebar comprehendido em aJguus dos casos
do § 5° do art. 8° ;
Demorar a extracção, expedição e entl'ega dos titulas ou documentos de modo que o eleitor ná possa votar Olt instruir O recursO
por elle interposto:
Penas: suspensílo do emprego por sei.. a dezoito mezes c multa
de 2008 a 600~OOO.
~ 4." DeixaI' a autoridade competente de preparar e onviar ao
juiz de direito, nos t·ermos do § 8° do art. Go, os requerimentos dos
cidadãos que pretenderem ser alistados e as relações que os de"em
acompanhar:
Penas: sllspen. ão elo emlll'ego por um a trez annos c multa de
3008 a 1:000,)000.
Nas ID::lSmHS penas incorrerá o empregado que oeeult:lr ou extra\'iar titulos de eleitor e documentos que 1110 fàrem entregues, relativo' ao alistamento.
~ 3.° Pa . ar certidão aLtest:l.flo ou documento falso~, que induza
a incl u:~ão no alistamenlo ou :t ex.clusão:
Pena. : as do urt. 129, ~ 0, do codigo criminal.
Ao que se servil' da certidão, attcstHdo ou documentos falsos,
para 'e fazer alistar:
Pena : as <lo art. 167 do codigo criminal.
.
~ 6.° Impedir ou obstar de qualquer maneim a. reunião da me-a
eleitoral ou da junta apuradora nc, Jug-ar designndo:
Penll. : prisão pOl' u lJl a trez lumo. e multa de 500.; a 1 :"'00,;000.
§ 'i. o Apresentar·~e algllem munido de arma de qualquer naturcza:
Penas: prisão por ~ei . mezes a u Jl1 anuo e multa de 100.~ a 300~000.
:::ie as armas esti vel'(lJl1 occultas :
Penas dobradas,
§ 8.° Violar de qualquer maneira o escrutinio, rasgar ou inutili·
sal' livros e papeis relativos ao processo da. eleição:
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Pena>;: prisão com trabalho por u~ a trez annos e multa de
1:0008 a 3:000S. além das penas cm que mcorrer por outro;; cl'lme".
§ 0.° Oeeultar, extravifl.r ou subtraiJil' a alguem o titulo dI;)
eleitor:
.
Pena.s: prisão por um a sei' mezes e mult.a de 100S a . 300S000.
~ lO. Deixar a me. a eleitoral de receber o voto do eleitor que se
apre--enbl.l' com o respectivo titulo:
Penas: privacão do voto activo e passi\'o por dois a quatro
annos e multa de 400S a 1:200flOOO.
§ 11. Reunir-se a mesa eleitoral ou a junt;.a apuradora fôm do
lugar designado para eleicão ou apu racão.
Penas: prisão por seis"a dezoito J1)eZe~ e multa de 500S:t 1:500~OOO.
§ 12. A.lterarem O presidenLe c os membro da mesa eleitoral ou
junta apuradora O dia e a hora da eleição. ou induzirem, por outro
(lualquer meio. Os eleitores em erro a este respeito:
Penas: privação do direito do voto activo ou passivo por lluairo
a oito annos e multa de 500H a 1:500flOOO.
§ 13. Fazer parte ou concorrer para a formaçüo de mesa oloito1':11 ou de junta apuradora illegitimas:
Penas: privação do voto activo e passivo por <:luairo aoito aunos
e multa de 300/! a 1:000$000.
§ 14. Deixar de cOlllparecor, sem onusa participada, para a fol'mação da nJosa eleitol'a!, conforme dotermina o § 1(1 do art. 15 :
Penas: privação do voto activo e pu 'si\'o por deis a (luatro annos o multa de 200S a 60080UO.
Se por esta ffll~a nüo se puder formar mesa:
Penas: privaeão do voto activo c (Jas3i\'0 por quatro a oito :lnilOS
c muaade400S a"]:200~OOO.
.
§ 15. O presidento da pro\"ineia que, por domora na expedi\;ão
da:> ordcns, dOI' causa a se ll~O concluirom cm tompo as elei:ões:
Pena : suspensão do emprego ].lor seis U1'Jzes a um auno.
§ 16. A omissão ou nogligencia dos promotores pllblico no CUlllp~'imento das obrigações. que lhe;; são impostas por esta lei, será pumda com suspl'nsão do emprego por um a trez anno. e lLulLa oIe
3008 a 1:000$000.
§ 17. As disposições dos arts. 56 e 5'7 do codigo oriminal. ão applicaveis aos mul.tados que não tiverem :r:eios ou não quizel'em satisfazer as multas.
Art. 30. No processo e j ulgll.men to dos crimes pr·,vistos no al'I igo
an teoeden te, ainda quando commettidos por pe 'soas q ue não são ehlpl:egados pu blicos, se observa.rão as disposições do art. 25. §~ lo e 5°, da
lo! n. 261, de 3 de dezembro de ]8-11, e re~pectivos reO"ulamentos.
~ 1.0 Nestes processo obsorvar. 'o-lm o dispo~to no . arts. 98 o 100
da lei de 3 ue dez'~mbro de 1 H. qu:mto ao pag-amento cle eLl,:tas e sellos, e não .. el'lto retardados peln "u pl:Jrveniencia dl) féria~.
As primeiras certidões serão pas!:iadas gratuitamente.
. § 2.° Aos promotores publicas das respectiv,l'; oomar as serão intl!naclflS tod:ls as deciRões proferidllR pelas autoridades oompetentes,
afim de promoverem a respousabilidade do. funccionario .. 1.1 ue nolla.
houverem incorrido ou requererem o que fôr de direito.
Al't. 31. tlerão multados administrlttivamente quando deixill'em
de cumprir Iluaesquer das obrigagoes que lhes são imposta,; :
~ l.~ Pelo minIstro do imperio na corte () pelo I)residente nas
prOVlUclas :

~''''''";.
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I O juizes de direito e as camaras Illunicipaes, funccion.ando
corno apuradores de acta. de as~emblcas eleitorae~; na quantIa de
100$ a 30u,' os primeiro, e ele 50) a 2001; carla vereador.
.
II. O' fuuccionarios e empregado publicos que c1elxal:em de
prestar as inforlllaçõ"l!; exigida para o ali. talllento dos eICltorc;':
na quautilt de 50S a 200S01l0.
.
~ 2.° Pelos juizes ele direito:
1. As mesas eleitorae. ; na IUantia de 2:iOS a 50 S. I'~partidamente pelos seus memoroso
.
II. O. pre. ic!entes da. me. a elcitome. ou eu suo tltutOS.
chamados para Itpuraci'.o de actas Je assembléas eleitO! :le~. que não
compal'ecerem sem moti\'o justificado; na quantia dJ 50" a 20 S
cada um.
III. Os tabelliãcs incumbiu. ela tr:ln rip~ão de neta dc apura~ão
dos voto. ; na quantia de 50;> a 100$000.
~ 3." Pelas ll1esft.· elei orae.;:
L O::; mcmbl'O' desta. que não comparecercm, ausúlllarelllse ou
deixarcm ele as il>'n:ll" a acta sem motivo justifica lo; na qUU!ltl:l ele
50$ a 100,"000.
II. Os cidaLlãos couvoeac!os para a formação dn!; Inesm~s m~sa::;.
que não eomI i1rllCerúll1 alI que. tcndo comparecido, nrLO aS\ilgnarelll ii
ada; na fi uantia dc 50S'" 100,' 000.
III. Os cscrivães dc paz ou de suodelc'>acia dc policia, chamado' para qualfJuer sen'iço em virtude desta lei; na quantia de 50 1'
a 100,"000.
~ 4." Da impo. icão da::; Illulta administrativas cabe recur. o na
corte para o govcrnú. e na. provincias para o presidente.
Art. :32. As lllulblS e. tab,lic ida ne..tll. lei farão parte ela renda
Illunicipal (lo termo em qn re 'idil' a pe' '0'1 multada c serão cobradas
executi vamell t~.
O lee. li. '1,0 1. de 20 de janeiro de 1 .~I, para o caco do primeiro alist:lmcnto, e t.tbelece as mesmas pena; e muLtas no seu.
urts. LOU õt 117.
E te decreto ficou ~em etreito pel dc n. 8.213, á.. nota segui!!:
te, como do. eu art.. 2·*2, ne::;tes ter:nos: ticão sem eifelt des Ic Jll
as in tl'llC~Õcl. que, pam o primeiro ali. talllcnto des cleitorc_ mandou
oh. ervar o dec. n. 7.U8l, ele 29 de janeiro Lle 1.'81.
(332 e) 2' e ligãO.- O rcguInIJ.HJI1to á.lei da uota anterior e COIll a
data de n. 1i.213, ele 13 de agosto de 1 '·'1. é a sim na parte penal:
TITULO III
DA PAHTE PEKAL

Art. 2:32. Além rio. (;rimes contra o lil'l"ú g-ozo e exercicio dos dircito. politicas du cidadão, menci mados uos :trt.·. 100. 101 e 102 du (;0dil>'O criminal. serã I tambem considemdo. crime. o definidOR n0S paragl'Upho sllg'llintes e punillos com a pena- nelles estilhele idas:
~ l." Apr·;;:mt.õtr-. c nlJlll11 ino1ividllo COUI titulo clcilor,Il üe OUtrclll, votllndo ou pr ,tendendo votar:
Penas: pri ão de um a nove mezcs e multa Lle IDUS a ;~OO$OOO.
Na mC.;lOa: penas inc rrerá o (lleitor que concorrer para esta
fraude. fornecendu o :"'eu titulo:
!:. 2." Votar Oeleitor por mais de uma vez na mesma elei ·ã.o, aproveitando-se de alistamento m.ultiplo :
~
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. Penas: privação do direito do voto activo e passivo por quatro a
alto allnos e lllulta de lOOS :t 3008000.
§ 3.° Deixar n autoriúnde comp~tente de incluir no ali tamcnto
do" eleiiores cidadão que, nos termos deste regulamento, tenha provado.e. tal' nas condições de eleitor. iucluir o que não e tiver em tae~
condIçãe: ou e:(cluir o que não se achar comprehelldido em ulguns
dos ca 0:- do a rt. '10.
Demorur a e:s:trncção. expedição c entrega dos titulas ou documentos, de modo que o eleitor não pOB:a votar ou illstruir o recurso
por elle interpo. to :
Penas; . uspensão do em Jlrego por seis a dezoito mezes e multa
de 200$ a (i00 '000.
~ 4.° Deixar a autoridade compcteute de preparar e enviar ao juiz
lle direi to. nos termos do art. 30, o. req ueri mentos dos cidad ilos que
pretcnderem ser ali:-tados e as relaçõo que O' devem acowpanhar :
Penas: sl\l:'pen~(lo do emprego por um a trez anno' e multa de
300; a 1:000S000.
Na mesmas pcna. incol'l'ed. o empre"ado que occultar ou axt.rllv:ar titulos de eleitor c documento, que lhe fórem entregues, relativos ao alistamento.
§ 5.° Pas,,'tr cert.idão, attestndo ou documento falso, que induza:t
inclusã no alistamento ou a exf'1usão:
Penas: as do art. 120. ~ 8°. do codigo criminnl.
Ao que se servil' de certidão, attestado ou documentos falsos para
se fazer alistàr:
Penas: a. do art. 161 do cocli[!'o el·ilJlinaJ.
§ 6.° Impedir ou obstar de qualquer maneira a reunião da mesl1.
eleitora! ou da j unta ou c:tm:tl'a apu mdora no lugar designl1.do:
Penas: prisão por um l1. trez annos e multa de 500$ a 1:500S000 .
.' 'I." Apresentar-se :lIguem munido de armas de qualquer natureza:
[Jenas: prisão por seis mezes a um anno e multa de 10 ~ a 3008000.
De as armas estiverem occultas:
Penas dobradas.
~ 8.° Violal' de qua]rluer maneirn. O eserutiuio. rasgar ou inutilisal' livros e papeis relativos aO processo da eleição:
Penas: prisão com tmbalho por um a trez ftnnOs e mulLa de 1:000S
a 3:00(),~, além das penas em que incnrrer por outros cl'imes.
~ 9.° Occultar, extraviar ou subtlahir alO'uem o titulo do eleitor:
Penas: prisão por um a sois mozes e multa de 100$ a 300$000.
.' 10. Deixar a meS,t eleitoral riu receber o voto do eleitor que se
apl'e~ental' com o re:pcctivo titulo:
Penas: pri vação do voto acti vo e passivo por dois a quatro annos
c multa de 400/, ;', l:200S000.
~ II. lleunil'-se n mesa eleitoral ou ajunta nu camara apumdol'U
1'óra do lugar dCl"ignad para. a eleição ou apura)to:
[.Jenas: prisão por seis: dezoito mezes e multa de fJOO,~ a 1:500,~000.
~ 12. Alterarem o prtlsid:mte e os membros da mesa eleitoral ou da
junt:t 011 camara apuradora o dia e a hora eh elei0ão. ou induzirem,
por outro ql.taJquer meio, os eleitores em el'ro a este re:;peito :
. Penas: privação do dircito do voto activo e passivo por quatro a
OitO annos e multfL de 5008 a 1:500$000.
§ 13. Fazer parte ou concorrer para a formacão de mesa eleitoral
ou de junta ou camara apuradora illegitimas: •
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Penas: privação do voto activo e passivo por quatro a oito anno!';
e m uI ta de 3nOS n 1:000$000.
~ 14. Deix.al· de compar ceI', sem callsa participadn, pam a formarão da mesa eleitoral, conforme determinão os arts. 100 e 10 :
Penas: )?ri \'1l.ciío do vato activo c pa:si.o per dois a q ua tl'Q anno.
e multa de '2.008 a" l300S000.
Se por esta falta não se puJeI' fonual' a me. a:
Penas: priva.cão do voto acti\'o e p:tssi\'o por quatro a oito annOR
e multa de ·lOOS a·l:200~OOO.
§ 15. O pre. id"ute d1l. provincip. que. por demora na expedi(~ão das
ordeu. , der call:'a a e não concluirem em t~mpo as eleicües:
Penas: I;. pen.·fio do emprego po:' seis meze 1t um lwuo.
~ 16. A omis ão 0'1 negligencia (los prOlJlotores publicoó' no cumprimento das obrigaçõe.. que lhe iio impo tas pc1nlei 11. 3,029, de 9
de janeiro de 1 1, e mencionada- ne te regulamento. será punid:1. com
suspensão do em pl'ego por uma traz annos e IJlul ta de :30111; a1:0:JO$OOO.
~ 1'1. As di po. içúes dos :l.1't.. 5G c 57 do codigo criminal rão appll'
ca,eis nos mult.ados que nrlO ti,erelll meio" ou niio qllizerem sutisfazer
as multa!'.
Art.233. 1\0 proces!;o ejulgamento dos crime. previstos no nrti"'O
antecedente, nindn quando commettitlos por pessoas que não são e~l
pregados publico:::, se oh. el"variío as disposlçúes do art. 25, §3 1" e 5", da
lei n. 26J. de 3 de dez mbro de 1 ±l, c re:-pecti\'os regulamentos.
g 1.0 Neste. proeesAo. obsel'\'<lr·se·ha. o d i:::[. o::: to nos arts. \:lI) e 100
da mesma lei, quanto ao p~tga:l)fmto de cust:rtS e sello.. , e não serão retardado. pela l.J.perveniencirt de féria ..
A primeiras certidõe (~rüo pa. aelas gr,ttuitrtmente.
~ 2.° Aos promotores publico das I' speCtiv:lS comarcas serão intimrtâas toda a decisõe proferid~ts pelas :l.utoridade. eompet:ente:s.
afim de promo\'erem a responsftbilidade dos fllnccionnrios CjLle nella
hou vCl'em incorrido, ou rcq uererem O que fór de di rei to,
Art.231. ::5eriio multado. rtdmini trn.tivamente Iuando deixarem
dlJ cnmprir quae!'quer da. obriga~õe' (lue lheS'sfio impostas:
~ 1.0 Pelo mini tro do imperio na córte e pelo pre5idente nas
provineias:
L O~ juize de direito e a. cn.mllras municipaes. fuuccionando
como apuradore le aet.os de a sembléas eleitorae-: na quantia de 100N
a ;:lOOS o. primeiros, e de 50, a 200$ cada yerelldor.
II. Os t'llncci~n:Hio~ e. empregados p.ublicos·l}ue deixal'em de prestar as I[IÍormaçoes eXigidas pn.ra o allstam.,nto Llos C!eltores: llll
quautia,ele 51lS a 200S000.
~ 2" Pelo juizes de direito:
L As mesa. elf~itorae. : na q uautia de 25ú/ a vOOS, repartidamente pelos. eu mernbros.
II. O presi ntes da mesas eleitorn.es ou seus suh titlltoS, chamados para n. apuração d~ a~ttls .ele nssembléa eleitorae:::, quP. não
comparecerem em motl'lO JustIficado: na Cjuantin. de 50,5 ~,200$OUO
cada um.
lU. Os tabelliiíe incumbidos drt transcl'ipçi'io de ::tetas de apuração de votos: na quantia. de 50S a 100$000.
§ 3.° Pelas me:as eleltorae :
r. Os membros destas, qua não eomparecerem,:e ausentarem ou
deixarem de assignar a acta sem motivo justificado: na quantia de
50n a lOOnOOO.
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Penas-ele prisão por dois a seis meze. , e de multa correspondente á met.ade do tempo. (R33)
lI. O cidarl:íos convocados pn.rn. a formação das mesmas me.'as
que ni o com pa recarem ·)11 (J ue. tClldo cOU) parecido. não assigunrem
a acta: na quantia de 50,) a 100S000.
.
111 Os e. cri";lcS de paz ou de subdelegacia de policia, cllaJnndos para flual::}uer sen·jço. cm virtude
lei n. 3,02Ç). de \) de jn.nei1'0 de 1881. c deste regulamento; na quantia de 50$ a 100$000.
~ .1.0 Da imposição das multas' admini. trativas cabe recul'. o na
COl·tC panl. o 2'0ve1'l1o. e nas provincias para o presidente.
r\.rt. 23;). As multaf' e. tabeleci las pelalei n. 3,029, de 9 (le jancil'o
de 181'1, e mencion':lc111S ne. te regnlamento fari'io parte da rcnrl,l. mil"
nicipal do termo em 'luc 1'c idil' a pessoa multnda. e serão cobradas
ex eeu ti vamen te.
(232 d) 2' edição.- O direito politico do sutfmgio. é. com0 a. soberania, inaliellllveI. imprcscriptil't:lI. limitado pelo principio d:ljustica, as condições q~;e constitucm a vida. c o desenvolvimento da sociednde e seus eJemcntos,.igllal () 1)l'C!.porcional na. reprcsel1tnção de
todos os intcresses collectlvos tIa '0 le lade e tae. caracteres quc a
lei d,)ve respeitar e lhe attribuir, con~titnindo-o e determinanclo.
O direito de elcg-"r li um direito po~itico e o meio que po. sue
toda a unidade social de . lJ fuzer repre. enta1' no excl'clcio da sua
.oberauin.
O suffmp-io, por sua origem e seu fim, tem um c:lI':lcter e. sencialmente col1eetivo e o inten'sse solidario ele toda a ocicdHd~ exige
que não. eja exerci tio ~egunelo os motivos puramente pef'soae~, rnns
CJue se o eono::idere COillO ull1a func~;lo pubjica, tendo m vi ta a
ordem social e politica.
Decone destes principios que todo o obstaclllo que se apre. enta,
no intuito ele dcsviar do lireito dc votar ao cidadão', nã podIa
deixar ele ser um crime pre,·i. to. C0ll10 foi, pelo leci'i.lador criminal.
(332 e) 2· eJição.- Os membros ela me a. eleitoral Cjue :"cm m<Í.
fé dedarãO que não póele tel' luga~' <l c!elção, por haver pas ado a
lIom, seguindo a intelligencia que eIIes dto;1 lei, não cOll1mettcm
crime - Re\'. n. 2,503, de 5 ele abl'll ele 1 ~ 40.
O juiz de direito julgara 1I0 modo por que o !:iuprcmo tribunal concluio; li. relaçãO, porém. não entendeu as im, e decretou a condemnacão no ar1. 100 do cod. crim., pcla tran~gressito do preccito e'tal)elecidu no ai t. 120 do reg. de 1:1 de :lgosto de 1 'I, . cm dar-se
a excepção do ar1. 12'i elo me. mo rcgulamento. A decisão 1inal. inspirada., aliá!-' nos melhol·';).'. -:ntill1 'nto·. párIe elllr lugar <l abu80.'.
quando é sabido o moela pOl' quetant:1.s veless IH'ocul'a desvirtll:lrU
processo eleitora! por meios pouco decorosos.
(333) As penas destc :ll·tigo SilO <l" mesma..' ela nota328. com a clifferença ele quc naqllel.l:t nota, lia O :l.Ccres~irno, alóm da. mais em quc
incorrer; e neste artIgo o accrescJlno e: e multa correspondente
(l. metade do tempo.
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Art. 101. Solicitar, usando de promessas' de recompensas ou de ameaças de algum mal, para que as eleições
para senadores, deputados, eleitores, membros dos conselhos geraes (334), ou das cam aras mUllicipaes, juizes de
paz, e quaesquer outros empreg'ados electivos, recaião ou
deixem de recahir em determinadas pessoas, ou para esse
fim COmpl'al' ou vender votos. (334 a - 334 b)
(3B4) Hoje "assembléas proviuciaes, ~ segundo o art. Ioda lei
de 12 de outubro de 1834; sendo por isto apylicavel a disposicüo
deste artigo, bem como a dos arts. 103 a 10;), ás assembléas provinciaes.
(334 a) 2' edição.- Os elementos constitutivos deste artigo consIstem no uso de ameaças de algum mal ou promessas de recompensas
pró ou contra algu'3m, no intuito de fazer recahir ou deixar de rccabir a eleicão em determinados individuas.
E as sOÍicitações feitas simplesmente, sem o emprego das referidas circumstancias. não são actos criminosos na censura de direito
penal - rev. do sup. tribo n. 186, de 20 de agosto de 18'19.
(Nota 332 b.)
(334 b) 2- edição.- As fórmas da corrupção são multiplas. desde
a compra dircctll. e brntal de um voto até ás promessas abertas e
disfarçadas de lugares, de privilegias ou subvenções da parte do
estado.
Para que o voto se venda (diz Helbronner) como uma mercadoria. é necessario su ppõr um estado social todo especial, tal como
o da antiga Roma. onde por u ma curiosa confusão da extrema miseria e do mais alto privIlegio politico em uma casta popullll', um
grande numero rle cidadãos; nM tinhão outra propriedade do que
o seu voto.
AIli se tinha estabelecido uma agencia eleitoral, em vista de
garantir a boa fé reciproca no comrnercio dos votos.
O candidato depunha a sornma convencionada na mão de um
depositaria, que pagava aos eleitores ao depois do successo da
eleicão.
'A. corrupção eleitoral tomara na Inglaterra proporções menos
consideraveis, porém snperiores aoque se dava sobre o continente;
sendo que a repressão dessas frauJes exig-io uma legislação especial.
Nos paizes aonde as fortunas. ão modicas, a corrupcão versa em
promessas dos favores e em pregos de que o governo dispõe.
Entre nós. com o novo regimen, parece que ha tendencia para a
corrupcão em maior e~cala; porque nem todos o eleitores comprehendení o direito de que são investidos e muitos suppõem-se acima de
qualquer direcção politica. allegando que não depende o seu titulo
senüo de si e por motivo da lei.
O novo regimen eleitoral pode-s considerar um bem. debaixo
de muitos pontos de vista; mas receia-se ser elle mal comprehendido
por muitos, sem o preciso caracter e sem a intelligencia, constitutivos
da dignidade humana.
.
C. CRIM.
2õ
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Penas-de prisão por trez a nove mezes, e de multa
correspondente á metade do tempo, bem assim da perda
do empreg'o, se delle se tiver servido para commettel' o
crime. (335)
Al't. 1u2. Falsificul' em qualq llel' eleição as listas dos
votos dos cida lãos ou eleitores, lendo nomes uivel'sos dos
quenellas est.iverem, ou acere, centando ou diminuindo nomes on listas; falsificnl' as netas de qualquer eleição. (335 a)
Penas-de prisão eom habalho pOl' seis mczes a tl'ez ,Inn03, e de multa correspondente á metade do tempo, (33G)
E' força confessnr, porém, que as falsificações em grande escala,
as aCLas falsas. e tfl.ntos outros meios pouco decorosos, lJÜO se durão,
ao meno::'. com tnllt:1 facilidade como out,l"ora.
(335) Autor:
Maximo mezes de prisão pi m pIe!', m lllta corresponden te li metade do tempo, e pl)rdll do emprego, se della se ti"er scrvido, etc.
Médio - G mezes, idem, idem, etc.
Mini mo -::l mezes, idem, idem, etc.
Havendo complieidade ou tentativa:
~fnxi mo - G meZfJS ele pl'Ís::o si lU pIe!', multa corrr:sponden te :í metade do tempo e perda. do emprego, se delle se tiver 'crvi.lo, etc.
Médio - '1 me:'es, idem. idem. etc.
Minima - 2 mezes. idem, idem, etc.
(ComuItae para o caso d,) minimo o art. 2", § 2,0, deste codigo.
Cornplicidade na tentativa:
Maximo - 4 mezes de prisüo simples. multa correspondentlJ ó. me·
tade do tem po e perda' do em pre~o, se de!le e tiver servido, etc.
:Mêdio - 2 mezes e 20 dias. irlem. idem, etc.
Minimo - 1 mez e 10 dias, idem, idem, etc.
(Vide, pnr:J. o caso do minimo, o ar!. ~o, ~ 2", do codigo criminal.
(3:35 a) Vide nota 332 b.
(336) A u tal':
Maximo - 3 anuas de prisão com trabalho e mnIta correspouuen·
te á metade do tempo.
Médio - ] :tuna e 9 mezes, i lemo idem, e multa correspondente.
Minimo - 6 mezes, idem, e multa, idem.
Segundo o art. 49:
Maximo - 3 annos e G mezes de prisão slll1ples e 111 lIltu cOl'l'espondente á metade do tempo.
Médio -·2 annos e 1f> dias de pri ão (j multa, idem.
Minimo - 'i mr.zes, idem, c 1l111lLa, idem.
Havendo comp1icid:tde ou tentativa:
Maximo - 2 llnnos de prisi\O com trnbalho e multa correspondente á metade do tempo.
Médio -1 anno e 2 mezes, idem. idem, trabalho e muIta, idem.
Minimo -- 4 mezes, idem, e multa, idem.
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Art. 103. Obstar dÜ'ectamente ou por factos á reuuião
dos conselhos geraes de provincia (337), á sua prorogação permittida pela constituiçiO, ou ao livre exercicio
de suas attri1uicões.
Penas-de pl'i~[o com tl'flbalho pOl' dois a oi to annos. (338)
Ad. 104. Entral' tumultuosamente no recinto dos conselhos gemes (339), obrigal·-os POl' força ou por ameaças
de violencia a propôl', delibel'ill' ou resolver ou a deixar
de o fazer, ou obrigaI-os ale, antal' ou prorogar sessão.
Penas-de prisão com tmbnlho por UIll a qnatl'o anilas. (340)
Art. 105. U. '11' ele violonc:ia ou ele ameaças coutl'a qualquer mOlll bro dos con:3elhos gel'aes (3 t11), ou para infiuit'
na maneira de se portal' no exercicio do seu emprego, ou
pdo que tiver dito ou praticado 110 mesmo exercicio.
Penas--de prisãO com trabalho por trez mezes a duis
annos, além das mais em que incem'er pela violencia ou
ameaças. (342)
Com reflJrencia ao art. 49:
Maximo - 2 nnnos e 4 me~es de pri"úo simples e multa correspondente á metade do tempo.
Médio - 1 ::tnno, 4 luezes e 10 dias, idem, e multa, idem.
Mini mo - 4 mezcs e 20 dias, idem, ~ muita. idem.
Havendo complicidade na tentativa:
Iúaxi mo - 1 :\11 no c ·1 lDezes Je prisã'j com habalho e multa corre pond~lIte :í. metade do telllpo.
i\léJio- U meles e 10 Jia ,idem, e 11111lb.l. idem.
i\linill1O - 2 lUezes e 20 Jia., idcm, c !Uulta, ide.::.
De combinagão com o al't. ·H):
fiInxill10 - I nnno. fi m!;)zes e 20 dias:..e prisão simples e muIta corre-pondente ,i metade do tempo.
MéJio -10 mezes, 26 dia. e 2/i{. idem, e multa, idem.
'Minimo - 3 meZlJ.. 3 dias e 113, idem, c multa, idem.
(31) Vide nota 334.
(3. ) O cnlcnl0 das l1P.un" CRiá feito fi nota 300 - pois O deste artigo é o me mo que o do ~ 6° do art. 82 dest~ cauign.
(339) Vide 10ta 334.
(:Hüj A. rcspeito do calculo a fazer p,m lodo. os gráM d:t pen:t e
n<J. llJ'pot,he!-'e deste artig-'" vide n. p~.na1irllldes do ai;'t. lHl. primei1'a
parte dest,e .'or! ig-o, sendo ii. diffel'cnça aeCl'eSCen tac'-so flUi as pa Iavras: alé:n das lUais Cm q u~ i I1COrl'OI' pela oflimsa.
(341) Vide nota 334..
(342) Autor:
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Art. 106. Praticar qualquer dos crimes referidos nos
arts. 103, 104 e 105 a ]'espeito das camaras municipaes ou
de cada um de seus membros.
Penas - a quarta pal'te das estabelecidas nesses artIgos,
excepto as em que de mais tiver incorrido pela violenoia
ou ameaças no caso do art. 105, as quaes serão impostas aos l'éos na sua totalidade. (343)
Maximo - 2 annos de prisão com trabalho, além das mais em
que incorrer, etc.
Médio - 1 anno, 1 mez e 15 dias, idem, além, etc.
Minimo - 3 mezes, idem, além, etc.
De conformidade com o art. 49 :
Maximo - 2 annos e 4 mezes de prisão simples, além das mais
em q ue incorrer, etc
Médio - 1 anno, 3 mezes, 22 dias e 1{2, idem, além, jltc.
Minimo - 3 mezes e l5 dias, idem, além, etc.
Havendo tentativa ou complicidade :
Maximo - 1 anno e 4 mezes de prisãO com trabalho, além, etc.
Médio - 9 mezes, idem, além. etc.
Minimo - 2 mezes, idem, além, etc.
Sc:gundo o art. 49:
Maxilüo - 1 aRno. 6 mezes e 20 dias de prisão simple!l, além, etc.
Médio - 10 mezes, 15 dias, idem, além, etc.
Minimo - 2 mezes, e 10 dias, idem, além, etc.
Havendo tentativa na complici.iacle :
Maximo - 10 mezes e 20 dias de prisão com trabalho, além, etc.
Médio - 6 mezes, idem, além, etc.
Minimo - 1 mez e 10 dias, idem, além, etc.
Com referencia ao art. 49 :
Maximo -1 anno, 13 dias e 1{3 de prisão simples, além, etc.
Médio - 'i mezes, idem, além, etc.
Minimo - 1 mez, 16 dias e 2{3, idem, além, etc.
(343) Na hypothese do art. 103 :
Autor:
Maximo - 2 annos de prisão com trabalho, além das mais em que
houver incorrido, que serão impostas na sua totalidade.
Médio - 1 anno e 3 meus, idem, além, etc.
Minimo - 6 mezes. idem, além, etc.
Com referencia ao art. 49 :
Maximo - 2 annos e 4 mezes de prisão simples, além, etc.
Médio - 1 anno. 5 mezes e 15 dias. idem, aléLD, etc.
Minimo - '1 meze!:', idem, além, etc.
Havendo tentativa ou complicidade :
Maxiino ~ 1 anno e 4 mezes de prisão com trabalho, além, etc.
Médio - lO mezes, idem, além. etc.

Minimo - 4 mezes, idem, além, etc.
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Segmido o art. 49 :
Maximo - 1 anno, 6 mezes ~ 20 dias de prisão simples, além, etc.
Médio - 11 mezes e 20 dias, idem, além, etc.
Minimo - 4 mezes e 20 dias, idem, além, etc.
Havendo complicidade na tentativa:
:Mll.ximo -10 mezes e 20 dias de prisão com trabalho, além, etc.
Médio - 6 mezes e 20 dias, idem, além, etc.
Minimo - 2 mezes e 20 dias, idem, nlém, etc.
Com referencia ao art. 49:
Maximo - 1 anno. 13 dias e 1/3 de prisão simples. além, etc.
~lédio - '1 mezes, 23 dias e 1/3. idem, além, etc.
Mínimo - 3 mezes, 3 dias e 1/3, idem, além, etr.
Na hypothese do art. 104:
Autor:
Maximo - 1 anno de prisão com tralalho, além das mais em que
hou ver incorrido, que serão impostas na sua to~a!idade.
Médio - '1 mezes e 15 dias, idem, além, etc.
Minimo - 3 mezes, idem, além, etc.
Com rl'ferencia ao art. 4fl:
Maximo - 1 anno e 2 mezes de prisão simple-, além, etc.
Médio - 8 mezes, 22 dias e 1/2, idem. ah\m, etc.
Minimo - 3 mezes e 15 dias. idem, além, etc.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 8 Illezes de prisão com trabalho.
Médio - 5 mezes, idem, além. etc.
Minimo - 2 mezes, idem, além, etc.
Com referencia ao art. 49:
Maximo - 9 mezes e 10 dias de prisão simples, além, etc.
Médio - 5 mezes e 25 dias, idem, 1l.1é01, etc.
Minimo - 2 mezes e 10 dias, idtlm, além. etc.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 5 mezes e 10 dias de pri ão com trabalho, além, etc.
Médio - 3 mezes e 10 dias. idem, além, etc.
Minimo - 1 mez e 10 dias, idem, além, etc.
Com referencia ao art. 49:
Maximo -6 mezes, ô dias e 2/3 de prisão simples. ll.lém, etc.
Médio - 3 mezes, 26 dias e 2/3, idem, além, etc.
Minimo - 1 mez, 16 dias e 2r3. idem, além, etc.
No caso do art. 105:
Autor:
Maximo - 6 mezcs de prisão com trabalho, além das mais cm que
hou ver incerrido, que serüo im postas na smt totalidade.
Médio-3 mezes, 11 dias e 1/4. idem, ulém, etc.
Minimo - 22 dias e 1/2, idem, além. etc.
Segundo o art. 49:
~faximo - '1 mezes de pri fio simples, além, etc
Médio - 3 mezes, 28 dias e 1/8. iriem. além. etc.
Minimo - 26 dias e 1/-1, idem. além, etc.
'Havendo tentativa ou complicidade:
Maximo - 4 mezes de prisilo com trabalho, além, etc.
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TITULO IV
Dos

Cril11.os

COJltL"a

a

egn.rança in"to~"J"la do lll.1.!}orio

o publica tt"anqui1lidado

CAPITULO I

co

"PlIlAÇXO

(:343 a)

Al'L lOi. Concertarem-se vinte pe:::soas ou

maIS

para

Médio - 2 meZilS, 7 li ias e 1/2, idem, etc.
Minimo -15 dias, idem, além, etc.
(Vide o art. 2°, § 2°, deste codigo.)
l-ie2'undo o :lrt. .J.ü:
IIlaxilllo - 4 mezes c 20 dias de prisão simple ,além, etc.
Médio - 2 meze,.:, 18 dias e 3/·1, idem, além, etc.
Minimo -17 dia.' e 1/2, ide:n, além, etc.
(ArL 2°, § 2°, deste cotligo.)
Tcntativa lia cOll1plicidade:
lIIaximo - 2 mcze~ c 20 dias de prisão com trabalho, além, etc.
Médio - 1 mez e 15 dias, idem, além, etc.
lIlinimo - 10 dia., idem, além, etc.
Com refíll'encia ao art. 49:
1I[flximo - ;j mezes, 3 dias e 1/3 de prisão simples, alem, etc.
Médio - 1 mez, 22 dins e 1/2, idem, além, etc.
~Jinimo - 11 difls c 2/3, idem, além, etc.
(Consultae por mais de uma vez o ul'L 2°, g 2°, deste codigo.)
(313 a) Diz Emilio Crédien, que a conspirnçüo é a I'esoluçiio concertada entrlJ uoi ou muitos il1uil'idu, no intuito de t"ntar contra
a vida do chefe do e,>ta.!o ou de mudar a fórlllfl. d" governo ...
Parece ql,e os conju~" lo, estilo mnis perto do llttentndo do Cjlle
os conspiradores; estes deliberão ainda sob,'c o: meios de execug~\O,
sobre o fim pI' ciso, qLH: qu l'em attill""ir, e a rcvolu"ão que jUereUl
completar e. tá ainda afastada; aq ueUes ,·ão, no con tl'll.riu. armados
já pllra a acção: con piradorc. primeiro que tudo, tornarão-se conjurados e \'ão es.ecublr a cOllspiração qUo.l fOl'ln;·lr~lO ... Em no::; o tempo muito se ha dÍscutido sobre o grão dc criminalidade positiva,
que se liga aos actos ([ue constituem crimes politico.
Qual a SUIJ. mDralldadtJ?
Revelão, no mesmo gl'á.o, a pervel'sidade que clenotão os crimes
orllin:lrios? ;{ão se pódc II: conhe er, que a tomciencia não os colJoca cm geral. obre fl mesma Imlla: o canLt::ter da,; acções humaulls
se detel'l11llla pelo mo\'cl que as produz, e !oe é verd::de que toda a
sociedade não se con titue s.::nilo em vist'l de Ulll bem, é nece;.- ario reconhecer que o IJome:n de pal'tidLJ. que atacu o go'"Cl'Il0 do ~eu
paiz para de,..truil·o c lhe subsLituir umll outra fÓl'lUa, parecendo-ll111
preferível, n(u) obedece ao menos a instinctos vergouhosLJs; é tRlvez
ainda O idéal do bem, q ne elle pro:iegue, mesmo atravez dos seuS
desvios.
O autor de um crime commum viola uma lei de outra ordem
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praticar qualquer dos cnmes mencionado!'; nos arts. 68,
que o aLltor de um crime politico. O primeil'o tmnsgride uma regra ,
mornl que é a meRma. pai' ~od.n a p:1.I'te e !"empre. bem que, segundo
o. luO'are e os cns s. nüo . CJa ella :l.ppli ada sempre aos mesmos
!letos; uma regra, que ex.iste na conseieneia de t':dos o~ homens e a
qual se não pótle tmnsO'redir sem ferir a me ma bumllnidade. O acto
politi~o niío aprcsentfl. em certos C:l"OS, au menos, estes caracteres:
la tnm-formllçílü Ince. sllnte, na eyoluç.-,o inedt;l\'el. que é a mesma
ddft da. nacõe", e~se acto eOIl titue um esforco. urna manifestacão,
uma aspirat;"üo p:\rticular para um estado no\'õ ele cousns. que pa~Ra
rá ou não. na. realidade dos factos,. egundo a maior somma dlls forcas ociae '.
• O cidadão que conspira contra o gove1'llo estabelecido, não viola
nenhum direito'? SeO'uramente, sim. Se permanece na espbera dos
;letos politicas. se não poderá, P. nll'df\de, confundil-o com o incendiaria, o falsario ou o homicida; mas terá off'endido grandes interesses soeiaes; proseO'uiudo um fim em que a ambição privada n os calculas e"'oü;tas se disfarcão muita vezes sob a m:1SC:lra do interesse
publico. ln.nçando a Der"turbação no corpo politico, exced~ndo O seLl
direito e violando o de outrem.
Diz Guisot: a tentn.ti I'll.lle lU udll.r o "'overno estabelecido, embora
não arrastas e nenhum crime privado. póde I'cunir ao mais alto gr:ío
os dois camctere.· '" rae. do crime: a immoralidade do mL:. mo acto e a
pcrver irlade d:t in ttJnção
,
, , . ,
,
.
. . . . . . . . . . . . , .. Ha principios g..:r:le~, lia leis de uma justiça
a b olu ta, C] li rcguliio toda. as relações rio. homens en tre si. tan to em
materia politica. como em vi. ta do:; interesses privados
.
Os devere' e o~ direitos politicas são cOl'1'elntivo.. derivando do
c. bulo dn sociedade, que é pal'll. Ohomem ll. lei de su:t natureza, , . . .
Urna cou a é a resi. tencia publica e

fi

reivindieacão em céo

ab~rto do. direitos desconhecidos ou violados; e outra CÕU'fi O facto

de abril' um:1 mina. ob os fuudamento· ào edificio social. Na Inglatcr.
ra, onde o direito de re. istencill. tem SIdo arllllittido nos limites os
mfli exten o ,ninguem cogltal1aS con .. pirnções, e em parte ll.lguma
as machinaçõc secrctas, que se tecem na sombra. não. ão mais rigorosamentc repronldas pelo. costllJlleR e reprimidas pela lei.
Con idera-se com razão como um golpe á. liberdades publicas. O
direito de oppôr-se:i violencia, sob qualquer fórma que elIa e apresente e de CjualCjuer pnrte que ella \'enha, é tão geralmente reconhecido, (lil-o Delolme, que o. tribuuaes algumas vezes o têm dado como
base ás 'uas decisões,
Em um pniz livre concebe-se- aecrescenta Cl'édien-uma tal
l'esistenci,t legal; ma se póde affirmar q uc a resí tencia clandestina
pelas conspimçõe.- é incompativel com a liberdade.
E', porém, em nome da liberdade que se bão urdido :'s con pirações em todos os tempos, po. to que ellll. não. ain triul11phante de nenhuma clellas; c a libnrdade de um povo ó perdida quando não se póde
mais "al\'al-a senão por umll. conspiração.
O artigo do escriptor (:itado, cujos trecboiil venho de copiar, é bem
curioso, e vêde-o no Diccinnari? da Politica, de Bloe", edicão de 1874, nll.
palavrll. Conspi?'ation.
.
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69, 85, 86, 87, 88, 89, 91 e 92, não se tendo começado a
reduzir a acto. (344)
Penas - de desterro para fórcl. do imperio por quatro a
doze annos. (345)
Art. 108. Se os conspiradores desistirem do seu projecto antes delle ter sido descobert.o ou manifestado por algum acto exterior, deixará de existir a conspiração, e por
ena não se procedel'á criminalmente.
Art. 109. Qualquer dos conspiradores que desistir do
seu projecto, nas circumf:ltancias do artigo antecedente,
não será punido pelo crime de conspiração, ainda que esta
continue entre os outws.

CAPITULO II.
(345 a)
Julgar-se-ha commettido este crime, reunmREBELLIÃÜ

Art.

no.

(3'14) Mandou-se declarar, por decreto de]8 de agosto de ]832,
fi ue no original desta carta da lei de 17 de dezembro de ]830, nu art.

107, se achão incluidos os arts. 8-5, 86 e 87, os quaes, por erro, se
omittirão nas primeira~ edições impressas.
Pelo § lodo art. 38 da lei de 3 de dezembro de 1841, não se concede fiança aos Cl'iminosus de que trata este artigo.
O termo-criminosas-de que falia este parngrapho-refel'e-se
unicamente aos conLlemnados em juizo definitivo e irretl'atavel, e
ainda, cedendo de uma restricção absol uta, apenas se póde tolerar
que se applique aos que têm sentença de pronuncia; mas de nenhum modo aos indiciados, sem que se lhes dê a maior extensão que
é passivei: 100'0, ou renunciar o pl'incipio da intelligencia restrictiva, a respeito :los indiciados nos crimes de que trat.a este paragrapho,
ou reconhecer que os indiciados nesses crimes não podem ser presos
antes da culpa formada, como pretendem sobre os do § 2° da lei de
3 de dezembro.
E' a opinião do illustrado Sr Mendes da Cunha, a qual compartilhamos, e viJe a obra Considerações sobre o codigo do processo, pag, 218.
(345) Autor:
Maximo -]2 annos de desterro para fóra do imperio.
Médio - 8 annos de desterro para fóra do imperio.
Mini mo - 4 anilaS de desterro para fóra do imperio.
(Em vista do art. 5° deste codigo, parece não ser admissivel a complicidade no caso deste art. 10'7; pois, segundo a definiçãO daq uelle artigo, entrão elles no concerto, sendo conspiradores.)
Havendo tcntativa:
Maximo - 8 annos de desterro para fóra. do imperio.
Médio - 5 al100S e 4 mezes de desterro para fóra do imperio.
Minimo - 2 annos e 8 mezes de desterro para fóra do imperio.
(345 a) Duas cousas são necessarias para justificar uma rebellião ;
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do-se uma ou mais povoações q\l.e eompreheudão todas
mais de vinte mil pessoas, pam se perpetrar alguns dos
crimes mencionados nos al'ts. 68, 69, 85. 86, 87, 88, 8U, .
91 e 92. (345 b-345 c)
Penas-aos cabeças-de prisão perpetua com trabalho
no gráo maximo, de prisão com tl'abalho por vinte annos
no, médio, e por dez no minimo. (346-346 a-347)

°

isto é, as offensas intoleraveis; e esgotamento, antes de tirar a espada, de todos os meios moraes, legaes e constitucionaes, e isto
diz Ernest Jones.
fi!. Cox., da Fortnightly Review. com menta assim estalS palavras
a propo ito dos salarios e da grande propriedade, questão que se agita, mais do que nunca, na Inglaterm :
As offensas são verdadeiramente insupportaveis. os meios momes
e legae forno e. gotados, um apoz outro; e nós hoje reclamamos o remedio constitucional, e, em outroli tel'mos, o livramento.
(:3-15 b) 2' edi )ío.- Autorisou-se ao governo, no caso de rebellião.
a mandn r ob ervar no exercito a. leis de gueITlt. Resol. n. 61, de 2<1
de outubro de 1838, art. 2.°
A rebellião não dá lugar, cm caso alg-um, a sequestro nos bens
d')s rebeldes. em vista dos arts. 1'19, § 20, da constitUição do imperio,
21 de te codí"O, 233. 2::34, 291 e 339 do codigo do processo e !lV. n.
132, de 15 de janeiro de 1839.
Foi assim que o governo mandou entregar, desde logo, a quem
hou ve!'sem de pertencer pelo urt. UI da lei do orçamen to, do 2-1 de
outubro de 1832. os ben confi cado. na provincia de Minas-Geraes
em 1'790. por occasião da rebellião, bens que ainda existião incorporados aos proprios nacionae . (Nota 24'1 b.)
(345 c) 2" ediçiio.- Os al't . 269 e seguintes do codigo penal belga
dizem: ninguem póde . e oppõr á execução regular da lei. Uma tfll
opposiÇão, quando manifestada por acto. exteriores, previstos pela
lei repressiva, torna-se uma infracção punível. Esta infracção toma o
nome de rebellião, quando a resistenciu á execução da lei é acompanhada de violencia.
(34G) O av. n. '18, de 15 de julho de 1842, diz: que a palavracabeça, ele que u a este artigo, quer dizer o mesmo que a palavraautores, applicada a outros crimes, entendida pela maneira por que a
define o art. 4° de. te codigo ; porquanto, não sendo licito dar á palltv!'a-cabeços, Ullla intelligencil1. vaga, indefinida e arbitraria, é :em
duvida louito bem cabida aquella que na mesma lei já se acha consagrada e definida.
Este aviso revela a epocha de ex.ageração em que então se achava O paiz. e, a não ser isto, o sabio ministro que o IIssIgnou teria
considerado. que racionalmente não se devem considerar autoreB
no presente coso senão os quú, por sua intelligencia e prestigio-a_sociado, diri",O'em o movimento, dando-Ih.e forca
e animando-o;
e nunca
•
I

C. CRIM.

26

210

CAPITULO III
SE orçÃo (347 a)
Al~t. 111. J ulgar-se-ha commettido este crime, ajun tando-se mais de vinte pessoas, armadas tOd8S ou parte dellas,
para o fim de olJst:ll' ,1 posse do emprc!)'ac1o pn blico nomendo
competentemente e munido de titulo 1 gitimo, on para o
pl'ivar do exercicio d0 seu emprego, ou para obst~l' á excos que aceitão um popel material, sem calcular nas con'seqnencias
do que fazem.
O Dr. SiLva Costa leu perante a academia de S. Panlo uma notavel dissertacão a respeito desta materia, c vêde-a na Revista Juridica
de 1868, seg-undo semestre. pags. 5 a 19.
Como tem lngar o crime ele rebelliflo?
Até que ponto conserva elIe esse nome?
O que suo cabeças? - Porque 11(\0 comprehenden o legislndor
nos fins deste crime os 3.rts. 93 a 07? lJropriedade da pena applicada
ou determinada para este crime.
(Vide um estudo curioso no 10 volume do Direito, pago 10. e abi
a soluçãO a essas questões.) .
(346 a) 2" edição.- O aviso acima de] 1.2 não tem uma interpretação sã e razoavcl, como se disse, porq ue. eria li bSll 1'(10 (lue a lei emprega:.s..: dois termus d istinctos para signiticar a me. 11111 cou. a.
Pelos artp. ,O c 98 elo cndigo penal fmncez con, iderão-se cabeças:
1°, os Ilne planejflo e dirigem a rebellião, 2", os que exercem commandos e postos c os que al:icião e rennem gente.
(347) Vide as penalidades da nota 290, com a differença de que O
maxi mo alli é de galés perpetuas; e aqui vem a, er de prisão perpetua
com trabalho.
(3-i'1 a) Achilles Morin define a sedição: toda a revolta de uma
fl'accão do povo ou de um corpo armado contra O governo ou as
auto"riclades locaes.
Entre os romanos era um crime uc lesa·mngestnde. (Liv. l0,
1°,
(f, ado lego jul. maj.)
As leis novas. segundo o direito francez, não criminão a. sediçces
e demonstl'Uções sedicio. as, senão no ponto de vista do facto reprehensivel de cada um.
A lei franceza de 10 de abril de 1831 teve por fim, segundo a
Exposição dos motivos, por Barthe. pre\'cnir o complemento do delicto por uma prornptll repI·essflo. Toda. as vezes que a applicacão
da pena póde ser c\'itada. deste modo, é um dever para. o governo-de
obrar nesse sentirlo.
Uma lei de '7 dejunho de 1848 agg l'ilV oli a pen.alidade ela lei de 1831.
Faustin Hélie snppõe ella, e ordinariamente, umh perturbação da
ordem publica, commettida por hom ns mediocremente armados, e
mesmo ás vezes não _armados.
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cuÇão e cumprimento de qualquer acto ou ordem legal de
legitima autoridade. (347 b a 347 e)
(3-11 b) 2" edicão.- O al't. 93 da lei de 3 de dezcm bro de 1841 diz:
se elllllm termo Óll em uma comarCH. 011 em umfL :(Jrovinci:t. tiver
apparecido Redição ou rebellião. o delillrluente será Julgado. ou no
termo. ou na COmltl'Ca. ou na provincifL mais viziT,ha.
O <lrt '. 213 e 2J4 elo reg. n, 120. de 31 de janeiro de 1842, dá :1 respeito instruc.ües maio detalhfLda:.
.
O :lrt. 2-15 do lOesmo regulamento t·rata de militares envolVIdos
em sedições. E os :lrt . 2·H:l n . eguinte..• de fwtoridades que devem prefel'il' nll formação dfL culpfl. Vêde-os todos.
Vide nota a-Ui.
-'edi~ão ourp.bellião commet1ida. por militfLre não são julO'adas
pela legi. lação militar. Provo de 5 de setembro de 18'13, no Jornal do
COlnl1lel'cio deó'se anno. n. 2'19. Vide art. lOU da lei ele :J de dezembro, e
.
o 2-15 corre pondente do l'eO'u1. n. 12 .
Os arts
e 111 do codigo crime, diz o ,'I'. 'Mendes da Cunha. a
pago 269 de. uas Ouservações sobre o codigo elo processo criminal. que
e tabeleccrão pena. á rebellião e sedição, definirão tão vagamente um
e outro delicLo. que deixno, pOl' uma necessidade il'l'esistivel de s:t a
applicaçilo pratica. ao arbitrio das nutol'Írlades judiciarias as especIlieações e detalhe, soLre que só o legislador podia. competentemente
pronunciar.
LeéH'e fi. con ideraçõe' que se "eguem de.se distincto brazileiro,
e se verá que el1a!:> são justas. posto Cj ue acerbas. a1~u mas vezes, quando ~e trata do aba. o que fazem o: que se achi\o no ['oder para aU;lter
o partido \'encldo.
A não serem tão longa nós as re nmiria::>o . (Nota 2--15 L.)
(:3L'1 c) ;2,' edicão.- A lei 1'0mfLna definia a. armas nestes termos:

no

Teli (l1l/em. appellatiollc e/ (el'l'll1n, et (Il-lis, et lapi~. et dell'iqllc amne. qu()cL
1l0cel1di cousa /wbe/ nl'. slglli(tcallll' (L. M, ~ 2°. D. de Furtis. X LVI l, 2.°)
O ltrr. 135 do cod. penal belO'a. tomou a definiçãO do direito ro-

mano.
O al't. 101 do cod. penal f1'f1UCeZ deu. empre lugar a certas duvida~, pelo vago da SLUt definiçãO.
A pedra, por exemplo, é um~ arma'?
8c"undo a expres. fio cio jnrisconsulto Gaia, acima. t1'an,cripln.
não lta lItoral' a equÍ\'oco; mas não assim no ca80 do lIO o artiO'IJ. de
modo claro e pre i~o; parecendo. porém. que o legisladora comprehendes 'U no ~entldo afl.1rmativo pela palavras-obstar a. \Ias e, o que
envol ve I1Ill ataq ue ou resislellcia.
A corte ue 'a-sllcii(, em Franca, tem hesitado p.,]:t affirmati\'u. e
a.. imo ane to. de2'0 de agof:to êld812-3de outubro de ]81'1 e
30 de abril de 1 24: e !lO entanto em outl'a occasiões h\\ decidido
cm entido contrario.
(3-1'1 d) 2- edicão. - Soure O crime de sedicão e 'eus elementos,
vide julgado no Direi/o, 9° vo1., pag'o 84.
.•
(347 (). 2,' udiç;ão - Os crimef! de roubo e de úamno não podem ::e1'
confundidos com o ,de scdição, p~l::m repu tactos conseq uencia deste.
Rev. do supremo tnbunal n. 2,455, de 4 de noveJ:llbro oe 1882.
.

212
Penas - aos cabeças - de prisão com trabalho por trez
a doze annos. (348)
Art. 112. Não se julgará sedição o ajuntamento do
povo desarmado, em ordem e para o fim de represental' as
injustiças e vexações e o mão procedimento dos empregados publicos.
CAPITULO IV
INSURREIÇÃO

(349)

Al't. 113. Julgar-se-ha commettido este crime, reunindo-se vinte ou mais escravos para ha.verem a libel'dade
pOl' meio da força,
Penas-aos cabeças-de morte no gráo maximo, de
galés perpetuas no médio, e pOl' quinze annos no minimo j-aos mais-açoutes. (350)
Art. 114. Se os cabeças da insurreição fÓl'em pessoas
livres, incorrerão nas mesmas penas impostas no artigo
antecedente aos cabeças, quaudo são escravos. (351)
Art. 115. Ajudar, excitar ou aconselhar escravos a in(348) O calculo das penalidades deste crime acha-se feito á nota 320.
(349) A lei de ]0 de junho de 1835, ao art. 2°, manda neste crime,
quando commettido por escrn.vo, que incorra cm pena de morte,
reunir o jlll'Y. extraordinariamente.
Os escravos que não incorrercm em a pena de morte ou na de g-alés se'rão punidos com açoutes.
(Vide o aviso da nota 23"1 e vide mais algumas das notas do llrt.
60, primeira e segunda partes.)
(350) Cabeças :
Maximo - morte.
Médio - galés perpetuas.
Minimo -15 annos de galés.
Os eSl:l'avos que fórem complices devem fiel' punidos com açou··
tes; e para os livres, as penalidades SflO as rIo art. 115.
Havendo tentativa:
Maximo - galés perpetuas.
Médio - galés por 20 annos.
Minimo - galés por 10 annos.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 20 annas de galés.
Médio - 13 annas e 4 mezes de galés.
:Mi~imo - 6 annos e 8 mezes de galés.
(351) Recorrei ao calc\1.lo feito na nota. anterior.
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surgir-se, fornecendo-lhes a)'mas, munições ou outros
meios para o mesmo fim.
Penas-de prisãO com trabalho por vinte annos no J5TáQ
maximo, por doze no médio e por oito no minimo. (352)

CAPITULO V
RESISTE -erA (353-354)
Art. 116. Oppór-se alg'uem de qualquer modo com força á execução das ordelJs legaes das autoridades com petentes. (355 a 356 i)
(352) Autor:
1I1axilllo - 20 annos de prisão COIJ-1 trabalho.
Médio - 12 anno' de pri. fio com trabalho.
1I1inimo - 8 annos de prisão com trabalho.
Com referencia ao al't. 49 :
Maximo - 23 annos e 4 mezes de prisão simples.
Médio -14 annos de prisão simples.
Minimo - O annos e 4 mezes de prisão simples.
Havendo tentativa:
Maximo - 13 annos e 4 mezes de prisão com trabalho.
Médio - 8 annos d e prisão com trabalho.
Minimo - 5 annos e 4 mezes de prisiio Cllm trabalho.
Com referencin. ao art. 49 :
111axi mo - 15 annos, ti III zes e 20 dins de prisão simples,
1I1édio - $) annos e '1 U1llzes de prisão. imples.
'. :illinil'JO - ü annos,;ó Illezes e 20 lias de pl'lSãO simples.
(353) Devem os j.uizcs. independente ele participação do governo,
proceder immediatamente con tra os que elesobedeceretn aos mandados da j.ustiça e muito lUai q nlmdo re istem.
(AVISO de 1 ele março de 1832.)
(354) Vide as notas do al't. 118, que são de ns. 360 e 361.
(355) O crime de resistencia, comprehendido na primeira parte
eleste artigo, deve ser processado pelos juizes municiJ..laes e jnlgado
pelos j llizes de direito.
(Lei n. 562. ele 2 ue jldho de 1850, art. l°, § 3°, e dec. n. 107, de
9 de outubro elo me.'IUo anno.)
Seg'undo o art. 38, ~ l°, da lei de:i de dezell1bro de 1841, não se
co~ccde fiança ao criminoso comprebendido na prillleira parte deste
artIgo.
(Vide o final da. nota 3-*4, quando se refere a. reflexões do Sr.
Mendes da Cunha.)
(356) A relaC'ilO da corte. em ae. n . .,1,.107. de 2(; ne ,etembro de
1862, annulloll -um julgamento, por ter ;.:iclo ü dclinq~.enlt: julg-ado
no .i uizo dt: direi to_ tratando-se do crime de" morte em acto de l'esisteneia. (!louve divllrgencia de opiniões.)
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A. mesma relaeão, em ae. n. 5,999, de 20 de marco de 1868, confirffiOll uma sentença, quanto ao crime de resistencia, e annullOll o
proce~so. quanto ao de homicidio, mandando que nesta parte fôsse
submettido !tO jurJ'.
(Vide nota (j25.)
A ofr'l1sa physiea. de que fnUa a primei! a parte deste artig-o, n~o
póde ser de natureza diversa daqudln de que trata o art. 201 deste
codig0.
(Vide neste sentido uma sentença á pago 101 da R e·' ista h~}'idiva,
segundo semestre.)
A relaeão da côrte. em ac. n. 6,5 a, de 10 de dezembro de 18(j;),
l!nl1ullou um julgamento, pela razão de ter o juiz apreciado as provas e abwlvido o réo em um prOcl~s, o nullo, por incompeteneia reconhecida do juiz que o instaurou, quando em taes termos se deveria limitnr em decretar a nullidade.
(Tratava-se do crime especial de re istencia, l' pnr~ deste artigo.)
(350 a) E' c.3sencial para a prova do crime de resistencia, quc couste dos autos a ordem legal. a cu~a execucão, regularm nte intimflda,
o réo se 0ppoz com fOl'çlt.
•
Não ó a ordem legal c!este artigo. a que foi dada verbalmente por
um~l praça de policia, para que alguem 111e entregue ulna arma pro·
lublda.
(.Julgado no 8" voi. do Dire'ilo, pag 1H6.)
E' do acordão da 1'elnção ele '. Paulo n. '16, de 2 de jülho de
1875, nüo se ter dado o crime de resistencia. quando a pessoa que
prender não ti ver o cn,rncter de official puulico, execu tando ordens
legaes de autoridade competente e Dem o conferindo disposiçftO
alguma de lei a qualquer pes~oa do povo, quando faculta prender em
flagl·n,nte os que são encontl'Hdos a commetter crimes; e não sendo,
por outro lnclo, ,;ujeitos ü'.iul'isdição e,'pecial dos juizes de direito o,'
crimes dos art. 205 e 201 deste codigo. menos r..:gulitnnente foi o
appellante proc<.lssado e.illlgado de conformiclade. com a lei n. 562.
de2dc julho de 1850, e respectivo regul!tmento de 9 de outubro çlo
mesmo anno.
A relaciio de Omo· Preto. em acordão ele 12 de novembro de 1875.
cstatue: que o processo por crime ele resistencia ás orden, le;;acs,
deve ter por base um auto, e não uma, simples certidão dos olliciaes encarregados de diligencia,.
A ordem cle prisã0 expedid!t sem ilS formalidades legaes, ó inexequivel. e por i 50 a resistencia oppo:::ta á 5mt execução não consti tue ni me.
No caso, porém. de flagrante delieto. toda, oppo.;ição ü, ordem de
prisão contra o delinrluente importa crime de resistuncia.
E ~endo ela~sificndo na I" parte do ad. 116 deste codigo. deve
ser julgado isoladamente pelo juiz de direiGo, devolven,to-se para O
jUl'Y O julgamento do crime connexo de ferimentos.
(Julgado no 9" volume do Direito.
g . 333. e confirmado pela relacão de Ol.lro-I)reto e supl'emo tril)[lUU .
•
Estabelece o acordão da relacão ela côrtn. n. 2·55, de 25 de fevereiro
de 1876, que. para s.: dil!' o crime de resistenci!t. é nece,'snria a condigão de legaliditJe na ontem da execução violentada, tanto ma;s qUillldo o contlicto se dá por moti vo pessoal. entre O que q 11cr prender e o
resistente. Gazeta Jt~ridica, pago 153 do 11" voI.
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A relacão de S. Paulo estatue, em acordão n. 109, de 9 de marco
de 1876, qúe é indispensllvel. para flue se dê o crime de resistencia,
I", ordem legal nos termos do :l1't. 170 do codigo do proeesso criminal.
que de\7e scr e:x,ecutada na c nformida le do art.. 179 do mesmo codigo
do proce. '0; ou ordem expedida eUl obserVanCH1. do art. 114 do regulamento de 31 de janeiro rle 1"-!2, tl·lItnllr1o·se do ftagrnnte delicto,
sal\'as a~ excepções estabelecidas no f:\ 3" do art. 1:'3 da lei de 20 de setllmbro de 1 11, e art. 2,) do seu re>:pectivo regulamento: 2", que:Js resi. tentes SBjÜO cl'imino~os: sendo ccrto. Illle é \lleno" leg-itill1fl. a classilicaçflo do crime no :1.rt. 11ô, j:L porque lJenb:lm'J. amnldade ou relaeão tem a ordem do chefe de policia, que mandam entregar os réos a
seu. enhor, com a ordem legal. na fórma indicada, e já porque nâo
erão elle. cri minosos.
E concluio, mandando ::rue os réo!'! fôssem submettiJos ao jury
pelo crime de feri men lo..
Não 11:'1. prime de r" istencia, desde que esta não se acha no termos do art. 116 do codigo c;'iminal, e dildo me mo o ca o que a re,istencia e teja prol'ada, a au encia do respectivo auto li motivo pam a
despronuncia.
(Acordão da relação d" Belém de 'i de abril de 187ü )
(35G b) 2' edição.- Além de illegal ti ab. urda. fóra do flagrante delicto, li pri ão dc, agente da força publica que faz ofi:'en:a. p1JYSiC'1 ao.
que resi ·teon ,i. prisão em flagrante. Acordão da relação de Ouro-Preto
ele :.!5 de fe,-ereit'o de 187G.
(35G ) 2' ediç1ío.- E' da re,·. n. 2,257, de 26 de julho rle 1 16, que
aCjuelló CJue por si re i. te ,i ordHm do prisão dada \'Elrbalmente pela
llutoridade policial e em iiagrante c1elicto de uso de al'lna defesa., de
injuria \·erba.es e de obediencia entr,1Il1uita>: peso oas presente., e. em
attendor ao!'! conselho. flue lhe fÓI';io dados. deixando comtlldo prendeI' sem pratic,lr qllalflucr olren. a phys;ca, é pr.oce~sado pelo crime de
re. ist~neia
J.o. na !'!ynthese que faz de '0 julgado, accrescenta o rerlaetor rIa
Ga,::e/ct Jtl/'id'ica: De onde se de\'e concluir que as palavras do Hr!. 116
do codigo erill1inal-oppôl'- e com força, q'uerem dizer oppôr-se com
\'alor. com viveza, com eneri;'ia e não reEi til' em numcro, de moclo
que um e só individuo const.ltua força.
Mil . quer o individuo seja. ó a 0PPÔI". e, qller dirija a muito,
constituindo as. im força. como se cn endeu até hoje entre nós, e e
continúa a. entender na' naçõe culta., fica incur o no me mo art. 116.
(Ga::eta JUl'idica. 1-1 \'01,. pag'. 263.
Esta deei. ão, e com bons fundamentos, foi severamente critieac1a
pelo redactor da mesma- Ga::c/ct Jlt/'idica.)
(365 ti) 2- edição.- E' nllJlo o julgamento do jllry em crime de
resistencia. (I' parte do art. 116 do cod. crim.), sendo contrario ao
que di. põe o oec. n.707, de fi de outubro de 1850. Ac. da reI. da
Fortaleza. de 31 de ngost de 1875.
E tá fóra da critica e.. te modo de decidir?
l':lrece que não, se attenc1er-se aos ar/s. ]-1. ~ 5°, e 18, ~ 5°, de. te
cod. que autorisão a re,istencia, quando a ot'dem de pri,i1O se aeha
sem IIS formalidade, la lei.
f:.. di tinccão que e e tabel~ce no juig~do, pal:ec~ um pouco
capCIosa, daudo lugar a que seja reco~hecldo o dIreIto de resis-
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tencia no maior numero de casos, e dando azo ao arbitrio, que deve
ser sempre fulminado quando. e'vive cm um meio social adiantado e
com re p.eito ao direito indi\'idllal.
A resistencia'é mantida o p 'oclamada pel:1lú e ó nos casos expressos, e não será bom que se a con iemne, iniimine, deix.ando- e o
cidadão ao capricho de uma autoridade, leliada tanta ve;:es por
máos inslinclos.
Diz um julgado no Direito, vaI. 13, pago ;l28, que: liaS ca o de
resistencia, n~o cumprido. os requi'ito dos arts. nu, lT' e 18 do
cad. do proc. cl'im., de apparece a competencia especial consentida
pelos avs. de 8 de maio de 1862 e 27 dejulho de 1 oS.
(256 e) 2- edição.- Relação da côrte. Appellção n. 530 e acordão de
\) de outubro de 1877.
Appellante, o juizo.
Appellados, José Bento Rodrigues e outro, absolvidos dos crimes
de resistencia e de ferimentos.
Juizes, relator O Sr. Gouvêa e reviso'res os SrE. Andrade Pinto e
Xavier de Brito, com todos os 1Jl'esente e assistencia do Exlll. promotor da justiça.
Estão em suas sédes doze desembar"'adorcs com voto, exclusive
os Srs. conselheiros presidente e procurador da corõa.
Relatada a appellacão, II io·se que, trat.,mdo·.'e do cri me de resisteucia na primeira hypot11ese do art. ll(i do codigo cl'Ílllinal, mas qUB
estava connexo aO crime de ofI'ensas plJysicas, devera aquelle ser proce. sado no juizo de direito, conforme prece! tuão a lei de 2 de julho de
1850 e o regulamento de outubro do me 'mo anno, que não no jury,
onde são julgado. os crime. comnlUllS.
O r. cOllselheiro procurador da corõa, como promotor da justica
nas causas crimes, pedia a palavra e eltu;idou a materia.
•
Ol'árão o t;r.'. AndradB Pinto, i.\lagalhiic:s Castro, Xnvier de Brito
e BandBi"ra DLlitrte, e afinal, n~o havendo mai~ quem lizes e observacões, o Sr. presidente recolheu os votos e por empate foi julgado
üulIo o processo, reputando-se esta parte mais favorav,;! ao réo para
poder :::er cumprida a disposição da lei, que manda no. ca os de em·
pate decidir' a t"<l\'or do réo.. .
\
Ficou portanto Dullo e mYlgoroso o processo pelo voto chamado de Minerva.
(356 f) 2- edição.-"No julgamento do crime de resi tencill, quando
se dá tentati va de morte, Ojuiz de direito applica as penas deste artigo, primeira :parte, a t<:do. os re.si~ten,tes, rBmettenelo ao julgamento
pelo jury o reo que, alem de reSistir, fOI O autor da tentativa.
Rev. do supremo tribunal n. 2,3 5, de 4 de maio de 18 l.
(35õ g) 2- edição.- Os juizes ele direito julgão os crime" de ferimentos. com mettielos em acto de resistencia elassificada na primeira
parte deste artigo.
Acordão da relaçiio da côrte n. 1,212, elc 5 dc julho de 1881.
O 'upremo tribunal de justiça, por~m, divergia desta opiniãO, em
rev. n. 2,4.05, de 15 de .outubro de 1881, dec1Hraudo não haver competencia do juiz de direito para condemuar em ferimentos ao réo que
os pl'llticou no aeto da resistencia.
(356 h) 2" eelicão.- Não se dá o crime de resistencia a ordem
legal, desde que se não prova a existencia de tal ordem.
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~e em virtude da opposiÇão se não efl'ectuar a diligencia ordenada, ou, no caso de effectuar-se, se os officiaes
encarregados da execução soffrerem alguma offensa physica da parte dos resistentes. (357)
Penas - de prisão com trabalho por um a quatro annos, além das em que incorrer pela offensa. (358)

o julgamento do crime de competencia especial, deve comprehender tambem o do crime connexo-ac. da reI. do Porto-Alegre
de 17 de maio de 1881.
Compare-se com a nota anterior e se verá que a respeito da segunda parte deste acordão 11a confusão. E porq ue não se estabelece
uma doutrina a respeito?
(356 i) 2- cdiçao.- Sem a prisão em flagrante, o sem ordem escripta emanada da autoridade competente, não se póde dar o crime
deste artigo-ac. da reI. do Ouro-Preto, de 5 de dezembro de 1884.
(351) A. relação da côrte, em acordão n. 6,503, de 24 de sbtem bro
de 1869, nullificou um julgamento pelo facto de não terem sido especificados nos quesitos os factos que constituem o crime de resistencia, tal qual o define este artigo.
(358) A.utor:
Maximo - 4 annos de prisão com trabalho, além das mais em que
incorrer pela llffensa.
Médio - 2 annos e 6 mezes, idem, além, etc.
Minimo - 1 anno, idem, além, etc.
Com referencia ao art. 49:
Maximo - 4 annos e 8 mezes de prisão simples. além das mais em
que incorrer pela ofl'ensa.
Médio - 2 RImos e 11 mezes, idem. além. etc.
Minimo - 1 anno e 2 mezes, idrlm, além. etc.
Havendo complicidade ou tentativa:
Maximo - 2 annos e 8 mezes de prisão com trabalho, além das
mais em que incorrer pela offensa.
Médio - 1 anno e 8 mezes, idem, além, etc.
Minimo - 8 mezes, idem, além, etc.
Segundo o art. 49 :
Maximo - 3 annos, 1 mez e 10 dias de prisão simples, além das
mais em que incorrer pela ofl'ensa.
Médio - 1 anno, 11 mezes e 10 dias, idem, além. etc.
Minimo - 9 mezes e 10 dia " idem, alám, etc.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo -1 anno, 9 lDezes e 10 dias de prisão com trabalho, além
das mais em q ue incorrer pela ofl'ensa.
Médio - 1 anno, 1 mez e 10 dias, idem, além, etc.
.
Minimo - 5 mezes e 10 dias, idem, além, etc.
C. CRU".
fIi
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Se~ a diligenêia se eifectuar sem alguma o:ffensa physi.
ca, apezul' da opposiÇão.
Penas - de pl'iSãO com trabalho por seis mezes a dois
annos. (359)
Art. 117. As ameaças de violencia. capazes de atel'l'al'
qualquer homem ele firmeza ol'dinaria, considerar-se-hão
neste caso iguaes u uma opposiÇão de efi'ectiva força.
Art. 118. Os officiacs da diligencia, PUl'a effectual-a, poderão repellir a força dos resistentes até tirar-lhes a vida,
quando por autl'o mei{) não passão conseguil-o. (360 a 361 b)
Com referencia ao art. 'l9:
i\laximo - 2 annos, 26 di<Js e 2/3 de prisão simples. além das mai:
em que incorrer pela oft'en!"!!.
Médio - 1 auno. 2 mezes, 16 dia!" c 2/3. idem. além, etc.
Minimo - 6 mezes, (j dias e 2/3. idem. além etc.
(359) Autor:
Maximo - 2 nnnos de pri ão com trabalho.
l\1édio - 1 anno e 3 mezes de prisão com trabalho.
Minimo - 6 mezes de pri ÜO COI11 trabalho.
Com rcferencia ao !l.rt. 49 :
Maximo - 2 annos c 4 mezes de pri. fio s·mplei'i.
~lédio - 1 anila. 5 mezes e 15 dia de pri fiO simples.
i\linimo - 7 meze de prisão ·ímple_.
Havendo tentativa ou compliciclade:
·Maximo - 1 armo e 4 mezeiS de prisão com trabalho.
i\Jédio - 10 mezes de prisão com trabalho.
Minimo - 4 mezes de prisão com trabalho.
Segundo O l'lrt. 49:
Maximo - 1 anno, (j meZCf; e 20 Jia!" ele prisão simples.
:Médio - 11 mezes e 20 d ias de prji'ião si ln \lle~.
Mini mo - 4 mezes c 20 dias de pri-tVJ "implci'i.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 10 mezes e 20 dias de prisão com trabalho.
Médio - (j mczes e 20 dia. d::: pri. ãO com t.rubalho.
:Jlinimo - 2 mezes e 20 dias lle priiS\lO com trabalbo.
De conformidade com o art. 49 :
Maximo -1 anno, LI dias e 1/;3 de pl'i;:;ão simp]c~.
'Médio -'/ mezes, 23 diaR e l/.i ele jlrisl\o simplés.
Mini mo - 3 mezes, 3 dias e 1/3 de priSflO simple~.
(360) Dcclur:t o av. n. ~ (no ad litnmclltO). de 8 de maio de 1862,
que a doutl·jna do aviso ue lü de fevereiro de 1854 (diz este u\isu
que o juiz formador da culpa. nilo é competent.e para tomar conhecimento das circumstancia ju titieaveis dos crimes, ou para pronuncia~' ou reformar a prOnlll1cÍ<L cm gráo de recur. O) não se
estende á hypothese deste a,rtigo e do 182 do. codigo do proceE50
criminal.
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Art. 119. Pi'ovocar directamente, por escriptos impressos, lithog"eaphados ou g"l'avados, que se distribuirem por
Se o jui~ flJi'll1nclor U:l eulplt \"l;l'ili~lll' que u ruu l'csi_te com armas, ele modo :l pUI' cm I'i~t:() .t exisCeneia do executor, e e:·te o fere
ou ll1:tta li tluvet· f'OIl-DiIO julgar pI" cetieni.p, O summario-Jla fórma.
do q ue se :lclHt Jittcl'ul mell t·e d i.. posto DO :ut. 145 elo cad igo do
11l'oco:;;"o: e de;;;;:t deei. fiO lia recurso pal'a o juiz de direito, que ~
competente p:lra jlllg':tl' os t'l'il~1CS ele rc::istencin. armn.d:-l. e I)S ele re~
l'uJlsaLilidaLto; u :;>'si,u. Jle!o't'llt."potll~:-I'. llCOl au meno:; :-iO por!el'l>l
illvocnl' o prnjui;:f) da illstit:J'i(:itO eh jllr'y, rl'tiranclo-se-llte Cl'lmes
de sua COITqwkllcia e j u rli'dicçãO, l'i'L'j UlZO cm quo se fundamenta o
aviso ue lS:- t, ci tatlo.
A respeito rI; npplieaç::o do ayj>,o .teima ao casO de 1'0 istencia,
prcl'i:;to do ilrt. 118 do couigo crimin'l1. combinado com o art. 182 do
corligo do pro e. o criminal, vide um julgado na. revista o DÚ'ei,I(), de
junllO de 1 '1-1, p:lg'. ~,f;3.
(3tH) O a\-. n. :2.73. de 21 de ,iulllo c1e l1ifi '. 'linda diz: qne 110S proCCSSLlS instaun los l:ontra praças pelo crime lle ferimento em possom:i
fll1ll:C opp6em a Ilm:l <lilig-un 'ia, cUll1pete :IOS juizo.. municipae: ycl'iticr\I' .tju:tificativa do executor dll diligencia, para julgar ilnprocedente O sUll1mario.
A doutrina do dois :lVisos li, ü e garantidora du. ordem; mas
illfdizmcnte nH pratica e rH a ella uma elasticidnde que fere 0._ principias que __ e q uiz 1ll1'1llter.
E tenho visto:e querer jll tific:ll' verdadciros crime.. dn força
publica, quando e.. ta é, muita .. vezes, a. provocadora, pareeendo que,
ne.. te caso, em lugar dc uma justificativa, deveria haver aggravação.
,'ão. portim, abll;:;OS conclemnnuos p()r ('udo o.. homens qlle prezão a jllstiçn e enei\rão a fOl'~a puuli a. como uma gal'l1ntia ue pnz,
zelando o dirt:itos de toclor.; o só devendo intervir como elemento
bUlIcfico e etflcllz, quando 11a qnalquer nltenH;ão na oruem publica.
E deve·se manter elD seHS clevid R termOs o fJue se consagra no art.
182 do codigo do processo criminal, que diz:
Se arFO re. i IiI' com arma. o executnr fica autorisado It u~al'
11aquella. que entender neoesmrias para a sua defcsa e pnra l'epellir
:1 opposiçiio, e cm tnloonjunetUl'a. o ferimento ou mo,·te do réo Ú
ju.titicaveL provando- e que cle outra maneira corria risco a exi teneia. do executor.
(:Jo1 a) 2 edição.- O otiicilll de diJigencia d \'e concluzir,se eom
moderação, c é-lhe prohibiclo fazer algum in ulto ou violencill ao
]ire o.. e . ó no cn. o de resi. toncia lhe será lieito usar da forc:a nece8saria. para repellir :-l. a!!gre, são e ei'l'cctuar a diligencia. (K. ref.
judo le Portugal, arts. 1,015 e 1,016.)
i'\os caso .. de re.. i.·tenC'ia. lJÚO cumprido", o requi itos ue que
tralào os arts. 1'iG-l'iO-188 do cud. do pl'Ue. ·rim., des>1pplll'Pce a.
COllpetencill eS]lJeial C01JSelltid:-t pelos a\'isL's riu 8 d Jnnio de ] '02 e
:c7 de julho de kG!). (Julgado no l:~ \lo]. do Direito. pago 428.)

O offic·ial da. deligencia q u~, na. execu~ã.o do._ mandado. de pri-
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mais de quinze pessoas, aos crimes especificados nos capitulos 3°, 4° e 5°, e bem assim desobedecer ás leis.
Penas-de prisão por dois a dezeseis mezes, e de multa
correspondente á metade do tempo, (362)
Se a provocação fÔl' por cscriptos não imp'resRos, que
se distribuil'em por mais de quinze pessoas, ou pOl' discursos proferidos em publicas reuniões.
Penas-de prisão por um a oito mezes, e de multa correspondente á metade do tempo. (363)
sãO. nüo observar rigorosamente as disposições do al't. 1'19 elo cod,. do
proc. e seguintes. incorrerá nas penas do art. 115 do reg. n. 120. de
31 de janeiro de 1842.
(361 b) 2· edição.- O encarregado de recrutar, se acontece matar
a qnem resiste. não pó de invocar a justificativa elo art. 182 elo codigo do processo. e o juiz form!tdor da culpa não tem competencia para
conhecer dessa justl(icativa. (Julgado no 11 vaI. do Dinito, pago 138,)
(862) Autor:
Maximo -16 mezes de prisão simples c multa correspondente ri.
metade do tempo.
Médio - 9 mezes, idem, c multa, etc.
Minimo - - 2 mezes, idem, e multa, etc.
Havendo tentativa:
Maximo - 10 mezes e 20 dias de prisão simples e multa correspondente á. metade do tempo.
Médio - 6 me es, idem e multa. etc.
Minlmo - não é punivel, em vista do art. 2°, § 2°. deste codigo,
Não ba complicidade neste crime, segundo o art. 8° deste codigo,
(Vide art. 312 deste codigo.)
(363) Autor:
Maximo - 8 mezes de prisão simples e multa correspondente [Í,
metade do tempo.
Médio - 4 mezes e 15 dias de prisão simples e multa correspondente á metade do tempo.
Minimo - 1 mez de prisão simples e multa correspondente :i metade do tempo.
Havendo tentativa:
Maximo - 5 mezes e 20 dias de prisão simples e multa correspondente á metade do tempo.
Médio - 3 mezes de prisão simples e multa correspondente á metade do tempo.
Minimo - não é punivel á vista do art. 20, § 2°, deste codigo,
Pelo art. 8<> deste codigo, não ba. complicidade neste orime.

(
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CAPITULO VI
TInADA

ou

FUGIDA DE PRESOS DO PODER DA JUSTICA E ARROMBá.MENT·O DE CADÊAS (364)
•

Art. 120. Tirar o que estivel' legalmente preso da mão
e poder do oflicial de justiça. (365 e 366)
Penas - de Pl'isãO com tmbalho por dois a oito annos.
(367)
Al't. 121. Tirar o preso da mão e poder de qualquer
pessoa do povo que o tenha prendido em flagrante, ou por
estar condemnado P01' sentença. (368 a 368 c)
(364) Para o caso de tomad'1. de recru tas, diz o art. l4 das instrucções de 6 de abril de 1841, que acompanhão ao dec. n. '13 da me madat" :
Todos os que occultarem algum individuo sujeito ao recrutamento, ou protegerem a sua fuO'a, ou impedirem, por al~uma fórmfl,
que seja recrutado, ou fórem causa de que depois de recrutado
sej!l tirado do poder dos conductores, ~erão punidos com prisão dc
um a trez mezes, e multa de cem a duzentos mil réis, além de outras
penas criminaes a que possão estar sujeitos.
Quando se tiver de executar a disposição do artig'o transcripto.
'erá bom consultar se o II viso do rninisterio da guerra n. 360, de 20 da
novembro de 1855, quando diz: que o acto de soltar um recruta não
é crime no sentido que o codiO'o dá a. e"sa palavra, embora seja punido com as penas marcadas nas instrucçõe. acima, salvo havendo
peita e tentativa de acommetter a pri ão para o solla1', ele., etc.
(Vide algumas das nota do art. 125.)
(365) O crime de que trata este artigo e bem assim os do. lIrt~.
121, 122, 123 e 127 subseq uentes, devem todo, ser processados pelos
juizes lUunicipaes e julgado pelosjuize de direito.
Lei n. 526, de 2 de julho de 1850 (art. l°, § 4°, e dec. de 9 de
outubro do mesmo anno).
(366) Commette o crime deste artigo aquelIe q ue tomar o indiyiduo preso por official de justiça e mandado legal.
(Aviso dc 19 de novembro de 186 , que não vem na coIlecção;
mas tomado do Diario Oi)icial de 20 do mesmo mel. e anno.)
(Vide li. nota do a.rtigo seguinte.)
A respeito da inteIligencia deste art. 120 do codigo criminal. vide
uma boa decisão na revista o Direito, de 15 de outuuro de 1874,
pago 223.
(3ô'1) O calculo das pe,na.s deste a.rtigo cm toJa li. hypotbeses
acha-se :i nota 300, § 6", do art.82..
(368) Vide nota 365.
A revista do supremo tribunal n. l,97:d.. de 6 de fevereiro de l8ô9,
preceitú:l: que o indi vid uo. que solta aq uelle que ba via ~ido preso
por uma. pa.trulha. policial, & quem Incumbe vigilancia sobre a. tran-
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Penas - de prisão com trabalho pOl' seis a dezoito mezes. (369)
quillidade publica., incorre

n~.s

venas de!'tlJ e não lias do anterior fll'toi-

12'0, como havia _ido julgado e cOlldemnaJo; poro,ue ft tirp.da do pro. o

d<t mão e poder elo ottieial de ju. tiça ouppõe a cxistlJncia dl\ um malluado f1. que se di eseeução legal c cOlllpetent:::menLc, assigunuo pela
all toridaele.
(Vem no re1tLtol'io elo mini tro da justi.<\ em] 70, pago ]05.)
(:308 a) 2" ec!ição.- (~ueIll tira presos ele quelll 0.-; captul'a cm fia~l'ante eleli to, ineol'l'e nas pena:> Lio art. ]21 do coeligo criminal. Ac .
. dft relacilO da Fortaleza de 26 de setembro de 1876. (1:2 vaI. do Direito,

pago :l5:?)
(368 b) 2' eeliç<:.o.- Tomar pe. soas pre as cm fla",rante deJieto do
podcr de offieial de.i Uo ti"a ou de q ualq uer pcs 030 do povo, constitue
a e~pecie deste artiO'o.
O fd·t. 120 suppõc pl'islio effectuada em virtude de mandado da
autoridade competente. Ac. ela relação da Fortaleza dc 2) dc julho
le ]07G.
(36' c 2· edie,:1.o. - Nfio in 'one na pcualicl:tJc de. Le artigo quulU
tira. ela mão c poder de qmLlqucr pessoa do POYO llJU individuo pre50
illegalmente, por não toeI' si lo a Slut prisão cm flagrante e nem eslar
condemnado p0r sentença.
E' uma dccisão (ILle \em no Direi/o. i pago 73 do vaI. . O.
E a. tomar-se e:;ta decisão ao sério, quantos aLu os nflo póde eHa
acarretar!
E' umn. animação :í, solturil á força an:n.,c'lc1a. por p.imples distracção,
como se não houvesse Ulll de~acato á ordem e a tllna autoridade
constituida.
(Se a. flutol'Ídade ou qualcjuer agente abu.·a, o oücndielo tem o
direito de queixa, e é O qne cumpria no caso actual.
(3G9) .-\.utor:
Maximo - ]8 meze:; de prisão com trabalLo.
Méelio - ]2 mczes de TJri. ão com tmba,ll1o.
Minimo -- 6 mezes de prisão com trabalho.
Com referencia ao al't. 49:
l\laximo - 2l mezes de prisão simples.
11édio -]4 meze.· de pl'is1:io simples.
Mini IDO - "'I mezes de prisão sim pIes.
Havendo tentativa on compli(:idade:
}[nximo -' ]2 mezes de prisfio com trabalho.
Médio - 8 meze ode prio ão com trabalho.
)linimo - 4 mezes de pri5ão com trabalho.
Seg'uudo o art. ·11):
j\faxilllo -14 mezes de prisão simple.:o
jIédio - \) mez". e]O dias de' pl'i. ilP sirnp]Hs,
))ÍJlimo - 4 mezes c 20 uia' ele prisão simplo~.
Havendo complicidflde Da tentativa:
Maximo - tllllt:zes de prisão com trll.palho.

Art. ]22. Acommetter qualquer prisão com força e
constranger os carc l'ciro, ou guardas a franquear a fugida aos pl'esos. (370)
Se esta se verificar:
Penas - de pl'ÍsITO com trabalho por trez a dez annos.
(371)
Se a fugida uão se verificar:
Penas - de prisão com trabalho por um a cinco annos.
(372)
Médio - 5 mezes e 10 dias de pri<;;ão com trabalho.
Minimo - 2 mezes e 20 dias de prisão com trabalho.
Segundo o nrt. 49 :
Maximo - 9 mezos e lO dias de prisão simples.
úédio - 6 mezes, G dias e 2/3 de pri. fio, ímples.
Ninimo - 3 mezes, 3 dias e 1/3 de pri. ão simples.
(:370) Vide nota 305.
(3'11) A.utor :
.Iaximo -10 anuas de pri. ão com trabalho.
Nédio - 6 annos e meio de prisão com trabalho.
'Minimo - :3 annos de pri ão com trabalho.
Segundo o art 49 :
l[aximo - 11 ftunos e mezes de pri ão simples.
1IIé..lio - 7 'lunos e'1 mezes d~ prisã ,illl pies.
Minimo - ;1 annos e (j mezes de pri. üo sim pIe..
Havendo tcntntív.t ou complieiuade :
Maximo - G nunos c t:l mcze. de pri"'üo com trabalho.
Júédio - 4 annos e 4 meze.' de prisão eom trabalho.
1Illnlll1o - 2 annos de pri. lia com tralJalho.
'egundo o art. 4.9 :
1I:1ximo -7 anno.', 9 rnezcs c lO dias de prisão impIc.
Médio - 3 anno c~O dias d prisão simple>.
Minimo - 2 anuos e 4 mezes de prisão simples.
IIavendo complicidacle na tentativa:
Maximo - J :mno .5 mezes e lO dias de pri~ão com tl'abnlho.
Médio - 2 anno , 10 mezes e 20 dia. de prisão com trabalho.
Minimo - 1 nnno e -! mezes de prisão com trabalho.
Com l'efereneift ao Hrt. 49:
Maxímo - 5 annos. 2 mezes, 6 dins e 2(3 de prisno ·imples.
Mêdio - 3 :1.ll110S. -! mezes, la dias c 1/3 de prü;-o simples.
Minimo - 1 anno, G meL.es c 20 dias de prisão, imples.
(3-;2) Autor:
l.Iaximo - 5 anno de prisão com trf1.ball.to~
Médio - 3 annos de prisão com trabalho.
Milllmo - 1 anno de prisão com trabalho.
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Art. 123. Fazer arrombamento na cadêa, por onde fuja,
ou possa fugir o preso. (373)
Penas - de prisão com trabalho por nm a trez annos.
(374)
Com l'efer~mcia ao art. 49 :
Maximo - 5 annos e 10 mezes de prisão simples.
Médio - 3 annos e 6 mezes de prisão simples.
l\linimo - 1 anno e 2 mezes de prisão simples.
Havendo tentativa ou complicidade:
l\laximo - 3 annos e 4 mezes de prisão com trabalho.
Médio - 2 annos de prisão com trabalho.
Minimo - 8 mezes de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49:
Maximo - 3 anilaS, 10 mezes e 20 dias de pri iío simples.
_lédio - 2 annos e 4 mezes de prisão 13imples.
Minimo - 9 mC7.es e 10 dias de prisão simples.
Havendo eompliciuade na tentativa:
Maximo -2annos,.2 mezes e 20 dias de prisão com trabalho.
Médio - 1 anno e 4 mezes de pri ão com trabalho.
Minimo - 5 mezes e 10 dias de prisão com trabalho.
Combinando-se com o art. 49:
Maximo - 2 annos, 7 mezes, 3 dias e 1{3 de prisão simples.
Médio - 1 anno, 6 mezes e 20 dias de prisão simples.
Minimo - (j mezes, 6 dias e 2/3 de prisão simples.
[3'73) 'ide nota 365.
I ão se concedc fiança ao criminoso comprehendido neste artigo.
em vista dos arts. 38, ~ l°, da lei de 3 de dezembro de 1841, e 301, § 20,
do reg. n. 120, de 31 de janeiro de 1842.
(Vide a se~unda parte da nota 344.)
Não constitue tentativa do crime do art. 123 do codigo criminal
O simples facto de fornecer aos presos instrumentos necessarios para
o arrombamento.
(DecisãO na r'3vista-O Direito-junho de 1814. pago 275.)
(3'i4) Autor:
Maximo - 3 annos de prisão com trabalho.
Médio - 2 annos de prisão com trabalho.
Minimo - 1 anno de prisão com trabalho.
8egu ndo o art. 49 :
Maximo - 3 annos c 6 mezes de prisão simples.
Médio - 2 annos e 4 mczes de prisão simples.
Minimo -- 1 anno e 2 mezes de prisão simples.
Havendo tentativa ou complicidade:
Maximo - 2 annos de prisão com trabalho.
Médio - 1 anno e 4 mezes de pl'isão com trabalho.
Minimo - 8 mezes de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 :
Maximo - 2 annos e 4 mezes de prisão simples.
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Art. 124. Franquear a fugida aos' presos por meIOS
astuciosos.
Penas-de prisão por trez a doze mezes. (375)
Art. 125. Deixar fugir aos presos, o mesmo carcereiro
ou outra qualquer pessoa a q~em tenha sido commettida a
sua guarda ou conducção. (376 a 382 a)
- Médio - 1 anno, 6 mezes e 20 dias de prisão simples.
Minimo - 9 mezes e 10 dias de prisão simples.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 1 anno e 4 mezes d~ prisão com trabalho.
Médio - 10 mezes e 20 dias de prisão com trabalho.
Minimo - 5 mezes e 10 dias de prisão com trabalho.
Segundo o art. 49:
Maximo - 1 anno. 6 mezes e 20 dias de prisão simples.
Médio -1 anno. 13 dias e 1/3 de pri. ão simples.
~1iniJDo - 6 mezes, 6 dias e 2/3 de prisão simples.
(375) Autor:
Maximo - 12 mezes de prisão simples.
Médio - 7 mezes e 15 dias de pri ão simples.
Minimo - 3 mezes de prisão simples.
Havendo tentativa na complicidade :
Maximo - 8 mezes de prisão simples.
Médio - 5 mezes de J?risão simples.
l\Iinimo ão é pUOlvel. segundo o art. 2°, § 2°, deste codigo.
Havendo complicidade ou tentativa:
Maximo - 5 mezes e 10 dia!'; de tlrisão simples.
l\Iédio - 3 mezes e 10 dias de prisão simples.
Minimo - Não se punindo a tentativa na hypothese do art. 2",
§ 2°. de te codigo. tambem nesta não é punivel, segundo o que no
mesmo artigo se acha estabelecido.
(376) O soldado. que estando como tal de sentinella e guarda
aalgum pre,<o, deixando-o fugir. commette um cr;me meramente militaI', no senticl,) da provisão de 20 de outubro de 183.!, n. 35\\.
(Aviso n. 91, de 15 de fevereiro de 1831. § 4.°)
(377) A re peito de fõro militar ou civil. vide o avo n. 17. de 4 de
abril de )843, tratando este aviso da fuga de preso facilitada por
um alferes da guarda nacional, que foi processado no fõro commum.
Neste sentido, consultae mais os IIVS. n. 14, de 11 de fevereiro de
1850-n. 216. de:3 de agosto de 1855-e o de n. 155, de 29 de abril de
1867, que conclue dizendo: que tanto o militar como o paisano devem responder em fõro commum pelo auxilio que houverem prestado a um guarda nacional para sua evasão.
(3'18) Os conductores de recrutas que facilitão a fuga destes, devem ser pronunciados cama incursos neste artigo.
(Aviso de 15 de junho de 1861, n.373.)
C. CRIM.
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C319) ,Declara o avo n. 415, de 4 de setembro de 1862, que aquillo
que tende aos processos instaurado~ aos conductores de recrutas
que facilitão a fuga destes, est:í.lifluirlado pela resolução de 14 de
UOV~ll1bro ue 1855, ii. qual se ref~rc o aviso Lle 20 de nove111bro Llo
me~,mo anno, que está na nolu 3!H.
(:380) E' da competencia du.:111tciridadc admini ·trati,·u fi. punic:1io
dos que saltão recrutas ou os occultüo, . eg;unrlo o tll't. 5' do cler.
de 20 de llovemhro ,lo 183.">, ~ :llt. 14 da;; instruceões Je (j de abril rle
1841 (nota 36-L) ; devendo a autorid:tdc policial cülligir todas as PI'O"
"as e àocumelltos e rcmettel-os ao goveruu.
(.'0 c~pediente do jornal Ceal'ense, n. ],900, de 10 de setellllJro de
18ü5.)
(381) O crime deste al't.igo. quando commetti,jo por carccreiro, é
de rc:-ponsabilidade e C0ll10 tal den) ser pruccssado.
(Av. n. 209, de 19 dejunho de 185,.)
(382) O!; )!uardas nacionaes cm . erviço ue c13stacamento, C0ll10
Ruxiliares do cor po de policia, l'] Bando deix.ar~1Il fugi I' preso, coufiado á Slltl guarda. develIJ su pllllido' na conformidade dest~ artigo;
e postos á disposiçllo do re>;pectivo comillandante superior. para. os
processar na I'ÓrUl:l. da lei n. (jUZ, de Hl de setembrl) ele 1850. cOlno
~8tÚ. declarado na resoluci'ta ele consult.a de G de abl'il de 1867.
(No expediente do luinistcrio ria justi.a ele 17 de abril de 1872.
ao presidente do Rio-Grande do Sul, e no Diarir, Omeial de lU do
mesmo mez e anno 1\5.0 vem como aviso na collecçilo.)
(Vide o acol'dão da relaçilO da cOl'te n. 7,;)58, de 2- du ahril de
18")3, C0l110 nota ao art. 151· eleste coeligo.)
::;endo a .Illilici:\ ea policj'a elistinct:ts da justi(:a. rquipar.lda não
pócle ser llslUlples tirada ou fugade rLlCl'utas, que nitO são criminosOs uu pl'CS08 de justiça propl'iamentu ditus, li. tirada on fuga de
presos d.., poder d'l )ustiça.. .
.
(DeCisão na rCvlHtll-o Direito-3D de Julho C\U 187-1. pap'o GOO.)
l\1inisterio dos negocios da ju;;tiça-··Rio de JaneÍ1'o, 7 de UeZIlI11bro de 1814-.
(Diario Oflieial de 11 de rlezem bro.)
lllm. e Exm. Sr.-Foi pl'esente a S:ua i\Iagestade o Imperador O
affieio dessa pl'esidencia cle 24 de outubro ]1l'oximo findo, sob n. 101,
cOllll11ulliciUHio que alguIDas praças do corpo poliei!d. processadas
no fôl'o cl'iminal por fuga rie pre os no tel'l110 de Call1pinn Grand ,
se achavão tambem sublllettiel:u; a CLln. Jlho, em 'Iil·tude do respedivo regulamento. que estab~jcce pena. p:lra esse delicto.
E o mesmo Augusto Senhor, eonfol'lmmdo-se, pOI' immediata
rr.soluc,::1o ele::l elo corrente, eOIl) o p'lrecer ue secção dOS negocios da
justiça rio conselho de est~ldll, em consulta de 2:1 de. no.vembro u~ti-.
mo, lI:anda declarar a V. hx. que, comquanto compita as assembJeas
provinciaes legi. lar sobre os wrpos polidaes, devem as re~I-,ectivas
leis e regulamentos ser entendidos e applicados em prejuizo elas leis
gemes, que estüo fóra da acção uaquellas assem bléas; e, port.3n to,
a:; praças implicadas em crime previ. to em lei geral hão de ser processadas no fôro comlllUll1, embora tenhflO de re ponder a conselho,
na conformiclautl das disposições q ue reg~ln os referidos corpos.
(382 a) 2- edição.- As praças dos corpos policiaes das provincias não são militares e deixando fugir preso confiado á sua gnarda
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Sendo pOL' cOllnivencia. (382 b-382 c)
Penas-de prisão com trabalho por dois a seis auuos, e
de m nlta cOl'respoudente Ü m8tade do tem po, (383)
respondem perante o jur,\'. Ac. da reI. de S. Paulo n. 129, de 23 de
m:uo de 187G. Este acordão mereceu cen,3ura como do ]0 vaI. do Di1'cilo, pago li]ti. \;clIllo quc o ac, está de confurmidade com o avo de 7 de
dezembro dc 18T!. íL nota 3 9. e com pal'ecer do conse:1Io de estado.
sec ,ão da. ju~til:a de 23 de no\'embro de I 1-*, que vem no mesmo vol.
do Direito, pago 18-1..
A eriticn, parece-me que não tem razüo de SOl'.
(3 2 b) O acurdão da. relacão de Ouro·Preto de 21 de abril ue
1 'TI, est:I tue : que julga mento' cm q ue se conuemna o réo ás penas da
l' pfu'te ·Ic, te artigo. li uullo. de-ele que sc tiver omittido, em conforllli(1;ldc com o libello. onde deixou ellc de ser articulado, quesito
sobl'c II cil' 'ulllstancia da connivencia, embom haja a affirmatlva do
jury sobre a esperan fi de recompensa por pnrte do réo, como cireum 'tancia aggravante que é.
(Nota .J,..lú a.)
(382 c) 2' edicão.-- Os officiaes ou carcereiros encarregados de
vigiar os presos ê que os deixão fugir [lor neg1igellcia ou connyivencia, são mais culpados do que O evadido,
A, imple, evasão basta para constituir um crime aos que a favorecerem por negligencia ou connivencia, porque trahirão um dever derivado das suas l'unccões.
Se a detencão era illegal. os autores da evasão niío deverão ser
punidos. como· opina. Cal'Dot: mas, considerando- e no perig-o que
púde ha\'er, tornando a multidão. illuitas veles apaixonada. juiz
da legn,lidade ou illegnlidade da. detent;ãO de um cidadão, se hesita
a abl"lcar ussa doutrina.
A lei tem querido proteger a sociedade, para quem a liberdade
dos evadidos é um perigo.
(3"'3) Autor:
Maximo - 6 annos de prisão com trabalho, e multa correspondente i metade elo tempo.
Médio - 4 nnnos. iJem. e multa.. etc.
i\linimo - 2 annos, idem. e multa. etc.
Com relação ao art. 49 :
i\Iaximo - '1 annos de prisão simples c multa correspondente á
metade do tempo.
.Médio - 4 annos e 8 mezes. idem, e multa., etc.
i\linimo - 2 allllOS e 4 mezes, idem, e multa, etc.
Havendo tentativa ou complicidade:
nfa.ximo - -1 annos de prisão com trabalho, e multa correspon
dente á. metade do temp0.
Médio - 2 annos e 8 mezes, idem. e multa, etc.
i\linimo -1 ;I,nno e <-.l Illeze,;. idem, e multa, etc .
. De conform idadc com o art. 49:
Maximo - -* annos e 8 mezes de prisão simples e multa correspondente á metade do tempo.
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Sendo por negligencia. (384-385)
Penas-de pl'Ísão com trabalho por um a trez annos.
(385 a)
Art. 126. Se a fugiJa fOI' tentada ou effectuada pelos
mesmos pI'esos, não sel'ão por isso punidos; mas sel'ão
'mettidos em prisões so1itarias ou lhes serão postos ferros,
como parecer necessario, pal'a a segurança. ao juiz debaixo de cuja direcção estiver a prisão. (386)
Médio - 3 anuas, 1 mez e 10 dias, idem, e multa, etc.
Minimo -1 anno, 6 mezes e 20 dias, idem, e multa, etc.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 2 annos e 8 meies de prisão com trabalho, e multa, etc.
Médio --1 anno, 9 mezes e 10 dias, idem. e multa, etc.
Minimo -10 mezes e 20 dias, idem, e multa, etc.
Segundo o art. 49 :
Maximo - 3 annos, 1 mez li- 10 dias de prisão simples e multa
correspondente á metade do tempo.
Médio - 2 annos, 26 dias e 2r.~, idem, e multa, etc.
Minimo - 1 anno, 13 dias e 1/3, idem, e multa, etc.
(384) Vide algoumas das notas da primeira parte deste artigo,
especialmente as 316 e 381.
(385) Art. 125. O commandante do destacamento da cadEia não ~
pessoa habil para substituir o carcereiro, porque ha incompatibilidade nos dois servicos.
E as praças dos corpos policiaes das provincias não são militares; e deix.ando fugir preso confiado á sua gúarda, respondem
perante o j ury.
(A cordão da relação de S. Paulo n. 129. de 23 de maio de 18'16.
(385 a) O calculo das penas desta segunda parte do art. 125 achase feito em a nota-374-ao art. 123.
O acordão da relacão da côrte n. 7.780, de 1'1 de outubro de 1873,
estatue : não haver ntdlidade em confundir no l° quesito o facto de
deixar fugir presos com a circllmstancia de negligencia.
A relação da côrte, em 'ac. n. 7,ln3, de ~(j de j unho de 1874, reformou uma condemnacão no minimo do art. 125 do cad. crim.
2- parte, absolvendo ao' carcereiro, por não estar provada a connivencia, nem mesmo a negligencia, sendo O appellante carcereiro ha
20 annos. com boa cC'nducta, e mesmo pela razão de não haver na
cad~a correntes e nem outros meios de segurança para os escravos
fugIdos.
(386) Declara o avo 273, de 21 de setembro de 1855. que se a fuga
de presos verificar-se sem alguma das circu mstancias previstas na
2- parte deste artigo. não póde ter lugar a instauração de processo
por este facto; mas, a verificar·se a existencia de uma das ditas cir·
cllmstancias, deve proceder-se ri. formação do summario, em conformidade das leis.
(Vide o art. 54 deste codigo e as notas 196 e Un.)
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Fugindo, J?orém, os presos por effeito de violencia contra o carcerell'O ou guarda.
Penas - de prisão por tl'ez mezes a um anno, além das
que merecerem pela qualidade da violencia. (387)
,
Al't. 127. Fazer arrombamento ou acommetter qualquer prisão com força para maltl"atn.l' aos prosos. (388)
Penas-de prisão com trabalho por um a cinco annos,
além das em que incorrel" o réo pelo crime Gommettido
contra os presos. (389)

CAPITULO VII
DESOnEDIENCfA Ás AUTORIDADES

Art. 128. Desobedecer ao empregado publico em acto
de exercicio de suas funcçães ou não cumprir as suas Oí'dens legaes. (390 a 400 c)
(387) Autor:
Maximo - 1 anno de pl'isão simples, além das que merecer pela
qualidade da violencia.
Médio -7 mezes e 15 dias, idem, além, etc.
Minimo ~ 3 mezes, idem, além, etc.
Havendo tentlltiva ou complicidade:
Maximo -8 mezes de prisão simples, além das ~ue IlJerecer pela
qualidade da violencia.
Médio - 5 mezes, idem, além, etc.
Minimo - 2 mezes, idem. além, etc.
Havendo complicidf.de na tentativa:
Maximo -5 mezes e 10 dias de prisão simples, além das que merecer pela qualidade da yiolencia.
Médio - :3 mezes e 10 dias, idem, além, etc.
Minimo -1 mez e 10 dias, idem, além, etc.
(388) Em virtude do art. 38, ~ 1°, da lei de 3 de dezembro de 1841,
não e concede fiança ao cOll1prellendidos neste artigo.
(Vide a 3' parte da nota 344.)
(Consultae a nota 365.)
(889) O calculo das penas deste artigo está feito na nota 372, 2'
parte, do art. 122 deste codigo, devendo accrescentar-se aqui tão sómente, em todo.. os gráos e hypotheses, as palavres-além das em =lue
inconer o réo pelo crime commettido contra os pre!'o~.
(390) Consultae a ord.liv. 3°, tit. 19, ~ 5", llrt... 9°.. 3°.98, 119,241,
2til e 292 (leste corligo.
QIHlnd.) a desobec1iencia é c()mmettida por testemunhas, que.
sendo intill1aolas. não comparecem. vide os arts. 95, 212. ~ 2°, e 231
do codigo do proces. o criminal, e ti3 da lei de 3 de dezembro de 1841.
COJ1)met~ldo pelo detentor ou carcerAiro, que não cumprir a 01"
dem de habeas-corpus, ... rts. 348 e 349 do m6l:>mO codigo do processo.
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Pelos peritos que não comparecerem ao corpo de delieto, art5.
20H e 20,* do codigo do ))roce":50 e 250 do regulamento n. 120, de 31 de
janeiro de 1842. e aviso n. 160, ele 26 dejunbo de 1835.
O art. lO da lei de 15 de outnbro de 1827 declara como· ,'C pune a
desobec1ieneifl.
Dá-~e:t desobediencia quando se falta fiO cumprimento de ordem
da an toridadc le~a I no exerci cio elfls respeeti vas fUDcções, como eleste
arL 128. e 203, 204- c 212. ~ ;2", do coei igo do pr:)cesso cri Il\ inal, e aü o n.
7, de 11 de janeiro de 18:3 .
. (391) O lut. 486 do regu lamen to n. 120, de 31 de janeiro de 18-1.2,
diz: o processo pela desobediencia ou injlu'i,t, de que tratftO os :uts.
203 e 204 elo eodigo do processo criminal, ser:í, org'ani. ado pelos cltefes
de PQlicin., juizes munlcipaes, elclegildos c subdelega.dos. Qua.ndo fôr
o cllefe de policia ou o juiz de direito o de:solJ decido 011 injnriado,
será orgfluisado pelo juiz municipal e quando e. te O houver sido ou ()
delegado ou o sub elegado seni feito pelo.. eus upplentes.
A dispo:,içiio deste artigo deve ser modificada. em Yista da no . a
refúrmajucliciaria de 1871, e consultae o art. 10 da lei n. 2,033, de 20 de
setembro de- J 71, e arts. 47 e '18 do regulamento n. 4,82-1, de 22 de novcmbl'o de 1811.
(392) Neste art. 123 estão comprehendidos os vereadores eleitos,
que se recusarem a tomar posse. sem mostrar impedimento justo.
1:\Yiso de 28 de fevereiro de 1833.)
(393) Quando fór preciso nomear defensor a algum réo se poderíL
constl'anger a algum advogauo do Huditorio. COlUminan10-lhe ri. pena
de del'obedicncia e formando-se O processo delIa nos terlUO, dos arts.
203 e 20-l, do codigo do proces,:o criminal, no caso de se verificar.
( \T. n. 328, cIe 21 de novembro de 1835, n. (i.)
(39·1) O art. 30 cio decreto n. 357. de '2/7 de nbril de 181'1. diz: não é
permittida a venda de loterias e.:trangeira , debaixo cle qualquer de·
nominação que seja.
O infractores desta di posição ser;\o punidos com a multa de
200$000 por bilhete e com a pena de desobediencia.
(395) Declara O a\'. de ~3 rie julho de ]850 (no additamcnto), que a
camaras U1unicipaes podem constrang:~r a quem sirva o cargo de seus
portell'os, por quatro annos, . ob as penas deste art. 128.
(3!)6) Preceitúl1. o decreto n. 1.283, de 26 dc novembro ue 1853, (lue
commette o crime de desobediencia (Art.2° do decrtlto). o IlllpreSi-:ior
qne c1tlDtro de vinte e quatro horas nuo fizer fi. rtlUleSSa do que impriJUir à bibliotheca publica, quando O exigir o bilJliotllecario.
(391) Dcelara o avo de 2,1 de maio de ]859, que comrnette o crime
de desobediencia o juiz de cUrei to, que, nomeaclo chefe de policia, recusa este cargo sem motivo legitimo.
O art. ]0, ~ 50. da lei n. 2.033. de 20 de setembro de 18'71, faz perdtlr
a raz;lO de ser deste aviso. quando diz: não ser obrigatoria a aceitação
do ca rgo de chefe de policia.
(B98) Diz o aviso do imperio 11. 58/', de Hi de dezembro de 1861,
n.:'-,3" parte: que conLl'll os eleitos (pIe, sendo clulmlldos plll'a prestarellljura.Ulento COI1\O vereadol'cs ou supplentes, não se apresentão,
liem dão razões ~llfficieJltes para serp.m escusados, póde haver procedimento crimmal por infracção deste artigo.
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(399) Diz o art. 13 do decreto n. 4,302, de 2'3 de dezembro de 1888:
incorrerá no art. 12:1 do codigo criminal Ojuiz ou camara municipal,
que, á vista do titulo Ou da cópia do acto da nomeação do empregado, deixar, sem impedimento legitimo, de d~feril' o juramento no
prazo do trez diüs.
(400) O juiz criminal do RecifIJ decidio: quc não commette crime
dc desobedicllcia o parocho que cumpre, fi. respeito de irmandade interdicta", pelo diocesano, a deei. ues deste, embora declaradas nnllas
pelo poder civil, e por sentença de '1 de nov..:mbl'o de 1813, tendo fO'rmado processo de responsabilidaue.
A. relllcão do Recife, porém, annullou o feito, em acordão de 20
de dezembro de 11373, decidindo que o processo a seguir em trtl caso e
na. hypothes deste art. 12', não ttlm a sua fÓrma. e andamento, como
do art. 4SG do regulamento n. 120, de 31 de jllneiro dd 1&12. que se
refere aos :lI'ts. 203 c 2Q1 do codigo do proces. o criminal, c sim nos
llrt . 10 da Lei n. 2,fl,33, de 20 de etembro de 1 II. c '17 e 4S do regulamento n. 4, 2-1, de 22 de novembro do mesmo anno.
(Vide nota 905.)
d. testemunha clue. não pIJrtencendo a seita que prohiba o j;,;rR.menta, e. e não aehando no:; ca.:;os em que não del'c. I' elle deferido
se nega fi jurar, ou a dJpôr, incorre nas penas do <l.rt. 128 deste
cociig-o? Sim.
No caso aífirmativo, devem 'er imposta. e. tas penas, sem fórma
e figur:t de j lIizo, oujudicialrnente. isto é, por meio de pl'OCC;; o?
:::iim. eOlDO es.c~p.::ão ti. rCbra. geral, . cndo que, nos demai. casos,
devf~m ser imposta,; as penas de conformidade cam os al'ê . 203 e seguintes do corl igo do pl·oces. ~ cri mina!.
(Xeste sentido, vide UlD artigo na revista O Direito, de 15 de no-_
\'Cll1bro de 181'·1, pago 403.)
g' iUegal a prisào ordenada contra umjuiz municipal, por tel' ido
pronunciado como incnrso no a.rt. 12 do co ligo criminal, e Ojt:iz que
II decretar deVI) 'er responsabilisado.
(Acol'dão da relação de Porto·Alegre. de 17 de março de 187G.)
(400 11) 2- e lição.- Não desobedece li. 1· autoridade da pl'ovincia qnem de boa ~'é procul'l1 esclareceI-a, untes de dar cumprimento
a ordens recebida5'. Ac. d. reI. da Fortaleza de 16 de maio de 13'74.
(400 b) 2· edi<;iio.- O lll11gi. tI'adl), como repl'e:cntllnte da autoridade. cm lia mais alta cxpressão, coo tituindo um puder independente. d ve . er <trm:ldo de força parn. relrimir, elle IJ1eSmO, torto o
atnque llirigid ao re;;peito que lhe é devido: omnibus '1Ilagislraliblls ...
secltlldllmjlLs poleslal1s suo COI1CCRSnm eslojnrisdiccione11l
siqllisjus d·ic. nom oulemp.)
pCllal'i ju,dicio (L. un,

n'.,

suam defendere

A pnlavrll magi~trltdu, evid'llltemeotc se deriva da pnlavI'a latina-magi:::tr:ltll .., j'i. formada de IllR.gi ter. Tambcm a idéa de mng!stl:;ldo ti in. eVfu;t\·.el d~lqll(dJa de autori~;tde,. pole.~lalis verbo plum
Sl{jlltfi.~altlllr (diZ a lel 21v, ff. Dc vCI·b. slgntf.): w pel'sona 7/lagislralmn
lmperltllll, C:C.

En tre nós, no sen tido geral, magi -trndo é o ~ ue governa e exerce certa porção de jurisdic~flo e autoril1ndv publica. no concernente
á admini traç1\o da justiça. E ne te. entido declarál'ão os ltvs. de 7 de
agosto ue 183.5, 12 le março de lS30, e 22 de janeiro de 1844,sel'em
magistrados os juizes municipaes, dos orphãos, de paz, os chefes.
delegados e subdelegados.
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Penas-de prisãO por seis dias a dois mezes. (401)
No sentido da consto restringe-se a palavra á significação dos
juizes de direito perpetuo;;. os desem bargadores. os mem bro,s do
sup. trib.-at·ts. 15! -158-e lo! da consto ; e assim foi declarado pelo
av. de 29 de janeiro 18!4.
No sentido do acto addicional, a significação restringe-se aos
juizes de direito que presidem as comarcas, não comprehendendo
os ministros das relações e tribunaes superiores. Lei n. 105, de 12 de
.
maio ele 1844, art. 4.°
l-O sentido deste Ilrti"l'o. se entende por empregado publico o
que exerce um cargo publico. concorrendo de um modo qualquer
, em uma esphera mais ou menos limitada á gestão da cnusa publica,
sendo synollymo da, autoridade publica, comprehendendo não sómente 0S magistrados da ordem administrati va e judiciaria, mas
torro o que se acha investido de uma porção qualquer do poder
publico.
Pela disposição deste artig-o. vê-se que se faz mister, queo empregado publico esteja nas funcções de seu emprego, e Rs~im foi
pela legislação romana: de eoqni est ÚL oflicia, non de eo cuj-us oflicimn
finitum-e é facil se deprehender que o cargo se deve exercer de
modo legitimo e effect'i vo, nos termos dos arts. 137 e 140 deste codigo.
A ordem deve ser legal e nos termos do Rrt. 143 do codigo do processo criminal, e aseI' ella ilIegal não se deve cumprir e o cidadão tem
o direito de l"esistencia facultado pelo art. 14, § 5°, ultima parte do
art. 142 e O 143 deste codigo.
O juiz li quem se desobedece prenderá em flagrante o delinquente,
levando o facto ao conhecimento do juiz competente. com uma exposícão circumstanciada e assignada, declarando-se as testemunhas presentes, e li vista de tudo, mandará o juiz que tomar conhecimento do
fl\cto autuar, citar o delinquente e proceder nos termos da'lei. Arts.
204 do codigo do processo. 486 do reg. n, 120, e 49 do decreto n. 4,824,
de 22 de novembro de 1871.
Quando o desobedecido fór o chefe do tribunal ou rel?artição,
prenderá em fta(?rante o delinquente, se para isto tiver direito. e remetter<Í. á autoridade competente, e quando não o tenha, póde officiar
ao promotor publico, que deve denunciar nos tcrmos do art. '74. § 4°,
do codigo do processo, e promover os t"lrmos do processo, conforme o
art. 222 do reg. n. 120, de 31 de janeiro ele 1842.
Nestes processos deve o juiz que tiver motivos declarar-se suspeito. não podendo ser averbado corno lal. Av. de 13 de dezembro de 11;43.
(400 c) 2" edição.- Nüo commette O crime de desobediencin o juiz
que procede em oPV?siÇão á ipte.JIigencia que. o presidente da provincia lhe decbra q lIe aeve dar a leI.
Acordão da relação do Rio de 16 d~ maio de 1882.
(401) Autor:
Maximo - 2 mezes de p'risão simples.
Médio -1 mez e R dias de prisão simples.
Minimo - 6 dias de prisão simples.
Havendo complicidade :
Maximo -1 mez e 10 dias de prisão simples.
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TITULO V,
Dos cr11u.es oontl'a a boa ordexo. e adxo.inistração publioa

CAPITULO I
PREVARICAÇÕES, AllUSOS E OMISSÕES DOS
PUllLICOS (402 a 402 d)

EMPREGADOS

Secção I
PREVARICAÇÃO

(403)

Art. 129. Serão julgados prevaL'icadores os empregados
Médio - 22 dias, idem, idem.
Minimo - 4 dia. , idem, idem.
(A tentativa não é punivel em vista do art,2°, § 2°, deste codigo.)
(402) O avi o n. 215, de 21 de agosto de 185-, dispõe o s~guintp.:
são crimes d responsabilidade, l° os de que trata o tit. 5°, parte 2',
no capitulo l°, que a sim e inscreve, prevaricaçõe , abusos e omi~
sões do empregados publicas (é este) -2°, os de que trata a mesma
parte 2', tit. üo, cap. l°, que assim se inscreve-do peculato-(Arts.
170 a 172) - 3", os d q ue trata a part.e H'. tit. 1°, q ue assim s inscreve - dos crime contra a liberdade individual (Arts. 179 e ontros)nos artigos cujas di 'po içúe
ão expressamente relativas aos empregados publicas - 4.°, os crimes connexos com os de responsabilidade, como ão as oifwsas phy icas, quando ellas são objecto da violencia commettida pelo empregado publico.
(Vide o avi. o de 30 ele julho ele 1 68, á nota 228.)
(402 a) UmA dflS causa principaes da decadencia romana - diz
Ed uarelo Laboulaye -foi a perver. 50 e infamia dos julgamentos. pois
contribuirão parA. n elegntdação do costumes e do e, pirito publico.
E diz D'el'flnd Girauel- aR cOlldicões e, senciaes de toda a justica
,ão: er igual para todos, sem disÚncçã.o ele classe e de pessoa"s.
acce sivel a todos
, • prompta e se~ura. ao
mesmo tempo imparciAl e esclarecida, cercada de g:uanl.ia no modo
de proceder. no intuito de prevenir O p.rro, e, entre e" as garantias, é
lleces, ar ta coi local' cm primeiro lugar a liberdade da defesa e a publicidad elo d hntcs; devendo repousar, além de tudo, sobre a applicação fiel e rigoro. a da lei.
11uitas vezes ~e tem demandado aos juizes de temperar a severidade tia' leis, fazendo appclJo á. eq uidade, esta especie de caridade
applicada á cou:as ela jnstiça; mas sempre isto dá lugar a lamentar-se o ec:;quecimento do 1'0. peito da regra; pois os sentimentos da
humallidade não :ervem, em muitos casos, senão para abrigar a
ignorancia do j lliz, lando lu~al' ao arbitrio.
O respeito absoluto das leis pelo juiz é a mais séria e a mais efil·
caz das garantias de urna.boa ju tiça. Optúnusjudex qui minimwTlt sibi,
optúna lex quw minitnn1n jl/,dici, dizia com razão Bacon, e esta val'dade
é de todos os tempos.
.
U~~

W
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antigo Egypto, para l'epresentar o magistrado, havia imaginado uma estatua sem cabeça, querendo assim indicar que o juiz não
deveria fazer prevalecer os seu" proprios sentimento.. Ina!1 seguir escrllpulosamente as vontades da lei.
Possüo os juizes !'lO com peoetr,Ll' sem pro destas verdades!
Posf;:i.O os juizes evitar por todo.. os meios II prcnlricac;i'w !
(Vide nota. ·135 :l.)
(,W2 b) 2' cdiçiio.- As leis romanas l'eprimiiio energiellmeote os
cI'imes dos funecion:Hios publicos abusando da sua autoridade,
E um do." principaes. era o designado so1;> o nome de cl'·ime-n repetunda.)·lwI.. eonfundindo·se debaix.o desse nome, factos que, na nossa
lei criminal, constituem dois crimes distillctoS: a concus~ão e a
corrupção.
As leis elas 12 taboas, applicava a pem\ de morte aos juizes que
se dei:uwf\o corrom per: Si judex a.ltt arbiler jurc datltS ob 7'c'm ) u.d·ica7tdu'm

pecltnialn accepcril, capile l'lt-i/o.
Posteriormente. pelo o anno 604, da fundação de ;Roma. appareceu a lei ealpwrma 1'epetu.ndar1t1n. infligindo aos magistrados concllssionarios uma pena pecuniaria. Ao depois. a lei junia. estabelecen·
do a pena do exilio, além da restituiçito das sommns recebidas. A lei
::'ervilia, lt Acilia, a Cornelia. e. sob o primeiro consulado de Cesar. a
Julia repetmtdarltln, que ficou em vigor.
Segundo as leis romanas, o juiz crn pecuniariamente responsavel
dos julgamentos tlndos sciente e volunt'Ll'iamente em frnude da lei:
J Itdex tune l'item suam (acere inleUigiltw. elt1n oldo malo in {1'a1tdem legis
sentent..iam dixer'Ít: dolo autem maio t;-idetw' hoe (aeere, si evidens arg!Utl1t7'
ejltf> lIel am/,ia. vcl inimieitia., vcl c/1:atll, sor(/es: l/,t vrram mstimalionem
lúis prmstare eogatur.

Entre os crimes que mais compromettem a paz publica, não se poderia deixlH' de dar uma classe pi inci pai aos q ue os funccionarios }lUblicos commettem no exercicio dns suas funccões, sendo manifestamente perturbada a ordem. quando os que silo· encll.rreglt~!os de mantel-a, sào os primeiros n. infringil·a.
O funccionario eOI'l'ompido é o que põe a premio ll. sua autori·
dade. quer para praticar um acto da sua funcção não sujeito ,\ salll.rio.
quer para praticaI' um acto fazendo parte dos seus deyercs.
Taes homens süo verdlldeiros flagcllos e a 8ocic:.lade se disso:veria. se fõsscm numerosos.
A republica romana era bem pp.rto da sua rllin::t, quando Cjcero
se queixava do que havia pass::tdo elll maxima; isto c. que um homem rico. por mais culpado que füsse, núo po<.lerif\ ser condeJrlnndo:
Peeu.nia.t1/.'m homincJn. qllam 1'is .~"'I 7l.0CCl'IS. '1i8minem ]lasse damrwri. leit:.
acto I, cm ven. n. 1.)
l\tais elevado 1\ um homem cm dig-ll.irl:ttle, mais grave é o cl'ime
qnc elle C'ofUlOettc. A edllcll,(;::tü qlle recebeu, O conliecimento mais
familjar dos p1'Íneipios da lci. os de\'eres sngrados rle cidndão, tornlío-n'O maiB culpado do que o homem poucu instruido e educado de
um modo desprezado.
(402 c) 2' edição.- O juiz de direito. competente para conhecimento do crime rle responsabilidade em que é mandante o empregado publico não privilegiado, não o é par;t conhecer do erime dos
mandatarios não emp!'(~gados publicos.
;"c. da reI. do Rio de Janeiro de 20 de maio de 1881.
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publicas que, por aifeição, adio ou contemplação, ou para
pro mover interesse pessoal seu: (403 a 403 b)
(-102 el) 2o ediçáo.- Nos processos pOl' crimc de rcsponsabilirlatlc
ni\o podem os juizes. no exel'cieio da j u risdicc;ãO pIe.na, por moti vo .
de atllueneia de serviço commetterel1l a formação da culpa a seu!;
substitutos-Ar. daTel. de Ouro-Preto de 30 de outubro de 1883.
(,lO~) Os requisitos e_senciaes elo erime de prevaricllção são presumiveis e independentes Lia prova directa?
Não parece, me:ulO segundo o art. 36 ueste codigo, qllando diz;
neulluml1. presumpgi1o. por 1l1'lis vehemente que seja. dará lugar ti. impo-ição da pena; sendo que (s principias philosophicos do direito
penal repellem uma respos~a aflirmatlva.
.
E o fuutlcion:trio publico. absolvido, no juizo COmmUill, do crllDe
de Ja!;;idade, póde ainda ser processado pelo crime de prevaricação?
Sim, dizem os julgados que vem longawente na rp.vista-o
Direilo, de 30 de dczcmbro de 1813. pllgS. 385 o seguil}tes. (Vide-os.)
(403 a) 2· edição.- Queixa por crime de responsabilidade capitulado neste artigo, deve ser recebida, embora não venha logo acompanhada. de proYas de algum dos requisitos exigidos 'no mesmo artigo, o que póde veriticar+e no summario-Ac. da reI. da côrte n.
1,O~, de 12 de ou~ubro de 1880,
(403 b) 2° edição.- Se esse crime não é abjecto, calDo a corrupção. nfto deixa. dc ser funesto em seus resultados; p.or isto que leva
li uma iuiqllidfl.de, consistindo 110 sacriUeio da justiea ou do bom diI' ito e consid.-lrações pessoac>'.
•
No direito romano, as penas se lilllitavão. em geral. ao pllg-amento tio valor do objecto em litigio: Jude:IJ li/em :>'nc/ln {acere i'ltte.ltigel'l1r
(Lei 151'1'.) Dejndicii:;, CIL/I/. dolo mala 'in {I'audem legis senlentium dixeri/.
Dolo maio au,/em '/iidel,lll' hoc (acel'e, si evide'lls argull/,lil' cills 1Jel gl'at'ia, 'cc!
úúlnicil ia, vel el iam sorde': ui '/iOl'am eslimalirJllcm lilis prrostare cl)galur.
Cujas. em I'<ua golos'!. ,obre es, a lei, e Pothier,observãu que o juiz,
além cli:to, era coberto de opprobrio.
O :trt. 183 do codigo penal francez, é :lna!ogo ao nosso, e Cbauv(:au e Helie notão que a lei pune, não o facto do juiz, que se arrast>l a lllD I'<en~imellto de piedfl.de ou de indign;L\iüo, baseand9·se. n.a
llleS\lla cousa. Neste ca~o, é Illomlmente culpado. mas não esta sUJel~o.a llmf!. disposição I'opressiva. O que a lei pune é a iniquidade do
JUI~ que, em lugar de forl1lar a sua conviccão segundo os factos e
proll,unciar·se conforme es;;;). convicção. so êletermina por consideraliões pesso:tes de favor ou illill1isade, abstracci'ío feita da mesma cousa.
Como reconhecer, porém, que o 'l'uiz ju1gou por favor; i to é,
pelo effeito de um sentimento occu to no coração e que exteriormente nán se produz seniio como simples opinião?
Pant decidir se um juiz se ha movido por ira ou amisade, é nece~sul'io descer na sua consciuncia e intel'pr1ltar as !:\ua. intenções.
Os accusados ou condell1nados sempre suppbrão a parcialid de,
O muio certo de, e g'?l'alltil' do efI'eito dos sentilJlentos de que so
tl'lÜa, existe na recllsRqão que se devc ell1pl'0I"'a.I',
Tudo i tu ,'tl d:sSJ qu<tndo:e discutia u t:Ouigo penal fl'uncez. c
a.~crescentava-se que nada mail'< facil do que avançar que uni maglstrado moveu-se' 'pela ira, quando não obedeceu senão á sua. con-
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§ 1.° Julgarem ou procederem contra a litteral disposiçãO da lei. (404 a 405 a)
§ 2.° Infringireql qualquer lei ou regulamento. (405 ba-405 d)
sciencia, apoiando essa accusação de indicios eqLlivocos, sem duvi.
da, mas aos quaes o credito, a animosidade, chegarião a dar consistencia.
Berlier, no entanto, respondeu que esses receios erão chi·
mericos,
Desde muito tempo. disse 'elIe, a disposição exi te. e tem contido
a juizes apaixonados, sem abusar-se contra os integras,
(404) -ão procede a accusação por crime de prevaricação, desdi;
que não fôrem provados os requisitos essenciaes de affeição. odio,
contemplação ou p!'omoção de interesses pessoaes do accusado.
Demai ,é absurdo qualificar con trario á 1itteral dispo ição da lei
ou como infracção della. ou regulamento. um julgado, pela razão dJ
dar, em casos duvidosos, uma interpretação mais ou menos exten~i·
va a ullla clisposição legal.
(Acordão do supremo tribunal de justiça de 24 de novembro de
1866, em processo de responsabilidade contra trcz de,.em bargadores
da relação do Maranhão, que concederãO soltura, por habeas-col'PUS, n.
um réo pronunciado em crime de morte.
(405) O juiz municipal que não recorrer do despacho de pronuncia ou não 1?ronuncia, no caso da lei de 2 de julho de 18fíO. para o
juiz de direito, não incorre nas penas deste paragrapbo e sim nas do
art. 154 deste codigo.
(Acordão da relação da côrte, de 9 de agosto de 1853.)
(405 a) A relação da Fortaleza, em acordá':> de 12 de junho de
18'14, estatúe: que juiz que dizem ser dependente, tendo antecipa la·
mente manifestado a sua opinião sobre o proce ,o, póde ser averbado
de suspeito; mas não responsabilisado pelo crime previsto neste paragrapho e seguinte.
(405 b) 2' edicão.- cc Acordão cm relacão que jlllgão improcedente a queixa a'presentada a fi, 2 contra' o Dr, Caetano José de
Andrade Pinto, juiz de direito da 1· Vi1.m civel da côrte. porquanto.
embora houvesse (eito·o j-u'iz querellado menos justa applicação c!n lei ao
caso de que se trata na acção que (o'i proposta no sen jt~i.:::o co/1I ra o queixoso, considel'ando 1'esponsavel pel(~ imporfancit.L dos 'rales Ol~ pa.peis de
{l, 14 e i'eguintes e c1ntdem'llando-o sómenle pelo (acto de harerem, sido
laes papeis 1'ubricados pelo mesmo queixo o, quando taes l'ubricas, bem Ol~
mal lançadas, o (ârão no inlento unico de ev'ita1' qne as praças do corpo de
bombeiros cont1'ohissem d'ividas sem sciencia do 1'espectivo commandante,
nem por isso se mostra que hou vesse o juiz com mettido o crime de
responsabilidade de que é >Iccusado (art. 129. §§ l° e 2°. do codigo
criminal), 'porque para tauto seria de mister que se provasse ha\ er
elle por adIO ao queixoso julgado ou procedido contra a litteral disposiÇãO da lei ou infrin~ido qualquer lei ou regula.mento. A SENTENÇA ~ÓDE sim INJUSTA, POR ERRADA A PRECIA ,AO DO CASO, sem
entretan,to ser nuIla, por contl'aria á lei ex.pre~sa. A causa Bill que
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foi o queixoso condemnado cabia sem du vida nR alcada do juiz de
direito, como se conhece pela pI'opriR petil~ão inicial. "e O me::;mo queixoso assim O entendeu, quando conformol1-. e com a marcha que se
deu ao proce so desde o seu começo. 'em oppôr q ualq uer protesto
ou reclamaqflo, segundo se vê a fi. 22 e seguintes.
« ~E NÃO PÔRÃO OB EIlVADAS flE 'TflICTAMENTE ,\I.GUMAS DAS FOR:iIIULAS PilE CIlfPTAS PARA AS CA SAS SUMiIIAIHAS pelo art!2. 237 a
241 do reg-ulamento commercial n. 737, a fi!'. 90 dá o juiz querellado a razão do seu procedimento, sendo cena que fôrào guardadas
as formula . . ub lancil1e. do proce!'so, alJegnndo c defendendo as
parte. o sell direito pelo modo por que o julgárão conveniente.
EM TODO CASO, Q.UAE!'QUER QU~: FÕSSEM AS IllREEGUJ.ARlOADES HAVIDA,
É SEMPRE \ERDADEQ.UEllE 'E"HU~IMODoseprovnqllehouve "eojuiz
procedido contra a lei POlt ODIO AO QUEIXOSO, 5en(~0 nliás essa condicão indispen. nvel para qae se possa dar O crime definido no citado art. 120 do cndigo criminal.
cc Tam1.>em niio póde.erjulgado ojltiz incurso no al·t. 160 rio
citaJo codig(J, porque, . endo o erillle abi classificado o mesmo de
que trata o art 121J. E\ l°, diver ificando apena no moveI da acçflo,
não póde do m(~ mo modo um simples erro dI: npreciaçf'.o dn lei ou
do facto, por si ô. con titllir crime ele responsabilidade sujeito a
puniçiíO cOll1minada por qualquer dos referidos artigos (l:J codigo
cri minnJ.
II A~sim, julgal1lo'illlprocedente a queixa, condernnão o queiXORO nas custa. Rio. ](j de fe\'ereiro de 1 77.- 1'1'avassos, prsidente.
- Aqu'ine e Cast1·o.- J. B. Lisboa.- F. 1lIal'ialli. »)
T. 1'72.- Vi tos, relatados e discutiuos os autos
em que se apresentão como queixo. os o conselheiro .José Bonifacio de Andrada e
Sil va e o elesem bargador Bernardo Gaviiío, con tra os desem bargadores d,t relação de,', Paulo Ago tinho Luiz; da Gamn. Joaquim 11'ran·
ci!2cO de Faria e Ignacio rle Mendonça. Uchôa, pelo crime definido lia
f\ 10 cio nrt. 129 d'J codigo criminal, vi to como contm direito expreso o e l~vl1do pelfl. paixãO politica ou condescendencia partidarÍfl
conhecerão dn. decisões d juiz ue direito, Illandanuo incluir votantes contra O preceito do ~ 18 do art. 1" da lei n. 2.67-. ele 20 de outubro de lH'i5, que nega peremptoriamente aos tribunaeR das relaçõeR
a competencia parn julgar de recursos interpostos da" deci 'ões d~s
juize. de direito mandando incluir votante. nüo conhecem dn petição inicia! de fi. 3 a ti. 5 v., 01110 queixa, para n qual uào têm direitos
pretensos queixo, os, segnndo o que dispõe a lcgislaçilQ vigente (codigo do proce so, arts. '72 e 73).
Mas havendo imputnc110 de factos. que podem directamente
offendel' os intere" es e o bem do estado. tomilo conbecimento, considerando como denuncia o que Sl~ quiz dnr COll)u queixa.
Entrando, portanto. no d~senvoh'imento,discussão e pleno conhecimento da denuncia:
. Julgão que é e sa improcedenle. não '0 no f,!(·to que o denunCiante!'> têm COIllO principal. fim unir!), e que 0111;;1. tt, elll haverem o.s
des~D1bnr~adore!'> conhecido de recur!'os de decisões de jllizp de direito mandalltlO incluir votante!', e '1ue cnpitulüo no ~ 1" do art. 129
do codigo criminal ;prevariea!iiío); Ina!' t;'lllbem nos outro factos
apontados e que os denunciaDtc~ deixiio au . upreIDo tribuna!' para
,verificar, como se expre sào a fi. 5. quasi no, fina! da denuncia.
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Porquanto, longe de haver preceito. determinação expressa, clara, que negue peremptoriamente aos tribunaes de relfl.çiiO conhecerem em recursos das decisões de juizes de direito mandandu incluir
votantes; está provado que variiio muito as opiniões n re 'peito, jú.
nos jornaes do paiz, jú, no seio da propria camara dos deputados. quc
até hoje nitO apresentou opinião decisiva, e já. o que ri mais. nos
nossos tribunnes da I'elacão; accrescendo que. até o governo imperial. cuidando obviai' dl.l\'ida~, expedio o aviso de 21 de ago to
de f8i6: e então, sendo materia sujeita a opiniões diversas da alçaàa
de lllterpretação pratica, judiciaria, nunca póde ser levada á altura
de crime. mórmente de pre\'aricaeão.
E porquant<l, a par do que se
preceituado no decret0 n. 1,285,
de 30 de novembro de 185:), não se commetteu crime conhecendo·~e
de recursos eleitúrae.. rlue, sendo apresentados em 13 e 26 de e1t::·
zembro ele 1876, fõr;1o julgados em 9 e 20 de fevereiro do 187'7. visto
que as férias não interrompem prazo.;; e d 1.1 nlll te e!la só ha obriga~ão de conhecer os reC1U' 'IS crimes, não tenào disposição algumll de
lei ou reg'ulamento alterado e menos revogado O que se ordenou no
decreto de ;:l0 de novembro dI.: 1853.
E porquanto. nenhuma infraccão de lei ou regulamento existe
no facto de não haver o presidente d'a relação convocado juizes. desde
que cm uma relação composta de sete desembargadorcs havi1io
llresel1t.es ao traLallio cinco, ou mesmo quatro. ma.ioria absoluta;
• e de.sde que, havendo só trez juizes li vres e deli'em haraçados. nilo
ha.Vla base para. se proceder a orteio; e. na hypotbese de assim n.ão
ser, era dever dos denunciantes provar que nelll pelo menos havlão
na sessão quatro desembargadores e que estando presentes mais de
trez era de necessidade O sorteio.
Portanto e pelo mais des autos. julgão illlproc(;dente a presente denuncia, que nenhum efl'eito va.lido póde produzir, e contlcmnão
os denuuciantes nas e:tl'ta".
RIO de Janeiro. 18 d:} julho de 1877.- /Jrito. presideute.- Sil'üeira, relator sem voto.- Simões da Silva.- Pereira Jlonteiro.- GTaça.
(405 c) 2- edição.- O facto de reformar o magi trndo, em godo de
recurso, o despacho de pronunciH. uilo constitue crime de prevaricação uem infracção de lei ou rtlguIamenlo .
. E ainda. que se pretenda capitular f.sse facto em crime. nã.o é appllCavel a clrcuJnFtancir. attenuante de falta. de pleno conheCimento
do mal e directa intenção de O praticar.
(Rev. n. ~.271. de 11 de fevereiro de 18/7.)
(4.05 d) 2- I.:dição.- R.evlsta. n. 2,211.- Visto:. expostos e relatados es~es autOs, entre partes como recolTente Antonio Joaquim
!llalll.elro • ex-juiz de direito interino da comarca de Santa. Cru~ de
COJ'u01bá. p. como recol'I'ido o promotor publico ela mesma comarca,
c('Ilcedem a pedida revista pela injustiça notoria do acordão de fi. 57,
que condemnou o recorren te. como incurF'O no ~ 20 do art. 120 do
codigo criminn/, á pena de trez annos de suspensão do emprr.go, e na
multa cOl'l'espondente a trez mezes, gráo minimo do mesmo nrtigo,
ror se dar a seu favor a circumstancia attenuante meneionada. no
~lo do 111't. 18 di) mesmo cndig-o; porquanto, não se dnndo crime 110
slUlples flicto de ter o ret:orl'ente ref'oI'IllHdo em gráo de I'ecurso, como
se vê no desp>lcho de fi. 8 v .• o do juiz municipal, proferido contra o
réo José Marques da. Cunha, a respeito de quem havia o mesmo re-
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§ 3.° Aconselharem algumas das partes que perante
elles litigarem. (406)
§ 4:° Tolerarem, dissimularem ou encobrirem os crimes e defeitos officiaes dos seus subordinados, não procedendo ou não mandando proceder contra elles, ou não
informando á autoridade snperior respectiva nos casos em
que não tenhão jurisdicÇãO para pt'oceder ou mandar
proceder.
§ 5.° Deixarem de proceder contra os delinquentes
que a lei lhes mandar prender, accusar, processar e punir. (407)
corrente dado queixa pelo crime classificado no art. 205 do codigo
criminal. e muito menos aindfl. o ae prevaricação pre"isto no art. 129,
~ 2°, por não ter sido acompanhado, ~egundo dernonstrão os autos. de
nlg'l1ma das circumstancias referidas 110 mencionado lll'tigo. indevida
c inju. tamentll foi O I'ecorrente conclemnftdo na>! ditas penas por
flC[uelle ncorcli'io, que, sem mostrar ter nella. incorrido, mencionou
~.lém .!isso cm Sllll favor para cOlldemnal-o no mini mo. ::.::em o menor
fundamento c contradictr)riamente. II circumstllncia. attenuante do
não ter havido de su:~ parte p'eno conhecimento do mal e directa intencão de o pnlticar. quando tal circulUstancia se não póde dar em
crimes daquelln natureza,
Mand'lo. pOI·tanto, que sejão os autos remettidos á. relação da
côrte, que dc ignão para. a sua reviSito e novo julgamento.
Rio de Jfl.neiro, 17 de feverciro de 18'i7'.- Brito. presidente. - Gamara. -I alde/aro. - Bareio de lllontserrat, vencido. - Leão. - Albuquerque. - ilvct Gni711ureies. - Vasconccllos. vencido. - A lmeida, vencido. - Goüo, vencido.- Gosla Pil1/0. - Silveira Graca, vencido. - Simões
da Silva, vencido. - Perei1'a JlI onteiro.
•
(406) Declara o aviso de 28 de agosto de 18·1,3, n. ü2. que a Ord.
liv. 3°, tit. 28, ~ 2", não foi revogada por e. te paragrapho, que. puni~Ios como prevaricadora. os que por afl'11içilO, adio, contemplação ou
mteres. e pe. soaI, ncoosolhão a alguma das partes. rlUo perante elles
litig-ão. não tere certamente em vista permittir O exercício da ad,'Ocncla aos j uíze;;, nem is.:.ntnl-os da. pcna!'> em que incorr m. quando.
por outros motivos meno. repl'o\'<lClos, deixão de cumprir II lei. em
cujo enso ficar:'ío por con!'cquen ia o. que infringirem lIquella 01'denaçüo.
(40i) O ll\·iso n. 3 7. de 9 de setembro de] 61. declara: que os promotores publicas unicamente são impedidos de dar denuncifts e promoveI' ftCcusftções. quando li. respeito delles se verificar a1souma da,;
hypotbeses do art. '75 cio codigo do processo criminal,cul.ilprmdo-lhes,
em todos os mais casos, desempenhar as fuucções do cargo e incorreudo quando o llão fação no cl'ime previsto no. te paragl'llpho e em todos
os de que trata a secção fio, cap. 1°, tit. 5°, cle te codiO'o.
(O acordão dIL relaçãO da côrte de 18 de fevereiro de 1868, sustento.
a doutrina do aviso acima.)
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§ 6. Recusarem ou demorarem a administração da
0

justiça que couber nas suas attribuiçães, ou as providen··
cias do seu oflicio que lhes fôrem requeridas por paJ'te, ou
exigidas por autoridade publica., ou determinadas POl'
lei. (408 a 408 b)
§ 7. Proverem em emprego publico ou propôrem para
elle pessoa que conhecerem não ter as qualidades legaes.
Penas-de perda de emprego, posto ou oflicio, com
inhabilidade para outro por um anno, e multa cOl'L'espondente a seis mezes no gráo maximo ; perda do emprego
e a mesma multa no gráo médio; suspensão por trez
0

(408) Vide a art. 154 deste codigo e notas.
O facto de não dar o escrivão os mappas do jury e outros, apezar
de ad vertido, constitue o crime deste pal'agl'apho, na 2' parte, e do
al't. 106.
Neste sentido foi pronunciado um pelo j L1iz criminal dfl cOrte, em
sentença de 3 de ahjJ ele 18()0.
.
(408 a) 2' edição.- O art. 468 do rcg. 11. 120, de 31 de janeiro
de 1842, diz: não poderão os cscrivães retanlar o andameuto, remessa e expedição dos autos, e a extracção e entre"a do tra lados,
a prctexto da falta do pagamento dns custas. sob pena de se lhes
fazer effectiva a responsabilidade pelo delicto ao art.. 129, § 6°, do
codigo cl'lmina1.
Vide art. 98 da lei de 3 de dezembro de 184'1.
A relacão da cOrte, em ac. de 27 de marco ele 1860, mandou re ponsabilisfÍr um e~crivão do jury, por havêr demorado a remessa
dos auto. por mais ele 5 mezes. ejulgou a appelIacão fóra ele tempo
quando mais razoavelmente, fulminando o acto do eflcrivlIo, deveria conhecer da appellação, por isto. que a parte fóra estranha lÍ
demora.
Declara o avo de 21 dejunho de 1 76, que a falta de pagamento
de custas. não póde demorar a expediçãn dos autos crime., quando
o réo estiveI' preso, fór pobre e a justiça interes. ar na causa, e é
o expresso nos art . 468-470-do l' ~. n. 12 . de 31 d janeiro de 1~!2.
-art.. 15. n. 5, do dec. n. 4,505, de 9 de abril de 1870-e ~Ol, ~ 3°, do
regulamento anDexo ao dec. n. 5,'i31. de 2 de setembro de 18'14..
(408 b) 2' edição.- Desde o. tempo os mai antigos. a denegação
da justiça foi O objecto de disposições positiva: Denega,ri non debet
jus justé dejJrecantibus, dizia Ulpiano (in lego 2, De his qll'i sui vel alieni
jttris sun/.)
Não distribuir a justiça, diz Guyot (Repert.) e de algum modo
commetter uma injustiça, ou ao menos trahir um dos seus deveres
os mais essenciaes, é trahir os ,eus concidadãos. e enganar a boa fé
do soberano, q ue repousa sobre os juizes o exerciclO da porção a
mais nobre da sua autoridade, que é a da justiça.
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annos e multa correspoudente a trez mezes no gráo mInimo. (409)
Se a prevaricação consistit' em impôr pena contra a litteral disposiçãO da. lei, e o condemnado a soffreu, Impôrse-ha a mesma pena ao empt'eg-ado publico. ~ o caso, porém.. de que o condemnado não tenha sofft'ido a pena, impôr-se-ha ao em pregado publico a que estiver designada
para a tentati, a do crime sobl'e que tiver l'ecahido a condemnacão.
§ 8"" Fabrical'em qualquer auto, escripturu, papel ou
assignatura falsa, em materia ou autos pel'tencentes ao
desempenho do seu emprego. (410 a 410 c)
(409) Autor:
Maximo - perda do emprego posto ou officio, com iuhabilidlldc
para outro por 1 auno, e multa correspondente a seis meze~.
Médio- perda do emprego. e a mesma multa.
~linimo - suspensão por trez anuas, e multa correspondente a
trez meze .
(410) O facto de dizer o escrivão que em seu carta rio nada
consta a respeito de um feito alli praticado, por ter entreglldo os
ltutos ao juiz municipal por uma portaria, não se tendo recusado a
dar conta delles;, não constitue o crime previsto neste parag-rapho c
artigo. e nem nenhum outro le responsabilidade ou prevaricllçilo. e
quando muito poderia ser classificado como falta de exaccão no
cumprimento de seu. de,el' s; porque devel'ia empregar as diligencias neccssaria. para havcr o. aU tos; sendo certo que, para existi r o
crime deste paragrapho, seria necessllrio que fõs e elle revestido de
algumas das circum. tancias mencionadas na l- parte deste art. 129.
(R.evista do supremo tribunaln. 1.648, d'3 29 de agosto de 1800.)
(410 a) 2' edição.- Para que o empregado publico se !Iche incur.
so nest para<>rapho não bastá a pro,a de ter f:ido o facto material
da falsicl:1.de praticado por elle : é mister convencer da intencão que
ahi houves. e de prejudicar a alguem. e que, além dis_o. desse facto
resultasse prejuizo real ou pos"ivel, segundo a doutrina do art.
339 do cad. do proc. crim.
E o titulo al1tedatado, dado por empregado publico ao tempo
em que se acha suspenso, não comprehende quaesquer desses ele.
mentos constitutivos do crime de que trata este paragrapho.
Acordão da relacão da Balda de 21 de outubro de 1876. A Gazeta
]ur'idl:ca, á pago :us do vai. 14, faz uma critica acerba a esta acordão.
Vide.
(Nota 332 b.)
(410 b) 2- ediçiío.- Constitue crime de fal. idade do empregado,
qu~ndo se reconhece a sun assignatura falsa, quando a tinta da
asslgnatura é fresca e quando para a entrada do dinheiro de orpllãos
C. CRIM.
30
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Alterarem uma escriptura ou papel verdadeiro, com
offensa',do seu sentido; cancellarem ou riscarem algum
dos sens livros officiaes ; não dal'cm conta de autos, escl'lptura ou papel quc lhes tiver sido entregue em razão de
affieio ; ou os til'arem ele autos, requel'imentos, l'epl'eSeutação ou qnalqnel' outro papel a que estivessem juntos e
que tivessem ido á mão ou poder do empregado cm razão
ou para desempenho do seu emprego. (410 d)
Penas-de perda do emprego, com inhabilidade para
outro pOl' um a seis annos, de prisão com trabalho por
dois mezes a quatro anuas, e de multa de cinco a vinte
por ecnto do damno ca:usado pela falsidade. (411)
nno se extrahio do livro o taHío-acordão da relacão de Ouro-Preto
de 1 de abril da1879.
.
(410 c) 2' edição.- O escrivão da collecloria não é empregado
publico. nüo podendo como tal ..er processado pejo crime ::J.Ui: praticar
alterando e falsificando n e;;cl'ipturaçüo da matricula especial de escravos. Rev. n. 2,3111, de') de nbril de 18 O.
(·no d) 2" edi<}ão.- :1\ão ü crido nenhum escrivão RolHe fi. perda de
flUtOS, mc~mo COII) juramento, a.dmittindo-se Rómente a. prov'l do ca, o
fortuito - ord. li v. lo, tit. 24, ~ 2-1.: sendo que este parngraplto 11 LI ne
:tos flue não derem eouta dos autos recebidos eD1razão do oJficio.
(411) Autor:
Maximo - perda do cmprego, com inl.labilid:tde para outro por
Reis anilaS, prisão com trabalho por quatro anno. ,e m uI ta de 20 "/0 rio
damno causado peJa falsidade.
Médio - perda do emprego, com in llabilidade para outro por
trez annos c l11eio, prisão com trabalho por dois annos e um mez, e
JIlulta de 121/2 "/0 do damno causado pela' fal.',dRde.
Minimo - perda do emprego, com inhabilidadc para outro por
um anno, prisão com trabalho por (lois me7.e~, e multa de 5 n/o do
üamno causado pela falsidade.
Quando da falsidade tivCl' resuIta.c1o outro cl'ime :\ que esteja imposta maior pena, neJla incorreni tam bem o réo.
Com referencia ao al't. 49, no que diz respeito á pl'i 'ão :
l\hl.ximo - prisão simples por 4 annOf; e 8 meze!'.
Médio - prisão Rim pIes por 2 annos, 5 rriezeR e 5 dias.
Minimo - prisão simples por 2 mezes e 10 dias.
Havendo tentativa de complicidade :
Maximo - pel'da do emprego, eom inhabilidade para. outro por
4 annos, pl'ÍsftO com traballlo por 2 annos e 8 mezes, e multa de
13 '1/:i "/0 do damno q ue se poderia causar com fi. falsidade.
Médio - perda do emprego, com inhabilitação para outro por
2 annos e 4 mezes, prisão com trabalho por]. anno, 4 mezes e20 dias, e
multa de 8 1/3 % do damno que se poderia causar com a falsidade.
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Quando da falsidade tiver resultado outro crime a que
esteja imposta maior pena., nella incol'l'el'á, tambem o l'éo.
§ 9: Subtrahirem, supprimirem OH abl'irem carta depois de lançada no cOl'l'eio, ou concorrerem para que
outrem o fU,:a. (412)
Penas - de pel'da de empl'ego, de prisão P0l' dois a seis
mezes e de multa cOl'l'espontlente á metado do tempo. (413)
lIIioimo - perda do emprego, com io habilidade para outro por 8
mezes, prisão com trabalho por 1 mez c 10 dia, e multa de 31/3°/. do
damno que SR poderia causar com a falsidade.
'cg-uodo O <trt. -!I).
Maximo - 3 annos, 1 mez e 10 Liia' de prisão simples.
Médio -1 <Lnno, '1 mezes, 13 dias c 1/3 de prisão simples,
~Iiuimo -1 mez, 16 dias e 2/3 de pri 'fio simples.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - perda do emprego. com inhllbiJitaç1iO para outro por
2 allnos e 8 meze, . prisão com trabalho por .1 anno, Ü mezes e 10 dias, e
multa dp. e /9 % do clamo0 que podcria r,nu~ar com a fah;idade.
Médio - pfll'cla do emprego, com in\tabilitaqão para outro, por 1
iLlJDU, li meze. e 20 dias. prisão Olll trabalho pnr 11 mczes, 3 dia 'e 1/3, (;
lU ulta de ~ 5/B % do damDo que poderia cano :n com a falsidade.
Mini mo - perda do emprego, com inhabilid"cle para outro por ;)
m()ze~ e 10 düt" prisãO com trabalho por 2li dia e 2/3, e multa de
22/9
do dnmno que poderia causar com a fal'idade.
Com referencia ao art. ,l9:
Maximo -- 2 annos, 26 dias e '2/3 de pl'ió:ãe simples.
Médio - l/tuna. 28 dil1. , 21 lloras e 1/3 de prisão simples.
Minimo - 1 mez. I dia, 2 horas e 2/3 de prisão sim pIe .
(~ttenda-;;() sempre lt disposição do al't. 2°, § 2°, deste codigo,
quando se tn1.tal' de tentativa.)
(412) Vide art .315 a 218 de~te codigo e as notas aos mesmO!5.
(-!13) Autor:
lI1aximo - perda do em prego, fi mezes de prisão imples, e multa
corre pondente á metade do tempo.
~Jédio-pel'dado emprego. 4 mezes ele prisão simples, e multa, etc.
Minimo - perda do emprego, 2 meze~ de pl'i ão simples, e muI·
ta, etc.
Ha\"elldo tentativa:
l\Iaximo - perda do emprego, ± mezes de prisão simple , e multa
correspondente á met.ade do tempo.
l\lé·jio - perda do emprego, 2 mezes e 20 dias de prisão ;;imples, e
multa. etc.
•
Minimo --perda do emprego, 1 mez e 10 dias de prisão simples,
e multa. etc,
A complicidade na bypotbese deste &rtigo .ó punida com as penas do crime con ummado.
.
(Vide, para O mini mo, a respeito das penas, ti art. 2°, ~ 2°, deste
codlc;o.
%
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Se, com abuso de poder, commetterem os crimes referidos a respeito de carta dirigida por portador particular. (414)
Penas-de prisão por vin/~e a sessenta dias, e multa
correspondente á metade do tempo. (415)
As penas. em qualquer dos casos, serão duplicadas ao
que descobrir em todo ou em parte o que na carta se contiver, e as cartas assim havidas não serão admittidas em
JUIZO.

Secção II
PE1TA

(415 a)

Art. 130. Receber dinheiro ou outro algum donativo,
(414) Ha crimes. que tendo penas menores do que as referidas no
art. 12 do codigo do processo criminal, mesmo assim deixiío de ser
da competellcia das autoridades policiaes. sendo de privativa juriscliccão de outras autoridades. tnes como os mencionados nesta 2'
parte deste art. 129, § 9". estando fóra da alçada daq uellas autoridades, em razão de serem crimes de responl-iabilidade como o declarou o aviso de 21 de agosto de 18-55, nota 402.
(415) Autor:
Maximo - 60 dias de pri5ão simples, e multa corrcspondentc ;Í.
metade do tem po.
Médio -'40 d~as de pri .. ão simples, e multa, etc.
Minimo - 20 dias, idem, e multa, etc.
A tentativa não é punida. em vista da art. 2°, 2°, deste codi"'o ;
sendo, como é. o maximo 40 dias dc prisão simples, . alvo dando-se
o caso da 3' parte deste paragrapho, e lDesmo alli a puniçiío deve
ser no maximo ; pois no médio não attinge os 2 meze' exigldos por
aquelle art. 2°, § 2°, para que haja puniçãO.
Não ha complicidade nesta especie, pois os complices . ão punidos no mesmo gráo que os autores.
(415 a) Segundo Chaveau e Helie, () modo de aceita.r ou receber
dons e promessas é uma circumstancia intrinseca do crime, e esta
é a theoria lia nosso codigo. E este crime consiste na adhcsão dada
á propo ição do corruptor pelo funccionario que con. ente em ser
corrompido.
ASSIID, pouco ilD]Jorta que os dons, ofI'ertas ou prome..sas não
teuhão tido lug-ar directamente, mas por interposta pessoa, qner da
p:.rte do funcclOuurio, quer da do COrJ'llptor. comtanto que, em todos
os casos. a cúrrup',ão tenha sido consentida mediando um ~alal'io.
Tudo o que a accusacão tenha a estabelecer será a adhesão da
parte d:) fUDccionario, ê o diz A. Morin.
Este crime, diz o mesmo Morin, é, ao mesmo tempo, um abuso
da autoridade e o- da contiallca do estado.
1\0 exposto dos motivos dOo corligo francez de 1810 se diz: que o
funccional'io publico, que retira da suas funcçõ8s um lucro illicito
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ou aceital' pl'omessas c1il'ecta ou indieectamentc pal'a praticar ou dei xar de praticar alg'um acto de officio contra ou
segundo a lei. (416 a 417 d)
torna-se criminoso por este unico fncl,o. , ... , . c li sobretudo nos
jlllgnmentos criminaes q ue este crime de\-e ser mnis aggrantdo,
Esta prevaricação, diz ninda o citado ~IOl'in; li um esquecimel~
to do que O fuuccionario devc á. sociedadc como cidudüo, á admllJistração do e tado como um de seus membros, e a si como individuo, que S0 deve ~bll1ettel' ás leis da equidade.
, , ,
E' em um magIstrado. especialmente encarreo-lldo de dlstnbulr
a j~lstiça, que a corrupção attinge o seu mais alto gráo de immorahdade,
, O crime de cOlTupção em um juiz, disse o orador do corpl) legislatiVO frnncez, segundo Pal'toret, é. em contradic.ão o mais vil de que
~lle se possa tornar culpado, e tambem um dos mais perigosos, e por
IstO JDe?mo devendo a s0cieclade reprilllil-o,
,
Ate um certo ponto pode-pe defcnder dos ataques do ilEsa' '!DO e
d~ roubador; mas. e o não póde de um juiz que fere com a espada das
leiS e degol.t de seu gabinete.
Este crime di/fere elo elc COnCLlf:SÜO. como bem se estabelece em
no. so codio-o. :\a concussão se trata ela c:-.:i!!"encia directa ou indirecta
dc faze~' p,agar o" ôontriuuinte aquillo queJsc saue nil,o deverc,m (GonGlLtel'e, m/unOl'al'e): e no ele peita-ela recepção de elonatlvos-ob}tldIGa.ndUIn dccel'nendulltlie-; e já o dizia Farinaceus, quesl.1.1.1, de lego lul. 1'epel.
E' nece,';:ario q UM os dons, offertas ou prome 'as tenhão sid? aceitas ou recebidr, , porq ue nisto SÓIllcnte é q ue consiste a venalIdade,
..Ignal cayacteristic do crime de COl'l'~;pÇrlO.
A leI penal fl'anceza, diz i\lorio, não distingue entrc o dom ac~ual
ou o dOIll futuro (o codigo hrazilciro. no artigo seguinte, julga Cl'lme
uma e outra h'ypothese, com excep<.:ão da pena. de prisão cntre Odom
esperado e o recebido,
•
, Ha vl::nalidade nos doisca os j sÓmente. Clll um dl)lle~. o fUl1cciona1'10 corrompido seguia a fé do corruptor. A. difficuldade RertÍ. em pyo"ar a. aceitação. quando eJla. nada tiver de material, porquauto Illl"
porta a. clandestinidade e a discricão as ma.is absoluta".
(Vide nota 423 a.)
"
(-1l6) O peitante, não sp,ndo empregado publico. não pôde ser julgado no juizo especial. e sim no commum.
_
(ReVista do supremo tribunal n. 1,626, d~, 10 de dezembro de 18:J9.)
(Vide nota 420.)
,(n'7) .Não he póde conceituar poita o facto tlll ha,yer Oest;riv,tio receblOo O valor dH- cu.~tas elo invcut:tI'io a que se havia pr cedido: e
nem P?de fazer cull?a a convenção feita vara a. brev~dado d:lq~elle lUventa~1O e as quanLlas que >5e fizerem para nqu lIe lllll. recebidas dos
herell'lros, nada sendo praticado pelos reco Tentes. _egllndu as testemunhas.
(Revista do supremo tribunal fi. 1.6'70, de;dO de fevereiro de 1861.)
('i ide o avi::1u d..: 20 de novelubi'o de U-:-3, e notas 3tH e 42I.)
(41'711.) 2' edil;ão.- ~e o funccionari r , lia' recebido dons e aceito
promessas, lUas sOem ter a vontltdó ou o poder de ex.ecutar o acto, não
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Penas - de perda do emprego, com in~abilidade para
outl'O qualquer, de multa igual ao trcsdobro da peita, e
de prisão por tl'ez a nove mczes. (418)
A pena de prisão não terú lugar quando o acto em vista do
qual se recebeu ou aceitou a peita se não ti ver eifectuado.
Art. 131. -as mesmas penas inconcnl. o juiz de direito,
de fado ou al'bitro, que por peita dOI' sentença, posto
que justa seja,
?e a sentença fÔI' injusta a prisão será de seis mezes a
dOls annos; e se fôr criminal condemnatol'ia, soffrerá o
peitado a mesma pena que tiver imposto ao que condemnam, menos a de mode, quando o comlemnaclo a não tiver
soffl'iclo, caso em que se ÜJlpol'á ao réo a de prisão perpetua,
é um facto c uma COl'l'upção que elle commette-na OpilliãO de ChaveaL! et Helie-pois que não é infiel li. sua funcção, mas torna-se culpado de uma espceic de estellionato ou abu o de eonfi:wça
H.elativamente á tc.ntatinl, ~l1e fl11tou o f:en etft~ito por parte
do corruptor, ha O'ra\'icl:tue au ponto de vista d:1 moral pura, ..end
difficil de encontrar-se lima eSCUSl1 leg"111 na ig'norancia ou erro uo
(lue teve a intenção crilJ1ino a de al'l'a::;tar um funccionario <Í. pratica
do crime. (Dalloz-jur. ger,-1885, pag.48U.)
. (.11.7 b). 2' edição.- O direitó romano punia a corrupção do funeClOnano, tIvesse ella effeito ou não:
Si igitll1' accepit 1/.1 negoliullt (acerel (L. 3 0 , ~ lo, fi',) De ca!ullIlliCLiG'ribl~s, sir:e (eeit s'Í'/ie non {ecil, lenelll.r,. que accepit nl ne (acerel el si (ecil lenelut.
. Em todo () eil..O, a intenc~,o do legislador pareee considerar O
crime commettido, do momênto em que o pacto foi concluido, aceitas as oifertas e promessas, os dons .) presente.. recebidos.
(-Hl c) 2' edi ~ão.- Sobre concussão. peita, inb'l'prctação deste ~
a~'t. 135, vide a l'ev. n. 2,25:1, de 21 de junho de 1Siti, n,t Gazp.la JundIca, 1:::1 vol.. pago 19ü. Vide a critica na nota do redactor.
(417 rI) 2" edição.- Em crime de peita basliio prusuIllpçõe~ do
delicGO para a pronuncia do peitado.-Ac. da l'elacão de Cuyaba de
1 de dezem bro de 1819.
•
(418) Au tor :
Maximo - perda de em prr.go, eom in habilidade para ou tro
qualquer, multa igual ao tl'esdobro da pt:ita, e 9 mezes de prisãO
simples.
Médio - perda do emprego, com inhabilitagiío para outro qual.
quer, multa igual ao tresdobl'o ela peita, e Gmezes de pri~ão simples.
Minimo - perda do eilllJrego, co'm inhabilidade para outro qualquel, multa igual ao tresdobro ela peita, e 3 illezes de pritiãO
simples.
Neste crime não ha tentativa e nem complicidade. em vista dos
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Em todos estes casos, a sentença dada por peita sel'á
nuHa. (419)
Art. 132. O que del' ou prometter peita será punido com
dS mesmas penas impostas ao peitada, na conformidade dos
al'tigos antecedentes, menos a de perda elo emprego.
fIuando o tiver, e todo o acto e'm que intervier a peita
será 11ullo. (420 a 422)
Sccçiio III
SUBOR

'Q

(422 a, 422 b)

Art. 133, Deixar-se corromper por influencia ou pediprincipios estabelecidos nos artigos relativos á peita; elevendo attender-se que o complice será punido com ns penas do al't 132.
(4.19) Diz a reYista do supremo tribunal ele 7 de dezembro de
1859, que a nullidade do que trata o final dcste artigo, e do seguinte, .
devc er alleg;tda em juizo compr.tente em lne se pedir a resci ão
da sentença ou dos actos prn.ticados por peita.
O contrario occa ionaria uma in vcrsão ou antes confu ão entre
as di versns j UI' iscl icções.
Ao autor"
a sentença fõr injusta, nlém das mai. penas:
i'oIaximo - 2 anno,' de tJl'isãO simples.
M'dio-l ullnoe3mezes de prisão simples.
Minimo - () mezes de prisão simples.
(·120) A revista do "UpreIDO tribunal da nota 41G conclue com
as seguintes palavrns: f\ exorbitante e nnlla a sentença criminal
que elecreta a nulliufLde do. acto .. bre que re abio a peita. porque
no juizo civel se póde pedir a rescisão da sentença ou do acto praticado por peita.
(421) Para que Iiajn crime ele peita é essencial a existencia do
co-réo, que lésse ou prometessr. peita, para ter lugar a applicacão
do art. l:~O de..te codig'o.
~
(Revi ta do .·u[lremo tribunA.! n. 1,031, entre partes: reCOl"l'ellte o coronel 'ilva Paranhos e recorrida a justiça.)
Nã:) ha tentativa do crime de peita, em vista do;; terlUOS de te
artigo; e é a doutrina dos codigo. das nações cultas.
. (Vide uma decisão no 6° vaI. ela Ga::eta J1widiw, pa~ .284 a 295.)
(422) Autor:
Maximo-multa do treselobl'Oda peita,e 9mezes ele prisão imples.
Médio- multa do tresdobro da peita, e (j mezes de prdio simples.
i\linimo - multa do tresdobro da peita, e 3 mezes de prisão
simples.
.
Quando a peita fôr dada ou promettJda para dar sentença, ainda
que seja justa, o peita.nte será punido com as mesmas penas decretadas na segunda parte do art. 131.
(Vide O calcub:i nota 419, no fim.)
(422 a) Subornar a aIguem, diz Morin, é engajaI o por seducção
a fazer alguma cousa contra o seu dever.
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Subornar uma testemunha. especialmente, é fazer com que ella,
por corrupção, certifique ou deponha algma cou. a contra a verdade.
Debaixo de um certo ponto de vista, diz Muyard de Vouglans, a
subornação da testemunha. que é uma provocaçuo ao flll o testemunho. ('onstitue uma acção mais reprehen. h'cl elo que O mesmo
testemunho f:llso; c accrescenta: que o subornadol' commette dOIS
crimes em lugar de um, suppondo-o scmprc guiado por motivos
odiosos. ao passo que a testemunha suuol'llada pódc ter sido arrastllda pela necessidade. fi. simplicidade ou o receio.
Na h)'pothese do nrt. 132 deste codigo. a lei os iguala na punição, pelo principio de serem .~ocii cl'iminis et pel'jnrii.
Seria impolitico, diz Rallter, autorisar um}], perseguição fóra do
. caso em qLle tenha-se realisado o testemunho falso: pois que a infracção provocad&.. não sc tendo dado as pe~quizas criminaes. teria,
sem razão sufficiente, lançado muitas vezes a perturbação na. 0ciedade.
(Vide nota 509.)
(422 b) 2' edição.- E' uma hypothese não prevenida especialmente por nosso codigo, mas que se póde submetter á regra commum dc
direito, qu:wdo se tratar de suborno á tcstcmunha.
A subornação em ger::ll é no seducção. pela qual se engajn algnem
a fazer alguma cou a contra o seu de.ver e especialmente é a COITUpção que se excrce sobre as testem un ha ,para determinaI-as a depôr
alguma. cousa contra a verdade. (MediD, Rep.)
O ar't. 365 do codigo penal francez d0 1810 punia este crime com
penas maiores do (lue o Cl'lme de perjurio; mas, ao depois da revisão de 1832, o novo art. 805 cquiparou a penalidade ao do perjurio.
O crime de suborno da testcmunha é principal e independente,
ou não é senão accessorio e um facto ele complicidade?
E' evidente ser uma complicidade. e neste sentido fallamos na
regra commum de direito, e menos razão ha de he.. itar, quando todos
os autores, e UiTln jUJ"il"prudencia consideravel, diz Dalloz, não lhe
reconhllcem senão o ultimo caracter.
O art. 5° elo nos. o coclig-o criminal diz: são cri mi no. o.• como
complices, todos os que directamente conconerem para se commettcr
crimes.e o que é o suuorno da testem unha,senflo uma provocaçüo, uma
excitação ao perjurio? c não pócle haver complicidade criminal, sujeita a pena, senão onde ha crime commettldo ou ü.ttentado.
Se 6 crime de perjurio não. e praticou, O subornador nllO póde ser
perseguido e não deve sotIrer pena alguma. sendo certo que. por mais
únmoral que seja a seducçtio das te!'te01unh~s, para depôr contra a.
verdade. não sendo seguida de etreito, não entrou nas previsões dalei.
Dizem Chaveau et Belie, que o facto l1lateria.1 dc um perjul'io
ou ao mcnos dc um depoimento mentiroso em audiencia é indispensavel para a existencia cio crime de suborno. porque, se a culpabilidade
dR testemunha se esvae cm razão de sua boa fé, o pel'jurio é o crime
principal, cnjfl subornação não é senão um acto ele complicidade, sendo ncc.,;;. ario então q ne o facto material deste crime seja provado
pela declaração do juiz e precisa a prova com todas as circumstancias
que lhe imprimão um caracter crimíno'o.
M. Ce. saco qnando se discutia. o codigo francez de 1810, emittio
o aviso de que o suborno deveria ser pUDido mai severamente do
que o perjurio. Esse crime, di. se eUe, encerra dois, porque aquell e
que suborna seduz a testemunha e perde O accusado.
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torio de alg'ucm, para obrar o que não deve ou deixar de
obrar o que dever. (422 c a 422 e)

o suborno, disse Faure, na Exposição dos motivos, é um!L especie de provocação, tão perigosa que se ha pensado que o culpado deveria ser punido ruais severaID~nte do q ue a pessoa PI'ovocada, e o
orador do corpo legiElativo ajuntava: e.:ta aggr:lvaçãO é motivada
sobre o me mo nivel do que suborna. que é mais do que um complice ordinario. pois que é por seu in teresse só que o crime se urdio
e consummou, sendo que, em sua mão a testemunha falsa não é,
sl;não um instl'llIDcnto f<lcil e cOrt'ompido. e d'ahi veio o RI't. i165. citado, cuja aggravação da penn. foi supprilllida peIa lei de 2S de abril de
1832, como já,se di e, a cujo re. peito fallou [{enouard. commisElll'io
do g(J\'erno, com c!'itc!'io concluindo nos seguintes terlllOs: um pai,
por exemplo, pal'a "nl\'ar . eu filho póde tornar-se culpado do crime
de subornar a te tem unhas. Que! nilO pode-se dizer que a posiçãO
desse pai, arrastado a um crime pela ternura a seu filho. mert:ce
mais indulgencia ,lo que a testemunha que perjura por dinheiro?
Este exemplo basta. para provar que não se deve estabelecer como
principio, que a testemunl1a falsa é menos culpada do que o Sllbornador.
Diz Hr.us que o suborno das testem'.mhas é uma provocação ao
falso testemunllO, por conseguinte um acto de participacão moral a
este crime e hão um crime-sl~i gellel'is...
E não é o simples pedido a um falso testemunho que constitue
o suborno, é a . educção que se exerce sobre a testemunha, por
quae quer meios, solicitando e empregando a persuasão, dando conselhos e I\xcitando sentimeutos de compaixão ou ira, e conclue sua
exposição de motivo. a respeito do art. 223 do codigo penal belga
pela lei franceza de 1832, citada; o que aliás havia sido já proposto pelos autores do projecto belga de 1834 e adoptado pela commissão,
(422 c) 2- edição.- Se é menos perigoso este crime do q ue tantos
outro praticados pelo funccionario, toda via não é menos funesto em
seus re ultados, por isto que conduz á iniqliidade. consistente no sacrificio dlljustiça e do bom direito a considerações pessoaes.
No direito romano, a pena de um tal cl'Íme se limitava, em g-e1'0.1, no pagoH men to do valor em Ii tigio: J udex lilem suam {acel'e inlelligel'uI', (lei 15 fi', De judicii~J, Cltm dolo maio 'Í?t fraudem legis senlentiam dixel'il. Dolo maio (wlel1~ videlur ItOe {acere, si e'Videns argnalw' ejns vel gralia
vel inilllicilia.. vel eliam sordes.' ui veram reslimalionem I,.il'is pl'reslal'e cogal l~r.
A respeito dos devel'es do' funCClOUal'lOS pubhco.: e 111aO'i~trados
nós temos nas e cripturas os preceitos os mai nobres. as mais tocan~es r.ecommendações, sobretudo o que concel'lle á administração da
JU, tll;;a.
Non sequeris IILrbam ae {aeiendulll mal'um .. nee Í'lt judicie plurimorum
aequiesees sen/enlia, ut á vero devies. Não vos deixareis levar pela multidã~, para fazer o mlLl. e c]uandojulgal'des não vos levareis pojo aviso do maior lllllllel'O, de 'vIando-vos t.la verdade.
Pctlf,peris quoql~e non '1n'irel'eber"is in j-u.d·ieifJ ... Não tereis compaixão
do pobre em vossas decisões.
.
C.

CRnI.
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Decidir-se por dadiva ou promessa a eleger ou propôr
alguem para alg'um emprego, ainda que para elle tenha
as qualidades requeridas,
Penas-as mesmas estabelecidas pal'a os casos da peita.
(423)
Art. 134. Todas as disposições d.os artigos 130, 131 e
132, relativas aos peitad.os e peitantes, se observarão a
respeito dos subornados e subornadores.

Se(;ção 1 V
CONCUSSÃO (423 a)

Art. 135. Julgar-se-ha commettido este enme : (424)
Non decl-inabis in judici'IWt panperis...

1

no VOS desviareis da jus-

tiça, para condemnar o pobre.

Nec accipies mUlte7'a que elian~ excrecanl prudenles. el subvertunl verba j1lstorllom. (Exado eh. 23 v. 2, 3, 6, 8.) Não recebereis presentes, por
que elles cegão o::; mesmos sabias e conompem as decio ões dos
justos.

Non {acies qllod i'1liqltmn est. nec injllste j1ldicabis. Non consideres
persnnam pauperis, nec /tonares vullwlI polenlis... Não fareis nada contra a equidade, e não julgareis injustamente. lão devereis ter a~
tenção contra a ju;;tiça na. pessoa. do pobre, e não respeitareis COIltra lt justiçll. fi pes:,oa do homem poderoso.

Aeq/tum jud'icinm sit inler vos. civis peccaverit qllia ego sum dominus deus vesler. (Levítico, 19, v. 15,. 24., v. 22.) Que li ju tlça se distribuI!. igLullrmmte entre vó , quel' ao estrangeiro, quer ao cidadão que
tenha peccado. porque eu sou O Senhor vosso Deos.
!tI aledictus qll,i pel'vcl'sit ju,dl:cittm advenw, pltpill'i. et vidllo(1l. (Deuteronome•. 27, v. 19.) "Maldito aquelle que viola a jus\.iça na CaLtSa do
estrangeiro. do orphflo e da viuvu.
(422 d) 2- edição.- 'ão se alleg'a o suborno scm provas, relativamente aosjl1rados. H.ev. n. 2.257, de 2ti dejulho de 18i6.
(422 e) 2- edição.- E' preciso fazer a distinccão entre a primeira e
a segunda parte dcste artigo, quando se dá O julgamento no crime de
suborno. Revitita n. 2.525, de ~4 de março d-e 18 '5.
(423) Vide o calculo rias penas feito ::is notas 418,419 e 422.
(-123 a) A concussão é uma sorte de abuso do poder, com seus cnl'.acteres particulares, e que deve er tanto mais severamente reprimida, quando. além do prejuizo particular, que ella causa, jJóde cOJUpromelter as finanças de um cstado e O seu credito.
(Codigo penal fraI'Jccz. al't. 174-.)
O crime de cnrrupçflO é o mais vil de todos os de que um funccionario;;o POSSft tornar culpndo (} talnhell11 O mni>< perigo.-o pant O paiz,
Infiltrando-si:: 1I0S ll:lbitos de ttlna nacão, abafft 11 justic:l. csta.
prjn~eira.necessid~de do>; POV? ; parrtly. a a'admini~traçüà, de ·p.erdiça
os dmhelros pubhcos e destroe a morahclade dos CidadãOS. A blstona
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§ 1.0 Pelo empregado publi~o encarregado da arrecadação, cobrança ou administração de quaesquer rendas ou
dinheiros publicas, ou da distribuiçãO de algnm imposto
nos fornece muitos exem pIos de c~stigos terriveis infligidos aos jQizes
prevaricadore. ; ma e. ta . everiuade não deve ser ámente exercida
pflra com os funcclOnarios da ordem judiciaria; pois o funccionario,
qualquer que seja a oruem a que pertença, abrindo o seu coração
à corrupçilo e suas mãos á venalidarl , eleve ser punido severamente.
(Codigo penal francez, arts. 117 a 180.)
A lei romana confuudin. a concu~são, 1ue é o facto do funccionario exigindo ou recebendo o que nüo lh'l é devido, com a corrupção do
fUllccionario, que consiste em um accordo ou commercio dasfuncções.
O crime da concussão consistia i:'obretudo nas percepções illegaes, que fazião os magistrados. abusando do seu poder.
O carn.cter da concussão, accrc cen ta Achilles :Morin, é o abuso da
autori.ladc ou elos direitos ligados á funcção ou no cargo publico.
Dizia O orn.dor do governo francez, em sessão de ÇI de janeiro de
1810: este crime existe todas as vezes que um funccionario ou recebe
aquil10 que e11e sabe lião lhe ser devido, Oll excede ao que lhe é devido; e concebe-se facilmente que se importa oppõr barreiras á cubiça.
é sobretudo quando e11a se acha unida ao poder.
(Vide a nota 415 a.)
(42,1) Vide o § 5° deste artigo e nota.
Os empregados da justiça são passiveis das penas do crime de
concussão?
(Vide neste seBtido um estudo na Gazeta Jurid'ica de 7 de junho
de 18/4, pag.345.)
A... respeito deste ,POl1to, vide ainda a revista ,do sUfremo tri~ullal
n. 2,001. de 27 de maIO de 1.71, acordãos do tnbuua da relaçao da
côrte de H de junho de 1872 e 15 de maio de 1874, sendo as decisões
Ora affirmativa , ora negativas.
(Gazela acima, pag . 374 a 317,)
(42-5) Ficão sujeitos á Ululta de 58000 a 25S000, al6m da penas do
presente artigo. nlO. 1, 2 e 3, combinados com os artlO. 21 e 22, os empregados publicas na arrecndacão do sello, que exigirem, averbarem
oulnnçal'cHn no livro de receita, taxa maior ou menor q ue a marcada na parte 11 do' rcgulal?lento n, 681, de 10 ele julho ele 1850. menos
quando o papel fór sel!l\do 11m branco, antes de lavl'ado o titulo:
(Citado regulamento, art. ~6.)
O regulament.o do ello n. 2,713, de 2G ele: dezembro de (1860, no
art. 112, e tabe1ece a mesma multa, além das penas impostas.
.O !l1't. 43 do regulamento n. 4,505, de \) de abril de 1870, e tabe1ece
a me 'ma multa.
E no art. 44 c"tabelcce m n1ta de 10$000 a 508000, além das penas
deste c?digo. aos j1lizes que assignão papeis sem slJ110, e neste seI?~ido
a respeIto de outros em preg,)(los. - Vide-o,
'
Diz o art. 4' pnt' quem deverãO ser impostas as multas, e o art. 4\}
estabelece o recurso d.a ditas multas para qu"em, marcando no § 2"
o prazo para e11e, que ti de 30 dias.
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que directa ou indirectamente exigir ou fizer pagar aos
contribuintes o que souber não deverem. (425 a 425 b)
Penas-de suspensão do emprego por seis mezes a dois
annos. (42ü)
(425 a) 2a edição.- Commette crime de concussão o empregado
dos telegraphos, que recebe o pagamento de respostlL ele telegl'amma
que sabe já estar paga. -Ac. da reI. da Bahia ele 14 de fevereiro de
1879.
(425 b) 2a edição.- Para que se dê essc crime são necessarias
tr6z condições-I', que o autor do facto seja revestido da qualidade
determinada pela ·lei-2'. que faça uma percepção illegitima-3 4 , que
o tenha feito de má fé, isto é. sabendo da sua illegitimidade.
Uma percepqão é illegitima quando elIa não é regularmente
autorisada pela lei e decretos; ou quando, legal em si. tem por objecto uma somma paga pela parte, ou não devida, ou quando 11a excesso de direitos.
Para q ue uma contribuição publica seja legal e possa ser legitimamente cobrada, é necessario que tenha sido estabelecida for.
malmente por uma lei.
O art. 248 do codigo penal belga commetteu o mesmo erro do
codigo francez.
i:)e o funccIOnario esteve de boa fé, e se sómente por eifeito de
um erro exigia o que não era devido ou mai' do que se dtlvia, é
claro não poder ser condemna'<l.o como concussional'io.
O nosso codigo fez a distinccão entre os q ue são arrastado:
por um falso zelo no interesse do estado e os que fazem uma tal
exacção' em proprio proveito.
E' justo, por isto que a consciencia humana nunca os confu ndirá.
H~ abuso da autoridade, dizem Chau veau e Helie, em um e outro
caso; mas esse abuso da autoridade, que no primeiro caso é todo o
crime, não é no segundo senão o meio de CJ.ue o culpado se servio para
commetter um outro crime mais odioso alUda, isto é. 11m furto,
O codigo da Prussill, em seu art. 413, faz a mesma distincção do
nosso: mas não assim o art. 174 do codigo penal francez.
O codigo de Napoles, art. 196. diz: a concussão não existe senão
quando os officiaes publicos ou empregados exigirão para o seu proveito particular o que a lei não permitte receber.
Se a percepcão foi por ordem superior, O empregado commette o
crime de concussão?
E' difficil que em materia de percepção illicita, os empregados
de ordem infenor possão desconhecer a illegitimidade da ordem que
se lhes deu, porque. os direitos, impostos, etc., são cnunciados por
leis e regulamentos. e ~e lhes deve suppõr, segundo as suas mesmas
funcções. bastante discernimento e luzes para saber até onde vae a
percepção.
Serão então responsaveis por uma receita, ordenaõa pelo funccionario, de que dependem, desde que essa receita a{lresental' os
caracteres de um crime.
(426) Autor:
14a1;imo - 2 ~nIlos 4e suspensão do emprego,
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Ia caso em que o empregado publico se apro1H'ie do
que assim t.ivel' exigido, ou o exija para esse fim.
Penas-de perda do e"Jpl'ego, prisão por dois mezes a
quatro annos, e de multa de cinco a vinte por cento do que
.
ti ver exigido ou feito pagar. (427)
§ 2.° Pelo que, para cobrar impostos ou direitos legit.imos, empregal' voluntariameute contra os contribuintes
meios mais gravosos do que os prescriptos nas leis, ou
.
.
lhes fizer sofE'er injustas vexações.
Penas-de suspensão do emprego por sers a dezOlto
mezes, e as mais em que incorl'el' pela vexação que tiver
praticado, (428)
Médio - 1 anno e 3 mezes <.le suspensão do em prego.
Minimo - 6 mezes de suspensão do em prego.
Havendo tentativa ou complicidade:
Mnximo -1 anno e 4 mezes de suspensão <.lo emprego.
Médio - 10 me,zes de suspensão do emprego.
l\linimo - 4 mezes de suspensão do emprego.
Havendo complicidade na tentativa:
l\laximo - 10 mezes e 20 dias de suspensão do emprego.
Médio - 6 mezes e 20 dia de suspen lio do emprego.
Minimo - 2 mezes e 20 dia' de suspensão do emprego.
(42"1) Autor:
Maximo - perda cio emprego, 4 annos de prisão simples, e multa de 20 % do que ti ver axiJido ou fei to pagar.
l\'Iédio - perda do emprego, 2 annos e 1 me2. de prisão sim pIe:, e
multa de 121/2 % (lo que, etc.
Minimo - pel'da elo emprego, 2 mezes dc prisão simples, e multa
tle5 % do que, etc.
Parece que neste crime não ha tentativa' nem complicidade, por
causa do modo por q ue se exprim~ esta 2- parte do 1.0
(428) Autor:
Maximo - supensão elo emprego por 18 mezes, e as mai em que
incorrer pela vexação que ti ver praticado.
:\Iédio - :uspensão do emprego por 1 anno, e as maL, etc.
Minimo - suspensão do empre~o por ti mezes, e as mais, etc.
H!lvendo tentativa ou complicidade:
Maximo - 1 anno de snspensão do emprcgo, e as mais em que
incorrer pela vexagão que tiver praticado.
lI'1édio - 8 mezes de suspensão do emprego, e as mais. etc.
Minimo - 4 mezes de suspensão do emprego, e as mais, etc.
Havendo complicida(le na. tcntativ~ :
Maximo - 8 mezes de suspensão do el1lprego, e as mais,etc.
Médio -5 mezes e 10 dias de sU::ipensão do emprego, e as mais, etc.
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que para commetter algum destes dehcto. u ar de força armada, além elas penas estabelecidas, soffrerá' mais a
de prisão por trez mezes a dois annos. (429)
§ 3,° Pelo qne, tendo de fazel' algum pagamento em
razão do sen aflicio, exigir por si ou por outl'em, ou consentil' que outrem exija de quem o deve receber, algum
premio, gratificação, desconto on emolumento não determinado por lei.
.
Penas-ele perda do emprego', prisão pOl' dois mczes a
quatro 'innos, e de multa de cinco a "inte pOl' cento do
valor exigido, que restit.uirá se o tiver recebido. (430)
Minimo - 2 mezes e 20 dias de suspensão do em prego, e as
mais. etc.
(429) Autor:
.
Maximo - 2 nnnos de prisão. imples.
Médio -1 anno, 1 mez e 15 dias de prisão simples.
Minimo -- 3 mezes de pri ão simples.
Havendo tentativa ou complicidade ;
Maximo -1 anno e 4 mezes de prisão simples.
Médio - 9 mezes de prisão simples.
Minimo - 2 mezes de prisão simples.
Complicidade na tentativa:
:Maximo - 10 mezes e 20 dias de prisão 'Simples,
:Médio - 6 mezes de prisão sim pIe..
Minimo - 1 mez e 10 dias de prisão simples.
(430) Autor:
Maximo - perda do emprego, 4 annos de prisão simples, e multa
de 20 % do valor exigido, que restituirá, se o tiver recebido.
Médio - perda do emprego, 2 annos e 1mez de prisão simples, e
multa de 121/2 % do valor exigido, que restituirá. etc.
Minimo - perda do emprego. ~ mezes de prisrto simples, e multa
de 5 % do valor exigit.lo, que restituirá, etc.
Havendo tentativa ou complicidade:
Maximo - perda do emprego, 2 annos e 8 mezes de prisão simples, multa de ]3 ]/3 % , idem, que l'estituirá, etc.
Mp.dio - perda do emprego, Lanno, 4 mezes e 20 dias, idem, multa de 8 ]/3 % do valor. idem, etc.
Minimo -perda do emprego, ] mez e 10 dias de prisãO simples, e
multa de 3 1/3 % do valor, idem, etc.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - perda do emprego, 1 anno, 9 mezes e 10 dias de prisfío
\ simples. e multa de 88/9 % do valor exigido, que restituirã, se o
tiver recebido.
Médio - perda do em prego. 11 mezes, 3 dias e 1/3 de pl'isão simples, e multa de 5 5/9 % do valor, idem, etc.
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§ 4.· Pelo que deixar de fazer pagamento como e quando devei' por desempenho do seu officio, a não ser por
motivo justo.
Penas-de suspensão do emprego por um a trez mezes,
e de multa de cinco a vinte por cento do que indevidamente deixar de pagar. (431)
§ 5.· Pelo que, para cumprir o seu dever, exigir, dire~
cta ou indirectamente, g'l'atificação, emolumento ou premio não determinado por lei. (432)
Penas-de perda do emprego, prisão por dois mezes a
quatro a!lnos, e de multa de cinco a' vinte por cento do
valor exigido, que restituirá se o tiver recebido. (433)
Minima - perda do emprego, 26 dias e 2/3 de prisão simples, e
multa de 22/9"/0 do valor, idem, etc.
(431) Autor:
Maximo - suspensão do emprego por 3 mezes, e multa de 20"/0 do
que indevidamente deixar de pagar.
Médio - suspen ão do emprego por 2 mezes, e multa de 121/2"/0,
idem. etc.
1Ilinimo - suspensão do emprego por 1 mez, e multa de 5 "/O,
idem, etc,
Havendo tentativa ou eomplieidade:
Ma:'{imo - suspensão do emprego por 2 meze!', e multa de 13 1/3"/0
do que indevidn.mente deixar de pagar.
MédiO - suspensão do emprego por 1 mez a 10 dias, e multa de
81/3 % . idem, etc.
Minimo - suspensão do emprego por 20 dia, e multa de 3 1/3 "/O,
idem. etc.
,
Havendo complieidade na tentati\'fI,:
Maximo- suspensão do emprego por 1 mez e 10 dias, e multa de
88/9"/0 do que indevidamente deixar de pilgar.
Médio - suspensão do emprego por 2ü dias e 21'J, e multa de
55/9 "lo. idem, etc.
Minimo - suspensão do emprego por 1:3 dias e 1/3, e multa de
22/9°/. do valor, idem.
(432) O crime cle simonia não está sujeito ao fóro temporal. Um
parodiO condemna lo em tal crime, na h,ypothese deste paragrapho,
uppellou para o tribunal da relação, e a da côrte decidia ~que não,
como acima, por acordão de 4 de maio de 1 66.
(,1,33) Autor:
i\Iaximo - perda do emprego. 4 n.nnos de prisão simples, e multa
ele 20 0/" cio valor exigido, que restituirá, se o tiver recebido.
Mé lia - pel'da do emprego, 2 annos e 1 mez de prisão simples, e
multa de 12 1/2 % , idem, etc.
.
Minimo - perda do emprego, 2 mezes de prisão simples e multa.
de 5 °/0' idem etc.
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o que em qualquer dos casos mencionados nos S§ l° e 2°,
se figural' munido de ordem superior que não tenha.
Penas - de prisão por seis mezes a um anno, além das
mais esta1Jelecidas em que incon-er. (434)
Art. 136. As pessoas particulares, encarregadas por arrendamento, ou por outro qualquer titulo, de cobrar e
administrar rendas ou direito., que commetterem algum
dos crimes referidos no artigo antecedente, incorrerão nas
mesmas penas como se fôssem empregados publicas. (435)
Havendo tentativa ou complicidade :
MaXlmo - perda do emprego. 2 annos e 8 mezes de prisão
simples. e multa de 131/3
do ndor exigido, que restituirá, se O
tiver recebido.
Médio - perda do emprego, 1 anno, 4 mezes e 20 dias de prisão
simples. e multa de 81/3 % , Idem, etc.
Minimo - perda do emprego, 1 mez e 10 dias de prisão simples,
e multa de 3 1/3 % . idem. etc.
Havendo complicidada na tentativa:
Maximo - perda do emprego. 1 anilO, 9 mezes e 10 dias de prido valor exigido, que restituirá se
são simples, e multa de 8 8/9
o tiver recebido.
Médio - perda do emprego, 11 mezes, 3 dias e 113 de prisão
simples c multa de 5 5/9 % . idem, etc.
Minimo - perda do emprego. 26 dias e 2/3 dr. prisão simples, e
multa de 2 2/9 %, idem, etc.
(434) Autor:
Maximo - I anno de prisão sircples, além das mais estabelecidas em flue incorrer.
Médio - 9 mczes de prisão simples, idem. etc.
Minimo - Gmezes de prisão simples. idem, etc.
Havendo tentativa ou complicidade :
Maximo - 8 mezes de prisão simples, além das mais estabeleci·
das em que incorrer.
Nédio - 6 mezes de prisão simples. idem, etc.
Minimo - 4: mezes de prisão simples. idem, etc.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 5 mezes e 10 dias de prisão simples, ::tlé.m das mais estabelecidas em que incorrer.
Médio - 4 mezes de prisão simples, idem. etc.
Minimo - 2 mezes e 20 dias de prisão simples, idem, etc.
(435) Declara o aviso de 11 de maio de 1840, que, no numero cas
pessoas compreheud.iclas neste artigo. estão os collectores encar:'ef;ados da cobrança de lIn po:;tos e rendai; publIcas, por uma commls~i\O
deduzida das quantias arrecadadas.
(Vide notas ao art. 148 deste codigo.)
%
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Secção V
EXCESi!O

ou

ABUSO DE AUTORIDADE, OU lNFLUENCIA PROVENlENTE
no EMPREGO (435 a)

Art. 137. Arrogar-se, e efi'ectivamente exercer, sem direito ou motivo legitimo, qualquer emprego ou funcção
publica. (435 b a 435 e)
(435 a) O abuso ou excesso da autoridade deveria encontrar permanentemente um protesto da parte do cidadão; mas infelizmente a
i<>norancia deste e. qua~i sempre, a causa de abusos frequentes, dando lugar repetidas vezes ao acrificio de certos principios que l1.
autoridade deveria ser a primeira a acataI· os como essenciaes a
ordem social.
A au toridade. para se constituir solida, deveria comprehender
que não só a força pbysica, mas tambem a moral. lhe é e~sencial. e
que sendo geradora da ordem. para o que foi instituida, deve collocar-se em equilibrio com a liberdade, respeitando e mantendo o direito de todos, porque, como bem diz Julio Simol\-a autoridade scm
nenhuma liberdade é a immobitidade absoluta da fórma social, um
enfraquecimento enorme da força collectiva, e a con agraçllO de
uma injustiça permanente. A.ssim como a liberdade sem a autoridade é o estado de "'uerra, uma b,rpothese de tal modo absurda a
ponto de não apresentar ao espirito uma idéa precisa.
A autoridade não deve ir al~1l1 do seu direito, isto é, do necessario, não usando do arbitrio, para só apoiar-se na lei.
Restringida nos limites que lhe marca a civilisação de cada epocha. a autoridade é beuefica e necessaria. importando á. sociedade
e á liberdade que clla satisfaça a sna missão.
O arbitrio, ao qual a pira tantas vezes a autoridade. lhe é tão
funesto como a liberdade; por i to que a autoridade, desde que se
desvia da lei, não exprime mais a vontade das maiorias e não repl·escuta. senão a abdicação.
(Vide nota 4.02 a.)
(435 b) 2- ediçiio.- A u. urpação das funcções publicas ó uma
offensa á autoridade, quc unicamente tem o poder de as conferir. sendo necessario que ,l u 'urpação 8e tenha applicado a uma funcção publica, . endo este o elemento essencial da criminalidade.
(435 c) 2- ec1ição.- Não póde o empregauo publico entrar em
exercicio. em tirar o tit.ulo de sua nomeação, IDas o publico serviço o
póde exigir, ficando consiO'nac1o isto no acto de sua nomeação. Em
ca os extraordi.narios, até a posse póde ser dispensada e haver-se ella
como dada pela simples tradição do titulo, mas é de mister que
as. im fação o goyerno e os presidenteô. Arts. 11, 12 e 14 do dec. n.
4,302, de 23 de dezembro de 1 68.
(435 c1) 2 8 ec1icão. - O leiloeiro não é empregado publico. O dec. n.
858. c1B 10 de novembro de 1851. que estabelece regimento para os
agentes d~ leilõe-, na parte penal comprehende sómente a praça da
capital do imperio, e nüo pócic ser ampliada a outras praças; porque
C. CRnI.
32
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Penas-de prisão por um mez a trez annos, e de multa
igual ao dobro do ordenado e mais vencimentos que tiver
recebido. (436)
é certo não se poder invocar argumentos cm materias penaes e nem
sc poder ampliar fi lei. que ueve ser scmpre entendida DOS seus restrictos e limitados termos.
O leiloeiro. que tem patente para uma praça, mas vae fazer leilão
em <)utra, não incorre em sancção penal.
Não li da exclusiva competencia dos agentes de leilão a venda
particular de mercadorias feita na presença e no estabelecimento ou
iumazem tio dono dellas.-Ac. da reI. de S. Paulo de 26 de outubro de 18 O.
(435 e) 2- edição.
2- seccão.- Rio de Janeiro.- Minislerio dos negocios da justiça,
30 de abril" de 1878.
lllm. e EXIl1. Sr.- Consultou o presidente da junta cornmerchl
de PO'!'tQ ·Alegre, em olfLcio de la do corren te :
1.0 Se no lugar onde existe um só corretor podem ser por clle
exercidas as n,ttribuiçc>es que o art. 41 do dec. n. S06, de 2õ de julho
de 1851, confe:'io á j~;nta do COl'l'etores.
2.° Qual o processo e autoridade competente para proceder á im"
posição da multa de que trata O art.24 do mesmo decreto.
Em resposta declaro:
quanto ao primeiro pouto. que a competencia do art. 41 foi dada
especialmen te ao corpo collectivo denominado-J Ul1 ta de cone tores
-e não a um só corretor, embora geral. o qUlJ todavia o não inhib(l
de reclamllr peran tc a :~u toridllde competente, na !Jypothese do n.
3u do citado artigo, ou na do final do n. 5."
E quanto ao s~gundo ponto, que a multa mencionada no hrt.
21 é imposta pela autoridade judiciaria, como aggravaqflo da pena tlo
art. 137 do codigo criminal, comminada ás pessoas que exercem O
officio de corretoref: sem o serem. e não se confunde com as multas
d JS arts. lõ a 22, impostas huje pelas juntas cOl1lmerciaes aos C:)1'1'etores, conforme o processo prescripto nesses artigos.
, O que comIl1unico a V. Ex., aJim de o fazer constar ao referido
presiden te.
(436) Autor:
Maximo -:3 aunos de prisão simples, e multa igual ao dobro do
ordenado e mais vencimentos que tiver reccbido.
Médio - 1 anno, 6 mezes e 15 dias, idem, e lllulta, etc.
Minimo - 1 mez, idem, e multa, etc.
Havendo tentativa ou eomplicidade:
Maximo - 2 annos de pl'isiio simples. e multa, etc.
MédiO - 1 anno e la dias. idem, e multa, etc.
Minimo -20 dias, idem, e multa, etc.
Havendo complicídade na tentativa:
Maximo - 1 auno e 4mezes de pris'ão simplet;, e multa, etc.
Médio-8mezes, 6dias e 2/3 de prisão simples, e multa, etc.
Minimo -;- 13 dias e 1/3, idem, e multa, etc.
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Art. 138. Entrar a exercer as funcçães do emprego
sem tel' prestado perante a competente autoridade o juramento e a c&.ução 0\1 fiança que a. lei exigir. (437 a 437 c)
Quando se tratar da tentativa, consultae sempre o art. 2°, § 2°,
deste codigo.
(431) Não é essencial, para firmar a jurisdicção e competencias da
autoridade, senão o juramento e exercicio; pois é O quanto exige o
direito.
'
(Ord. liv. l°. tit. 2", ~ 15; tit. 67, ~ 15; vaI. 3°, pags. 260, e Pimenta Bueno. obre as nullidades elo processo civil, tit, l°, § 20, pago 13,
l- ediçãO,)
(4~1 ~) 2- edi )\0.- O j uramen to é uma gn I':mtia da fidelidade que
o funcciouario deve ter no cumprimento de seus deveres, e deve prestaI-o ::tn te de q u:llq uer acto rle sua fu IIcçiío.
A irregularidade d0 jul'tlmento nào póele equivaler á falta delle,
senelo involuntarl:L tia pnrte do funccion'-lrio, porque a prestação do
juramento, bem que irre"'ular, atte.·ta.a.o meno. ela p:lrte do funcciunario n intenção Je se conformar á vontade do legislador.
O funccionario que en tm cm exercicio antes de pre ·tar j urameuto, commettc uma il'1'cglllaridade, e nos parece ~evera a multa.
de~de que crime não ha, 'isto como o empregado tem direito renl a
n:-cercer a funct'ões. havendo só afaltade O haver feito sem dar á
~ociedade a" gar;lDtia~ morae:- que ella exige duJle.
Em todo o C:l.-O nos pnrccc q II e a pena só dc"e attingi r aos que
não n7.erão diligencia para pre tal' O juramento, e a qup.stão dc\'e ser
apreciada in teucionalmen te,
Em Roma e. ta formalidade só era de uso para certas funcçõe::\.
Assim, os tutores e curadores não podião entrar em exercicio
senão ao depois <.lo juramento de administrar fielmente o bens de
seu pupilos.
O juramento. neste caso. é aquelle que O' jurisconsultos chamão
prmniss?rittlIL. que tem por fim gfll'Cllltir o complemento de um dever
qualquer l1brHç:-lndo O futuro.
,'e UIll fllnccionario ou um mng-istrHc1o trallem os eu::; devere,
~ão punidos como prevaricadore.·, mas nunCft como perjuros, por ter
viohlClo o jllrl1mento que prcstári\O em ~uas entradas n:l funcçóes.
podendo applicnl' se a mnximll do dircito romano: Jwris-jnrandi contelllpli re/.igio satis Dew/Il habel ullorem. (L. 2. C.. De rebus credilis etjurerur.)
Loisel1u, dos oflicios. liv. l°, cap. 4. n , diz: o juramento prestado
pelo fllncciollarios em sua recepção - est rere sacramentwn id e t "eli~io~a obscl'vatio qum arcanis quibuscam ceremonüs peragitur. - E' neste
Juramento, accre"centa elle, que jaz a principal ceremonia da entrada em fUllcções. e é o me. 'mo juramento gu~ attribue e completa no
fllnccionario a ortlem, o grác, e. e €i l?os. Ivel assim fallar, O caracter
do seu officio. lhe defermdo a potencia publica.
Aquelle, porém, que exerceu lugar ao depois de demiU,ido 011
uspenso. pratica u.m acto !1luis grave, por i,to que se torna culpado
de usurpnção, commettendo um attentado â autoridade súberana,
'endo um perigo muito maior, quando, em muitos C>lS"S. se o funccionario perde o lugar, é que se tem tornado indigno du conserv&l-o;

mas é n!3cessa·rio que o funccionario conheça a demissão ou suspensão officiaJ. No entretanto, dizem Chaveau et Relie: a lei pune não a
simples infracção a uma regra administ.rativa e sim a usurpação do
poder, isto é. o aLtentado contra a autorIdade soberana.
Este attentado e usurpação não poderião resultar de um acto
inoff':lnsivo e ao qual o seu autor não hou vesse ligado nenhum pensamento de invasão. E' necessario que ao facto material se reunão
a dcsobediencia. o pensamento da usurpação praticada e a moralidade do delicto.
(437 b) 2- edição.- O juramento presta-se nas mãos da autoridade
competente, quer pessoalmente, quer por procurador. (Art. 50 do codigo do processo, art. l° da lei de 24 de setembro de 1829, Av. de 11 de
abril de 1849, dec. de 4 de novemuro de ]857, art. 2°, e art. 9° do decreto de 23 de dezembro de 1868.
Do juramento lavra-se um termo em livro proprio, sendo o termo
assignado pelo que da. e \leIo que recebe o juramento. Art·. 51 do codigo do processo e ord. hv. l°, tit. 5°, § 5.°
Nas costas do titulo se porá a nota do juramento. (Ord.liv. l°,
tit.. 24, pr., § l°. e nv. de 28 de julho de 1857.)
O juramento dos empregado~ nomeados extraordinarill. e interi·
namente em caso de urgencia. é dado pela autoridade que faz a nomeação. H. v. de 14 de junho de 1842.
Prestado o jW'amento, ficão as autoridades e fnnccionarios auxiliares conhecidos, habilitados e admittidos para exercer todos os
actos dos seus officios. sem necessidade de exigir-se reconhecimento
de suas assignaturas e juramento especial, para cada um desses actos.
Av. de 2.'3 de julho de 1857.
.
O empregado que tem juramento do cargo que exerce, e pas a a
substitu ir a outro, na fórma da lei, não necessita de novo juramento:
art.3° do dec. de 4 de novembro de 1857-avisos de 8 de julho de
1834, e 20 de setembro de 184::l.
.
O empregado interino que fôr nomeado eft'ectivo, presta novo
juramento. Aviso de 25 de novembro de 1861.
O juiz de direito removido não presta novo juramento, e assim
o desembargador, por analugia de razão. Art. '1° da lei de 2 de junJ.lo
de 1850.
Deve ser recebido o juramento do cidadão brazileiro, embora
protestante, mas nomeado para um emprego publico. Aviso de 29 de
maio de 1866.
('137 c) 28 edição.- Um juiz de direito suspendeu do emprego de
l° tabellião e escrivão do civel, etc., a certo individuo, que não prestara o de\'ido juramento.
Declara o avo de 26 de março de 1879, que tendo aquelle serventuario não só pago em tempo os direitos do seu titulo e entrado em
exercicio e não sendo a simples falta de juramento, nas clrcumstancias expostas, ca o de perdimento de officio, por disposição expressa
dR lei, ent.retanto que o art. acima (138) cODsiuera aquella falta sanavel se opportunamente não foi, como deveria ser, verificado pelas
autorida.des competente..; o preenchimento da formalidade legal,
mereceu a approvação do governo imperial o acto da presidencia,
mandando que o mei'mo serventuario prestass. juramento e reassumib6~.0 eXllFciqio da.s suas funcções.

Penas - de suspensão do emprego até á satisfação das
condições exigidas, e multa igual ao dobro do ordenado
e mais vencimento. do empl'cgo que tiver recebido. (438)
Art. 139. Exceder os limites das funcções proprias do
emprego. (439 a 440 b)
Penas - de suspensão do em prego por nm mez a um
anno, além das mais em que incorrer. (441)
(438) Neste crime não ha tentativa nem complicidade; mas se
assim não fôr, contra a Ilussa opinião, então as penas pal'a o tenta·
dor e complico serão as me. mas do autor.
(43\)) Não póde contin1lar no exercicio do cargo o juiz municipal
pronunciado como incu rso ne. te ar! igo.
(Av. n. 107, de 3 de mnrço de 1805.)
(44.0) O ac. rev. da reI. da côrtc n. 2,130, de H) de setembro de
1 i3, estatue' que a autoridade policial, quc se ingE:re em negocio
civeis e. por esta causa, ordena prisões, é punida COm as penas deste
artigo e as do 181 deste mesmo cad igo.
Tratando de.. te acordão, diz com muito bom. enso e acerto o
illustrado red~lctor da Ga::elaJm'idica: folgamos de ver quejá começa a. erem reprimido. e punido o. abu. os e exces.os das autoridades
que, em gernl, são os principaes motores de desordens e n. causa da
maior parte dos crimes registrado' por llo~ .. a estatistica.
Vã a 'pi raç~lQ. porém. pois aiuda. o espi rito partidnrio invade de
cabeça erg-uida os tribunac.. do paiz e um bandido, que seja arvorado em autoridade policial. iení. o dil'eito de postergar todo os principios de justiça e mOl'Ulidade. Assim temos sempre visto e de um
modo desanimador, para o juiz que deseja cumprir com o seu
dever.
(440 a) 2" edição.- O carcereiro que cQnsente. a pedido do commandante da guarda. que um pre. O tique no corpo da guartln., para
fazer o crviço da prisão, incorre nas penas deste artig-o. A.C. da relação
da Forta.leza de 7 de dezembro de 18'74. Ncste caso lIÍlo pode ter applicação o art. 125.
(440b) 2- edição.- Tãocommette crime ojuiz proprietario. que,
reconsiderando o acto do juiz supphnte, que impoz pena de .. u pensáo cOl'l'eccional no escrivão, declara-o sem efi'eito e man.da o escrivão
a:<sllmir o exercicio do . eu cargo. porquanto con tituem a me 'ma
pessoajuridica o juiz proprictario e o ub ·tit.uto. e, as_im procedendo.
não excede aquelle os limites da.~ funcçãc' propl'ias do cu emprego.
Ac.darel.dacôrte n.940,de2de marçode18 O.)
(441) Autor:
Maximo -1 anno de ó'uE'pensão do empl'eO'o. além das mais em
que incorrer.
Médio - 6 meze.. e]5 dias. idem. além, dc.
Minimo --1 mcz. idem. alóm, etc.
Hav(·ndo tentativa ou complicidade:
Maximo - 8 mezes de suspensão do emprego, além, etc.
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Art. 140. Continuar a exercer funcções do emprego ou
commissão, depois de saTJeI' officialmente que fica suspenso~ demittido, removido ou substituido legalmente, excepto nos casos que a lei o atltol'ise para continuar. (442 a
442 b)
Médio - 4 mezes elO dins, idem, além, etc.
Minimo - 20 dias, idem, além, etc.
Havendo complidade na tentativa:
1I1aximo - 5 mezes e lO dia de suspensão do emprego, além, etc.
i\lédio - 2 mezes, 26 dias e 2/3, idem, além, etc.
Minimo -l:l dias c ]/3, idem, além, etc.
O juiz de dil'eito não póde mandar cancellar a defesa do promotor publico e nem su!"pendel-o do exel'cicio do seu emprego.
E porque nitO tem direito para o fnzer. fica sujeito ,is penas do
nrt. ]39 do codigo criminal por excerler os limites das funcções proprias do emprcgo.
(Acordflo da relncão de S. Paulo de 14 de maio de ]815, e revista
do supremo tribunal ~Ie 1 de abril de i876 - Gazela htl'idica, 11 volume, p'Jg. 546.)
(442) Declara o aviso 'ircular 11. 8, de 22 de janeiro de ]8-1.·1que neste artigo iri(;orre o juiz de direito que,lo;{o que receba par·
ticipaçãO olficial de estar relJlovido para outra comarca, ainda quanrlo
se não apresente o successor, não pa snr a vara e o ex.ercicio tio cal'
150 ao JUIZ municipal. que lhe estiver marcado como 'ubstituto,
immediatamente que receber pa.rticipagão official da remoção.
Notas 437 ~, 2' parte-e 435 c
(4-12 a) 2' edição.-O funccionario que, tendo dado parte de doente, pratica com antedata actos que erão da'sua competencia quando em excrcicio, nem sempre co~mette 1IlJ1 crime, visto como o prejuizo real ou passiveI é circumstancia elemen~a!' nos crimes de responsa bilidade.
Da.uespronullcia do jl1iz de direito pam quem se recorre em taes
crimes, não dá.·se novQ !·eCur.·O para :ll'elação. Ac. da reI. da Bal1ia, de
31 de outubro de 18'79.
(442 b) 2' edição.- E analogo ao art. 19i do codigo penal francez.
Aquelle que exerce funcçócs ao depois de demittido, su~penso.
etc., commdte U,lla usurpação.
Ha um perigo, tanto maior f[u?nto, em muito. casos, se o funccion:trio perdeu essa qualidade, é :lue se tornou indigno de con·
serval-a.
. Para a existencia elo crime é claro que o funcciunario tenha o
conhecimento oflicial da sua destituição, etc.
Se o fl.Lnccionario, na ignorancia ua ua d~mis.'ão, praticou algum
acto elo 'cu officio, elIe é va:ioso. Taes são as dispclsições da lei 15. no
DIg'esto,.De 'lnctnda,li, e os <lrts. 2,OOô e 2,008 do codigo civil francez o
consagra.
O systema contrario pa.ralysaria a. accão da justica. desorganisaria a administração e comprometteria ô estado e a" fortuna. dos
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Penas - de prisão por trez mezes a um anno, e de multa
igual ao dobro do ordenado e mais vencimentos que indevidamente ti ver recebido depois de suspenso, demittido,
removido ou 'ubstituido legalmente. (443)
A!'t. 141. Anogar-se, e effecti vamente exerccr, sem direito ou motivo legitimo, commando militar, conservar
commando militar contl'a a ol'dem do govel'llo ou legitimo
superio!', ou conservar rcunicfa a tropa, depois de saber
qne a lei, o governo ou qualquer autoridade competente
tem ol'dena.:io q uc lal'gue aq uelle e que sepal'e esta.
Penas - de destel'l'o para fóra do imperio por quinze
annos no grão maximo, e de degrcdo para uma das provincias mais remotas da residencia do réo, por oito annos
no grelo médio, e por quatl'o no minímo. (444)
Art. 142. Expedü' ordem ou fazer rcquiE.:iÇãO illegal.
(445,445 a)
cidadüo , a decb"rar-sc TI ul10 todos os actos praticados palas fllnccionarios na ignoml1cia da sna demiss::io.
(-U3) O calculo da, pena de pri.·üo acha·se feito á nota 3 7. restando accrcscentar ueste artigo o mais que se eglle quaudo trata da
penalidade.
(444) Autor:
.Iaximo -15 annos de desterro para fóra do imperio.
lIIédio - 8 annos de degredo para ul.t1a das provincia mais rcmotas rIa re,idencia do réo.
Minimo - 4 annos de degredo pam nrna das provincias mais remota. da re il!encia do réo.
Havendo tcntativa ou compliciclade:
1IIaximo - 10 annos de desterro para fóra uo imperio.
:\Iédio - 5 anno. e·1 meze de degredo para urna da provínCias
mais remotas ela residencia do réo.
. 1IIinimo - 2 annos e 8 mezes de degl'edo para llma das provinClas, etc.
Havendo complicidade na tentativa:
1IIaximo - tj anno. e 8 meze de de, terra pura fórn do imperio.
Médio - 3 annOR, (j meze, e 20 dias de degreda pam urna da
provincias mais remotas da re idencia do réo.
1IIinimo - 1 anno. !) mezes e "'0 dias de degredo para uma, etc.
(4.·15) Comparae este urtigo com o 181 deste codigo e vide nota ao
mesmo 5G3, e mais as de ns. "13 e 11,1.
(Cumpnme tambem com os arts. "19, ~ lO, da constituicáo do imperio, e 1'16 a !i8 do codigo do processo criminal.)
.
(445 a) 2' cdicão.- ATt. 17U do cad. do processo criminal. Para
ser legitima a orelem de prisão, é necessario :

Penas-de perda do emprego no gl'áo maximo, de suspensão por trez annos no médio, e por um no minimo. (446)
O que executar a ordem ou requisiçãO illegal será considerado obrar como se tal ordem ou requisiçãO não existira, e punido pelo excesso de poder ou jurisdicÇãO que
nisso commetter.
Art. 143. São ol'dens e requisições illegaes as emanadas de autoridade incompetente, ou destituidas das solemnidades externas necessàrias para a sua validade, ou manifestamente contrarias ás leis.
§ 1.0 Que seja dada por autoridade competente.
§ 2." Que seja escripta por escrivão, as ignada pelo juiz ou presidente do tribunal que a ernittir.
§ 3.° Que de.. igne a pessoa que deve ser presa, pelo seu nome,
ou pelos signaes caracteristicos que a fação conhecida ao otficial.
§ 4." Que declare o crime.
§ 5.° Que seja dirigida ao official de justiça.
Art. 179. O official de justiça encarregado de execu tal' o mandado de prisão. deve fazer-se conhece:' ao réo apresentando-lhe o
mandado, intimando-o para que o acompanhe.
Desempenhados estes requisitos, entender-se-ha feita a prisãO,
comtanto que sc possa razoavelmentc crerqueo réo via e ouvia o
ofticial.
O art. ]3 da lei n. 2,033, de 20 de setem1ro de ]871, diz:
O mandado de prisão será passado em duplicata. O executor entrcO'ará ao preso, logo depois de etfectuad::. a pl'i 'ão, um dos exempla~es do ml111dado, com declaraçãO do dia, hora e lugar em que ei:1:'ectuou a prisão, e exigirá que declare no ou tro bavel-o recebido; recusando-se o presC', lnvrar-se-ha auto, as~ignado por duas testemunhas.
Nesse mesmo exemplar do mandado o carcereiro passará recibo da entreg:l do pre. o. com declaração do dia e hora.
(Vide o art. 28 do decreto n. 4,82,*, de 22 de novembro dr. 1871.)
~ 1.0 Nenhum carcereiro receberá preso algum sem ordem por
escripto da autoridade .. alvo nos casos de ltagl'ante delicto, em que
por circumstancias extraol'dinarias se dê impossibilidade de ser o mesmo preso apresentndo á autoridade competente nos termos dos paraO'raphos acima. (Elles tratão da prisão em flagrante e como deve ser
executada.
(446) Autor:
Maximo - perda do emprego.
Médio - 3 annos de suspensão do emprego.
Minimo - 1 anno de suspensão do emprego.
Parece que, seguudo os termos empregados neste artigo, combinado com os arts. 34 e 35 deste codigo. a tentativa e compliciclade não
podem ter lugar na especie de que se trata.

Art. 144. Exceder á prudente faculdadeAe reprehender,
corrigir ou castigar, offendendo, ultrajando ou maltratando
por obra, palavra ou escl'ipto algum subalterno ou dependente, ou qualquer outra pessoa com quem se trata em
razão de oflicio. (447 a 447 a)
Penas-de suspensão do emprego por um a dez mezes.
(448)
.~ii· I.i
Art. 145. Commetter qualquer violencia no exercicio
das funcçães do emprego, ou a pretexto de exerceI-as.
(449 a 451 a)
(44:'1) Vide a ord. do liv. 3°, tit. 19, § 14, e Souza Pinto, § 263.
(447 a) 2· edição.- Commette o juiz de direito o crime de excesso
da autoridade, quando, fundando-se na absoluta disp08ição do § 7° da
lei de 18 de agostO de 1'169, impõe a um advogado as penas de multa
e de suspensão do exercicio da sua profissão.-Ac. da reI. de S.
Paulo de 10 de julho de 1883.
(448) Autor:
Maximo - 10 mezes de suspensão do emprego.
Médio - 5 mezes e 15 dias de suspensão do em prego.
Minimo -1 mez de suspensão do empl'ego.
Havendo tentati\'a ou complicidade:
Maximo - 6 mezes e 20 dias de su pensão do emprego.
Médio - 3 mezes e 20 dias de suspensão do emprego.
Minimo - 20 dias de S\1 pensão do emprego.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 4 meze, , 13 dias e 1/3de su pensão do emprego.
~Iédio - 2 mezes, 13 dias e 1/3 de suspensão do emprego.
Minimo - 13 dias e 1/3 de suspensão do emprego.
(4,1,9) O llconlão da relação da côrte de 20 de julho de 1862. decio
de : q ue o juiz q ue exerce violencias ou intimidações contra alguem,
afim de obrigar ao casamen~o com menor, que deflorara, incorre nas
penas deste artigo.
(450~ A mesm:L relação. em acordãú de 19 de agosto de 1862, decidio: que certo inspector de quarteirão, que hav ia capturado a um
individuo. a pretexto de embrütguez, estava comprehendido na disposição e pena deste artigo e não nas do 181, em que havia sido condemnado pelo juiz de dir@ito.
(451) Declara o aviso n. 3/5, de 31 de agosto de de 1861, que
certo juiz de direito obrou irregularmente dando por cumpnda
a sentenca de 3 annos, médio deste artigo-de suspen:iio, imposta. em ·proce. so de re8pon. abilidade a um escrivão de orpbãos,
que havia desapparecido um processo, vindo da relaçiio, cujo escrivão, por este mútivo e outros, já havia 5 annas que estava
suspenso.
(Vide-o.)
C. CRIM.
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Penas-de perda do emprego no gráo maximo, de suspensão POl' trez annos no médio, e pCH' um no minimo,
além das mais em que incorrel' pela violencia. (452)
Al't, 146. Haver para si directa ou indirectawente, ou
por algum acto simulado, em todo ou em parte, propriedade ou effeito em cuja administração, disposiçãO ou guarda
deva intervit' em ràzão de' officio, ou entrar em alguma
especulação de lucro ou interesse relativamente á dita
propriellade ou effeito. (453 a 453 e)
(451 a) 2" ediçií:o.- Os magistrados têm deveres, que devem ser
sempre presentes ao seu pensamento: são os moraes. que se designão
sob o nome de probidade e integridade, não devendo procurar nas
funcções nenhuma \'nntagem privada, não usando nunca em seu
proprio interesse do poder que eUas conferem, resistindo a toda e
qualquer influencia illegitima. não fazendo excepção de ninguem,
sendo igualmente justos para todos, n:\o cedendo ao arrastamento
das Raixões.
Se o funccionario deve ser firme no complemr:nto dI) seus deveres, não se deve intimidar pela nmeaça, nem ceder á piedade, guardando, todavia, em uas relações com os particularcf', toda a moderaç?o, doçma c tolerancia compativeis com esses deveres.
Deve abster-se de todo o rigor inutil, de (jualquel' violencia, que
não 'eja necessaria e legitimada por urna resistencia material á execucão üa lei .
• O magistrado deve ser discreto, e a violn.ção r1est,l regra tira-lhe
a in,lep,mdencia. e a fOI'I<a, su.·cit tndo-Ihe mil difficuldade,; imprevistas e destruindo a confiança e f'egurança nece;;~arias para que cada
um se devote sem reserva ao bem publico.
A cttpacidade não é menos neces. aria ao funccionario do qUI: a
mondirlade, podendo mer;mo dizer-se que aquclla condlcão é a primeira de todas, pela relação directa e adstricta. (lUC com e1la tem.
(452) Autor:
Maximo - perda do emprego, além das mais em que incorrer
pela vioJenci'l..
Médio - 3 annos de suspensão do emprego, além das nrais, etc.
Minimo - 1 anno de suspensão do emprego, além das muis, etc.
(Vide o final da nota 446, que parece ter aqui a mesma applicação.)
(453) Consultae a ord. liv. l°. tit. 62, § 38, - tit. 88. ~ 30.
- ti!. 89, § 8°, e regul:unento de 2 de outubro de 1851. art. 32. § 6.°
Tutor, embora pai, não póde permutar os beus do orphão, e é a
doutrina deste artigo e a do segUInte e a da ord. liv. l°, tit. 88, § 2g.
(453 a) 2' erlição.- A disposiçrto da ord.liv. '1°, tit.7ü, § 5°, que
sujeita li. prisão o depositario remisso. até que pague ou entregue a
cousa da cadêa, está revogada pela disposição g'enerica deste art. e
dos 147 e 310.
E, portanto, a prisão do depositario infiel só tem luga.r depois do
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Penas - de perda do emprego, prisão por dois mezes a
quatro annos, e de multa de cinco a vinte por cento da impol'taucia da propriedade, c:fI'eito ou interesse da negociaÇãO. (454)
Em todo o caso a acquisiçãO será nnHa.
proces:;o criminill, visto que a liberdade do cidadão não póde ser tolhida senão pelo meios legaes.
Porém quando não prevaleção taes razõl:s. il reç-ra-sernper indu.biis benigniorapre{erenda wnt é de seguir. Ac. da reI. da Bahia de '1
de novembro de I· lU.
A decisão não parece acertada, e o iII 11 trado redactor da Ga.::eta
JILridica a critica com bons fundamento. no seu tom. 16. pago 364.
A 01' 1. citada est<'L em vigor, e os arts. citados do codigo a con!irmão, e leião-se elles com attenção.
(435 b) 2- edição.- O jwiz de orphüos. ao qualóe imputa haverse apossado de bens de um orphão, não póde ser processado por crime commum, e sim de responsabilidade. que é o deste art. Ac. da reI.
do Maranhão de 6 de junho de 1876.
(lota 456 b.)
(453 c) 2- edição.- O fim da prohibição é no intuito de prevenir o
abuso que o fuuccionarios poderião fazer da sua autoridade, pondo-a
ao erviço do seus interes. es particltlares.
Chaveau et Relie, aos nrt . 175 e 1'16 do codigo pena! francez
entendem fazer lima distinccão; isto é, se o funccionario obrou ou
não COlO fraude; e se. pela affirmativa. não ha sómp.nte infracção material, ha um crime moral. abui;:O criminal da confianca que o poder
soeial nelle depositou.
'
O legislador crilllinal, porém, quiz subtl'ahir os funccional'ios á
tentação perig-osa de servir-o e do seu poder pam a satisfacão de sua
cobiça. Quiz pol-os ao abrigo de suspeitas, que necessariárnente enfl'aq uecerião a sua autol'idads moral.
(,153 d) 2- edição. - O juizes e q uaesq uer empregados da j ustica
nãú podem constituir-se dil'llcta ou indirectamente depositados de
bens ou dinheiro, que tenhão de ser depo itados, ,ob as penlls deste
artigo, que vierãu substituir as dH. orel.liv. 4°, tit. 49, pr.
19u'llmente sa prohibe aos juizes e escrivães em correicão. sob as
penas deste artigo, que comprem, por si uu por outrem', bens de
orphiios ou reccbão e tenhão em seu poder dinheiro ou bens dos
orphão .
Ord. liv. l°, tit. 62, § 3S-tit. 88, § 30- tit. 89, § 8°, reg. n. loi36, de
2 ele outubro de 1851, art. 32, § 6.°
(453 e) 2- edição.- O commandante do destacamento policial. que
I'ecebe punches (capa e não bebida quente de aguardente). para fornecer aus soldados e tenta vendei-os a outl·em. é condemnado nas peua.s
deste art. combinado com o 34-rev. n. 2,397, de 13 de agosto de 1881.
(454.) Autor:

Maximo - perda. do emprego, 4 ll.nnos de prisão simples, e mul·

Art. 147. As mesmas penas se imporão aos que commetterem os crimes referidos no artigo antecedente, nos
casos em que intervierem com o caracter de peritos, avaliadores, partidores ou cORtadores; e bem assim os tutores,
curadores, testamenteiros e depositarias, que delinquirem de qualquer dos sobreditos modos, relativamente ao~
bens dos pupilos, testamentarias e depositas. (455 a 456 d)
ta de 20
da importancia da propriedade, effeito, ou interesse da
negociaç[lO.
Médio - perda do emprego, 2 annos e 1 mez de prisão simples, e
multa de 121/2
da importancia, etc.
Minimo - perda do emprego, 2 mezes de prisão simples, e multa
ue 5
da importancia, etc.
Havendo tentativa ou complicidade :
Maximo - perda do emprego, 2 anDaS e 8 mezes de prisão simples, m!1lta de 13 lf3 "lo ela imp0l'tancia da propriedade, eífeito ou
Interesse da negocIação.
Médio - perda. do emprego, 1 anno, 4 mezes e 20 dias de prisão
simples, e multa ele 81/3"10 ela importancia, etc.
Minimo -perda do emprego, I mez e 10 dias de prisão simples, e
multa de 3 1/3 "lo da im pOI'taDcia, etc.
Havendo complicidade na tentativa:
Mn.ximo - perda do emprego, 1 anno, 9 mezes e 10 dias de prisão
simples. e multa de 8 8/9"10 da importancia da propriedade, effeito ou
interesse da negociação.
Media - perda do emprego, 11 mezes, 3 dias e 1/3 de prisão simples, e multa de 55/9"10 da im portancia, etc.
Minimo - perda do emprego, 26 dias e 2/3 de prisão simples, e
multa de 2 2/9 "lo da importancia, etc.
(455) Consultae a ord. liv. l°, tit, 88, ~ 29 - regulamento de 2 de
outubro d.) 1851, art. 32, § 60 -arts. 118 e 1I9 da lei de 3 de dezembro
de 1841- 209 do regulamento de 31 de janeiro de 1842 - art~. 5°, ~§
lO e 36, do regulamento de 15 de marco dt: 1842 - e art. 74, § 4°, do
codigo do processo. (Nota 453 a.)
•
(456) O calculo das penas do anterior artigo tem neste toda a
applicação.
(4.'56 a) 2a edição.- O herdeiro testamenteiro pó de arrematar os
ben~ do testador, l~vados á praça, sem que isto lhe veele a ord. liv.
l°, tlt. 62, § ,/0, art. :J5 do reg. de 2 de outubro de 1851, e sem mCOl'l'er
na pena cflminal deste artigo. Rev. n. 9,150. de 13 de outubro de 1877.
(O Juizo da la entrancia decidira o contrario, e creio que com acerto, .
até porque a ord. citada na nota só não prohibe as compras feitas em
boa fé a terceiros que al'rematárão os bens.)
Teixeira de Freitas, art. 1,1l7 da Consol., 3- edição, cliz: não podem comprar, nem haver por si ou por interposta pessoa, para si ou
~ara outrem, bens alguns das testamentaria&, ainda que taes bens se
-v-endiio.HnÍlrhal5tá"l,püMical
.
%
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Art. 148. Commercial'em directamente os presidentes,
os commandantes de armas das provincias, os magi~trados
vitalicios, os parochos e todos os officiaes de fazenda dentro do districto em que exercerem suas fUl1cções, emquaesquer effeitos que não sejão producções dos seus proprios
bens. (457 a 459 b)
Ao depois do cad. penal, ainda diz o autor da Cons. não parecer
mais applicavel n pena da perda do valor dos hens em dobro, que aliás
o reg. n. 834, de 2 de outu bro de 1851. art. 35, declara ser resid uo
para a fazenda nacional. Vide o nrt. 549, § 2°, do reg. comm. n. 73'7,
de 25 de novembro de 1850.
(456 b) 2' edição.- Um administrador de capella, que se apropria
das rendas do respectivo patrimonio, não commette o crime deste artigu, porquanto não é empregado publico . .A.c. da relação do Recife
de 31 de agosto de 1880.
O juiz de direito pronunciara no art. 14.6, combinado COIL este.
Nota infra, 495 b.
(4.56 c) 2- edição.- O testamenteiro incurso ne!"te artigo não é
empregado publico, nem lhe pódeser equiparado, por isso nã::> fica
ujeito a proces o de respon abilidade e deve ser processado no juizo
commum. Ac. da reI. do Liio de 5 de novembro de 185".
(456 d) 2- edição.- Commette crime cammum e não de responsabilidade o curador qUEl deixa de entregar os ben do seu curatellado.
Ac. da relação do Rio n. 1.39,1,. de 1 de etembro de 1882.
(457) Declara. o aYi o da fazenda n. 217, de 11 de maio de 18-10, que
os collectores não fio comprebentlidos na classe de officiaes de ffl.zend.a. e por i ~o não suje!tos á disposição deste artigo; e sim na do
art. 136 deste mesmo codlga.
(4- ) O art. 2° do codigo commercial diz:
1." Os pre. identes e o commnndnntes de arlUas das provincia
O maO'istrados vitnlicio., os jlllze municipae. e os de orphlios e
úffkiaes de fazenda, dentro do districtos em que exercerem as suas
funecõc ..
;Z.o Os officiaes militares de primeira linha de mar e terra, salvo
se fôrem reformados, e os dos corpns poli ines.
3.° As corporações de mão-morta, os clerlgo e os regulares.
4.° Os fallirlos, emquanto não forem legalmente rehabilitados.
Art. 3.° Na prohibição do artigo antecedentr. nITo e comprehende a faculdade de du dinheiro ajuro ou a premio, comtllnto qlle as
pe~sons neJle mencionndas não fação do exercício desta faculdade
profissão habitual de commercio; nem a de !';cr accioni!'itlt em qualquer compnnhia mercant.il, uma vez que não tomem part~ na gerencia admiui!'itrutiva da mesma companhia.
Como I"e vê no l1.l't. 2" do cotlig-o commel'cial. se reproduzio e nmpliou a prohibição contida no artigo acima de!"te codigo, sem fnlminar pena. aos novos iuterdictos.
(459) O reg. n. 2,647, de 18 de setembro <ie 1860,no art. J5, §§ 4°
Q ,
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e 5·, estatue que: os empregados de alfandegas e mesas de rendas
não podem com merciar, mesmo por pes.oas de sua familias, que
lhes sejão sujcitas ; podem, porém, ser accionistas de snciedade. :\110nymas e socios commanditario;; em sociedades em comm.amdila.
(Cornbinae a disposicões do cúdig-o comruercia.l com /lS leis rIe
20 de ago~ to de 1'120 e 'i7 de março de 1721, e ai vará cle 5 de janei 1'0
de 1757; ord. liv. 4°, tit. 16; leis de 9 de setembro de 1769, § 10, e de
7 de julho de 1"7'18.)
Se são nullos ou \·alidos os actos dos qne se entregão ao commercio. sem o dever, pela prohibieão da lei, é uma questão não resol
vida em these, opinando uns' e;;criptores pela afilrmativa, e outros
pela negativa.
(459 a) 28 edição.:- E' claro o fim detta prollibição, no intuit" de
prevenir o abuso qu'~ o funecionario poderia fazer ue sua autoridade,
pondo-a ao servlco de seus interes,es pnrticulare .
A lei quiz subtrahir o funceionario á. tentação de servir-se cio seu
poder para a satisfação cio seu in tere. se pa rticular; querendo mais
pôr O funccionario ao abrigo de ~uspeitas que necessariamente enfraq uecem a sna força moral.
(459 b) 2· edição. - Os emprega.clos publicos (diz o RI'. Teixeira cle
Frei.tas, ConsolidaçãO), otílciaes m iIi tares, corporações de mão-morta,
clel'lgos, regulares e os fallidos, emquanto não fôrem 1eglllrn~mte rtlhabilitado!:l. não podem fazer contractos nos casos que declarão este
artigo e os arts. 2" e 3° cio cod. comm.
Antigamente região a ord. liv. 4°, til. 15 e tit. 16, e o dec. de 18 de
abril de 1709. que, permittião com merciar aos governadores da conquistas. Lei de 29 de agosto de 1'120 e alv. de 27 de março de 1721.
O primeiro elemento dos contractos é a capllcidade das pa.rtes
contractuntes e a regra do art. ]:>9, n. I, do llod. comm. é applicavel
em materia civil.
As pe;;soas desiO'naclas neste artig-o e 2° do cod. comm. têm, ell1 gend, capacidade para contractar. mas não a têm para serem commerciantes ou para fazerem contractos commerciaes. que não os cio art.
3° do cod. comlll.
Os Rrt.. 2" e 3° do cod. do comm. repetem, com addição, o que e"tá.
no art. 141 acima. e sua redacção t.em occasionado e póde occasionar
uma fal a inteJligencia.
.
O art. 147 (acima) prohilJio commerciar ás pe~soas que designa:
IstO é, dcclarllU!t inc:lpacidarle dessa pes ·oas pnm fazer contractos
commerciaes-para exercCl' actos de commel·cio. Esta proliibição envolve a de serem commerciantes, porque pessoas que não podem exercer actos de commcrcio, está claro qne não podem fazer exercicio
habitual desses actos. Ser comlllerciante não é exercer accidt:ntll.lmente acto. de commel'cio, mas exercel·os habitualmente. fazl1r de
taes actos modo de vida ou profissao. Ao eor.trario, a prohibição de
ser comlnerciante não induz a de exercer accidentalmente actos
de eornmercio.
Ora" o fim principal rio art. 2·' do COl\. do comm. foi declarar as
incapacidades para profissão de commercinnte. mas amalgll.mou essas
incap:tcidarles especiaes com as do art. 147 do eodigo criminal, relativas ao exerci cio aceidental ele acto~ de commercio. O art. l° do cod.
do comm. quiz dizer-podem ser commcrciantes no Brazil, e o art. 2°
-nio podem ser commercianteB.
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Penas-de suspensão do emprego por um a trez annos,
e de multa corre 'pondente á metade do tempo, (460)
Sel'ú, porém, permittido a todos os mencionados:dar [dinheiro a juros e tel' parte por meio de acções nos bancos
e companhias publicas, uma vez que não exel'ção nellas
funcções de direútol', administrador ou agente, debaixo
de qualquer titulo qne seja.
Art. 149. Constituir-se devedor de algum ofEcial ou
empregado seu su':>alterno ou dal-o por seu fiador, ou contrahir com elle alguma outra obrigação pecuniaria.
Deveria tel··se reservauo para o art. 3° as incapacidMdes para
excrcer actos de commercio em accôrdo com o art. 14'1, acima. Acto
de commeJ'cio é lodo aq uelle q ue se faz para lucnl r, por mero espi l'Íto de especulação, e ning-uem dirá que taes actos não posSl\O ser
ac-:identalmcnte exercido' pela pes~oas designadlls no art. 2° do codigo commerciaJ.
Actos de commercio lia os mesmos actos d,t vida civil, contractos commerciaes são, em muitos caso, os proprios contractos do
direito civil, só com a differença de serem feitos no iutuito ue lucrar.
Esse art. 2° do cad, commercial falseou o art. 147 (acima). por
q'le supprimio as palavra -em quae quer eft'eitos Que não slljão
producções dos seus proprios ben.. -E porque fal eou'?
Porque o seu fim era outro e foi designar quaes as pessoas incapazes de ser comlJlerciantes-de exercer a profi 'são habitual uo commereio.
A respeito cios incapazes do art. l°, ns. 2, 3 e 4, O pensamento
era in verso ao do art, 2. 0
Alli, são pessoas incapazes, qu~ declara capazes de ser comlTIerciantes. Aqui, são pessoas capazes, quc declam incapazes de er commerciantes.
Quanto ao exercicio accidenlaI de acto, do cOlTImercio, nada ~c
tinha a declarar no art. l°, n', 2, 3 e 4, pela sim pIe. razão de que
não é capaz para exerceI-os q uelTI Hão teul capacidade pal'a os aCI·OS
da vida civil elTI geral.
(460) Autor:
Maximo- suspensão do emprego por 3 anno, , e muIt.a correspondente <Í, metade do tempo.
l\lédio - uspensão do emprego por 2 annos, e multa, etc.
Minimo - suspensão do empl'c~o por 1 anno, e multa, etc.
Havendo tentativa:
Maximo - snspensão uo emprego por 2 anno , e multa C01'l'esponden te á metade do tem po.
Médio - suspensiio do emprego por 1 anno e 4 mezes, e multa, etc.
Minimo - suspensão do emprego por 8 mezes, u multa, etc.
Não ha complicidade neste crime, seO'undo os termos por que
está concebido o artigo.
o
.
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Penas-de suspensão do emprego por trez a nove mezes,
e de multa de cinco a vinte por cento da quantia da
divida, fiança ou obt'igação. (461)
Art. 150. Solicitar ou seduzir mulher que pel'ante o empregado litigue ou esteja culpada ou accusada, requeira
ou tenha alguma dependencia. (462 a 462 b)
(461) Autor:
Maximo - Suspensão do emprego por 9 mezes, e multa de 20"10
da quantia da divida, fiança ou obrigação.
Médio - suspensão do emprego por 6 mezes, e multa de 121/2 "lo
da quantia, etc. .
Minimo - suspensão do emprego por 3 mezes, e multa de 5"10 da
quantia, etc.
Havendo tentativa:
Maximo - suspensão do emprego por 6 mezes, e multa de 13
1/3 "lo da quantia da divida, fian«a, ou obrigação.
Médio - suspensão do emprego por 4 mezes, e multa de 81/3 "/0 da
quantIa, etc.
Minimo - Suspensão do em prego por 2 mezes, e multa de 31/3"10
da quantia, etc.
Não ha complicidade neste crime.
(4.62) O casamento isenta de toda a pena.lidade O empregado publico, que commette os deIictos deste a.rtigo e do seguinte, ou sómente
isenta das mais pena em que ti ver incol'l'ido ?
Parece incontestavel que este artigo e o seguinte, nas palavrasalém da.fi mais em que tiver incorrido -com prehendem os crimes dos
nrts. 219 0.228.
E assim, parece que o casamento não póde isenta.r o empregado
publico das penas q ue o coeligo impõe, não ao crime particular mas
no de responsabilidade ou abuso elo poder.
E' como opina o conselheiro Liberato Ba1'l'oso, e aCertadamente,
em suas Questões de direito penal.
(4G2 a) 2" edição.- E' analogo ao art. 333 do coeligo penal francez o 50 ela lei de 15 de junho de 1846, e incorre elD uma. punição mais
severa o funcciona1'Ío publico que se torna culpado de um attentaelo ao pudor, porque, como diz Berlier, Exposição de motivos, os
funccionarios publicos devem aos outros cidadãos O exemplo de
uma conducta pura e sem mancha.
Porém não é senão o abuso elo poder de que são investidos os
funccionarios, que dá ao seu crime um ca,acter mais grave.
Quando, no entretanto, este caracter não póde exercer nenhuma influencia. quando não póde ser considerado como meio ele
facilitar a execução do crime, o.funccionario cul pado não merece uma
puniçãO mais severa dp que um simples particular, e assim opinão
Haus-Chaveau et HelIe.
(462 b) 2- edição.- A.inda verificada a seducção pelo juiz de direito de mulher escrava, sua jurisdiccionada, não é passiveI das penas do art.150 do cad. crim., nos casos de-arbitrlnllentoa requeri-

.... . ...
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Penas - de suspensão do emprego por quatro a dezeseis
mezes, além das outras em que tiver incorl'icl0. \4(3)
Se o que commetter este crime fÔl' juiz de facto.
Penas - de prisão por dois mezes, além das mais em
que incort'rer. (464)
Art. 151. Se o crime declarado no artigo antecedente
fôr commettido por carcel'eiro, guarda ou outro empregado da cadêa, casa de reclusão ou de outro estabelecimento
semelhante, com mulhel' que esteja presa ou depositada.
debaixo de sua custodia ou vigilancia, ou com mulher,
filha. ou irmã de pessoa que esteja nessas circumstancias.
Penas - de pel'da do emprego e prisão pOl' quatro a dezeseis mezes, além das outras em que tiver incol'l'ido. (465)
Art. 1.52. Quando do excesso ou abuso resultar pl'ej uizo
aos intel'esses nacionaes.
Penas - de multa. de cinco a vinte pOl' cento do prejuizo causado, além das outras cm que tiver incol'l'ido. (466)
mento do collectol', por força. do regulamento de 13 de novembro de
1 72 e lei de 28 de setem bro d 18'1l. em (I ue se não dá dependencia
algllma da mulhel' c crava, e quando o juiz de direito só julga em
segunda in tancia, confirmando ou annulhlndo Ojulgamento.
E o juiz municipal não póde dar deuuucia~ coutra quem quer que
eja, seu, uperior nu não, do termo em q ue exerce j urisdiccão. Ac. da
reI. da FortaJeza, de (1 de fevereiro de 18'77.
•
(463) Autor:
Maxirno - su.. pensão do emprego por 16 mezes, além das outrus
em que tiver in orl'ido.
Médio - suo pensão do emprego por 10 mezes, além. etc.
Minimo - suspen ão do elllprego por 4 meze • além, etc.
(·164) A vista do modo por que se trala da penalidade nesta h.rpothese, não pôde haver gradaçãO quando o crime é praticado pelo
juiz de facto.
(465) Autor:
Maximo - perda do emprego c 16 mezes de pri ão sim pie , além
das outras em que tiver incol'l'ido.
Médio - perda do emprego e 10 mezes de prisão simples. além
das outras. etc.
Mini mo - perda do emprego e 4 mezes de prisão simples. além'
das outras. etc.
(466) Autor:
Maximo - 20
do prejuizo causado, além das outras em que
ti ver incorrido.
.
Médio - 121/2 % do prejuizo causado, além, etc.
%
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Secção VI
FALTA. DE EXECUÇÃO )/0 CUMPRT~ENTO nos DE,EnES

Art. 'J53. Este cl'ilne póde ser commetticlo pOl' ignoranGia, descuido, fl'ouxidão, negligencia OH omis 'ão, c
será punido pela maneira seguinte, (466 a até 466 d)
Minimo - 5 "/0 do prejuizo causado, além, etc.
Havendo tentativa ou complicidade :
Maximo - 13 ]/3
do prejuizo causndo, além, etc.
Médio - 8 1/3 % do prej uizo caus'ldo, além, etc.
Minimo - 3 1/3
du prejuizo causado, além, etc.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 8 8/IJ % tio prej uizo causado, além das outras em que
ti ver incorrido.
Médio - 5 5/9 % do prejuizo causado. além, elc.
Mini mo - 2 2N "/0 do prejuizo causado, além, ctc.
(466 a) 2° edição.~ A ignorancia da lei não vóde apro\'eitar a ninguem, muxime ao em prcgado publico. Ord. li v. 10 , tit. 20, § 2 , e aI vani. de 10 de junho de 175;',
E' de pl'incipio rigoroso, que ningucm possa in\'ocl\1' a ignorancla da lei para ~e desculpai' de um delicto, desde então em virtude do
adagio -- -nel1tfl cellsetltl' ignorare lege,. e ao depois, pela raz[lQ de q ue as
1eil'l penaes fundão-se sobre a equidade naturai, sobre a lDoml uniVerBal, e que cada um é por intuito capaz du di~cernir o bem do mal.
Diz a rev, do supremo tribunal n. 2.27], de 1'7 de fevereiro de
1817, que. em qualquer cI'ime de responsabilidnJe. não póde ser applicada a cil'culllstancia attenuante de falta de viena, conhecimento do
mal e directa iutenç;ão de O l)I'aticar, pois seria o mesmo que ufflrmar
que o empregado publico pócle se ;lproveitaJ' da ignol'<lllcia' contra a
lettra e espirito deste art. 153.
(,too b) 2' eclição.- A ig-nol'ancia ou erro de direito, a ninguem
aproveita em matcria penal: e/"/'o'/' ju.ris noce/.
A boa fé póde aproveitar n. respeito do facto, mas não relativamente aO direito e é a. sim (lue lill1 réo nito poderá ser absolvido
quando alJeÍ:Pl que nãosabin seO facto imputado er;l probibido e PLlnido pela lei. A 19numncia da lei não púdll então isentar das penas que
ella pl'Lmuncia e nem escusar o deI ictu, sendo espc;:cialmen te para
as materia8 criminaes que e~tnbelecell-8e o principio jl'L citado~emo j~ls l:gno/'a'Te censehw.
A apJ.llicação uào é rigorosa c justa senüo nas repressãe. dos delictos, aliás, el'Ía quasi sempre impossivel a punição, u admittir-se 11
iO'norancia de delieto.
o
A boa intencilo, a boa fé, deverão sp,r cliftici1mente admittidas
como meio de desviar a applicaçüo d;l pcna, quando a lei natural, a
l'l~O'ra moral, fOrem violada!'. E lleSte Caso Dlnguem póde allegar a
su~ iO'noranL:Ía, porque se trata de verdades de que é depositaria a
cons;iencia de cada homem, sendo dilficil imaginar uma razão que
possa justificar inteiramente a infracção.
%

%

275
Art. 15!1. Deixar de cumprir ou de fazer cumpl'ir exactamente qualquer lei ou regulamento, dp,ixar de cumprir ou
(4GG c) 2- edição.-- A ignol"nncia dn lci na autoridade não é
admi. ivel. c nem isent:l dJ crimc" alvo se houve equivoco no modo
de interprct,al-a, :\. ndmittir-sc o contrario, e a applic:;.ção pua. o caso
do art. 3° de~te co,li<>o, a autoriL1ade seria empre isenta da culpa,
pocl.:nL1o pmticar todos o' nb~urdo ~em o menor conectivo e com
oJt'ensa do direito, que l11al1d:~ clllllprir a lei severamente, no intnito
da boa ordem, oeial e COlltO gal"antia ao dircito individual.
AqucIle que é reve ido dc caracttJr publico tem dp.veres impol"tnnti imo pl"C umindo-sc scmpre a tendcllcia para O bem. c, quando
aberra. a, ua puniçãO é tauto mais llccessariu. quanto a confiança que
cm si ~e deposita va.
So (l empregado publico pudo;;se sei' e:,cu 'ado pOI" igllorancia, cotiio sel'in. iníquo conLlemnar ao infeJiz; que ig-norn até o principios os
!Uais comesinlio de uma educação. c cujo meio socia.l é VIciado.
ViLle Ga::elaJnridica. I:.:: \'01., pago 2ü3-e \'01. 3°, pa"'.4W.
(·Hi6 d) 2- edil'ão.- 'ito se póde allegar a ig-norancia LIa que a
todo,' se faz publíco (Alv. de la de junho de 1775). nüo relevando eHa
a observacão da lei, porque e5tas são publicas, t:scriptas e diutul"nas. Ord. fiv. 5°, tit. 12, § l°, Coelho da Rocha, § 26, uec. de 9 de setembro de 17-t7.
Mesmo o individuo nào tendo a mais ligeira tintura dos conhecimento" ndcjltiridos nas e, colas, sendo bem rustico, mesmo assim a
ignornLlcia ~Ó apr()veit,a ,'<ludo in\'eflcivel, ou não h:1Vcndo 1\ quem
consultar: lnlellige lamen si lales nc lici non poss,:nl consulere periliores,
nam si e?s conslt/ere possinl, el/wn colIsuluerulI1, non excusanl,ltr. Repert.
das ords. verb.lgnor.)
'm individuo quc ignora a lei deve-sc-lhe imputllr ter desprezado os Incios de /t conbecer, porque seria tomar a lei illusoria, desde
que se deixa :e a c/tda membro da sociedade a faculdade de subtrabirse a ella, alleO'ando ignorallcia; e. em conseq uencia, todos os Jegisladores e tnb.Jecerão uma presumpçilo de direito equivalente a uma certeza - que a lei é conhecida de todo, ao depoi de observadas asfórlIla5 ad mitticla - para a sua pu b!icllÇão.
Haveria menos inconveniente em ligar o cidadão ii uma lei, que
elle nito conhecc. quando fÔl'em tomados t.odos os meio, de pub[j'~ida
do. do que deixar a sociedade sem lei, ou. o q ue é a mesma CtlU 'U. dar
lhe l<li que cada um pude se violar impunemente, soL pretexto de
ignorancia. (Grenie!'.)
E' c ,m grande bom senso. que Domat ,'e ha explicado sobre a
neeossidaLle de que todas as leis sejão conhecidas, para que eUas
obri::iuem.
Todas as regl'as, diz elle. devem sei' ou conhecida" ou de tal modo expostas /lO conhecimento de todo o mundo, que ninguem possa
impunemente trao gredir, sob prr.texto de igoúral-as.
Assim. as j'egras naturfles. sr.ndo verdades il1lll1ULaVeis, cujo conhecill1unt() é e encia.1 li razão, se não pód<l dizeI' que ignorava· as ;
u, pai". tl uallJo as lei" publicaJas, 'e a tem por conhecidas de todo o
mu ndn e ellas obrigão tanto aq uelles que pretendião ignoraI-as, como
a. 05 que as sabem.
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fazer cumprir, logo que lhe seja possivol, uma ordem ou requisição legal de outro empregado. (467 a 471 a)
Penas - de suspensão do emprego por um a nove mczes. (472)
(467) Vide nota 425, art.87 do reg. de 10 de julho de 1850, alli citado; e arts. 58, 88, 90 e 113 do de 26 de dezembro de 1860.
A' vista deste artigo e do 129, ~ (ia, não se deve considcrar subsistente O § 46 da ord. liv. lo, tit. '79,
(Vide 01:' arts. 129, §§ lo e 80 , e notas-o acordão dft relaçiio da corte de 12 de outubro de 1852. como nota ao art. no, e art. 310-tudo
destc codigo-e O ucordão da nota 405.)
(468) Declara o aviso da fazenda n. 209, de 15 de mnio de 1862que nRO incorre em multa e empregado que passar certidão no requerimento não sellado, cm que foi ella pedida.
(469) O aviso da fazenda n. 2;8. de 16 de junho de 1862, declara:
que para O caso lIe. te artigo e do anterior não tem lugar a multa ao
escrivão por ter feito conclusos antes do pagnmento do sello uns
autos de queixa. na fórma do art. 470 do reg. n. 120, de 31 de janeiro de 1842.
(4'10) A relação da côrte. em acordão de 22 de julho de 1867. condemnou neste artigo n um escriv"t"lO, que se recusavn a CUmprll' uma
ordem de seu superior legitimo. que Ochamava para escrever peran
te elIe,'que era supplente de delegado em exercicio.
_
(471) A um cnrcereiro, que confiou o prC'·o a um só guarda c nilo
a dois. CUOlO recommendava o regulamento das pri, ões. tendo o dito
pre80 fugido; ti condemnado o carcerciro no art. 125. 2' 1.I'ypothe e,
deste codigo-n relo ela côrte, em acordão n. 7.55 . ue 25 de abril de
1873. desclassificou para condernnar no médio deste artigo. por ter
infringido o reglllamento das prisões ti signanter o art. 110 do reg.
n. 120, de 31 de janeiro de 184.2.
(471 a) A relação do Maranhão. em acordiio Je 16 de abril dc
18'75, diz: que quando por negligencia, o escrivão retal'Lla a rem-essa
dos autos á secretaria da relacão, deve ser processado pelo crime previsto neste artigo.
•
(4'72) Autor:
~1aximo - suspensão do emprego por 9 mezes.
Médio - suspensão do em prego por 5 meze8.
1I1inimo - suspensão do empl'ego por 1ll1ez.
Havendo tentativa ou compliciclade :
Maximo - suspensão do emprego por 6 mezes.
Médio - suspensão do emprego por 3 mezes e 10 dias.
Minimo - suspensão do emprego por 20 dias.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - suspensão do emprego por 4 mezes.
Médio - suspensão do emprego por 2 mezes, 6 dias ej16 horas.
Minimo - suspensão do emprego por 13 dias e 8 horas.
I
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Art. 155. a mesma pena incorreI'á o que demorar a
execu .ão da ordem ou requisiçãO para representar ácerca
della, salvo nos CélSOS seguintes:
§ 1.0 Quando houver motivo para prudentemente se
duvidar da sua authenticidade.
§ 2.° Quando par'ecer' evidente que fóra obtida ob e subrepticiamente, ou contra a lei .
.' 3: Quando da xe uçào se d0Yão pl'Udeutemente receiar grcn es males que o superior ou requisitante não ti'"es e poJido pI'eveI'.
Ainda que ne.'te, ca;'os podel'ú o executoI' da ordem ou
requisição suspender a sua execução para. l' presentar, não
será comtudo isento da pena, se na repl'esentação não
mostraI' claramento a crtcza ou pondcra~ão dos motivos
cm que se fundura,
Art. ) 56. Deixai' de fazeI' efi'cctivamente respons:1veis
os subaltet'!los que não executarem cumpricla-e promptamente as leis, l'C'gulamento e ordens, ou não procedeI'
immediatamente contra elles em caso de desobediencia ou
omIssão.
Penas - de suspensão do emprego por um a nove
mezes. (473)
rt. 157. Largar, ainda que temporariamente, o exercicio do emprego sem prévia licença do legitimo superior
ou exceder o t mpo ele licenç.a concedida, sem moti vo nrgente e participado. (474 a 480 c)
v173) O calculo das penas acita- e feito á nota anterior.
(474) :->ão applicaveis as pena deste artigo aos ektore' que dei;.;iío
O lugar sem prévia 1iccnca.
(A.v, de 1'7 de novem'bro de I ;n.)
(4'7-) Incorrem ne. te artigo o conegos e outro. empregados das
catlledraes. que são todos empregfldos publicas. quer pago pela
naçtlo ou pela 1'0 pectiva pl·oviIlCifl. para prestarem certos erviços,
quando abandonarew are idencia.
(Aviso n. ~9, de 23 de ago~to cle 184cl .)
(4'16) Foi neste fll'tigo condemnado um profe;osol' qll,; havia abandonado a Slla aula.
Declara o a viso n. 546, de 21 de dezem bl'o de 18ô3. que. pelo abandono de um alticio de justica. deve-tie pro 'coler coutru O tierventuul'lO
vitalicio. nos termos deste artigo. para. fiO depois da sentença, resolVer o ~onrno imperial sobre ser o caso de dtlclarar-se vago o officio.
.
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(477) O aviso do imperio de 3 de julho de 1866, n. 2-16, diz: que os
reverendos bispos não podem deixar as rcspectivas dioceses sem pré... ia licença do governo imperial.
(478) O simples pedido de demi 's50 não ~ moti\'o legitimo para
que um juiz deixe o exerci cio de. eu cargo.
(Aviso ele G ele fevereiro ele lSlm.)
Não vem na collccção.
(4:79) Declara o avi ..o elo imperio n. 351, dtl 4. de ::l~0 to de 1 'UO,
q ue os parochos süo eIll preg'ados [lU bl icos, e, co mo taes. suj e itos á disposiÇãO deste artigo, c por isso não podcm auscntar-se ue suas pnrochias sel:lI1?ença uo poJer civil. fLlúlI1 elfL que de\'clIl tel' d:L :1utoridade eccle lastiCa; como c"tá estatuido CID vari:ls,deci úe:;; do governo. e
entre outras no' :1.\ s. ns. 59. de 23 dc a"'osto ele 1 a3; n. 30, de 1 de
abril de 18-1-1; de 17 de janeiro ue 18.')1. ~o addi tamento; n. 415, de 23
rle dezltlllbro de 1 59; e 11. 30i), dc 21 de agosto ue 1 62.
. Já em doutrina aceita c co;~sag'rada. que a residencia elos parochos.
Riem dc .. er pre:cript,a pelo Concilio Tricientino, Se .23, cap. lu, de Teformat .. - entre nó .. , é determinada tambem por lei civil. aSf'im como
a residencia de qualquer beneficiado; pois elles silo considerado~ (~I11
pregados publicos, em vista uo art. 102, ~ 2°, da Constituição; 10, §7°,
do acto addicional, c fwiso ele '1 de junho de 1832.
(480) Os paroehos são pa,;.. iveis das penas deste artigo, 13e, sem licença. da autoridade competentc, :lU 'cntão se rle suas p:lrochia!'.
(Vide UUla contlemnaeão neste sent.ido na revi:;ta o Direito, de 18i3,
n.7, pago 336.)
•
U acoruão da relacão da côrte n. -1,191, de 21 de abril de 181-1, diz:
J?ão ser pa... ivel da. !)enas rlestc artigo o vigario que ftu..enta- e da
treguezia. COID licença rio prelado; ú erve de prova da licença o ato
testado fornecido pelo v igario geral pa m eHe receber a congrun li li'
rante o tempo r1:l :luseneia.
(Rcvistn o Direilo - asnsto de 187·1. png. icll.)
(4.80:1.) 2- edição.- O empregado publico não póde largar, nimia
que temporariamentc, sem 1iceJJ(;;a , o iuo'ar qlle exerce.
Nem exceder elo tempo da licenç:'l sem motivo urgente e participaelo.
Nem abandonar o empr8go, para cxercer outro.
Decisão na Gazela hl1'idica, 11 vol.. pago 365, condernnanuo ao
empregado neste artiro pelos factos acima e pecificados, !>. confirmada vela relacão do Maranhãu, não tendo o réo obtido o perdão, que
impetrara.
•
(rO b) 2- eclicão.- O facto de estar o funccionario publico occulto. pam evitar ~el~ preso por cri me que com metteu. nãô isenta de sei'
processado e condemnadu por abandono do emprego-rev. n. 2,305,
de 23 de março de 1878.
(48U c) 2s edicão.- Não póde ser condemnado pOl' crime de abandono do emprego· o empregado publico que, estando no gozo de uma
licen\ia em prazo. não se prova ter tido conhecimento ele urna por·
taria posterior, mU1'canclo-lhe prazo para entrar no exercicio do cargo.-Ac. da reI. da llahia de 5 de dezembro de 1879.
(480 d) 2' edição.- O avo de 13 de janeiro de 1881 manda proces

279
Penas - de suspensão do emprego por um a trez anuas
e de multa correspondente á metade do tempo. (481)
Art. 158. ão mprcgal' para a prisão ou castigo dos
malfeitores ou l'éo de ct'itn e, publicos que existil'em nos
lugares de sua. jmisdicçãO os meios que estiverem ao seu
alcance.
Penas- de suspensão do emprego por um a tl'ez mezes,
e de multa correspondente á terça parte do tempo. (482)
Al't. 159. Negar ou demorai' a administração da justiça
que coubet· cm .'uas attl'ibuiçães, ou qualquer auxilio flue
legalmente se lhe peça ou a causa publica exija. (483 a483b)
Penas - de suspensão do emprego por quinze dia~ a
sal' por abandono do emprego o juiz rle direito. que núo entrar logo
no exercicio do seu cargo. depoi de deixar O da relação; lenmdo-se,
porém. em conta, O prazo inuispell avel para u viagem.
(480 e) 2- ediçi'.o.- O promotor publico não commette crime
quando deixa o exercicio do seL~ emprego, se 111 pl'évia licença do .. uperior legi timo. mas por motivo urgente e [lartici ~ado. -Ac. da reI.
de Belém de 8 de abril dB 1 ,"4..
(481) Autor:
Iaximo - , uspensão do em prego por 3 annos, e multa correspondtmte ti. metade do tempo.
~Iédio lI.·peu 'uo do emprego pOl' 2 annos. e multa. etc.
:Jilllimo - suspen fio do empreg-o por 1 :luno, c multa, etc.
('182) Autor:
::IIaximo - u. pen ão do emprego por 3 mezcs, e multa correspondente ii. terça parte do tcmpo.
Médio - suspensão do emprego pOL' 2 mezes, e multa, etc.
i'.Iinimo - uspenStlO do cmprego por 1 mez.~le multa. etc.
(·lv3) A relaçllo da côrte, em ac. de 29 rle novernbl'O de 1872, e a revista do >;upl'enw tribunal n. 2.133, de 12 de julho de 1 'i3. confirmLi.rão a. entença do juiz de direito da Bagag m. que havia condemnado
no médio de te artigo o no do 18~ 11 .u~.iLliz Illunicipal supplente. que
haVIa. demol'llt\? pnl:a com cllrto m.<!lnduo li ;hllJlllJl",traçlio da justiça,
mandal1do-o alcm dl!õto prcn.der, forll dos ~.asos per1:!1ittiuos por lei.
conSiderando-o deposltarJOJudlclal, quenaoel'a, e.lJll imples procurador ue uma ermiu3.
(483 a) 2- edição.- Incorre na. penas de. te artigo O juiz de direito
que, em gni.o de recu 1', o. con heco de um despacho que P' oferira COIDO
juiz municipal. ( c. da relação do Rio, de 10 de outubro de 1 'i9.)
(483 b) 2' edição.- Autoridade policial que c!el1Jora inquerito além
do prazo legal incorre nas penas deste artigo e seguinte, e pôde. er
processada por queixa do indiCiado criminoso.
.
(A.c. da relagão do Rio n. 1,023, de 12 de outubro de 1880.)
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trez mezes, e de multa correspondente á terça parte do
tempo (484)
.
Art. 160. Julgar ou proceder' contra. a lei expressa.
(485 a 486 b)
Penas-de suspensão do emprego por um a trez annos.
(487)
~, Art. 161. Se pelo julgamento em processo criminal impuzer ao réo maior pena do que a expressa na lei.
~.Penas-de perda do emprego, e de prisão pOl' um a seis
annos. (488)
.
(484) Autor:
l\laximo - suspen. fio elo emprego por 3 rneze. ,IJ multa correspondente á terça parte cio tempo.
Médio - suspensão do emprego por 1 mez, 22 uias e 1/2. e multa, e~c.
l\linimo - suspensão do emprego por 15 dias. e multa, etc.
(485) O supremo tribunal. em revista n. 1,656, de 26 de setembro
de 1860, negfl.ndo revi ta. confirmou o acordão da relação tIa Rlhia.
que absolveu a certo individuo condemmtdo pelo juiz de direito em
pelda do emprego e em prisi"o por crime de responsabilidade. por ter
deixado perder uns autos que lhe fôrão confiados, como advogado,
sendo assim considerado empregado publico.
(486) Os advogndos que aconselhão contra as Ordenacães e dil'eito
expresso, exercendo uma ind ustria privada, não podem ·ser con ldcrados empregados publico e nem como Laes sujeitos a proce so de
responsabilidade.
(Aviso n. 418, de 29 de setembro de 1860.)
Neste sentido o juiz de direito intel'ino de Nictheroy decidia em
sentença de 12 de junho de 1863.
O acordão da relação ua côrte de 26 de junho de 1863 decidia
ainda no sentido do aviso acima.
(Vide o art. ISO deste codigo e nota 559.)
(486 a) Incorre no crime deste artigo O juiz que manda recolher li
prisão O réo, qlle e"tuva atiançauo. visto como a fiança deve prevalecer, em virtude da appcJla~ão mterpo. ta da sentença condel11natol'ia,
em crime afianc:wel.
(Acordão d-a relação de S Paulo n. no. de 20 de agosto de 1885.)
(486 b) 2' edição.- Juiz que concede supplemento de idade a 01'pIlão que não tem 18 annos, commctte o crime previsto neste artigo.
Ac. da Te1:lcão da Fortaleza de 18 ue abril de 18/4.
Notas 405 a, e a anterior.)
(,18/) Autor:
lIIaximo - suspensão do emprego por 3 annus.
Médio - suspensão do emprego pai' 2 annos.
Minimo - suspensão do emprego por 1 ~nno,
(488) Autor:
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Art. 162. Infringir as leis que regulão a ordem do
processo, dando causa a que sej'a reformado. (489)
Penas-de fazer a refol'ma á sua custa, e de multa igual
á despeza que nella se fizer.
Al't. 163. Julgarem os juizes de direito ou os de f':lcto
causas em que a lei os tenha declarado suspeitos, ou em
que as partes os hajão legitimamente recusado ou dado
por suspeitos, (490 a 490 b)
Maximo - perda do emprego. e 6 annos de prisão simples.
Médio - perda do emprego. e 3 annos e 1/2 de prisão simples.
Minimo - perda do emprego. e 1 anno de prisão simples.
(489) E' uma má fé de difficilima prova, tanto que não me occorre
ca o semelhante na pratica.
(490) Foi condemnado ne_te artigo um juiz municipal, que havia.
dado licença a uma orphã para ca ar com I1Ill homem que morava em
sua casa, ou era commensal della.
Appellou para a relação, e esta. em acordiío de 27 de fevel'eiro de
1866, ab.oh'eu-o, fundada em que nem sempre o facto de assentar-se
um homem em mesa de outrem para jantar é prova de H.misade
intima (t:xpressão da lei, llrt. 61 do Codigo do processo), e que só á
propria pe oa que presta a outrem t:les officios é dado aquilatar
até que ponto cheira II ua ::tl'feição para. con tituir-. e em ami;;ade intima. e as. im é direito exclu ivo do juiz declarar-se ou não suspeito
ne. ta h:ypothese; e tanto a sim é. q ue a lei o mandlL jurar, por ser
acto de consciencia pl'opria. a menos que nno provem, como de facto
,e não prov:Ju, reciproco, favores capazes de tolher a acção de um
e outro e ouvinuo as pessoas que clevião velar sobre a sorte da orphã.
para, no prazo de trez dias, dizerem a razão de sua repugnancia, cuja pessoa\; nada oppuzerão, tan to que não recorrerão, aggravandó,
parn. o tribunal da. relaçflo nos termos do as. ento de 10 de junho de
1'777, mandando executar pelo reg. de ]5 de março de 1842, no art.
15, § 12, e ensina Pereira e 'ouza eUI. ua nota I,O:3J-.
(.Jo90 a) 2- edição.- O juiz suo peito não póde julgar a causa, e
fundr.-se na razão de pejo, presumido pela lei. Avs. de 28 de marco de
•
] 38 e 29 de setem bro dtJ 1845.
O arts. 61 e 2'7'7 do cad. do proc. crim. e com as mais notas, dão
muitos caso de suspensão,
Os arts. 135 a 14\:) do dec. ele 2 de maio de ]84'/ cogitlio de
antros.
Os juizes podem ser dados de suspeitos, sendo: inimigos cap itaes-amigos intimas-parentes sangt;ineos ou afins até 02' gráo de
alguma dus partes, por direito canonico-sens amos, senhores, tutores e curadores-contenelol'e em demanda com alguma das partes
-interessadas particularmente na decisãO da causa. Estes 6 casos
são os consignado no a rt. 61 do cad. do pl'oc......, 2,1,'/ do reg. n, ]20, de
31 de janeiro de 1842-;ll'tS. 35 e 3ti do dec. de :2 de maio de 1814 - e
ord. liv. 3", tit. 58, § 9,'
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o juiz deve dar-se de suspeito, verificAdos alguns desses casos,
embora nào o faça II parte, e. se assim nua faz, fica. sujeito fÍ acção criminal. se~undo este art. 6t do cod. do proc.-e o 137 do dec. de 2 de
maio de 1874.
O juiz não póde conhecer da causajá julgada pai' pai, filho. irmão
cunhado. dnrante o cunhadio-tio, sobrinho, e nem lhe é permittido
julgar conjunctllmente com o juiz nesses grãos de parentesco. Dec, de
~l de julho de 16\18-al v. de 21 de ligo to de 17-1D-art. 271 do cod. do
proc, crim-a\'. de 2\) rle setembro de lSl::-llv. de 26 de abril de 184\)
-avo de 16 rle outubro de 1857, os de 20 de setembro de 1860-e 13
de agosto de 1862.
Ha suspeição do juiz.. quando o advogado da parte está. para
com elle dentro dos graos de parente,sco em que da-. e a suspeição
para com a mesma' parte. Ord. Ilv. l°, tlt. 48, § 29. e avo de 7 de novembro de 186L
Não se porá suspeição ao j ury, e com prehende-se o perigo a que
daria lugar uma tal conce~são, mas os jUl'ade:s se darüo de suspeito~
pelos motivos que fieão ditlJS á respeito dos demais juizes. Art. 330
do cad. do proc. Ao juiz de direito no jurJ' compete decidir ;::8 a
ca usa allegada pelo jurado para julgar-se uspei to de ve o u não ser
attendida, por'1 ue a <:lHe com pete decidi r as q u8stões de di reito, cnmprindo aus jurudos obedecer, c é do avo de 26 de fevereiro de 1 36.
A respeito de ta e, pecie, e quantQ aes jurados. vide os arts. 2'i7
do cad. do proc.-81 da lei de 3 de dezembro de 1841,457 e 463 do
reg. n. 120-e avo de 20 de abI'il de l8i3.
Osjuizes nao podem ser dados de suspeitos na formacão da cul..
pa e no casa de desobediencia. Arts. 6(j do cad. ,lo proc.':"e 24-8 do
reg. n. 120.
O art. 24D do reg. n. 120 ,liz: quando '1ualql~er juiz ou autoridade criminal Se declarar suspeita, u fnrá por escripto. manifestando o motivo, e firmando com jUl'amento; c illlmec!iatarnellte fará
passar o processo a quem competir o seu conhecimento, com citação das partes.
- O decretu de 2 de maio de 187·1, art. 1:'8, ~ 2°, diz: quando o juiz
fÓI' sorteado para jnlgar corno membro ele qualquer tribunal, declarará. verbalmente a sua suspeiçilo, para ser outro sorteado.
Declara o aviso de 23 ele junllO de 1834 que não devem os juizes
darem-se de suspeitos só porq ue as partes o exigem.
O aviso de 28 de março de 18iltl declara qu,) o impe,limento da
suspeição é sámente proprio da pessoa do juiz e não do cargo.
Declarão os avisos de 13 de julho ele 1843, 10 de janeiro de 1845 e
21 de novembro de 1854. que, ell1 materia (}\'iminal, não podem as
partes, por transacção ou accordo, admittir juiz suspeito nu. causa.
O art. 71 do cad. do p~'oc. diz ao ~ 5° : toelo O pl'oce so feito perante juiz que fór julgado suspeito é nuHo, mas póde reproduzir-se
a accão.
Ô § 6° accrescenta: ojuiz, que não se reconheceu suspeito. e depois é por tal julgado, fica. obrigado a sati fnzer :i-parte recusante as
custas do processo.
Quando a parte quer recusar ao juIz deve procedcr elo modo
por que tratão os al'ts. 2bO do reg. n. J20. de 31 de janeiro de 1842-81
do dec. de 25 de novembro de 1850, e 149 do dec. de 2 de maio de 1874.
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Penas - de suspensão por um a trez annos, e multa
correspondente á sexta parte do tempo. (491)
Art. 164. Revelar algum segredo de que esteja instruido em razão de officio. (491 a)
A ser opposta a . uspeicão por procurador, deve a procuração
conter poderes especiae . (t. 39, § 7°, digo de procnr.)
Deve depositar-se uma caução que, para os subdelegados, delega dos e juizes de paz, é de 12$000.
P:lI'a os juizes lOullicipaes e substitutos dA 16$000.
E de 32$000 paraosjuiz sde direito e chefes de policia (arts. 9'1
ria lei de 3 de dezembro de 1841-250 do reg. n. 120, e art. 5", § l°, da
lei de 20 de setembro de 1871. e art. 11.)
Para se oppór suspeição ao desembargador, a caução é de 24$000.
(OrLl. Ii\'. 3", tit. 22. pr.-e al\'. de lti de setembro de HH4)
Con. ultan mai os arL 2:'1 a 2.')5 do reg. n. 12U, 87 a 94 do dec.
de 25 de novembro de 1850, dcc. de 2 de llIfllO de 18'i4, larls. l39 e seguintes. dec. de 23 de novembro de 1 14, ll.rls. l° a 7°, reg'. de 3 de janeiro de 1833. art>:. <!3 e 2-1. lei n. ~,m1:-3, de 20 de setembro de 1871,
arts.7°, 2°, 11, § 2", dee. n. 4,824, arts. 13, § 7°, 14, ~ 2°, c 27, codigo
do processo, arts. 270.2/5 e 284, e avisos de 26 de fevereiro de 1836,
2G de abril ele 1849, e 13 de junho de 1862.
Em muitos destes artigos citados ha notas minhas.
(490 b) 2" edição.- _Tão incorre nas pena ~do art. 163 do codigo
criminal o juiz de direito que julga um recurso sobre nullidade de
qualificação de votantes, identico a outro que, dias antes. eUe pro·
prio interpuzera como cidadilo. InteJligencJ:l da ord. liv. 3°, tit. 24,
prine. Rev. n. 2,291, de 29 de agosto de 187'1.
Em aeordão da relação de Belém de 7 de ag'osto de 1 "2, confirmando ll. sentença de um juiz de direito. se declara que: O crime de
que trata e. te artigo só se realisa quando o juiz julga causas em que
a lei o declara suspeito, ou em que as partes O hajão legitimamente
recu ado ou clado por suspeito.
E a palavra - julgar - usada neste artigo e no sentido juridico,
significa dar, proferir, pronunciar sentença, sentenciar.
('191) Autor:
Maximo - 3 annos de suspensão, e multa correspondente á sexta
parte do tempo.
Medio - 2 annos de suspensão, e multa, etc.
Minimo - 1 anno de suspensão, e multa, etc.
(491 a) 2" edição.- A certeza do crime e a suspeita razoavel de
sna autoria são as condições substanciaes da decisão de pronuncia,
quer nos processos communs, quer nus de responsabilidade.
E delicto de natureza especialíssima. como este, é na vontade do
delinquente e . eus intuitos claramente externodos que está. apropria
essencia tIo facto e con~l'gl.lintemente fi, razão d,l sancção penal correspondellte, e se nos demais cielictos e <J sua parte subjectiva elemento essencial da acção, neste é a subjectividade mais do que elemento preponderante, é a propria vida do delicto-ac. da reI. de
S. Paulo de 5 de novembro de 1880.
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Penas - de suspensão do emprego por dois a dezoito mezes, e de ülulta correspondente á metade do tempo. (492)
Art. 165. Se a revelação fàr de segl'edo que interesse á
independencia e integridade da nação, em algum; dos casos
especificados no titulo primeiro, capitulo primeiro.
Penas - dobradas. (493)

Secçeío TIl
IRREGULáRIDADE DE CONDUCTA.

Art. 166. O empreg:ado publico que fôr convencido de
incontinencia publica e escandalosa, ou de vicio de jogos
prohibidos. ou de embriaguez l'epe/jda, ou de haver- se
com ineptidão notaria ou desidia habitual no desempenho
de suas funcções. (493 a)
Penas-de perda do emprego com inhabilidade pal'a
obter outro. emquanto não-fizer constar a sua completa
emenda. (494)
(492) Autor:
Maximo-suspensão do emprego por 18 mezes, e multa correspondente á metade do tempo.
Médio -10 mezes de suspensão do emprego, e multa, etc.
Minimo - 2 mezes de . uspensão do emprego, e multa, etc.
(493) E' assim tacil o calculo, du plicando as penas da nota anterior.
(493 a) Diz Vivien-qualquer que seja o respeito de nossas leis
para o privilegio da vida privada, aquella dos funccionarios não póde
gozar de uma completa inviolabilidade.
Sua associação ao poder publico estabelece entre elles e elle uma
solidariedade moral, donde resultão os deveres, que se estendem
além do circulo das funcções ....
O bom servico de um' empregado depende, mais do que se imagina. da regularidade da vida privada.
Para fallar dos funccionarios de uma ordem mais elevada, o
professor não mereceria de instruir a mocida.de, se a pervertesse pelo
escandalo dos seus costumes; o magistrado não seria lIJais digno ele
exercer o sacerdocio da justiça, se em suas relacões privadas fô:se
r.onvencido de deslealdade e sem delicadeza, Em •certos casos. a scgurança dos interesses. confiado>; ao funccionario, se liga aos seus
neg-ocios domesticas: e não se poderia dar a direcção dos dinheiros
publicas ao individuo, cuja fortuna estivesse em desordem, e cujas
desJ?ezas excedessem as suas rendas, ou a.o individuo a qnem o amor
do Jogo expuzesse a ruinas.
(494) Vide nota 408.
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CAPITULO II
F A L~IDADE

(494 a)
Art. lG7. Fabrical' qualquer escriptura, papel ou assi(49-1 a) 2" eclicão.- i\o termos das leis romanas, ditas-testamentarias-Nummol'ia- VitelJia-e outras particulares, su pprimir
ou alterar um testamento (ele lego Com. de falsis. d. 1. 12)-abril' o te tamento de um homem vivo (eod. I. l°, § f)0)- fazer um legado em
testamento q ue se redigia (eod. 1. 15) erão fal idades criminosas.
Toda a. uppo ição ou altera.ção contra a boa fé e no intuito ele
prejudicar a outrem, dolo mala (L. fi'. ado lcg. ComeJ. ele falsi ). toda
a upposiÇão de nome, de ~obrenome e de pessoa (L. ]3 ff. id.), toda a
fabricacão de testamento falo, faI. os contrllctos, toda a nssiO'IH],tura
falsa, ou toda a altera<;;ão de um:, peça verdadeira, qucr '1.üstando
algumas linha!:', alguma. ]Hdavras, ou lOCo :no algumas cart:1S par:1
substituir outra, quer mudando de data, ou ajuntando alguma
cousa ao depois da a. sign:lotlll'fl. da parte,:, ao ::tue !:i() tinha escripto
(L.2. ido c in tit.,liv. -1°, tit 1.,.' 17), constltuião o crime de fal idade.
Con 'iderava-se corno uma falsiriade punivel o facto d:tquelles
que vendio'ío a mesma. COUSi1 a duas pessoas ditf<Jrenl,cs, o que hoje ê
consiJ.erado pela j uri. prudencia moderna como e.·tellionato.
A pena de falsificação sob o imperio da lei romana cra a deporta~ão e a confi cação do ben para a pes oas livres e o ultimo supphcJG para O e. cravos.
A supposiçilO de uma cou a falsa, ou :lo suppres ão e alteI'ação de
uma verdadeira, talo elemento fundamental do crime ele flllsidade,
em o que elle niío pOUCl'li. :er concebido.
- 'upponde u intenção c a pu. sibilid:lde dv prejudicar ;1 outrem
não reali ada por um facto material ou iutel1ectual, e nüo tereis
'enão um pen.·amonto culpado, em duvida, lUas que esca.pall.o porlel'
da lei, não podenelo de morlo al.... um oaractel'i ar umn falsidade criminosa. (Dalloz, Repert., palavra (uux, n. 104.)
A intenção fl'audlllenta,;L vont.],dc de prcjudicar, nãu é umncondição menos es. encial do que a ;lltel'ação da verdade, quanto ;lO crime
de falsidade, pOI'que a moralidade de um.], uoção re. ide na voutade. e
. e a vontade e innocente o fact nio pl)r!tma er culpHdo, de modo
que, se II suppressão ou alterução da verdadtl se operou sem intençào
fraud ulenta, não póde haver crime: non nis'i dolo mala {alsum. (L. 16,
cod., ad lego Com. Oe falsis.) E' a doutrina do art. 146 do codigo penal francez.
E' de principio que o crime é mais ainda nn inteDcão do que o
fel: COI11 metter do q ue nos resuI tados á . IIC celer: ír,w." /tal! es evcnln
dwnta,Xltt sed excun-ilio "!toque desideralnl'. (L. 79, d. dc regu]. j u ri .)
Para que haja inteD<;;iio frandulentn H'I ";Jeraçi".o qne constitue
ulI1a fn.lsicfade, UilO basta que se obre, cil'Dt 'monte, tendo a conscioDcia de e COlDl11otter uma. falsidade. ó neee :trio. ainda, que e
t.enha o de. iO'nio de prejudicHI' a uutrem em ;l commettendo. (i'lIer1m, rep., na palavra-{aux.)
O designIO de prejudicar não deve-se apreciar sobre ore. ultado
real e circnmstanclal do faoto, mus sobre a possibilidade eventual do
prejuizo clue o facto poderia produzir; porquanto a alteração da
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gnatura falsa em que não tiver convindo a pessoa a quem
se attl'ibuil', ou de que ella ficar em plena ignol'ancia.
(495 a 505 e)
verdade e a intenção de prejudicar não bastão. como se disse, sendo
necessario que a estas duas ci"cumstnneias se junte, ainda, uma
terceira, a ~aber: a p0~sibilidade de prejudicar a outrem, quer ao
cidadãos, quer ao estado.
Non punitur {aI itas in scriplura. qure nl)n solttm non nowit, sed nec
erat apta '/locere. (L. 6, d. et J. 20, c. ado leg, Corno de fal is.) Dalloz,
Repert-palavra-{allx-n. 147-e pago 531 do vaI. 24.)
Sob o direito romano. bem corno no fl'ancez. a parte que arguia
de falf;jdade uma peça produzida em justiça, tinha a e colha entre
a acqão civil e a acção publica. (L. 13, C. ad legem CO'l'llCliano.)
Dal1t1t.ç licentiam. lüigant'ibtt . s'i apl/de jlld'icem pro{cmtU'r scriptu,ra de
qlta 0/'1'1'11I' (lliqlla displLlclIio. pro/itendi lltrlll/n crim inal-itc?' ,tatuat. q·u,i dubitet de fide instrllment,i experi?'i anciviliter.
]I; podia.-se, ao depois de tel' exercido n. acção civil, reconer á criminal: civiliter actw)1. est, elül7n crim'inaz.iter e.çse npetend'll'ln (lex anicll.
C.) Ql1ando civilis (lctis cl"iminali prre jud'ic'iet, et an l/Iraque ab eodem
exercere possU.
E diz Dalloz, que é ahi evidentem6nte que em França se bebeu a
distincção da. falsidade princi pai e da incidente.
(Nota 332 b.)
(495) O facto de haver o delinquente, por etreito de falsidade,
obtido de outrem parte de sua fortuna, não constitue um novo delicto previsto na !J;ypothese do art. 168.
Para. que pudesse da falsidade resultar outro crime, seria preciso
que a ella. accreseesse outro artificio fraudulento. sem o qual torna·
se inapplicavel a combinação dos arts. 167 e 264, ~ 4.°
(Vide o art. 62 deste codigo, para combinar. e nota 248.)
(496) Desde que algum instrumento não original fór arguido ele
fal. o. e a pa.rte dis er que quer arguir a falsidade pela inspecção do
original; ordena a lei (ord. li v. 3°, tit, 60, ~ 30 j q ue logo se proceda
nesta averiguação, mandando o juiz trazer á sua presença o original.
(Vide o art. 266 do codiu-o do processo criminal, e"os 55 da lei <le
3 de dezembro de 1841, e 360 até 365 do regulamento de 31 ele janeiro de 1842.)
Os condemnados por crime de falsidade não podem ser procuradores em .i uizo.
(Ord. liv. l°, tit. 48, § 25, Consol'idação das Leis Oivis, art. 466, § 3.°)
(497) Para dar· se o crime de falsidade nas hypotlJe, es do art. 167
é illdispellsavel que se verifiquem as circumstancias requeridas em
o dito artigo. isto é, o acto material da aJ teracão ou emenda. do escripto, acompanhado da insciencia ou falta de êon>;entimell to daq uelle a quem elIe pudessl: prejudicar; não sendo bastante tão :,ómente o
facto da emenda para se dar o crime de falsidade, aliás, em todos os
casos, qualquer emenda sem intenção constituiria um crime, o que é
um absurdo.
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o juiz de direito, pois, é obrigado, e não se póde recusar a formar
um quesito sobre a circumstancia de ter sido a emenda feita com
sciencla ou consentimento da lJarte que se diz prejudicada.
(Acordão na revista n. 1,594. sendo recorrente Antonio Ignacio
Vasques. e recorrida a justiça.)
(498) Para se dever considerar f,llso ou falsi ficallo um docu menta, segundo este artigo, não é mister que todo elle se ache coutrafeito. bllstando que em parte o esteja.
(Aviso da fazenua n. ~20, de 12 de julho de 1862. art. 3.°
(499) O crime de falsidade nunca deixa de ser punido com as penas que propriamente lhe são applicadas. ainda que delIe re, ulte
qualquer ou tro, que é justamente punido, se lhe está impo ·ta maior
pena.
PI'tI'a havel' estellionflto é preciso q ue ii falsidade fl,ccresça outro
Ilrtificio thudulento; pois sendo ella. só por si, pUDida por este art.
101. deixa de ser elemento de outro crime. que se lhe seguia, que
por não ser estelJionato - endo. porém, contra a prupriedade - está
comprehendido nas penas do art. 251 deste codigo. a qual não sendo
maior que a do art. 107, não póde ser flccumulada.
(Revista do. upremo tribunal de 25 de j'Jlho de 18G3, n, l,'i74)
(Nota :332 b.)
(500) Ficão sujeito á multa de 40$000 a 2008000, além da penas
deste artigo e do 16 eguinte:
1.0 Os que falsificnrem o signal e tampado ou fl verba escriptanos
papeis sujeitos a sello. seja u. ando de falso cunho. seja alterando de
qualquer mouo as verbas verdadeiras, seja escrevendo verbas faJsas.
2." O e crivrt() ou outro qualquer emprega.io nas estações do
sello que ante-datal' qualquer verba escripta, com o fim de evitar O
pagamento da revalidação do selIo, ou que alterar qualquer algari.lUa, data ou palavra da form ula da verba, de sorte que não confira
COlll a escripturação di) lino de receita.
(Regulamento n. 6 1, de 10 de julho de 1 50, art. 89.)
A cartas de jogar expostas á venda, encontradas nas mãos dos
particulare.· e nflS ca a de jogo, sem sello ou com sello falsificado,
" erão apprehendida . ficando sujeito.3 os infl'nctol'es :i multa ele
]08000, por cada baralho e a perdimento elos mesmos, além das penas
deste artigo e do 168.
lei tado regulamen to, art. 3.1.)
E-te delicto é caso de denuncia, nos termos uo § 9° do alvará
de 3 de .i un1lo de 180 .
O art. 115, ~~ l° e 2", do reg. n. 2,'113. de 26 de dezembro de 1860.
estabelece a mesma multa do regulamento ele 1850, e nos mesmo
caso.
(Vide o art. 116 deste regulamento de 1860, que diz por quem
deve ser impo. ta a pena admini trativa ou judicialmente.)
O art. 45 e pal'llgraphos do reg. n. 4,505, de 9 de abril de l~O,
aind,l impõe a multa los dois regulamentos anteriores ao ujeito ás
penas deste codigo.
O art. 49 deste ultimo regulamento estabelece O recurso para a
parte prejudicada.
'
(501) O supremo tribunal, em revista n. 1,181, de 9 de março de
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1864, estntue: no jury, o recorrente que havia falsificado uma letra
de 4008000 para 1:4008000, foi condemnado nas pena;; dos crimes de

falsidade e estellionato ; e no tribunal da relação nas penas de estellionato.
.
Tanto na primeira, como nn. segunda instancia. as sentenças fôrão manifestamente nullas, porquanto, na hypothese dos autos, o
recorrente, augmentando o valor da letra, só commetteu o crime de
falsidade, previsto neste artigo.
O artificio fraudulento de que se servio o recorrente na falsificacão da letra foi o elemento constituti vo do cri me de falsidade; e, assim sendo, deixa de existir o crime de e ·tellionato, vi. to que nenhumas outras circumstanciRs ou factos se dão que pos ão dar origem ao dito crime.
A propria falsidade, já punida por si com pena especiaes. não
póde servir de base ou elemento para a existencia do crime de
estellianato. e mister seria que houvessem outros factos, de onde
se pudesse inferir o emprego ele Artificios fraudulentos para se poder
concluir que, além do crimúl de fa!-idade. existe t:lmbem o de est'3llionato, sendo que esses meios fallecem.
A generalidade do art. 26-1, ~ 4°, deste codigo, f<Ó comprehende os
casos qne não estão positivamente previstos no referido codigo e de
fórma algurnn. póde s'er applicavcl aos crimes, que têm uma classiJicação e punição especial.
O acordão revisor da rel:<cão da Bahin. de 5 de novembro de
1864. condemnou ao individuo' da revi,ta acima no maxiI.oo tão sómente deste artigo.
(502) O juiz mllnicip:<l de Itaboraby, fundndo na ord. liv. l°, tit.
48. ~ 25-e assento de 28 de julho ue 167]. não consentio que continuasse a ad VOS·;.II· um procurador de causas, por ter sido condernnado
em crime de falsidade, em bora perdoado pelo podcr moderador.
Havendo reclamação para o govel'l1o, e te decidia, por aviso de
9 dejulho de 18m, que não podia conheceI' de uma que tão que só
póde ser tomada em consideração pelo poder judiciario.
(503) A re]aç30 da côrte. em ac. n. 6,231, ãe 9 de outubro de 1868,
annullou um julgamento, por não ter sido feito o primeiro quesito,
tratando-se do crime ue falsidade, Lle mudo a fazer-se . obre~ahir a
circumstancia de haver o réo exigido o pagaUlento cios titulos que
se diz serem falso. sendo esta circumslancifl da exigencia caracteristica da von tade de effecti vamcnte defraudar a alguem.
(50-1) A revista do supremo tribunal n. 1,933, de 13 de novembro
de 186'7, estatue sobre o modo de propôr os q uesitas de falsidade.
(Vide-a na Gazeta hL/'idica de 18'73, n. 32, pago 253.)
(505j A relaçflo da côrte, em ac. n. 7,601, de 25 de julho de 18'73.
confirmou uma seutença que Ilavia condemnaJo neste artigo a certo tabelJião que registrara uma carta falsa dc liberdade, sabendo
que O era.
Na cidade da Bahill. su. citou-se em juizo uma grave questão
sobre o direito de marca usada pelos negociantes ou fabricantes.
O juiz da l' instancia decidio no sentido de coml11etter o crime
de falSidade aqueJle que indevidamente usara de marca de outro fabric::mte para generos de sua mamlfactul'a.

A I'elllciío uaq uelln prodncia, porém, del'idio não Sler CtlSO prevenido na feA'islaci'io patl'in.
Como sem pr; succedo cm caso somelhante.ll. opinião pl'onunal0u!l} pró e contra. o O caso foi no pnrlamento, onde se di cutio um III~
jecto neste s5ntiJo, e é hoje lei do paiz o decreto cguinte:
DECRETO

N,

2.G82.

DE 2:~ DE

oUTuano

DE

18'75

Regula o direito que tem o fabl'icllnte e o negociante de marcar os
productos de sua manufactura e de seu commel'cio.
Hei por bem sanccionar e mandar que se execute 1\ seguinte resoluçãO d·\ li. ~em1.Jléll. geral:
Art. ).n E' rcc'lllhecido n CLualrJuet' fabricante e negociante o direito de marcar O Pl"Ouucto de slla manufactura c de seu commercio com signlle. que o tornem distinctu dos de qualquer outra pro·
cedencia. A marca poderá con~i. til' no nome do fabricante ou negociante, ob umll fórlTla ui. tinctiva, no da firma ou rnziío social, ou
em q uae quer ou tl'R denominaçõe ,el\) blemas, estampas, seBos, sinetes, carimbos. relevo. in\'olucl'o- d:.: tod:\ a especie, que possi'io distinguir o. producto dll fabrica, ou os objectos do commercio.
Art. 2.· inguoD) podcrá reivinJicar por meio da acção del'lta lei
a propriedade c)\.clllsiva da mal'ca, ;. m que pré\'iamentc te,nlla regi trad) no tribunal ou conservatoria dr) commercio de l';eu domicilio o modelo lia marca. c publicado o registro nos jornaea cm que
se publicarem o actos officillCS.
Art. 3.· Pal'll e te registro do.el'lí o fllbricantc ou SElU lUanda·
tario e pecial apre entar dois exemplares do modelo, dos quaes um
lhe será re tituiuo com a nota do regi tro, e o outro coUado em um
livro pl·oprio. que pam esse fim havel'à no tribunal ou conservatoria
do commol'cio. O modelo COII i tirá IlO (lesenho, gl'avuru. ou imprel'lsos representando a marca ad0l'tada.
AI'L 4.· O registro e fará pOI' orelem da apresentaçiío do:; ex empiare, certific>ln lo (; of1\cial do dia e II hora dl\ n.prcsentacão, e deverá conter:
•
1.0 A data da apresentação do modelo.
2.° O nome do proprictllrio da marca c o do procurador que houver solicitado o r~gi. troo
3.· A profissãO do proprietario, .lU domicilio c o genel'O de in.
du trio. a que a marca f'e II.. tina. Todas e tas declarações crão feita
!lll notlllanca(la nb exemplar restituido ao dono do modelo.
Art. 5."Sem que se faça côn tal' o registro da marca. nenhuma
ac~i'io criminal sel'á propo ta emjuizo contra a usul'paçiío 011 imitação fraudulenta della; salvo ao prejudicados o direito li indemnillllção por acção civil que lhl:'s competir.
Art. ü.o . 'ará punido com prisão simples de um a seis mezes e
multa de 5 0.20 ,,/. do damno causauo 011 q u.e se poderia cau ar:
1.. O q 110 contrafizer CJ ualqlIer marca industrial ou de commereio.
devidamente registrada no tribunal ou conservatoria.do cornmercio.
2,· O que IISlIl' de marcas contl'afeitas.
. 3.· O que dolo. amente applicnr nos proQuctos de sua manufactu·
1'0. ou nos objectos de seu commercio marcas pertencentes a outros.
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.
4.0 O (li ae v.ender ou expu~e.r á venda prol1uctos revestidos Je
marr" ""mtrRfeltns on snbreptlclnmenteobtldn!'. sabendo que o erlío.
_ Art.7.0 Serú puni 10 C)l!1 um fi tre7. lUezes ,le prisüo e multa de 5
-/tooO!o lb llltlllllO cllusado ou que s podel'ia callsar:
].0 O flue, ;;CI11 contl'/lf'l ('lia, imitar do!osall1'Jnt'l mlU' n. ath~ia!'.
(lu modo qlli~ pO.;~:l enganar Ü cOlllpnldor.
2." O quc no lUesmo intuito e nus me. mas c.1ndi9õe u~ar de
marcas imitltrlas.
, Ad. 8.° Os complicas deste~ delictos serno pl:nido. conforme as
regra. do art. 36 do codigo criminal.
Art. g.o .-\.lém rias penas U-l qlle tratão o. artigos antecedcntes.
fica, em todo o caso. gl1rnntido aos prejudicarias o dil'eito á jur-;ta sati"l'nçao de rlR-mno, que será ~ft"JctÍl-o, nos t(~rl!1r). ela bO'isla JIO actual·
mente em vigor.
ArL 10. :\ requerimonto dos me mos pr jndicados lI;io sn dl1ni
d<Jspacho na. alfandega. a pl'Oducto- estrallg' iro. ri ue trOIlx.el'cm marcas de fabl'ic'ls nacion:les imitadas ou contl'l1fuitl1. P 1'11 \rarlll fi ux.i,t.encil'. da fraude Oll \lsurpnçiio, sem que sejão destruida. a. dita. marcas
;i. cu ta du dcspar.hantu. e ainth flue prejndicndo" sujão O!'l illvolucr0l"
ou as mercndoria:;.
A,'t. 11. E' prohlbil',o o confisco do prodllcto. (Jlle cOllti\'ercll1
m:lÍ'cll::s contrafeitas ou imitarhs: tod'lvia, a ,parte le~:lrla podel'lÍ rcqner~r apprelüJIlslio e Jepnsito dos m . mo~ Jll'oducto.· atlÍ O ju!O'amento final da /lCçiiO civil 011 criminal, nlill1 ele S-;l porler I'eglllar o
valol' da inuell1nisar:àO respectiva.
Paragmpho unico, A. de. truição da mal' a., no ca o do nrt. la,
ou llpprehansão e depo, ito d:l~ n1t:re:tr!orias, no ('aRO du, to} nrtiO'o, cependem de decisão_ do tribunal do commercio ou conservntoria.
Art. 12, Quando duas ou mai~ marcas irl'Jntic:1. de indivieluo.
dift'erentes forem levad'ls ao rcg-istL,o do tribun:l1 ou conservHtori:1 do
e'ommercio, prevalecera a marCa fluu tenha pOSS-l mais antiga, Oll,
nenhuma tendo posse, ~r!ue!l:L flue t.iver prilJl'id'Hlo n:1 apre entaçlio
(Art. '1.°/; s::: todns. poreln, 10;'0111 an me, mo telllpo R.prc entad~1 . não
serüo registradàs sdnão depois de alterH.das,
Art. 13. O eft'eito !'gal do regi ·tro uun11'lí por]i) auno., ,.'DelO o
mesmo registro r·:novado, findo esse prazo. ]1arl1 qne a propriedade
exclusiva da. mUI'Cll seja lI\autida nos termos d~;;tlt lei. Na,;; trn.nsmi~
sões das fabl'icl1s, nS.,illl COIIIO na:; alterncõe. sohrcviudl1. á, firmas
sOciaes. se fi l11arca tiver de . ubsi .. til', l''1r-5e-\1<t no rcgi. tI'O are. pectiva averbacão. dando-o e cÓiJin de. ta no f:lbricante, ou T1l.lgociante,
e fazenrlo·se 'publicl') pela illlpren .1.
Art. H. Cubra:'-sJ-lra pelo rrgistro a mesma taxa lDarcnrla plll'll
o registro do:; contracto:; de socieu:vles coml11cl'cines,
Art. 15. Nno se ad mittel11 como fiarCltS ns flu., s~ com põem exr.!usiVamellGe d<:l cifra:; Oll lei Iras. nl.lll1 tal1lbem image1l8 ou repre ClltllçMs de objecto:; rllle podem :;u!"citar eSC:1U 1:110.
Art.lü. I':stlt lei é app!icavel aos e ·trallgJiros ql!e no Drazil têm
e:;tabclecimclItos de inrloi;:;tl'ia e de comll)cl'cio.
.
Art. 1'7. Os cstraug-eil'os ou bl·:lziluiro!'. clljns c!"labc:leci\llenll1s
de industria ali commercio 1'Orcl11 ~ituad s fúm do DI'RZiJ. gOZllrllO
igualmente do beneficio de!'lla I.:i panl (. proc!lIcto' df,stes e~tabcJe
çimentos, se nos pnizes oude cllo:; residem cau\ enções elilllomatio;1S
tiverem couc~dido reciprocidade para as marcas b)''lzilell'as. Neste
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caso o deposito das marca. estran~eiras terá lllgar na secretaria tio
tribunal ,lo commercio do l{'i·') dc Janeiro.
Ar!. 18. IVwogão- e as di. po içõe.. em contrario.
Thomn .Jos,} Coelho de Almeida. do mcu con dho. ministro e
.. e~r<JtaJ'io de estado dos l1o~o~ios ela agricultura, comlllercio e obras
publica" nssim o tenha cllten,lidl.l e faca '~xecutar.
Palllcio do ]tio de: Janeiro, em 23 de outubro de 1813, ;14" da in
el:lpendencia e dI) imperio.
(:)!);):1) 2" edi(·i\o.- O de . n. 6,367, (Ie 8 de novembro de 181ü,
promulga a dechirnçiío entre o 13rnzil e a Belgica para. Il protecção
da,; m:1l'<:a d..: fabri a e commel'cio.
O .IAc. n. G,i5 , el0 18 dó janeiro de 1877, promulga a declaração
eutrú o Brflzil c a . llemanha para a proteccâo das marcas de fabrica
c commercio.
•
O dec. D. U,:23i, de 21 ele junho de I 76, prumulga n. declaracão
enlr'l(J l1.ruzilcaFrança,pam:t prot.e çfío dnsmarC.1S de fabricã. e
C0I11I112rCII).
O deo. n. H,GU3,.-Ie U. de a"osto de 1 7i, promulga fi declaracão
CD! I'e o Bl' .zil e a ltalia, para a protecciio dtls marcas de f3 bricâ e
comlllercio.
•
Legi~hção portugueza . obre as marcas de fIlLric;;, vide a Gu::ola
JuridlCt/, 13 \Cul., pa o ·. 441, e a legi.lacRo sobre o muSIU() :'lssumpto,
vidv julgado na me ma Gct::elct, }.j, vol.: paO'. 372.
(Nota.- 1G2 b-'HO b-410 c.)
(50:- b) 2" edieiío.- SlIbre a intelli"'enein do art. 15 do dec. n.
2.(i,'2, de 2J de ou fu bro (le 1815, declar)ll o n\'iso de 14 de ago to de
] '1:1, . obrlJ outro de II do me~J))o mez e llUIlO, do mini"teri6 da agrirultura, CjlW: não re.. u 1tando e~caDdnlo do emprego de iml1g-ens de
..anlos pant mal' 'as de fahricas, O que está :ldfJptado cm l11uitos e~ta
([CiS civili ,do., e até entre nós, pro(~edeu-se bel11 mand3ndo adlllittir a
regLtl'O uma effigie de. anta como marca da f!lbrica elo mesmo nome.
(30;) c) 2" ediçiio.- O que fal.'itkar por qualquer modo algulII
dc,:;pat:ho ou recncto (pelo te'eg;'apho, c tratll.- e dos empregll.l\os delle)
Oll Ilclle, lIpprimir, troCl1l' ou llllgmen:lr palaV)"lolS que invert:lo o
seu ~cntido .. el':i. l1crnittido lúO'o que fôr de!õcoberto o erif11e e entre·
g'uo á autoridnde eompet.ente para ser l)l·oce.. sado o pl1l1ido com as
1 enas rio. arts. 167 e Iô do cod. crillJ. - nrt.2f'O do dec. 11. 'J-,653.
l\e 2t! de ,lezelll bro de I 70.
Ar!. 1.. 'empi'e lue o eulpndo fór relllettido ao juizo competentu p:lra er proees 'ado, de\·er<l. at'ompall!J;lr o offieio de rell1es~a
UI11 termo, do qual couste (l crime prali/~ado c SUIl 'circuIlH;tancia;:.
E"ttl termo 'el'll a~. ignado pelo director. se o crime fór pra ti··
c~do em q ualq u er e..taçi.o do ln unicipio da côrte, ou pelo engenheiro
d districto, sefôr e.omlllettido cm alguma da. outra e:õta<.iúes e por
dua .. t ··tel11unha,..
O director far;i, nlélll di~to. colJi .. ir tf)r\>lg 3S P:'O\·;I. do crime c
ai' 'n\·ianí. ,i I'e,;püulin\ autoridade, ~elll prejuizo (hl di Iig',)\1 c ias ll'lI~
l::,la ti obrigacllt a fllzer I nrn O clel'eobriulento da verdade.
:)05.1) 2" e(\içilo.-- O pl'opl'idnrio de qnaJrjller mnl'ca I\c\"idaIllUl1te re,;islrada, alem dn >1(;<;:1" crilllinal, póde lJl'olJUI' a iudellllli,.;a,:;âu
contra todo e qualquer individuo que Ilsar de marca identica ou
semelhante.
o
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~-'azer em uma escl'iptul'a ou papel :erdadcil'o lllg'uma
alteraçãO da quall'csulte a do seu sentido. (506,506 a)
'iiO póde o juiz dee1arar que o nlttor é parte ilIegitimll. se o róo
não nllegoll excepçiio alguma contra sua legitimidadc e competencia
pllrn nveriguar sc o registro da marca. da fabrica foi devidamente
rcalislldo.
Rcv. n. 9,515, de 13de de~embro de 1879. (Direito, 21 ,01., pag, HJ3,)
(50::> e) 2" .cdiçã'l. - Mini.:terio doi:' negocio da agriculturn, commcreio e obras publicas. em 29 de ou tn bro de 18'i'i.
JIIm. e EXIll. 81'.- Foi presente fi. Sua Mllgestade o Imperador f~
. representação que a .iuuta cOillmercial de sa cidade. por intermedio
dc seu presidento, dirigio ao goveI'Do imFerial sobre a iotelligeucin.
dos arts.lo c 2° do dec'eto n, 2,682, de·2~ de outubro de 1875, em face
das seguintes questões:
l.' Adquirido. pelo facto do regi tro, direito a lI,Da certa e determinllda m'lrcfi. de productos commerciae ,consistindo apena. em simples denominação, poderá admittir-se a registro outra marca em que.
com distincti, os di1ferente , taea como emblema:;:, figuras ou sinete,
seja empl'cg<lda a mesma denomiuação?
2." lJualquer ponto de semel!~ança deverá impedir o regi tl'O da
marca Ilpre. entada em seg'undo tugar?
. 3.' A marca registrada pl·e.illdica O dircito do nl'gociante 011 fabricante qlle anteriormente della II ava?
Eo me,.mo august;l senhor, tendoouddoo parecer do con Ihei1'0 PI'OCU' :ldor da. cOl'ôa, so1.Jerania e fazenda nacional, manda declarnr a V. Ex•• pam intelliO'encia d'L mencion~da junta:
1.0 Que yersando a jdentid.tde de duas marcas sobrc a d0signaçúo
pl'ineiplll, o que pód'e induzir os compradores em erro, e con·tituir
cOllcurrencÍ;l desleal, nflO deve adll1ittir-se a registro a tlue, nesta. cil'cum"tancias. fór apreseutada em segundo lugal', embora se Jistinga
tia primeira por seu acce_sorios.
Con:seguilltemente:
2.° Que, pI'ohibindo os. ~ l° e 2° do art. 7° do precitado decreto fi.
i mitaçiio dolosa de marcas alheia.. ele morlo CJ 1111 po . li engana r o com
prador. c bcm assim as marca. imitadas, éevideote não e referir a lei
11 qUllf'luer ponto de semelhanca. ma. sómente ao' que poLlem produzi.' confusão e inrluzir em engano o comprador.
3," {Jue, estabelecendo o art: 12 do decreto po. itiva e t()rlUinantemente o principio da antiguidade da. po se. e não da prioridade do
I'.'gistro, corno fundamento da propried~de da marca. é claro que o fact? do registro não d~ troe O direito que a1guOll1 p ssa ter à sua propI·.ledaole. desde flue prove )lf):;:se antl:rior; o que j;i. foi resolvi,lo pe'o
trlhunal Jo commercio d'l cÓI·te, e u. tentado. em !!ráo de r<'cursa, peja
secçáo dos negocios da j ustilja do con. elllo de e~tado.
(506) Ferreira Borges. em seu lJiccional'io cOlltlllercial, diz: que se
comm<lttl'. O dclicto de falsidade. alterltllJo-se um escripto verdadeiro. ajuntando-se-lhas posterinrmente palnvrns ()u clallsulas, ou "upprimind'-Hts; e qU01n tizer fa.lsidaJe, fahricltndo papeis. não tem
perdão, diz o decreto de 16 de julho de 1672. por elIe citado.
A entrelinha sem resaha, como a rasura, tira a fé do instrumento, e o doixa sem força probatoria.
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Suppl'imit' qualquer cscriptura ou papel verdadeil'u.
Usar de eRcl'iptura. ou papel falso ou f<llsificado, como se
fo..: 'e 'crdadcil'o, sabendo que o não é.
Concorrel' pal'u a fal.. iuade, ou como testemuuha, ou por
outro qualquer modo.
Penas - de pl'isãO com b'abalho pOl' c10i . mezes a qUAtro
anuo, , e de multa de cinco a vinte pOl' cento do damno
causado ou qnc se podcl'ia r-au al'. (507-507 a)
Al'L IGS. ~e da falsidade resultar Olltl'O cl'ime a que
esteja impo, ta pena maiol', nella tambem incorrel'á o réo.
(50S) .
(Ol'tl. liv. 3", tit. 6U, S~;3o e 7"; ,'ilvfI, fi cit'lIdaorden:l.ção: PereiTa e 'ouza, Processo civel. nota 47,*.)
(Vid3 art··. 1:31, 35~, ~ 2", do codigo commerciaJ, c HG do reg. I\.
737, de 2.5 de novemuro de 1 50.)
O DI'. TholUaz Alves:em . ua II nnotações a este codigo, d(~ muito
ele envoh-imento á IUflte['Í<t deste artigo e ~eguinte: vide·o no tomo
2", paó" 590 a 622.
(506 fi) O ar~. 47,1 3 pl'l'·te, tio roO'. n. 5,601. ele 25 d~ abril de 1814.,
expedido para a execllciiu do registro civil dos na..cimentlJ.. casa.mentos e obito., diz: •
Incorrem na. penas do rime de fHI idade O que praticarem o;;
ncto e,peciHcado. nos lll't.. 17e 18. qlle silO O. seguintes:
Art. 17. Serão C0n. iderlld:ts não exi. tente, e sem eIl'citos juridicos quae qucr cll1endns' Hlteracõc. po ·tcriorcs, ou não resalvada.
lias termos de te regulamento;" c o:> clDpreO',ldos do registro. que
as ti\'er13m fdto, 11 llrrlO . ujeitos ;~ ['13. pol\'ulJilidade criminul e á
civil, que DO ca o coub 1',
Ar~. I'. A' Ine..:ma re pon abilidad ficariio sujeito os illdh'iduos que, uno .·endo elllpl'egados do regislro, praticarem u .·as alteracõe e emendu .
• (Vide fi 3' J)artc da nota '1 fi e Dota 800 j bp.m como todas as
mui!' corre pon entos ao crime de estel1ionato.
(501) As pCllaliclade e o calculo dellas caIU a multa, ão a me mas do art. 2-57 de te codigo . furto-e a nlle recorrei. quanuo fÓl'
mi ter fazer a applicação.
(501 a) Commette crime d13 falsidade o senbor que l'a ga a carta de
liberdade que palO ou ao sen escravo e concorre para se (azer altel'ar
O nome no lino de notas em que e1la estava rt:gi tr;!du.
(Deeisiio no '70 vaI. do Direito, pago 377, 9° vaI. do Direi/I), P:lg. 1.)
E' elemento do crime de falsidade o prejuizo real ou po,: ivel.
Advogado que altera um documento existente em juizo. sem
prejudicar a terceiro. não incoITe em crime de falsid'hlu. 1ll1lS deve
ser suspenso de suas funcçõe..
.
(Decisão no ~. vaI. do Direito, pago 170,)
(508) Viele algumas das notas do artigo anterior, especialmente

a. 495.

'
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CAPITULO III
I'EIlJLnIO

Al't.

l(H). JUl'Ul' fal~o

(;)O\)-5U~ a)

üm juizo. (510 a ü13)

(:)OD; . eglln~o Chal'cau e Hclie, e Boitart, é indi:pcn.'::ll'el que
para o crime dt:l pcrjurio concorra, como elemento, o prejui:w rcal nu
pc>s iVt:ll; pois ni":o ba ta tflo ólllenle qlle a verdade :uja cunlrnri:JCla
sob jlll"lmento,
(Vide os pl'imeil·o.,. em :lu:l obra ;,oure o Godi!Jn pCl/al (!'auGe::. edi. ção belga, 2" tomo. ns 3,OJ-! a 3,0:)6, pag . 2DO II ;'310. e o i'cgllfldo. LiçDes
de Direilo penal, Uo ec1íção, c1 ]867 j ns. 4.01 a JOD, lJa"!'. 882 n 3·,7.
,'ohre o a. SUl1Jpto, "ide ~lúlénes, lftll1lUl1 idades ?laS leis crimil/ac:<,
IJ:1g's. 47D lt ·188.
Em crhlc de. ta ordem, o dóla é sempre pr,) 'umido: leslll/1I pl'W-

?lltllcndilllll cssc qnod scielller cl IlOn igl/oranler
cli,rcfi'.
.

(al.-tm~

Icslc/IlOllial/1

E dIz um ar,sto do tribuual de Ca:saçãa em Fran ~a dc 3 de janeiro de JSI I: que a inl'en~f\() cl'imino.'a ri essencialmente inherenle
a UIll depoimento fôito, scielltE;rnellte, contra a vertlad:.
O Dr. Silva Costa, em Ulll c;:;tuc1o curioso na Rcvislct Jttridica tle
janeiro c fevereiro de 18(;8, pag;:;. 5 e seguintel', sustenta ser crime o
perjllrio na formação da culpa, indo a:::s:IIl rle encontro á opinião sempr~ fwtOI'isflfla. do ~r .. ienJes da Cunha, em !;uas Obserraçõcs ao codirJ'J
do process'J, cd:~ão do 1852, p:lg's, 11':> a 121.
O DI'. Thomnz Alves dá desenvolvimento souI'e est,) af'sul11pt ,
no 2" tomo de sua.s A IPlolaçõc' cU} codiy() crim inal, pags 023 a 650.
(Vide UO~:L 422 ;'.)
(50D ll, 2' edir,ão.- O" artigos Gl do coJig-o penal fI'lIlH:ez C :e'"llilltos di~põel11 a re 'peito da e peci·), e assim DS art. 21; a 219 do l:otligo
penal belg-a. Este eodigo plllle ainda d3 mult:ta testemunha que, por
fal a dec];trflçiio, depõu, n:ceLendo dinheiro, recompen:'a e promi·~ .. a,
no art. 221.
.
O.~ juri!-con ultus IlilU cOJlsidcrllLlo o crime de rabo te, Lell1unlIo
como Ulll dos mais grave:::, que iJ0i"sr.o Iwrtllrbar;1 pl1Z soci:ll.
Farill<lciu;; nelle vê rellllitlo::: trez CI imei'< tli',.;tincto : conlm
De,);;. cujo nome é perjurado pl)la tesLemunha ; contra o jniz, a fluem
se iJlui\e-e contra. Of' homens, tornaml -os victimf\s de u1l1ainjllsti.:n:

Dele labile (alsi lesli~ crimcn csl. Dco,judici. el itumillibus ablloxius csl, Iri·
plicem que {aci: de{o!"mclalem, perjll!"i,:, illjllSliliw el mendacii.
Diz eHe ma's-Fal-i le~les IlCjl'l'CS swn! /alrollibus.
Juliano Claro, di"l-não haver acção que m'li.: prcjudifllle a cau'~

: (trbilrol' nl/llul/t rsl Gri,llen l,crlli:'iosil/s )'(iptLblicfr.

Clmveau et Helie dizem 'er I1llla a.nna OCClllta em ~'Il:or:'O d;\
<]lIa10 llgente despoja aR I'lt:1S vi tilllft', as de;.:llOnm e af';;ap~illa., seno
tIo que este crime participa eotãQ du !'ouuo, da er.llllUnia e do aSP'I!'-inato. Muitas vuze:;; ni'w tem pO!' :im senão ,:ncoiJrir o crime, f)am
oecultar O culJ..lado á pena, e é a sàciedade inteira que se aC!Ht esada por causa de tão deploravel fraqueza j e assim, o falso testemu-
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Ilho percorre. por assim dizer, todo O circulo da criminalidRde. segundo o fim It que, e propõe. e segundo a nahll'eza do crime que quer
completllr.
A Ici de lIIoysés npplic:l\,ft lIO culpado do testemunil'J falso o.
lui llo TaliilO: A nimolll jlro anima. oC/llulII pl'O De/llo. dt11lcm pro dellle,
/lia 11 /1m pro 11/a IlH. pedem pro pcde c:rigc" (Deu teronomio, 0:1 p, HI. S 21.)
Entre os r011111.110S, clles devião ser precipitados do alto da rocha
Tarpein: iq/li {ulsH1I1 Le ICIIlollium dixeril, saxo lal'peio tlcjicilHr,.
Ao ddpo: se npplicon as penas prevista pela lei rornelin. a deJlort~çi\o, com a C01lti, ca)\O tio bens, se o 'u!pado era de condiçiio
Ih... e. c a morte. se cm e,;cra\'o. E cnpitlll em tod!', os caw"
e o te,tem unho falso em m:1terin criminal aJ'l'nstava es"a me.sma pena con·
tra o li cnsatlo: Lege COl'llelin de "ic{/riislcIlCIII1', qlti (ahl1l1 leslimOllium
dolo ma/o dixel'll q1l0 qui. publicojudicio rei corilo/is c/alll l1arcl ln'. IT.l, d,
ad. leg, Corll, de sicarilS.) No eutre\nnto, li repre são foi deixada ao
arbitrio do jn;z, por cau a do rigor tia peua, damlo-se á. parte JeJ;lI'
dn um:l acçilt) rle c1ailluo e intcre~sc, ]11' sel;;uillC!o Ojuiz nn rrpre1'1'ão
do crime. (Lo i;J c. de leslibus.)
As capitu1:lres rio Carlos·;\Iagno punirlo COir: n perda da 01:\0 •
•'i qlli.~ cOll'r:ielll. (II iI pc/jllfii. perda I /1l(l1l1l11l cml redl1lwl. J<: fUriio·~e mo·
dificando successivaOlcnt.e, até O codigo :IctunJ.
O cf,dig-o pllna! d~ na,\'Íem qunli[iea o fal.'o te,'temunho de Cl1.
1umnÍlt judiciaria, e Ll!stin~ue entre at'lullll, que foi d:ldo com juramento ou não. e ria materln se OCClIpÜO o,; llrt". 268-2)~ a 291
O ('orligo p nal da,; Oua.. - 'icilills,:;e oecupa da n.ateria nos art;:;.

1 i : 193.
O eorli"'o !le. plIn!lol se occupa da especie nO;;3rt' 241 esegllin
teso fazendo a di,.tincçiiO rio perjurio entre delicto gra\'e e menos
"'I'ave.
Dalloz, tr:1tan,lo a respeito do nos.-o cod'go criminal. diz: elIe
nfio canl \11\ , ('não um !1I'til~o, oure o perjurio (169), mrl a slla di, po'ieitO é not:wel. quando trata do flll~o tl'stelllllnho contm o acclls:tdu
\J ~ q udle dndo a ,.eu fa \'01',
. entido natural da. palflvl'as il.dica sufficientemente. diz
Dalloz. que um pcrjurio " tuua deposiçi\o feita em ju ti~a sob n fé
de juramento, selldo reconhecida mentiro a,. O primciro e o pJ illCipai cnl'actcr do perjltrio é qlle pile sejn. contrario á verdaue.

O perjurio parece só exi.lir clualldo versa !:ourc alguma cÍl'cum taucia e, ~encial e não obre as SeCllJlc!<II'ilt do crime. porque,
ne~tc ultimo C:\"O. elle ce~,.a de __ <11' IJl'Pjudi ia I, turn'lndo difficil ft
rlistincção entrc o el'l'O c a Iná fé.
perjurio é applicnvel
E já .Tulio Claro eu il1ava que a pena
quando e altera o faeto principal oua circllll, tancia ubstanciaeti:
QUI.I.lIdo leslis {nhun depoôl/ite circn (alnm ]Jl'illcipale t'tl qll(llilale~ sub lal/liales-, cn lo dê outro 1l10do, quando nflo se alten), 1'IWÜO a ciJ'cumsl:ancia.- accessoria : CCIJ on/rlll iC'irca alia e:'CI,'i'nseca 7lC11/l co caS//lI()11l
Ilicilw' (ulsl/ , (Pratica cl'im., qua', nUIl1. \1.) Jous, e com laro e III nilo.
'scriptol'es são ela mesma opiniftO (} ciizl'm: lIS t, stell1unhas que mildão ou relrnetlío o . cu depoimento Oil1 justiça. ueyom \lI' punidos
como falsllfl. salvo os casUs scgllil1tI~S: 10,:::e fl, variação não ver. a
, obre as circumstancins e.-sencilles-')"; se n primeira declnraçiio foi
feita. por erro.

ue
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Em geral. as testemunha que v8rião e mudiio os seus depoimeutos. ceasão de ser puníveis com n pena de fal.'idade, quando It mudança não versa sobre o facto principal.
llaiardl1s (lId JlIl,in/ll. Clal'utn ~ Fals/lln anllolalitmis. '11/1/11. [iS) cousidera va como essenciaes a circulIlstaneias do I ugar e do tem po.
e .Tousse. ao contrario. como um fac\;o ncces;;ol'io, se as testemunhas
se enganavão sobre o dia em que o cl'ime succedeu.
Dalloz eon idera bem que, a respeito. não se deve esblbelecer
uma regra geral.
dia, o Jug-ar, a natUl'eZIl da armas, podem ser
cirCllmstaneias ftssenciaes, se da prova dessas Cil'Clllllst.ancias decorre
n prova do cl'ime.
As circl1m tancias essenciaE.s ou accessorias podem variar ao
infinito, como os factos e accidentes que rodeião o crime, sando necessa rio dizer, com Cllaveau et Helic, IlS cil'cumstancias es. enciaes
!<ão em geral aqueUas que e t'ILelecem li prova do facto pl'incipaJ e
das circumstancias ag'gravante.~ deste fact9.
Nilo ha. dizem Cha\'ea~1 et Helie. e Dalloz. eguindo a opinirto
de Bourguignon, 'a alteração de uma circumstnncin e.. enciaJ dr.
parte da testemunha que di~farç 10 S()U nome, sua ql1alidaue e parentesc com o accusauo; porquanto essaf; fal"as declarações não
alterão a verdade obre o fundo do processo. sobre os factos fi apreciar, mas sómente soure uma circurnstancia acces,oria. a saber: o
gráo de confiança que pódJ merecer a testemunha.
Pnrn q-ue haja cl'ime d:l perjul'io é lleces~ario uma iutencão culposa, que é essencial, não só li. eXI tencia de um tal crime, ·como a
de qualquer outro.
b- é a regra de Fal'inacius: 111dubio pTIXSILI1Iil117' leslem (U/S/LIJI cle

a

posltisse pol iu' per errorem et 1'gnoranl iam quam dolo.

Baiardus emitte um s~utimento contrario. ma. a opinião de
Farinacius é preferivel, como o dizem Chayeun ct Helie, porque fi
illnocencia, na. duvida, deve-se presumir.
crime de que, e tl'lltn não póde existir senão da pnrte daqnel. bs que têm O caractel' de testem up has, isto é, que depuzerão com
j u ramen t(\.
A succeder que o individuo jure sem o dever. como os mencionados no art, 89 do nOS30 codigo do proc. crim., e inverta a verdade contm o accusado, na opinião de Lagreverenrl, torna-se culpado
de testemunho falso. porque não se pódv adiaI' ull1a escusa na SUll
propria iuramia. sendo que o depoiiÍlllllto introduzio no debate ou
no proces o um elemento de cl)nvicção propl'io a enganaI' aju tiça..
tendo este facto todos os caracteres du perjurio, cuja criminalidadc
se compõe da violação da_fé do jlll'ameuto, da alteração vai untaria
da verdade e da possibilidade de um perjurio; accrescendo que fi
declarações feitas pejos qU:l nfto podem jurar, por causa da incapacidade legal. seja cou hecida da justiça, al'im de q ue os magi trados
lião procedão a respeito delle~, C0ll10 se fõssem testemunhas iuoneas.
I o entanto, se os accusados faz:lm na sua propria causa falsa dJclaração. não podem ser perseguido, cumo culpados de perjurio.
~egundo o principio do direito roman') : nltUlLs in re sua leslis inlelligitll/' (L. 10, digo de leslibus), porque Ilinguelll póde ser testemunha em
SlUl propria Cllu!',a (Chaveau et Helie), Rendo cedo que as testeruu-.
nhas não podem ser OUVidas senão em causa de outros. como da
lei 16, ff, de leslibus, que diz: .Qui (a./sa t'el va,7'ia, tc~li1l1onia d·ixerwlIl ...
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297'plmitur; e nunca na sua propria causa, como da lei 10 C. de testibus:
O,nl1ibllS il1 1'e propria dicendi testúnonni (a.cullafem jU1'a submovertLnt.
O mesmo se dá a respeito de um facto que cri mina a testemunha, como diz Buiardus : testis deponeus (als1ls dé aliquo delicio ínqllo sit
socius criminis, non debet plmi1'e de (also nec aliqlta pama. e Jousse adopta
a mesma opinião: a testemunha que perjura em sua defesa, ou em
uma causa em que interessa, tem escu a e não póde ser punidfl com
a pena de PCl'jul'io, 'endo ,lo ml)SmO pensar Bourguignon, J uri c1ic~ão dos codigos crimiuq.es- Carnot, Codigo penal - Unuter, Direito
cl'iminal-Chaveml et Helie, que dizem: não é para prejudicar, mas
pal'a se defender .. que a testemunha dissimuln o. factos.
A cô~'te de Cas ação em França, por muitas vezes se ha pronunciado no seu tido de que: a antidade do jur.,'lmento não comporta
nenhuma excepção, e que pejo facto de um individuo ter tomado a
Divindade por testemunha de. uns palavra e de seu depOimento.
não póLle er dispen ado. p0r nenlluma considel'llção pe soaI. de satisfazeI' o. dcveres sagrados q ue o.i Ilramen to lhe i lU põe. (Ca sação, 27
de ago to de 182,*-22 de -abril de 1847-23 de dezembro de 18n -22
de mal'ço de 18:-0 e 20 de junho de 1856.)
Dalloz decide- e pela jul'isprudencia da côrte de Cassação. apezar da considel'llção, além de 011 tra , de q ue é rigoroso im pôr a um
individuo o respeito do seu ju.ramento com o perigo de si me. mo,
IllllS se é -éria l)!ita objccção ella deve ava saJIn.r·~e em pre enca da
neccs idade selcia!. que faz um dever superior de conocar· e a s;totidnde do te temunho acima do!> intere. es pessoaes; não se devcndo
esquecer que n prova te.. te1l1unhal é.o elemento o 'dinario e qua i
sempre unico da in trucção criminal; e os julgamentos que decidem
da hon ra, viila e fortu na dos cidadães d"pendem da sinceridade desta prova, e 1\ ju tiça humana não tem acreditado fazer melhor do
• que pôr o te. temunho ob a garantia da me ma Divindade.
A lIdmittir-se li theoria, das reticencias leg:i.cs, sc deveria dar ao
jlliz O meio de niiO confundir um testemllnho de uma veracidade galuntida, com aquelle cuja vel'acidade n~o scriasenão facultntiva.
Então ver-_e-hin . em duvida a nece.. idade dll crear nova. categorias d testemunha, nova. can as de exprobação ou indignidade, e traçar uma esphcrn de acção mai ampla ao poder discrlcionario dos magistrado-.
A jurisp'-llduncia da CÔl'tc uprema, apezal'de eu rigor, é mais
moral e maisjuridica.
O depoimento negativo é aquelle pejo qnal a testemunba nega
ter visto, ter ouvido o. factos sobre os Cjllaes é chamada' a dar o . eu
te temunho, e C1J!ltra Farin~cill diz Dalloz: o depoimento negativo
não'constitue o crime de pcrjurio, e dellc não re.ulta um facto
contrario á verdade, de naturp.Zfl a innl!idar a prova existente. nos
debates. porque, dizem Chav.êau et Hclie, a negaçiio de um f,\ct::> ver-o
dadeiro pôde u1íO ter nenhuma. infiucncia soure o proce 50. Mas
um igual depoimento deve-se cQnsirlenlr como perjnrio, Se tiver por
fim destruir o.. factos que são o oljecto do proce. o.
Parn que exi ta o perjurio. não é absolutamente nece. ario q\l6
haja um prejuizll bastando que este se possa l'eaJiSltl'.
E' necessarío, diz Jousse (Mat. crim., tomo 3°, pago 425). para que
uma pessoa po sa S3r punida de perjurio que o seu depoimento cau
C. Cnnr.
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se prejuizo l), alguem, ou, ao menos, que possa prejudicar; porque
se não póde ca.lIsar um prejuizo, o sentimento geral é que não
deve ser pnnirlo..
.
A p')ssibilidatle de 11m prejllizo ~llal(Juer. dizem Chaveau ct
Helie, é ttm elelllento essencinl do })erjurio. como tia fillsificação em
useriptlll'a, u a lui não criminu senno os netos })rejlldicines ií sociudade e àOf> intere ses })rivados. Assim. a. uniea pl'obnlJiliclado tle lLl11n
lesão basLa para que possa. lI:lVer perj n rio.
Mas o perjurio ou a possibilidade cio perjnrio não existe, seniío
quando o depoimento se !la tornado definitivo e irrc-\roga.vol , até ahi,
CU1110 dizem Chaveau et Helie, não é senão um a.cto ·pl·epfl,l'atorio do·
crimc e não o crime a.inda.
E incllrre em crime.de perjurio a pessoa qlle foi ouúdã sem jllra.mento?
.
Esta questão pa.rtilha os a.viso.' dos commentndorea. Ca1'llot em
seu Cornmentaril) sobre o couigo crill1ina!~u Ranter, Tratado do direito crillJinal. su, tentão a affirmativa.
"Cfll'JlOt. em seu Comlllelltario sobre O e()digo ele instl'llCçltO eriminal-Bourguigno"n. JllriBprlldencin do, codigos criminaes-Legravereml, Tra.tadu de legislação cl'imilla.l-Cha"eau nt Helie são pela
negativa.
.
]i; diz Haus que esta. ultima opimão parece mereCer a pl'efer3Ucia. send,) qne para elles deva liRver ttlna punição menor, porque lt
pess'oas que fazem declarações f,\lsas engallllO l~ justiça. scientemente
c na iII tenç(lo sej;l de subtl'ah i r o ;lccu"ado á pena q lle pó do:: tel' merecido, seja de fazeI o condel1luar para sutisfnzlJr ;l ira. ou a -\'ingançlt; porqne a lei SUppÕ,tqUJ as declaraçõ.e. des. as pessoa. podem escla recer R consciencia dos juizes.
,
Onosso!~odigo sllppiJe sempre o juramento. pOrfjUe usa elo t,rmo, e nelle insiste,
E é o meSlllO nos o codigo que sabiamente diverge elas pelas
qU,ando o perjllrio é para nbsolver e quando PUI'a conr!ernnnr, a cujo
respeito dizem Cliavéau et 1Jelie: o qne se cOll1melteu a f:tI'or do 1"f~0
não é Illuitasvezes sc:.ão um acto e1~ fraqnezlt OH ete falsa liumanidade, e o que se praticou contra, nSSl1L11e Cal'll.ctor t,ouo difr'lJrente e
não pódeser senão a obra da l]';l ou da vinga.llçR: e UIIl a.:.'ussinuto
moral, o ma.is infame e ma's odioso cios crime".
No, entido do noss0 (;Qdigo são o da ,'urdeulia, art. 378, o O ela
Pl'ussia. art. 1,41'2.
•
lia tentativa em igual crim . por i. to que. clllqunnto o jul-,
gamento não-está concluido, ;l tt:sttJIIIUldl\l se pódu rutrHctar, sendo
que O depoimento deve ser completo e dutinitivanronte formulado.
(Nota 4~2 b.)
•
(510) No depoimento da parte não so ~Iá o crime de llerjurio,
quando contral'io a verdade.
. '
,
(Sentença dQ juiz criminal da côrte de lO ele l11a]'(~o cle 1866.)
(511) O art. 169 ao codig") criminal nã~ fnz distincç1lO eutl'e O
SUl11111(lrio da. formnçiio da culpa e o jnlgamento no juizo plel1a.rio,
Aconlicionu1-se fuI' p:LmabslJlver, emr pnru condemnarrefere-se ao fim do jurllmento e nilO ,10 e. lado elo proces O.
(A.cordão da. rela.çiIo da cGrte du :30 de outlllHO de 18CO, 11, 2,üZ(l.)
DecisãQ contraria a esta se proferio em outro acordão da m ,sma
relaÇlão de 3 de setembro de 186'1. .
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Se a causa em que se prestar. o juramento fôr civil'.
(51411 516 a)
(512) O liuello deve al'ticul:lr toda a condicões elementares elo
crime de pel'jllrio, de modo a se poder conhecer·em [lual das 11J"potlieses de te artin-o se acha o roo incl1l'w.
Não 6 a contradic )'0 e .. i lU n fal!"idad l dos depoi men tos o que COI1, tituc [) Cl'iln~ ele perjurio.
_
(.-\.C"l' lü') da relaçãO da côrte n. G,21'1, da 23 -du Olltubro de 1808.)
(513, ln dos juizes criminaes da côrte, cm sentença de 2G de janeiro de 1814, ducidio: [luejul'HmellLo não fie póde deferir a inJormantes, s;e e, tes perjurareln não pratieilo crime, cm vi. ta. d'l reforma
tle )' 71, al't:. 31, n. ::l, e 12,,n,. ;j e 4, mandando arcbivar o inquerito.
(;)\1) Quem depõe falso nas causa,. civci , ainda me.. mo nas justilie;l\iõe , CGlnmette o crime pl'evi~to na primeira parte ele te artigo.
Só no plo:nario 'e pótle conhecer da intenção crimino, a do delinq uen te.
Sent nl~a do illustrado Dr. Olegario, com::> juiz criminal da côrte,
de 9 de outubro de 1 ti:-.)
(515) O que {':l!ta Ú veI'fhl.' Ie I mjUl'amellto sllppletorio commctte
O cri me de perj urio.
( ~nten.a dojniz criminal rle Uberaba de 8 de Olltubro de 18GS,)
(:'IG) Pal',1 flue seja pronunciado nquclle que, em feito civel, jura.
de calamnia, cUlllpl'e que ·ej.\ provada a má fé.
(Scntenç.t dojuiz rl'Ímil1al da cór e de 28de março de 18,0, reformando a do juiz úe l' in:3tan ia, flue havln prnnunciado aO. réo!?)
A.. razõe de reeUI', () do talentn, o Dr. Sil"a Costa. . ão muito in"tI' 1cti nt,', c eOIl vêm lel-a_ na 11 crÍ'/lJ, J uridica tle 1810, pags. 2'.JA a 247.
:)10 a) 2' etlição,- Cun, idurando O legislador criminal, lue o
perjllrio em um:l C'lU a civl~1 não prejudica CUIOI) na crime, estabeleceu para e'Ie pena IlHli bl'fln ri a"', e foi r>lcional e. te modo de 1)\'0ceder, mas, em todo o CllSO, o. caracterB do perjurio ão os me.mo , s roprtl atteudendo- e ao prejuizo presente ou eventual, que
re ulta do jltlgamento.
Em materia criminal, até fJue se ence{rem o c\tl1)atei', o julgamcnto·ou :<Illllma"io, a te. telTlunha párle volt.ar:í verclade, cessanc\o
de xi!"til' o crime legalmente; e em matei ia civil, ao conlr'll'Ío, o
crime é con:llmmado de le (lue o depoimento é recebido e llS ignado .lllInte tio juiz, e tliwm 'haveltu et Helie : a testemunha 11ã? t.~ll1
lllnhull1a demora para se arrepender e fl1Z r lc"'appal'ecer o pel'Jul'tO,
porfLu:.l, elle nado O debate 01' :1l1rlieneiá, não pótle maio voltar contra.
u seu depoimellto; podendo, comtlldo, fluando em contradicção com
Olltra te. temunllll, modificaI-o, .. em que ~ja colpada de perjmio;
vis~o ter-, e podido ellgallar de boa fé, io'er eiclarecid:t pelo debate e
entrar na verdade, sem a illt,~n<;ão de fnltllr .10 !"cu jl1r:unento, por
íjuc cm Lo[1ll. llS materias, e'l1.' 'ialm nte ft re 'peito de><La, é ft iutenSào cu Ip:ldu íj no r.on tit.ue o cri IJlC, como se d i e Ú 1l0ta-50,),.: ..; iJ
De\·c· ..e attencrel' ta.llb 111 fJlwa lei, fluando falia de pe1jllriu,
não .. e póde entcnder 'enfio do dJpoimento feito jllllicialillentc por
tcstemunha' chamadas em ~lma contestação submettida aos tribunaes sobre a provocação das parteslitigllntes, e diante da 'autorida-
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Penas-de prisão cOJP trabalho por um mez a um anno,
e de multa de cinco a vinte por cento do valoi' da
ca usa. (517\
de competente; sendo que qualquer declaração espontllnea, ex~ra.
judicial. não pocle-se qualificar depoimento e nem ligar o .seu autor
de modo a vedar-lhe lt retractação.
.
A testemunha é a que at.testa seja positivamente ou Jleg~tiva·
mente um facto obre o qual se elevou uma duvicl1l ; e a que faz uma
declaração sobre facto que não é legitimamente contradicto .Ião emitte senão uma assel·cão.
Lembra-se lDais"que a respeito das declaraçõtls no acto d~ notoriedade, que têm por fim fazer em virtude de um julgamento, e Pl"Onunciflr a rectificação de um acto do e~tado civ-il não póde ter oca
racter de· uma falsificação. mas súmente aq ueJle de u ln pCl"ju rio
(Cassaçiio, cm Frllnça, de 2-! de novembro de 180"), a cujo respeito diz
Dalloz er j urid iCIl a decisãn; pois a veri ficação de 1; m acto do
estado civil (ordenado pela justica) fórma uma instancia (dizem
Chaveau et Helie), e os depoimentos das testemunhas que vem certificar () facto rectificativo são recebidos em virtude de uma delegação da justiça: são testemunhas verdadeir;,s e sua falsidade, desde
então. deve ser criminada como um perjurio.
a discussão do a rt. 220 do codigo penal belga, q ue é analogo ao
nosso, dis e no senado O barão d'Anatham, em 18(j(j-deve-se entender que as palavras-materia civil-comp.l'ehendem as materia. comlllerciaes, e se não tivesse essa significacãO, seria preciso acc:rescentar-seja em mataria commercial.
"
~
Disse em aparte .Forgeur: tendo-se supprimido as pa1avrasfalsas declarações-estava subentendido que e tl'ata de falo testemunho feito sob a fé dojuramento; ao que respondeu d'Anatham-que
era cvirlente.
. _
Pirmer achou a pena de tre?- anuos no maximo in;;ufficiente,
quer'JI1c!o que se elevasse a cinco, e accrescentou: a fortuna. de llln
particular depende muitas vezes de um falso testemunho.
üjuraOlelltoprestadodillnterlojuizde paz estü. sujeito <Í. pena
de perjurio quando falso, e na camara belga, eill 1858, o diz.ia Lalievre, e pela razão bem simpl-cs que é um verdadeiro juramento de·
cisaria, pondo fim ao litigio e produzindo o efi'eitos igaaes ao do
juramento prestado perante um tribunal.
.
Entramos tantas vezes em detalhes, no intuito de prevenir maior
numero de hypotheses, que tendão a esclarecer aos que consultarem
este codigo.
(51'1) Autor:
Maximo -1 anno de prisão com trabalho, e 1l!ulta de'20 % do
valor da causa.
Médio - 6 mezes e 15 dittB de prisão com trabalho, e multa de
]21/2°/" do valor da causa.
Minimo -1 mez de prisão com trabalho, e multa de 5 % do valor da causa,
Segundo o al·t. 49 deste eodigo :

3('H
Se a cansa fôr cl'irpinal e o jUl'amento para absolviçãO
do réo.
.
Penas -de pt'isãO COIll trabalho por dois mezes a dois
~nnos, e (le multa cOl'l'espondente á metade do tempo. (518)
Maximo - 1 anno e 2 meZbS de prisão imples, e multa de 20 "/0
do valor dá eausa.
.
~[édio -7 meze , 17 dias II 1/2 de prisã'l <:imple.• e m.ulta de 12
1/2 °/41 do valor da ea lisa. .
Minimo -1 mez e 5 dias de prisão simple>" e multa de 5"/0 do
valor da causa.
Ha vendo ten tati va ou com plieiJad~ :
Mnximo - 8 meze. de prisão com trabalho, e multa de 131/3 %
elo valor da causa.
Médio - 4 mezes e 10 dia de prLão com trabalho, e multa de 8
1/3 "/0 do "alor da causa.
Minimo - 20 dins de priEão com traba lho, e J1) ulta de 31/2 % do
valol' da. causa.
Com refe'rencia ao art. 49: .
Maximo - 9 meze e lO dias dE! pri8ão simples, e· mult.a de 13
1/3 % do valor da causa.
Médio - 5 meze , l'dia e 2/-l de pl'i ão si mpIes, e multa de 81fd n/o
do valor da causa.
. Minimo-2Gdiase1/3 deprisãosil!lpl~s,e JDultade 31/3
do
valor da cau~m.
Havendo complicidade lia tentativa:
1Ilaximo -5 mezes e 10 dias de prisão com tl'aballLO, e multa de
88/U % do valor da causa.
Médi() -2 mezes; 2-U dia e 2(J de pJ'Í ão com traballio, e multa
de 5 5/9
dp valor da cano n.
Minimo - 13 dia e 1/3 .de pri. ão com trablllllO, e multa de
22/0 °/ 41 do valor da. causa.
Com referencia ao art. 49:
Ma_'imo - 6 mezes, 6 rlias e 2/3 de pri 'ão simples, e multa de
8 8/9 n/o do varor da cau. a.
1I1édio - 3 mezes, 11 dia ,2 horas e 2/3 dc pri ão simples, e
multa de 55f'Jn/o do valor da causa
Minimo - 15 dias, 13 ho.ras e 1/3 de prisão Eimples, e multa de
2 2FJ "/o do valor da CllII. a.
Quando se tratar de impôr penas no Cll~'O de. tentativa. attendase sempre para o que se dispõe no art. 2n , § 2°, de. te codigo. parte
2-; porqllnnto. não será punida cIla. !]unl;,Jo ll. pena fór menor "de
2 me~es Je prisão simples ou c!est('1'1' l para fÚl'a da comarca.
(518) Autor:
. MaxiJl)O - 2 annos doe pl'Ísão com trH balho, e multa correspondente á metade do t e m p o . .
.
Médio - 1 anno e 1 Illez de prisão com trabalho. e m1Ilta. ete.
Minimo -2 mezes de prisão com trabalho, e multa. etc.
%

%
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Se fôr para a condemnação do l'éo em causa capital.Penas-de gal'és pel'pl;tuas no gl'áo maximo, prisão
com tl'abalho por quinze annos no médio, c por oito no
minimo, (519)
,
De combinacão com o urt.. 49:
Maximo - 2"annos e 4 mezcs de prisão simples, e niu1ta correspondente.i m~tl\de lio tempo.
.
Médio -1 an110, 3 mezes e5 dia de prisão simvles. e multa, etc.
Minimo - 2 mezes e 10 dias .1 li pJ'i. [lo. imple , e mu1t,l, ctc.
Hayendo tentat.iva ou complicidaue:
i\Iaximo - 1 an-no e -llOezes de prLão com tl".lbalho, e IUlIlta corTespondente á meta.de do tempo.
i\Iédio - 8 Il1czes e 20 ~!ia;; de prisão com trabalho, e multa, etr.
Minimo -- 1 mez e 10 dias d pri ão com tl'aballlO, e multa, etc.
Segundo o art. 49:
..
i\h1xilOo - I allno, 6 mezes e 20 dias de prisão. imples, e multa
correspondente á metade do temr.o.
i\lédio -10 mezes, 3 dias e 1/3 de prisão imple.·, e multa, etc.
Minimb -1 mez, 1l:i dias e 2/3 de prisão simples, e multa, etc.
Havendr) cnmplicidad~ nn tcntativa:
i\laximo -10 meze. e 20 dias de prisão com trabalLo, e multa
correspondente á metade do tempo.
:Médio - 5 l"!1ezes, 23 dias e ]/3 ue. priô-r.o com. tra balho, e lU ulta, etc.
.
Minimo - 26 dias e 213 de prisão com trabalho, e Jl1u'ta, etc.
Com referencia ao art. 4!.l:
llbximo - 1 aono, 1;3 dias ed/3 de pri. ~\O simples, e unita correspondente ~L metade do t-cmpo.
Médio - (j mezes, 2:1 dias, ;) horas e 1/3 de pri. ão simples, e
Illulta, ete,
Minimo -1 mez, 1 dia, 2' horas e 2/3 ue prisão silllple', e l1lul·
ta, etc.
(Cõnsultae a ultima pnrte da nota anterior.)
(519) Autor:
Maximo - galés perpctuas.
1I1édio -15 aUDOS de pri~ão com trabalho.
Minimo - 8 anllos de 'priEão com trabalho.
Segundo o art. 49:
tllaximo - galés perpetu3s.
1I1édio - 17 allnos e 1/2 de prisão simples.
Mini mo - 9 annos e 4. mezes de prisào simples.
Havendo tentátiva ali complicicla:le:
i\Iaximo - 20 annos de g31és (2' parte do llrt. 3-1 de;;te cüdig..).
Médio - 10 annos de pri>:ãQ com trabf\lho.
Mínimo - 5 annas e 4 meze,; de prisão com t,rab,dho.
De conforlllidaue com o <trt. 'l!.l:·
Maximo - 20 annos de galés.
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Se fôr para a condemnação em causa não capital.
Penas-de PI'lsão com trabalho POI' h'cz a no, e annos,
c de multa cOl'I'csponuente á metade do tem po. (520)
anno e 8 mezes de pi i á.o simples.
aUIlOIS. 2 llJezes e 20 dias de pri. ão simples.
Havendo complicidada na tentativn :
i\Iaximo - 13 annos e 4 mezes de galés.
1\lédio -6 annos e 8 meu. depri fW com traLalllo.
Minimo - 3 aunc's, O meze e 20 dias de pri. fiO com trllballto.
'e 'undo o :lI"t. 40:
l\laximo - 1:3 aunos e 4 mel':'3S de galé".
1\Iédio -7 annos, ti mezes e 10 dia de prdio simplel:'.
Mini mo - 4 anilo. 5 mezes, S dia. e lN de prisão simples.
Quanuo Sv tmtar ua pena. de galés, deve-se em pl'e a tt;.~ndi:lr ao
que e tá di-po:::to no art. 45, E\ l° e 2°, de.;te codigo.
(520) A.utor :
1\I:tximo -!) :tnnos c1e pri. ão com trabalho e multa correspondeu te á metade do tem po.
1\Iédio -6 annosue prisão com trabalho, e multa, etc.
Minimo - 3 auno. de pri._ào CO\Jl trabalho, e multa, etc.
.Jgun lo o art. 49:
1\lax i lllo -lO anilo. e 6 meze. de pl·i.ão simple~, ~ multa cone pondente á metnd'l do tempo.
Medio - i :ll1no de prü..ão imples, e multa. etc'. .
i\Iinimo.- 3 annos e (j meze.; de pri. ilo simple ,e multa, etc.
Havendo tentatira ou comp1icidade:
~Iaximo - (j anuo de pri üo ccrn trabalho e mu]t.a COI'l'eSpOIldente à melade do tempo.
lIféd io - 4 nu no. de prhlo com ira b:li1Jo, e lU nlta. etc.
1\Iinimo - 2 aunos cl prisão com trabalho, e multa, etc.
Com referencia ao aI t. 4!):
lIIaximo-7 annos de pri..ãosimples, emulta c0rrespondente á
metade do tempo.
1\lédio-4annose Smeze. de prisão simples. cl11ulta, etc.
lIIinimo - 2 aonos c 4 meze .ue pri :io implc., e multa, ete.
l-ht\'cndo complicidalJe na teolatiya :
lIIaximo - 4 aonos de pri,âo com trabalho,. e multa .coITe ]1ondente á. metade do tempo.
lIIédio' - 2 anuo. e ti lOezes de pri ão co:n t.rnbalho, e multa, etc.
' .
Minilllo -1 anno e 4 mez~s de prisão com trabalho, e multa, etc.
Sl1glLu,lo o ad.. 49 :
•
1\Iaxill1o - 4 :lono;; e S meLS de prisão simpll!., e multa corre"pondeut li. metade do tempo.
i\Jé,lio - 3 anno., 1 mez c 10 dias de pri 'ão ~imple , e multa, etc.
1\Iinimo - 1 auno, ü mezcs e 20 dias de prisão sim pIe ; e Dlulta, elc.·
~Iedio -11
lIli~imo - (j
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TITULO VI
Uos 0,'10105 oOll1; .. o. O tl>.Odouro llublloo O IlL'oprlodado
1)"1>1100.

CAPITULO I
PECULATO

(521)

Art. 1/0, Apropriar-se o emprego public~, consumir,
extraviar ou consentir que outrem se aproprIe, consuma
ou extravie, em todo ou em parte, dinheiros ou effeitos
pllbliros que tiver a seu cargo" (522"a 522 c)
Penas-de pel'da do emprego, prisão com trabalho por
(521) São de respon. abilidade os crimes de q lIe tl'ata este c!lpi tulo, segundo declara o avo de '27 de agosto de 1855,
(Vide nota 402.)
.
(522) O dinheiro' do cofi'e dos orphãos que se extravia, apezar de
recebido por inventario, sujeita o juiz ás penas deste artigo i mas
nãO a:ssi m ftO thesoureiro do me!3inó cofre, que fica sujei tQ ás penas
do al't. 154 deste codigo.
(A.cordão da relação da côrte de 12 de outubro de 1852.)
Sobre indemllisaciío, vide o art..68 da lei dll 3 de dezembro de
1841 e notas.
•
(Vide o art. 172 e notas.)
(522 a) 2" ediçiio. - Para que se possa f'lzer ef1'ecti va a responsabilidade do empregado por crime dI') peculato, é' indispensavcl
que haja prévia tomada de contas e verifieftçãO de alcance contra
o mesmo empregado, Ac. da rei .. do ltio n. 428, de 4 de maio do

1871.

I

(522 b) 2" edição.- O tilesoureiro das loterias não é empregado
publico, e deve responder 'no fUro com m um pelos desfalques q ue se
derem nos cofl'es das loterias. lntelligencia deste ftrt, 170, e 1'72 seguinte-ac. da ~cl. da côrte de 13 de dezembl'O de 1878. A. di. cussão a que deu lugar esta especie é'cu!'iosa, e vide-a no lJireito,
19 vaI., pago 242 e seguintes.
(522 c) 2" edição_- Os procuradóres das camaras munlclpaes
são empregados publico~, e fOão elenJellto~ do crime de peculato o
encargo pu blico e a apropriação de dinheiros pu blicos por vil,tude deIle confiados.
. O defí.cit ou desvio desses dinheiros não basta para con tituil'
'0 segundo eleme.nto, sendo indispensll.val li llltenção ele prejudicar.
Declamndo o 6mpregado publico em suas contas a' existencia
do salero em . eu poder, tendo bens e fiadore... não commette crime
de peculato, mesmo não o apresentando e conservando-o em seu
poder-acordão da relação da Bahia de 14 de novembro de 18'16.

dois mezes a quah'o annos, e multa de cinco a vinte por
cento da quant.ia ou valol' dos effeitos apropriados, consumidos ou exti'a viados. (523)
.
Art. 171. Em [H'estar dinheiL'os ou efi'eitos publicas, ou
fazer pagamento~ antes do tempo do seu vencimento, não
sendo pal'a isso legalmente autorisado,
Penas--de suspensão do emprego por um mez a um
anno, e de multa de cinco a vinte por cento da quantia
ou valol' dos effeitos que tiver cmpl'cstado ou pago antes
do tempo. (524)
Art. 172, • -as mesmas penas dos artigos antecedentes
inconel'ão, e na perda do interess(; que dcvião p~rcebel',
os que pOl' qu~lquel,·titulo tiverem a seu cargo dinhcil'Os
ou efi'eitus publicas e delles se apl'oprial'em, consumirem,
extraviarem ou consentirem .que outrem sç apropl'ÍQ. COllsuma ou extl'Clvic, c os que os prestarem ou fizel'em pagamentos antes de tempo sem autorisação legal. (523 a 527)
(523) As penas são a mesmas das do art. 257 - furto - com a differen 'u. de que ne~te jla o perdimento do emprego, e a mult:l tam·
bem é!l mesma, accl'cscentando-se aqui - da qu(tntia ou vulor dos
effeito::l nproprilldos. con'llmidos ou extraviados - e alli - 3rt. 251
-6 do valor da cousa furtada.
(524) Autor:
Mnximo - Sll pen ilo do emprego por 1 anno, e multa de 20 0/. da
quantia ou valor dos etreitos que tiver emprestado, ou pllgO antes do
tempo,
Médio - suspensão do emprego por 6 1/2 mezcl', e multa' de
121/!. % tia q ullntia ou v!ilor, etc.
Ninima - sllspen lia do emprego por 1 mez, e multa de 5 % da
quantia ou valor, etc,
Havendo tentativa:
Maximo - su pensão do emprego por 8 mezes, e multa de
13 1/3
da quantÍfl ou valor dos effeitos, que telltar emprestar ou
pagaI' antes do tem po,
_
Médio - n. pensão do emprego por 4 mezes e 10 tlins, e multa
de 8 1/3
da quantia ou valor, etc.
Minimo -!lU pen ão do Clí1preJo pJr 20 dias, e m o.tl ta de 31/3,0/.
da quantia ou valai', etc.
.
~iío ha complicidncle neste crim~,
(525) Se os eXllc~ores da fazenda, depois de. presos administrativam;:nte, n[lo ve1'Íficarem a. entl'llCfas dos dinheiros puulieos, no prazo
m:\rcad , se lHe lI,nirá terem ext1'lldada. cou. umido ou lt)lI"Oprindo os mes~nos dinbeiros, e por conseguiute se lhes mnndnl'li for.
%

%

C, CRlMo
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CAPITULO II
~lOEDA FAL::lA

(5.28 a 53:1 a)

\.l't. 173. Fabl'ical' moeda, em autoridade legal, aiuda
mal' culpa pelo crimc de.peculato. continultndo a ~'ri:-ão, no caso ele
pronuncia, e mandando-se proceder ch-jlmentc contra os s us findore•.
(Der. n. 657. de 5 de dezembro ue J849, llrt. 6.°)
(521)) Os membros dn commissão ue oums puulica , ain,la que
COll.llnettão o crime de pcculato, deve'fi ser processados no fóro
COIll m lIm.
(rt.-viso n. 217, de 21 ue maio de 11:S50.)
(521) E' crime commum a venrla de nnimaesJ)ertuncenlcs ao est.ado, ftli ta por um aj uelan tc ele ordens da 1 retii enctn, devendo ser
cnpitulado ne~te artigo.
(A.visç>n. 271,del0dejunhode 1869.)
E' de aproveitamento o e.·turlo do DI'. Thomnz Alves. oure a
materia do peculato, em seu 2· tomo das A ·nnotações âo codigo crilll inal,
pags. 051 a tiü7.
•
Declam o ,wi!;o de (j du out,-llbl'O de 1873 que COlüm tte o crill1c
deste art.igo o \ igario (Lue se apropria de 11lat~rÍ>ls pertencente: Il
igrt'ja e ex.trll\·ia outra!".
(l1e\'istn o Direi/o, aLril de 1 'i4, pago 663.)
(:'>28) O dee. n. 562, de 2 de julho de 1&50, liz, no ,uto l°:
,'erão proce:' ados pelo< juizes Il1l111icipacs até á pl'l.nuncia inclusivamente e julgados pelos juizcs de direito, o~ s;JglllIlte: crime. :
§ 1.0 Moeda falsa.
O proces:o lt ousenar-se ~ o marcado no dcc. n. 7U7, cle n ele
outubro do mesmo auno. (Nota 307 a.)
(;;29) A Ici n. 471, de 11 de . etembl'o de 18-16, diz O seguinte:
Art. 1.0 Do 10dejaueÍl'o de IlH7em diante, ou aules. se fOI' po.slvel, sel'ão recebiela nas e.'taçüe:; publicas as moeda. de ouro de 22
quilates na razão de 4$OUO pOi' oitava e IIS de prala 1111 razão rlnc O
governo detel'llIinar.
Esla disposição tení lun-ar 110S pagamento; enlre parLiculare..
Art. 3." Serão ou: en'adas flS convençúe: sobre pagamento:".
(530) Diz o dcc. 11. 4H'i, de 28 ele no"cmbro de 18'16, no artigq
unico :
'No tempo prescrito no al'L l° da lei n. 401, de 11 de setcIJ1bl'o
de 18'16 (nota allt~ccdeute), seril(l recelJidl1s as moeda.' ele ouro e dc
prata llacionaes e eslran:;~iras. abaixo det:lllrl1das. na raZ~lO dc -i~OOO
por oitava de ouru de 22 quilates. o1JslJrvaua entre ,wlbo.3 ü: mclaes
a l'ela~ão de 1:L55/8 na fórma que ,"6 ,egue :
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o

TIT.

~IO(Jda

ue otiro
oito g-r.
Peca.. Brazil c Portugal.
.-1nloücla de 4BOOO.-Brazil.
.2-18
:'obcn! no - Inglfttcrra.
1/2, 2 e 5, CUI proporção..
. 2-lG
1110 :da. de pratn.
Pntacão. Brazil. . . . . . . . • . . ~ .
I <Jso. cloro.. He1'pnnlm . . . . "
7 C 30
Duas pat:t('a~, Brnzil 1, 1/2 e I/!
EUI

I'ropor~i\o 5.

O.U17,-

VALOR

nominal
16$000

»

))

OH600

»

»

8H800
18020

0,017

18'l80

(531) O dcc. n. 0;6.'5, de 28 da julho de 1 tU, declara o seguinte:
. Art. 1.0 A. moeda. de ouro e prata que se cunharem, de ora cm.
dIante. terão o p':Jso. toque c valore: seguintes, a saber:
n!oedn. de ou 1'0 :
DI} f, oitavas de 22 quilatl}:
.
208000
10,}OOO
Ue 21/2 dita.
»
"
•••••••
l\Ioeda de. pra tn :
De 7 oitavas c O'1'1\os. de 11 dinheiros.
28000
De 3 ditas e ~iO ditos, "»
»
18000
De 1 dita e -LO ditos, "»
»
500
A rt. 2." ..... s 1ll0~r1as de prata de 'lu,:: trata o art.. lo. não. eriio
ati llittilh1'. IhJm na I eeeila e de. peza da.' e .. tacüe.· puuliea5, nem nos
IJ>l"aln ·nt·»;I}D·re ns parti 'ularl.'s (5al\'0 O ca'o dc mutuo consentimellt()~, 1'en[ll) nté ,Í, quantia. de 20S000.
Art. :'l." :\ dr. po. iÇão do a.rtigo antecedente não é ext~nsi\'a ás
moeda:; de prnta naciOllrt ., cunhadas atei ngora: a Cjllaes serão recebida. nn. I} Laçõe. publicas pejos valore que lhe!:! deu o dccre:o
de?8 d~ Iluvcmt:ro de 1846 (da. nota 530),licando revogada todas as
outra. di~p l.·ições do me. mod~creto,
O decreto da pre~ellte notR tomou O p:1.Jlri'lo monrltal'io lh lei
11 dI} s~telUbro de I~l::í.
(:'>32) O dJC n. :-,9(j(j. de:lQ de setem.bro de 1867. diz, !lO art. lo: As
moeda de prata,. flue e cunharem de ora em diauttl, teruo o Yltlol',
pe1'o, titulo e modulo seguintes:
V A r. I:
PE';f)
1IIOD 'LO
TITULO
P.1I1 réi ,
cm millimetro::;.
cm grH m mas.
em milJesimo •
2,)1)0 •.
25,
37
000
l~O(II),
M
1100
1~ IJ~'
:),)
nO ..
6.2;) . . .
25
2,- . , .
200. .
HI
'35
Art. 2,0 A. trderanci:t para, mai!:' Oll pnra meno no pes'o dns referida.' lIloodas scJ'<\, de 1 derig'rallllll<l pam as dr. "$000. de 5 c:entigrammaR para R.' de l~()OO, de 25 1lli1ligr:lInma. p:tI'>1, a de 500 réi , c de
1 gr:l.rlIlHt em 22(1. ;) gralll nm para as da 200 réis, e n da com po i\ião ela
liga mondaria ;;crõÍ, de 2 Illille 'imos PUl'<t mais ou para menos.
'''ide O lI1ai: deste decreto.)
O 1 ndrão monetario e tá. calculnclo no cambio de 27 pence. por
mil J'éi!>,
.
(533) A lei de ;; de outubro de 18;;3 alterou as ]Jeuas para. os que
. inconem em o crime de moeda falsa, em o art. 8°, como abaixo se verá,

ue

.
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dizendo Il mesma lei ao Ilrt. 7°: Julgar-se-ha falsa e como tal sujeita a
todas as disposições a respeito a moeda de cobre, que fôr visivelmente imperfeita em seu cun]lO, ou qne tiver de menos a oitava parte do
peso com que foi legalmente emittida nas diff~rentes provincias.
Art. 8." Os fabricadores e introductores de moeda fal. a. serão
punidos peht primeira vez com a pena de galés pa1"lt a ilha de Fernando. pelo duplo da pena de prisãO q ue no Cod igo Criminal el;tá clesiguado para cada um dest~s crimes; e na rcincidencills serão punidos com
galés perpetuas para a mesma ilha, alé~ do dolJ.'o da multa.
Art. 9.° Na mesma pena incorrerão os fabricadores. introductores e falsificadores de notas. cautelas, cedulas e papeis flduciarios da
. nação ou do banco. de qualquer qualidade ou denominação que seja,
Esta lei parece não ter respeitlldo aquillo que. no nosso codigo,
se acha consagrlldo como doutl'ina. e tanto ~mais isto se faz sentir
qunnrlo o art. 311 deste mesmo coJigo vem uemonstrar que a pena
de galés te::lporaria nã0 é por elle reconhecida; e não é tudo. porque
desconhecendo a reincidencia como aggravante. pela rllzão de punil'
em tal caso O crime com g.alés perpetulls, acabOIl neste ca o com as
graduações esta.belecidas pelo art. 63 destp. mlJsmO codigo, segundo
as circumstancias aggravantes e attenuantes.·
Ninguem condemna mais o crimlJ da natureza de te do que nós.
pela sua torpeza e a falta de lealdade em a, tran acções e .por mil outros motivos; mas o que cumpria e cumpre antes de tudo, é muita
vigilnncia e muita severidade, para acabar com esse cancro ptlrmanente entre nós, vendo·se muitas vezes el'gll'idas fortunas da noite
para o dia sem haver uma causa honesta para i to,'
O dcsembal'gador D. Fl'llncisco d,t Silveira escreveu utn artigo
UIi redsta o Direito, de 1873. 2" vol., p:tg,'. 1;>3 a 155. dando a v!:rdadcira interpretação dos al't~, 8° e 9° da lei de 183::1. concluindo di. zcndo: fi ue, no caRO da }a parte uo art. 8°, não halugar a i mposição
da pena de multa, e esta é a doutrina firmada pelo suprcmo tl'lbunal.
(53J) No crime de moeda falsa se poderã::J considerar aggravantes
as eircurnstancias da. premeditaçãn e ria frllllde?
A respeito da !'egunda, a negntivaé de primeil'aintui.:ão; mns
11 respeito da primeira. pal'ecendo que não púd, haver tal crime ReUl
a dita circumstnncia, comtuuo hal'ení. caso em que ella se possa )'e·
conhecer; ficandl) a aprec!llçiio ao critcrio do julgad'or.
(535) "A revistlt do supremo tribunal n. 2.140, de 18 de outubro
de 1873, declara O que SI'jll tentativa de moeda fal a (fabric'o) e e, tatue soure a aggral açlío deHte crime pelo concur o dll diíferentes
pessoas.
(Vide-a na Gazeta JlIrid·ica do mesmo anno, n. 44, pago 3,)0,)
(53.5 a) 2a ecliçlío.- O crime de moeda falsa. que é o daqllellc que
fabrica moeda metallica ou papel. ' elD ali torisação do gOl'el'llo: consiste em alterar uma das principaes fontes de ri'lueza publiea, era
em ROlll'l considerado como um cri'ne de le a-lJIagestade e l'<ujeito a
penas r i g o r o s a R . ·
.
A lei Nummaria tinha por objecto a moeda falsa.
ERte crime é mui grave, podendo os seus efi'eito" tmmeJiatos
attingil' um numero consideravel de cidadãos, e produzir o alarma
em uma naç~o, tirando toda a segurança nas transacçõe!;, sendo
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que seja feita daquella matel'ia e com aquella fÓl'ma de que
se fnz e que tem a v(,l'dadeira, e ainda que tenha o.seu vel'dac!eil'o e legitimo peso e valor in"trinseco. (535 b a 535 f)
comtudo um crime de roubo com aggra"nnte, e oft'endendo fi proniedade, ma nno a pe, oa, e eis o motivo pOl' que lIIuitas nHçõe'
Ino modificAdo a lHt penalidHde, toruando-a meno, rigorosa, cumo
em Fmnça. aonde outr'ora "e punia ue mortE'.
1 a InO'!atcrra 1m honor por t~[ crime, sl:udo que, por isto mesmo, não consta que a[h tcnha havido uma c,)mll1utaçno de pena coutra o fAbricador ele bilhete fal. os.
hm crime '[e, til natureZA, a intenção não prccisa ser demon!>tI'a(la, ete 'de que ln a cmís,-;IO da' 'Ceelulas Cal. as; ·poi. resulta prima {aeie
elo facto mesmo ela 1'a bricação : 9'esipsa in se doll/nn /tabel.
Locré entende que Al}llClle que r,ecebe o elinheiro por bom, recOnhecendo ao depoi. flue é falso o pa!> a a terceiro, COlllllll~tte ama
fl'llude evidente e um roubo vl:reladeiro, mA', em geral, pensão os
criminalistas que, ne te CIl,sO, a lei não deve ver senão um infeliz, que
procura lnuçar- obre a ma '~a a perda de que pe soalmcnte estava
ameacaelo.
A- pl'Ova, em tal Cll o, da boa fé com ':Jue ~e I'ecebeu a especie,
compete á llCCU ação, porque o dolo nunca ~e presume: dolum eL indicis per,~piel/'is probori eOlll:e11iL (L, 6, C. De dolo maio, 2,21) e s: a accuação n1l0 prova contra o réo e presume a boa fê.
(535 b) 2- edi.iiO.- Serão recebida na e_Laçõe,' publicas e no
pag-amento entre particulHre, ns moedn. autori:;:ada, peln' lei" em
vigor. Lei n. 401, cte 11 rle sL'tembro de 1846, dec. n, 4. 7, de 28 rle
no vem bro de I8·lo, d(~c. 11. .1/-, de 20 de el em bro de 1847, dec. 11. fi25.
de 28 de julho de 18-IO-orden, n, 212. d ~ 2.') ue novembro de 18flO-11.
2,'51, de 21 de dewmbro dp mesmo anno-de('.-n. 558, de 2.') de outubro
de 18,18, e oru, n. 07, àe 27 ele maio de 1818.
.
Sobre a moeda que se deve receber nas e, tacõe e a cunbaO'elJl
de alO'uma , temo o dec. n. 2,OO!; de 24 de oútubro de 1857, que
manJa recebeI' na, e tações publicas do imperio as moCdltS que se
chamão - 'oberauo'.
O dec. n. 3,307, de 14 de setembro de 1864, deu "urso fOI'çado.
por emquanto aos bilhetes do Banco do llrazil.
O dec. n. 3,966, de 30 de setemhro de 1867, para a execuçfio do art.
3'7 da lei n. 1,507, de 26 de setembro de 1867, di -põe sobre a cuuhagem
das moedas de pra.ta.
.
O dec. 4,019, de 20 de novembl'o de 1867, pal'a as execuções dos
artE'. 3°' lei n. 1,0 3, de 22 de agosto de 1860. e 38 da lei n. 1,507, de 26
de setembro de 1867, versão sübre a cl\ubagem das moedas de bronz'3.
O elec. n. 1,817, de 3 ele setembl'o de 1810, mllnda fabricar moedas
de troco de um metal composto de nikel e cobre.
O dec. n. 4,8~2, ele 18 de novem bro de 18'11, determina os "alores,
peso, titulo, e modulos das moedas de prata e de llikel.
O dec. n. 5,469, de 19 de novembro de 1873. II U tori a a cunhagem
de moeda de bl'onze de 40 r é i s . ·
.
Declara o avo n. 454, de 26 de novembro de 1874, que as nota.
circulantes, embora dilaceradas, devem ser aceitas nas estações

I
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publicas, quer em pagamento de direito.• flue!' por .'ub. tituiçiío. ou
troco, I) ma "ez Cf ue . eFlo reCOD liecidas verdadeiras, !"al \' o e estl verem comprehendidils lia regra 3" da ord. D. 09, de 18 de fevereiro ele
1811, flue diz hssilD : não. e admiltirão ao troco fracçõ~ de n?tas de
menos de metade elas respectivas estampas. l)odendo, porem, os
portadores recorrer ao thesoul'oJ justilicanC!o seu' ilireilo em todos
os ca. os não previ<'to. nns tlua:> regra. anteccdentr.
O art. 2" do der.. n. 02:), de 2 de julho de 1810, diz: as moedas
ele prata só são adrnitticlas - sall-o convenção - até á quallt.la cle

~OSOUO.

(53:) c) 2' cdicão.- Dcc. n. 6,H3, de 10 ue marcO de 1170. - Dettlrmina o valor, peso. titulo e modulo las moedas dOe ouro c de pratn.
UsnndG ela autorisação conforida no art. lU, ~ 7", da lei n. 2,l~·LO,
de 2~ de setemuro dC'1875, hei por bem decret:'r:
..\.rt.1.° .-\5 mord'ls de ouro, qne e cnnharcm d'ora cm diante,
tcrilo o valor, Ileso, titulo e modulo seguinte';
.--

II

Y"lor Clil réi' COI--

I'c.,o cm grnmmas Titulo pm lllillesimos

~lodulo

1"M"""d"~'
U15.5
pum cnua grammo.

I

20~COJ
lOnOlJO

ll,Ç)3

H17
911

8,Ú05

cm millimctros

30'

I

;U,5

I

Art. 2.° A tolerfl.ncia no pc:-o das refericl'a moeda. sel·;i.: de cinco
centigralllmo.'. pam In,)i~ ou pllra menos, Da" de 20,~000; e ele dois decignllnlllo' e cinco ccutigral11'nof; na. de 10,$000.
No titllll a t ,]'~J'ancia ~rá de dois milJesimos CIIl carla mQecla;
Ad. ~." A.s 1110,_da.~ le 'Juro rIos mencionado.' \'alc,re terão: n
anven:;o, a offigie e'o Ilome do Impera,j',)r, nqnelln no' 'entro e este na;;
extremi Jades, ~egu:do do llUIIlI:rO que inrliqu.J rl'lfll1to.' do mc.'mo nome têm reinado c elll aurc\'iatura a.; palavras: - Dei gralia COl/slilucionali [mperalnr el Perpel tI.tlS Brasilice De(ensor, - na forll1u 1:1 segu i n te:
['elms II, D. G. G. III/p. el Perp. Bras. De(., com a em do cunho no e-xergo; e J1(J rev<:l'. o a. al'mas do imperia,
. ParllJ"raJlho unicb. - O eontOl'no da .. refel'iJ:1R moeclas terá ~er
rIlha, C0ll10 nas acLual·~.
.
Art. 4.° As 1I10<\(lns de pr~ta ele 2#000,1#000 e 500 réis c'mtinuarão
n gel' clluhada" de l:ont'(}fmidaile com o dispo. to no dl:c. n. 4, 22,. de 18
de lJovembl'O de 1871. etc., etc.
(:)3;) ll) 2' adi ;ão.
D/!;Cl1.l;;'l'O
Jfcblldf.b

1\.

1,817,

UI,,;

(ubricar Infledas de Iroco de

'3
tbllb

VI,,; <;1,,;-1'I,,;~lUlll)

DI':

melai compo 'lo de

ltliU
I~ikel

e cobre

Hei por u,,:n sancciO.nar e ma.nelar que se' execute a rosolugf\O seguinte da a fwmbléa .e'eml Jegislativl1:
.\I't. 1.0 O §}.overll0 fará. fabri, ar moeda' de troco de um metal
composto ele ;Cu partes de lIikel e 7;) ue colJre.
§ LOAs peças de moeda ueste metal serão de 200, 100 e 50 réis,
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tendo as primeiras o peso de 15 gramm~., as segundas.de 10 e as
terceiras de '1.
. 2." A tolcl'nncia rl lJeso,
mOlluJo c tyro dns pcçns L1e macd;l
SJL'iio fixado. pelo gO"f\1 no.
Art. 2." As moedas de pratl1, que se cunllllruln dc ora cm diante, terão o valore~ de '2,' 000, ISOOO e 500 réi., o toque de 0.917 e
os peso eguinte:
25,5 grammas
As d~ 2~O O..
As de 1,'000..
12,'75
»
A. de
-00. .
6,37
»
Paragra pho unico .. ào de mondisadas as moedas do Ioqlle de
0,901) e toda a de 200 réi' do me. mo metal.
AI·t.3." As est.a(,õ~s public;IS aceitarão em pagameuto Illo~da
de prata. scm lilllitaçilo de quantia, mas o. p ... rticulares não são
oul'igado a fazel-u senão até 20,9000.
\.rt. .l." Ficão approvada a. di ·po. içõ~s <10 d~c. n. 3.066, de
3(1 d,] 'etemuro de lI:lü7, que não
ão alturadas por esta lei.
(;"3- e) 2- edi .ão.

°

DEEHETO
A u[urisa

5,4.G9, De: 10 Ue:
(I,

'NlJVc;~II3HO

UE

187::3

c!l'l1l1ctgem de moedas de urol1;;;e de 4.0 réis.

Usando d;L autorisaç:1o conferida J1Clll lei n. 2,348. ele 2,- de a'Iosto
ultimo. lUto 'I", pal'agra~ho unico. n. -1, Hei por uem dJcrctal':~
Art. ].0 Na C:I!':l <1>1 moc:ln se caniL·,rnn muedas de bronze do I'a1 l' dJ 40 réis, paril auxiliar a . uu. tit:lÍsilu lia an iga~ lIl) cubr".
Art. 2." .-\.' rel'eri [:1S moodas tcri:o de pe. o doze grammas. e
trinta milliul.:trG.' dI} modulo; a.ul ligll. to!ornncin e ulni carncteristico. . eriío o. me.-;ulOS marcndo.' no Ice. n. 4-,01\J, de 20 de nOI'embro
de 1 'li7. p'll'a a. moeda.' de 20 e la rt.\i do dito metal.
Art. 3." O mini"tro da 1'azi)nt.!f1 dará as in trnc.çõe:- nece~sa
rias par'l o rec Ihimellto da 1U0edll dt> coure ell1 circulaciío, u fixurá
opportunamente II epocln cm que deixarão de ter cur o-legollL
Art. '1." Ficão revogada li di~posições em cuntrarie.
(535 fJ 2- edição.

MINI TERIO

DI)

TEGOOlO

E 'TR:L Li-EIRO,-'

A legação austrincn ne 'la côrte. COITI':1Uflicou a es~e mini terio. por
nota de 2 lIo cOl'\'entc 1ll':Z, a ·eguJl1te. Informaçúe acel'ca da reforma
flue nltiwall1ente foi introJnzida 110 s'ysteulit ulUnc:tario dJ sen jJaiz.
Tendo ces ado du \'igorll1' o trat.:!úo lllonuLario, cell;!urado ulltre a
All. trit\. e os e!:>tndos allemlles, eUl :61 du janeiro lu lt!~)'1, Ull parte que
diz l:e peito ti. mon:Jl'chia an"tro-hllngaril, e. ubstituido peio tratado
lOonetario de 13 de junho dJ 1 '07, o g'c'VCI'DO ill1pcri:,J e real, p,lr:l
prel arar a in roducção do padrão de OLHO, re uIvon . ub tiLuIr lIS
moeda ele ouro, estipuladas no trutac1,) acillla mencionado de 1 '57,
sob o nOI'Ile cle - COl'õa de ouro - por moeda de omo do valor de
<?U fralltOS ou 8 florins, valor na Au. tria, e de 10 fraIJco ou 4 florin.,
em conformidade das pre;;cripçõe da convençã,) ulQnetaria, celcbmúa
em23 de dezelObro de l8ti5 entre a França,a BelJÍ<:II, a Itaiia eu. 'ui. ·lI.
E tas novas moedas de ouro são cLlnbadas conseguíu tCJDllute lia
Auslria, e fõrlio presentes ao conselho do imperio em Vienna, em Vlr-
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Penas
de prisão com trabalho por um a quatro annos,
e de rnlilta correspondente á terça parte do tempo, além
da perda da moeda aclnda e dos objectos destinados ao
fabrico. (53G, 537)
--'-õ..

tude da lei de 9 de março de· imo. no reino da Hungria. em virtude do
artigo da lei n. XII do anU'J de 1869, com os t.no,· e com as condicões seguintes:
•
As moedas de ouro de 8 florins Oll de 20 franco_ tê'') 21 millimetraIO de diametro. 6,451,61 gl'ilmlllas de pe80 e 900 millesimos (9/10) de
liga (l/J(1 de cohre); as moedas de ouro de 4 florins. ou de lO frallcos.
t~in 19 millimetros de diametro. 3,22.5.80 grammas de peso. 900 millesimos de liga (lflO de cobre).
.
A libra monetarin:(l/2 kilogram:IIt\) contendo !-"l/lO de ouro e l/lO
de cobre deve produzir 'ii 1/2 peça, de ~ tlorins (20 fl'ancos) ou' 155
moedas de 4 florins (10 francos). .
A tolerancia de peso e de·liga é de dois millesimo" tanto acima
como abaixo do tOf.[ ue do p~ ('. As nova moedas de amo au tr'Jhungaras têm a effigie do illilperador e J·ei. e quando são cunhadas na
A lIstl'ia levão a legend,r: Fl'aHCisCLLS Josephus I. D.. G. impera/ol' et llex
e quando são cunhaua. na Hungria tem a legenda Pel'ene;;; J&seph I. Ii.

aes. es M. lI. S. D. O. ap. lúl'.

..'

As mesmas moedas de ouronustriacas têm no reverso n lIguia imperial COIll a legenda: lmp.el'iwn. A lLst1·iawm. e a !narca de 20 fI' .. (10 fr.)
a esq uerda. a de 8 ti. (4 tI.) a direita da aguln, o mJllesllllo por baiXO.
As moed'ls huug-aras têm no reverso a8 armai> do reino da l:1ullgria e dos pllizes adjacentes. com a legenua Magyar /(iralysag e as
mesmas marcas do valor á esquerda e à dirl'ita das arrpa, I o mjJJesimo por baixo.
.
As moedas austriacas de ouro têm a urla lisa. na qual se aehão
gravadas as palavras I 'il'ibus ull'ilis. As mop.dai;; huogaras de ouro
têm a orla f;elTilhacla.
TOS cofres publicas imperiaes e rc:aes estas moeda~ de ouro de
20 franco. são pagaveis em prata por t? tl. 10 ];1'. valor all'triaco. e li.
de 10 francos por 4 fi. 5 li 1'.
O valor das moedas de ouro que circulão na Austria l\ Hungria
é con vencionaJ.
Visto que as disposições aci ma mencionarIas da legis!l\ção austro-.hungara concordão plenamente com as estipulações da convencão monetaria.. celebl'lld:t em 23 de tlezemuro de 1865 entre a Franc',.
li lllllgica. a ItaJia e a ,'uissa. pelo que diz respeito lÍs moedas "de
oura de 20 francos e de 10 francos. o g-overno inq>el'inl e real esla no
direito de conceder:l, ditas moedas de ouro. f:<bricada-; em iclentic'as
concliçõe!', as mesmas ga r!l'n tias que terião se o mesmo govl~rno tivesse formalmellte llcceclido ;'t dita COll\'enç1'iI' na parte elll que esta
tem POI' fim as moedas de ouro.
.
(536) O calculo das pena. destE> artigo c dos que se eguem até a
176 é feito. egundo O que se ddermiua lia lo::i do:: :1 de outubro de 18:13.
Ill't.8" (nota 533;.
(537) A.dOptRlllOS a tentativa.e complic,dade na applicação da h:i
de 1033. bem como no caso da reincidencia. em que se deve impOr a
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,'e a morda não fôr fabricada àn. materia on com o
pe o leg·al.
Penas - ele prisão com trabalho por dois a oito annos,
e de muita cOl'respondente á, metade do tempo, além da
.
perda sobreditã. (538) .
pena de conformidade com os arts. 3-1 e 35 de. te codigo, com o do·
bro da multa, apezar de parecer a alguns que a dita lei só trata do
autore ; endo que nos parece mais racional o nosso modo de interpretal-a: ficando, no entretanto, ao criterio do julgador 'se deve ou
não ser imposta a multa n:dlj'pothese da, primeira parte do art. 8dll dita lei.
(Vide a ultima parte da nofa 533.), •
A mesma lei de 183'3, que tantas duvidas ha suscitado, deveria
ter uma interpretagão ou modificação .no sentido das idéa.. contidas neste codigo.
.
Autor:
Maximo - 8 annos de galés para a ilha de Fe.t:nançlo, e multa correspondente á terçap~rte do tempo.. além da perda da moeda achada e dos Qbjectos destmados ao fabl'lco..
.
Mépio - 5 annos de galés ]Jara a ilha de Fernando, e multa, etc.
Minimo -- 2 anno. 'de galé para a ilha de Fernando, e multa, etc.
Havendo complicid.ade ou tentativa:
,
Maximo - 5 annQs e 4 mezes de galés para a ilha de Fernando,
e multa, etc.
.
.
Médio - 3 annos e 4 mezes de galés para a ilha de Fernando, e
multa, Potc.
•
Minimo -1 anno e"4 mezes' de galés para a ilha de Fernando, e·
multa, etc.
(Aos autores, no caso de reincidencia, a !'lena é de galés perpe-.
tuas, e o dobro da multa, etc.)'
(A.os complices ou ao que inC'Orrem em tentativa, a pena erá de
20 anno de galé para II ilha de Fernando, etc.)
.
- Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 3 anno!';, 6 me7,8!'; e 20 dias de galé. para a ilha de Fernando, e multA., etc.
Médio - 2 annos 2 meze c 20 d iRS de galé para ilha de Fernan.
do, e multa, etc.
.
Minimo - 10 mezes e 20 dias dc galé. para!l' ilha de Fernando,
e m\l1ta. etc.
(Na reincidencia. a pena será de 13 annos e 4 mezes de galés
p'ara a ilha de Fernando e o dobro da mnlta, etc.)
(53 ) Segundo a lei de 3 d.e outubro de 1838.
Autor:
Maximo - 16 annos de galés para a ilha de Fernand.o, a multa
correspondente li metade do tempo, além da perd.a da moeda 'achada
e objectos destinados ao fabrico.
C. RIM. ' 39
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Art.. 174. FalJricar ou falsificar qualquer papel de credito qne se receba nas estações publicas, como moeda,
ou introduzir a moeda falsa., fabl'icada em paiz cstrangeiL'o. (539 a 539 b) .
Penas - de prisão c~m tl'aballio por dois a oit'J annO>3,
Médio - 10 anuos de galés para II ilha de Fernando, e multa, etc.
Minimo - 4 nnnos de galé. p,u';J.:1 mm d~ Feruando, e multa, etc.
Na reincidencia a pena erá de galé perpetua para a ilha de Fernando, dobro da nllllta, além do. r.erda, etc.
Havendo tentativa ou.complicidade:
Maximo '- 10 annos e 8 mezes de galés para a ilha de Fernanào,
e multa, etc.
'Médio - 6 annos e 8 mezes de galés para a, ilha de Fernando, e
multa, etc.
Minimo - 2 annos e 8 mezes de galés para a ilha de Fernando,
e multa, etc.
..
. Na reincidencia será imposta a pena de 20 annos de· galés para
a ilha de Fernand.o, o dobro da multa, e,te.
. .
~avendo complicidade na tentativa:
_
Maximo - 7 annos, 1 }llez e 10 dias de galés para a ilha de Fernando, e multa, etc.
.
Médio - 4 annos, 5 mElzes e lo.. dias d.a ga)és para a ilha de Ferna.ndo, e multa, etc.
Minimo - 1 anno, \) mezes e 10 dias de galés para a ilha de Fel'• nando, e multa, etc.
Na ~'eineideJlcia a J?ena vel..\l a 'er de 13 ànnos e 4 mezes de galés,
o dOQro da multa, alem,' etc:
.
(539) O individuo' quc falsifica, aO mesmo tempo, bilhetes ou notas do thesouro e cedulas de qunlSi uer cstabelecimento bancaria, cpmmette um.só crime e não dOIS.
(ACOI'dão da relação da.c?rte D. 5,372, na appelIação entre partes - appellante, Alberto Vlclra e Manoel Oscar de VilJemar, e appellada, a justiça.)
(Vide as notas do artigo 'anterior, e as do artigo seguinte,. maxi me a 542.)
(539 a) 2' edição.- O que introduz dolosamente na circulacão
moeda falsa, está sujeitn ás penas da lei, ainda que as testel11unl1as
nada jurem contra eLle, nem haja prova escripta, nem na busca a
que se proceder em.sua casa ou estabelecimento sejão encontradus os
·instrumentos propl'los ou a moeda falsa.
Basta para isto o depoimento de .lpna testl::1Ullllu.a, que mostre a
partieipação do accusado no crime.
Rev. n. 2,249, de 28 de"junho de 181.6.
(539 b) 2' edição). - A ll::i de 3 de oUtubl~O ele. 1833 não revogou.
a pena de multa imposta por este artigo e o 175 seguinte, aus moedelros falsos - ac. da reI. da CÔrte n. 1,.477, de 8 de maio de 1883.
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e de multa' correspondente ~í. metade' dó tempo, 'aLém da
p'3l·Ja sobr\ldita. (540 a 540 a)
,
At·t. 157. Introduzir dolo,'amonte ria cil'culacão moeda
falsa ou papel de credito qúe se l'eceba nas estações publicas (jomo ,moeda, sendo falso. (541 a 542 b)
(5LO) ,'egundo o ad, 8° da lei de 3 de outubro de 1833.
Autor:
l\Jl1ximo -16 aonos ele gtilés l;nra a ilha de Fernando, e multa
correspondente á metade do tempo. n'lém da perda ela, moeda acbada e do. o1.Jjectos destinados ao fa1.Jrico:
'
l\lédio -1.0 ~nnos. de galés para a illm de Fernllodo, e multa, etc.
Mioimo - 4 aono' ele galé, para a ilha de Femando, e multa, etc.
:'Ia reincidencia a pena é de galé. perpetuas para a mesma ilha,
dobro cIa n~ulta, etc,
Havendo tentativa ou complicidade:
1ú&JI.(mo - 10 annos e 8 mezes ele galés para a mesma ilha,
c mu~t'l, etc,
,
Méeliq-ti annos e 8IUezes de galés para a.mesma ilha, e multa, etc,
Minimo - 2 annos e 8. mezes de galés para a mesma illla, e
multa, etc.
A peua na reincidencia é a de 20 annos de galés para a mesma
ilha, dobro da multa, etc.
.
Havendo c.)mplicidnde na tentativa:
,
i\Iax;illlo -7 annos, lmei e 10 dias ele galés para a meSlllll. ilha,
e m ui ta, l)tc.
Médio - 4, annos, 5 mezes e 10 dia ele .galés para a me~ml\ illla..
e multll;etr.
Min'imo -1 aono, g mezes e 10"dia' de galés, para a mesma ilha,
e multa, etc.
A pena na reillcidencia será de 13 annos c 4 mezes de galés para
a. mesma ilha, dobro da multa, etc.
.
(510 <1) 2° edição.- O introductor no imperio de libras esterlinas
e outr<l. moellafi ~strangeiras'flllsas não incorre nas penas deste art.
17·t e silll nas do llrt. seguinte 1T. Rev. !l. 2,325, de 29 de mar~o de
1879. (Vide nota 539 b ao artigo ant'Hior.)
15-101) O jurj' da côrte condemllon. em agosto de 18,'2, n'este artigo.
comhinaelo com n lei de 3 de outubro rlu 1833, a ditrerente individuos
accnsHdos de falsificflcftO
de bilhete' do the. ouro. •
o ·
(542) A rovista do supremo tril)una! n. 2.142, ele 28 de outubro de
1873. prectJitúa que não se tratanrlo neste artigo c anterior do crime
rle moeda falsa. e sim ele ti tulos lil! uciarios. l'om curso fOI'l.:ado, oscapão, por i~to. taco; crimes ao privilegiu do fóro, estauelccido pela lei
de 2 du julllO de '1850 no ~ 1" do art. l.u
. A relllsão de Pernambuco, elll acurd~o de 18 de dezembro de 187-1,
dedde: que
aggravantlls dos s~ ,1," c (lo do codigo criminal são elementares do crime de intl'odueçflo de notas fa1~as na circula~fu).
(542 li) 2' edi~iio.- A reI. da côrte. em acol'dãQ n. 426; de 15 de
junho de 18'17, conheéeu de uma appellação, por crime deste artigo,

a"

31êPena~ :- de prisão 1>01' seis meies a dois annos, e de
multa correspondente á. metade do tempo. (543)
Art. 176. Diminuir o peso da verdadeira moeda, ou
aug'mentar-lhe o valor pai' qualqu1w artificio. (543 a)
. Pcn~s - de prisão cóm trabalho por doi:s mezes a quatro
annos, 'e de multa igual á metade do tempo. (544)
.
.
não obstante a f:l.lta da inquirição das testemunhas nl) pleual'lO, por
cujo motivo fôra proposta a nullidade- pelo juiz relator.
(542 b) 2' ~dicão.- O introduetor de "moeda fal!':1 na circulucão.
provauo o dólo, soffre as penas da lei. Rev. n. 2,328, de 2(j de abril
de 181'9.
(513) De conformidade éom o art. 8° dn lei de.3 de outubro de 1833.
Autor.:
.
Maximo - J annos de galés para a ilha de Fe1'llando, e'multa cor.
respondente'á metade do tempo. •
MédlO-2 annos e fi mezes de galés para a mesma ilha, e multil' ete.
Minimo - 1 anuo de galés para a meslua ilha, e multa, etc ..
. Havendo reineidencia a pena seri de galés perpetuas para a mesma ilha, e o dobro da multa.
" .
.
Havendo tentativa ou complicidade :
Maximo - 2 annos 8 mezes de galés para a ilha de Fernando, e
lI1ulta correspondente á metade do tempo.
Méclio -1 anno e 8 ll1ezes de galés pàra a mesllla ilha; e mult:l, etc.
Minimo - 8 mezes de galé pal'll. a meslUa ilha, e IllUltll, ctc.
Na reiucidencia a pena será. de 20 anno' de galés para a mesma
ilha, c o dobro da illulta:
"
Havendo compliciélade na tentativa:
l\Iaximo - 1 anno, 9 mezes e 10 dias de galés para a ilha Je Fernando, e multa correspondente á metade do tempo.
, Médio - 1 anno, 1 mez e 10 dias de galés para a mesma ilha e
multa, e t c . '
.
Minimo - 5 mezes e .10 dia de galé:' para a mesma ilha. e multa, etc.
Na reincidencia a pena será de 13 annos e 4 mezes de galés para
a mesma ilha, e o dobro da multa.
.
(543 a) Nota 539 a.
(544) O calculo é feito de conformidade com a lei de 3 de outubro
de 1833.
.
Aütor:
Maximo - 8 annos de galés para a ilha de Fcrnanrlo, e multa
igual li metade do tempo.
Médio,-4 annos e l mezes rle galé para. a me!'oma ilha, e multa, etc.
Minimo -4 mezes de galés pal'a a mesma ilha. e multa, etc. .
A pena será de galés perpetuas havendo reincidcncia.
.
Havendo tentativa ali complicidade:
Maximo - 5 flnuos e 4 mezes de galés para a mesma ilha, e mult~e~.
.
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CAPITULO III
CONTRà.~ANDO

(545, .545 a)

Al·t. 177. Impol'tal' ou exportar generos OÚ mercadorias
pl'Ohjbiuas, ou não pagal' os dil'eito dos que são permittidos, na sua impol'tação ou exportação. (545 b)
-.
Médio - 2 anno , 9 meze e 10 dias dlJ galés para a mesma ilha,
e multa, etc.
.
M.inlmo-2 meze e20 dias de galés pal'a a mesma ilha e multa, etc.
A. pena será de 20 anlHlS de galés !lavendo reincidencia.
Se hou ver compliéidade na tentati va:
Maximo - 3 anuos, 6 mezes e 20 dias de galés para a meSlDa ilha,
e multa, etc.
.
Méclio - 1 anno, 10 mezes, 6 dias e 2/3 de galés para a mesma ilha,
e multa, etc.
.
.'
,
Minimo -1 mez, 23 dias,e 1/3 de gàlés para a mesma ilha, e
multa, "etc.
" Se ha reil'lcideucia a pana 8~rá de 13 !l.nnos e 4. mezes de galés
para a.me ma ilha.
(Vidc a lei de 1833, á nota 533,)
(:-15) Silo os juize O'lVuicipaes 01'\ competentes prtra julgar este
crime. egundo O fll't. 2-l1 do l'egulamwtu n. 120, de ;-H de janeiro de
18i2 - exceptuando o apprehendiuo em flagrante delicto e o ue afri. canos, como do art. 211. § l°, do me mo regulamento; e o proce so
por introdueção de afl'~canos é o e peciul, marcado no decreto n. '108,
de 14 de outubro de 1850.
,
Diz a ord. n. 390, de 30 de novembro de 1864. e avi. O n. 431, de 20
de setembro de 1865. que O proces O é da competencia rla llutoritlade
administrativa, seudo o contrabando appreJlendiuo em ilagrante.
Pela novissima Reforma Judicial'ia, - Lei n. 2,033. de 20 de 'etembro de 18"11. art. 3". ~ l°, e art. 16•. l°, do regulamento n.4,824,
de 2'2 de nÇlvembro de 1871, aosjuizcs municipaeí" fica competindo a
organi ação do proces o de contrabando fóra de flagrante d·~licto
e nas comarcas e peciaes ao juizes de direito.
(A. rte;-. 5°, l°. da dita lei; e 13,. 6", do regulamento citado.)
(54.5 a) 2' edição.- Não se dá este crime de de que as ~ercadorias.
que tiverão entrada em uma alfandega, fõrão remettidas para outro
porto alfandegado, prestfLndo- e prévifL caução e com guias de reexportação, que ultel'1ol'mente fôr!\o subo tit:uidas por guias rle cabotagem "'7 A.c. da I'elação da Bahia de 12 de abril de 1881.
(5-U>.b) 2· edição.- O processo por crime de cont.raOando acha- e
especificado nos arts. a ti a 395 cio regulamento n. 120, de:ll de janeiro
d.e 1842, ~om a ill'óJificagão Ja lei de 187L e respectivo r..:gulll.mento.
Citados a n0ta nnteriol'.
.
• O prOC<lli; o de.vlJ começar pela denuncia do pl'O'I110tlll' lJU de qualqner do povo (arts. '14, § 4°, do cad. dn processo. e :,86 do reg, n. 120),
e ex-o(ffcio. quandú a denujlcia não fôr dadll pelo promotor ou adjuncto,
de8~e, dentro dt:} 5 dias da ~ata dos es<tlarecimentos, ~rova do crime

..

:ns
Penas - de perda das mel:cadori'as 011 generos, c de
multa. igual á metaue do valor delles, {54~, 546 tl)
O'j sua llotorilldncill ('lrt~, 15, ~
1",3" e 5", d,i IJi dll lti7l, II 30* Lio rurrulamento u. 120) e deve conter a mesma denuncia todo os requi!'i'tos
do· cri me, facto, quaes as mercadoria, genero. , etc., e a declaração do
se.u valor, regularia pela pauta tia alfandega c dos con ulaclo .
. (Art. 381 do regulamento n, 120.)
.
Ha appellação pal'a a relação.elo districto, na fÓl'ma do art. 78, § l°,
da lei ele \3 de dezembro de 1 41.
.
. Aos inspectores das alfandega e administradores de mesas dos
consulado, e ao da recebedoria da cOrte, competem conh~er do.
contraban~os apprelJenrlic!'0s em flagrante, não só \Jara julgar dã
procedencla da appl'ehcnsao e ordenHr o pl'OCef'So, ate a final execlI·
ção, na conformidade do cap. 11 do regulamento de 22 de junho de
1836, mas tambem pa!'a impo ição da multa decretada por este artigo. Circular de 3 ue outubrp de 18~-!, art. l°, n. 89.
(A I'\. 74' do decreto de 19 de seteml?ro dê 1860.)
E pelo art. 2°, q Dando as suas decisões ti verem passa]o em julga·
elo, esgotados todos os recursos le:;aes, os ditos inspectores e arlmil.!istraJores, por olicios seús, com as certidões da decisão e d,) va.lor do
contrabando, porão os réos';), disposjçiiO dos juizes lU u nicipaes. para,
em execuçiio da. dita decisão, fazerem p.ffectiva a liquidação e arrecadação da multa, nos termos dos arts, 423 e seguintes.do regulamento
n. 120, citado.
E quando o contl'ubando é em flagrante apprellenuido. Av. de 20
de setembro de 1865. li, 4~1, o pl'oce~!'o é da competencia da autori·
dade administra.tiva, e assim o diz ta.mbem a ordem n. 390, de 30 de
novembro de 1864.
(5*6) Declara a ordem D. 24, de 22 de janeiro de 1857, que a liuHa,
imposta no caso de contrMando aprehendido em flagra.nte, faz parle
das rendas do estado, não podendo ser ojltl'a a intelligellcia do art 11,
§ l°, ria lei de 3 de dezembro de 18-11, e das in truccões n. 89, de 3 ,lo
ou tubro de 1864.
•
(546 a) 2" edicão.- O decreto n. 9:310. ele 21 de outubro de 1 -1,
diz O seguinte: •
.
A.rt.1.° E' expre~..amentc prohibiLia em todo o imperio a venda.
de. bilhetes de loterias e ·trallgeira!3.
Art. 2." Fica limitada. a e. tas loterias a prohibi .. iíO de que tratiio
os :ll'ts. l°, da lei n. 1,090.,dB 18 de setembro de 1860, eBo da de n. 3,14Q,
de 30 de ou tubl'O de 1882.
Art.3.0 Incol'1'em na pena d'j seis mezes ue prisão iTlll'les,' lllém
da.s do llrt. 171 do codiJú criminal, os (Lue receberem, por conta propria ou alheia, bilhetes d~ lotet'ias estrangeiras par·a velder, ou em
quantidade tal que não possão razoavelmente tur outro de:;tino, e os
que uuuuuciarem, pa 'sarem, offercécrem á velHla ostensivamente ou,
por q1.!alq uer modo disfarçado, .delles fizereill objecto de mercancia. o'
E no entanto, os bilhetes de loterias estrangeiras continuiío a
Bel' vendidos, ~uasi sem o menor escrupulo I

.
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CAPITULO IV
DESTR lÇÃO

o

DAMNIFlCACÃO DE CONSTRUCCÕES, MO rUME rTOS

E BP.

's'

PUBLICOR

(547) ,

Art. 178. Destruir, abater. mutilar ou damnificar monumentos, edificios, bens publicos ou quaesquer outros
objectos destinados á utilidade, decoração ou recreio' pu- ..
blico. (548) .
.
Penas - de pl'isãO com trabalho por dois mezes a quatro anilos, e de multa de cinco a vinte pOl' cento do valor
do damno causado. (549)

(541 Este crime ó de proctJdimento official por parte da justiCll.
,egundo o dec. n. 1.000. de 1 de setembro de 1860. qllando diz, ·ao
art. 2° : tambem terá Iu&,ar o procedim:lnto official da ju tiça ...
~ 1.0 Destruição c aamnificação de .aqueducto e mais obra
publicas, como particulares, franqueada ao ti o publico.
(548) Deve ser capitulado neste artigo. constituindo por canse·
quenci<t um crime publico. tendo lugar a denuncia delle e o procedimen to ex,-offlCio. b facto de ter alguem tirado uma porcão de telha
da casa do agougue e mercado. ~ublico, li ue, como bens· do conselho,
está a cargo da camara m umc! pai.
(Av. n. 1'13, de 5 de julho 40 1855.)
(549) As penas deste artigo são as mesmas do art. 251 - furto - e
recorrei ao calculo alli feito, que é o mesmo; sendo que a inulta do
art. 257 é do valor furtado, e a deste é do valor do damno causado.
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PARTE

m

.Dos ·c~irn.e8 particulares (550)

TITULO

r

Dos eriJue3 eontL'a a liberdade iJi.dividl1al (531, 551 a)

Al,t. 179. Reduzir á escravidão a p~ssoa livre

acha}'

em p.osse da .sua liberdade. (552 a 556 d)

que

se

.

(550). A punição dqs crimes particulares depende em regra .dn
queixa do ofl-'endido; e parll. que os eus autores possão ser persegui•.
dos e:c-o{ficio ~u por denuncia do promfltor pu õlic.o e de q ua]q uer pes'111 do \>0vo, mi ter é . alguma das sêgllintes CirCllQ1stllucias:',.er O offendiodo - pe~soa miseravel, . er o crime (pelo gráo da pena)
inafiança\'el, ser o delinquente pre o om 1\agrll.ute.
(A.rt .73 e 7-1, ~§ 1" e ()II, do codigo do. prucesso criminal, e 263 d.o
,regulamcnto,n. 120, de :31 de janeiru de 1842.
.
A fórlBa ele. te proces Q achll.:;e no livro dG Sr. conselheiro Pimenta Bu.eno, Processo CrimillcLl, 2' ed-ição, á pago 178.
A respeito da queixa Olt ue!1uncia, vide o que, e acha preceituado na novi , ima Reforiua Judiciaria. lei n. 2,0:33, de 20 de e'tembro
de 1811, art... I:> e'16, e regulamento n. -j.,824, de 22 de novembro de
1811, nrt . 49 a :>3.
.
(Vide nota')'"'' a) ..
(551) São de re. pon~abilidade os crimes do que. trata este·titulo.
nos arcigo cuja. disposições iio expres amonte relativas aos empre·gaelo. publico",
.
.
.
(Vide o avisu de 2'7 de ago to de 1855, á nota 462.)
15.'51 a)'2' ediçij.o.- Na antiguidall~: n liberdade indiviqtlal olferecin garantia jmllerfeita , cujo escado se foi melhorando com os progre.o da, llllçõe , ficando e. tabelecido que cada cidadão deve: goZllr' na ociec!aue do direi to de d ispôr li vremén te ele sua pe so'a, oh•
. tendo protecção ou .reparação con tra as detenções illeglles, violaeões do domicilio,'ou qualquer aUentaelo á segurançn de cada timo
• Em Roma, a. detenções iJlegite eráo punidas .ele morte:(L. 9:»,
o

Exquilm causis maje 1.)

"

.

.

Era um crime ele le n-magestaue no que ha.via de usurpaaiio do
podei'. A. pena foi reduzida, por .Justiniano, lÍ. que a victima. havia BOr.
1"I'ido. (L. 1., C. de phvalis carcerilJug,j
.
De todo'- os tempo o bolnelll lia lutado contra. a opprc. são; e é
assim que, no lado do de poci mo, nó vemos sempre o e pi rito da
.~iberc1ade e a coragem esclarecida; e hoje proclama-se a rrranutenciíOdas liberdade individuMs como o fim e conelição da ordem publiiia, •
como a regra d'n apreciagfto das lei o da. in ·tituições.
• O lut. 179, ~ 1°, da.constituição do impel'io, diz: nenhum cidadão
pó do ~er obrigàdo a fazer ou eleb..ar de fazer alguma COU:lIl, .en8@ em
vil'tude da lei-o que se repete no art. 1 Odeste codigo; sendo 'i ue a lei
não·tem direi~o de prohibit' scnão as acções que prejüdicão II. socieC. CRI~.
40
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dade, vindo a proposite o que disse Rossi : a liberdade é o exercici6
das faculdades do homem postas em harmonJa com as ne'cessidudes e
éxigencias legitimàs da sociedade.
- .
O § 8" (Io.mesmo ::tI't. 1'19 prohibe a prisllo sem culpa formn,t!n,
excepto nos cnso. da lei; e mnudadal' a nota da culpa cm '21 1I01'a.',
cuja f'llta :ICil1'l'da a punição dp :ut, ] 2 dcs'te codigo; c o codigo do
processo crim. e;:;tllbeleceu regras ue repressão Il gnl'antia. il nã(1'sc
transporem os devidos limite.. , como nos nl'l~. 100 a 10.3, 131 a ]33,170
lt ]78. 3-10 a 355 e:'38 da Lei de 3 de dezcmbro de ]SH; e, tabelccendu
igualmenteeste codigo penas contra as prisõvs ille''''aõ" reconhecendo o direito de re<tistencia como dos nrts. ]4, § 5",142, 14H, ]~l a 19J.
.
.lá no reg'imcn al>so!.llto erlio 'pl'011ibidas II" prisõcs :1l:bitral'i~s,
quundo f!s ordenações de'D. 11anoel e ns de D, \fl'on. O estatlliiio que
ninguem fôsse preso sem mandado do juiz, justa CIlusa e pl'oce,50
regular,
'
','
.
O § 9" trata dl1 fiança, mesmo.com culpa fUl'lnnrla, c além dos
a'\"ts. 100 a 113 do cod. elo proc. acima citado, ...,..37 a 4ti da lei de 3 de
dezembro de I&H; consultem3Se mesmo os Hl'7 e seguintes. llo reg.
n. ]20. de 31 de janeiro (Ie 1842. art. 14 e pal'agraphos da lei n. 2,033,
de 20 de setem bro de 1871-:nl'ts 30 a 3'1 elo reg. n. 4.82'1, de 22 de .noveml:rro ne 1871.
O § lO- pl'evine ll. h:uothese de SCI' a pri~iio execlltacla RÓ com
orllem escriptn, ~alvo e ,caso ile fJ"l:\'rante'clelicLO. a respeito d9 :lual
temos as provrdencias dos UI·t"'. J32 e lH::! do cad. do proc. crim. Já
os arts 17ti. a I'i8 do me mo cod. do proc: declarn'~flü o que é preciso,
par:t .9.lt!3 a ordem escripta seja legflJ. vin,do a lei 11. 2,,0~3, dtJ,20 de setembro de ]811, e8tabeléc~r maiur garantia nos arts, 12, e pal'll.graphoB
-15, § l°, 1\ H, § tio-bem como os arts 33. § 1"-28 e 2,\)-3ti-t12. ~ 3", do
doê. n: 4,82.4, de 22 de novembro de 1871.
,
O ~ 11 es~abelece que nillguem !;el'á selllenciudo senllO pela alltorida~e compet.ente;em virtude ela lei antedaI' ~ lia fórmu por ena
prescnpta "
.
O § 13 quer a lei igual pa:1'a todos, quer protejn, q lIer castigue, '
Bruneau-B.111Ilm ie)', em seu reliltorio ao corpo legislnti vo fraocez:
dizia: o gozo c1aJiuerdade indiviUllal é, pnra o horn~1ll qllc vive em 50ciedal.1e, o primeiro de todos os bens, e nqllelJe cuja conservacão'mais
i~porta es'sencialmente á sua f'elicidnd,'. ,o. governo e a lei" devcm
entiío protegel-o e preserv~!I-o. com uma religIOSa. atte11c.ão a reRpeito
de.qualqu.êr acto aruitrario da vaJ'tl:: dos miollistros e de-seus agentes.
Màn'seigriat, em seu reln,torio, igualrnente aO cvrpo legislativ~.
dizia: ao-depois dos a.tteI'ltados contra a, vidn e os costumes, a pri\ n-,
ção iUegal th liberdade ê o lIla.ior 1.10B crimes,
.
A o1Jediencia á autarida.le legitima é·um dever social, mas quem,
sem direito e sem cãraçter, legal. ;lI'ral1cn unJ' cidadão ao seu l1ull1ici·
Iio, detellc\o-o e sequestrando a su:\ pessofl., commette uma. vexn.ciio
e insulto á-autoridade de que usurpa as attl'ibuicõe...
•
. - ~u creio, diz Jl11io Simon. sempre pl'Qf'un,10, que se pó da l'eRu;nir
toelas as c~Jndi<.;?es da Iiberd'ade púJitica nesses trez princípio, : O l°
e que a lei escl'lpta tome.pm'.toda a parte O lllgnl" da v()n~;\de arbitrfll'ia-o.2° é que. fi lei consagre e respeitp os dil'eitosnntul'a.'l. e imprescripti veu; do lIomem-'C o 3"'. que se confun~e q uasi com o 2°, é filie
O governo nã9 S~ confijdere tendo um direito e um in.teresse p1'op1'io '

.-
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mesmo que obre em todas as occnsiõe como o servidor e o ministro
do interesse geral. .•..
• Accre. centa no derois: uma socierl'lde não vh:e senão polas leis
que ella se tem dado, e cnda um ue seus mcmuro!:! deve obediencia a
II tl1sleis, mas caIU que condi~iío?
Com n condição de flue ost', mornl e'Rcr~ptn I~OS codigos reconheça.a eterna moral rple Dca. Ci:jcreve I em BOSSOS COl'ações, ::le
.Deoelcciano IlJU ordena a Illim dlri.lf~o de illcen.'ar a. estllt.UR de
Jupiter, 0\1 quebro a u, tatua e abrl1ço a. morte. Se G'f"Ssler me con-'
deiÍlnH :1 ame.acar a estatna de meu filho, eu obelleco á eterna lei recu. ando a L,I cdlcncin ao t'yranno e \'ingnnrlo a minha plltrin. Niio .bn
direito ('ontl'll. direil'o, c a Jegi;;l:lc;i.io de um povo não póde ser' uma
in;;u rrui6:0 con ti '1 a vOIHaue (lu Deos...
UmfÍ lei ju, tn, isto Ú, eonsngranuo tedos 0_ direjtos nllturllllS do
llOll1em e não ilerificando nunca o intere se geralllo,particular, uma
magistratura, orgiío e escravn d'l lei, omnipotente para fazel:a executllr sem força, para a modilicarou'trahil-n, taes são os principios
obre () qU!les, e fuudlL a liburdade publica,
BJacstç)J~e,. retraçando lducrislação ingleza diz: fi violnçiio da ~i
berdade Individual dá lugnr fi uma pena e a. uma rep-lIl'nçiiO CIVIL
Dnas cousas são llecessari"s para con~tituir fi injuria da pri<:ão illegHI: a c1et()nç:'o e a il·eglllidadc dest<l. deten ~ão.
Temos uma 'meclid:t co.ntl';L o llrbitl'lO e excesso do poder, é o
Iwbeas-corplls, 1J11c.. na lnglaterra, é O \Vrit principal nos casos de dotenção illegnl, li a uo 7wbeas-col'pllS adsubjiciendwn, dirigindo no indi\'iduo que detem um outro, ol'denando a presença do prisioneiro com
a declaração do dia e da causa por q ue foi retido.
.'
E', ogundo n lei comlUUIll. a côrte do banco do rei, quc dá. esse
\Vrit oun: ~; lU {ial do juiz chefe, on algum ou tro dos juizes.
Qual(lucr. ubdito do rcino tem direito,de obter es e 'Yrit.
.\.. Ici. inglczil., rclativa :i,lib&dl\de inclividual. hão sotfrido nuInerO, a vicif:. itudes, e a~ regras sobre esta materia fõrão fixas pelo
celebre acto do hab~as-col'pus, no tempo de Carlos 11,
(552) Por portaria d'ê 21 de maio de 1 31 mandou-so processar
o q ue i nt.roclllZii:', em por con trnua rido no Brllzil africanos, e ,punir tiS
.usurpado 'l; de Slla li·berdade com as penos deste ~rtigo.
.
O li rt. 20 dl\ lei de 7 tle n()vcm bro de 183] diz: o importadores.
de l' crnv IS n() Brnzil inCOI'l'ein na pena cOJ1loral deste artigo do codigo c Ila multa de 200$000 por ca\Jeça de cada um dos' escravos impOI'tado., além de pagarem a de pezas da reexportaçiio para qualquer pOl'tO .ln. A.rrica.
"
O ad., : 0, : 4°, da \ita lei diz: incorrem lia meSlDa pena, 1)S que
(S cOIllJ1riio, ficnndo,.porém, e sómeote, oorigado
Ub~l(liariRmente
ás duspezas ua I'eex.port>lção.
.
A lei ue 4 de et.ej11bro.dc 1850 pl'eceitn:l <to al'L 4° que contlnuáo o criminosos de importação de africanos ujeitos a estas
peu<i ",
As cmbarr.llçües apprchélldidas e odos os barcos empreglld ': no
d·.:sel1lbnl'que.occllJta,;lll) q cxtnlvio de Cl"cra\'os, ~erào \'endluos
com IQda a carga encontrada' a bordo, e () ~ell prodllcto pertencerá
aos apresauore~, ded u'lÍndo-'e um q llarto para o denunciante, B~
hou ver.
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A respeito do. autores ·e complice de·um tal crimc, vide al~u·
mas das notas aos nrts. 4° e 5" deste codigo, Mmo as 14 e :n.
Tratamos desta especie.eomo curiosidade hi tarieR, e não na upposição dc que·já.mnis haja neces idade de punir um tal crime neste
paiz, pela impos. ibilidade de eommettel-o, mesmo' pela opposiçi\o e
repugnancia geral relativamente a elle.
(55.1) E' essencial neste cri me que o q ucsito menciGue as palavras-pessoa li vre.
(Acordão da relacão da côrte u. 3,446, de ·H de setembro
de 1860.)'
"
(554) A. mesma relacão, em acorJão n. 3,514. de 12 de marco dc
1861. annulJou um j-ulgâmento perante o jury, pala razão de nã"o ter
o juiz dll dil'eito mencionado no qlresito sol)1:e a reducção á'e~cravi
dão. as palavras:-peSSOf\ livre-que é o que constitue o crime.
.
(555) O aviso de 6 ele maio de 186 declara: q lle devem el' processltdo. os seuhores dos suppdstos e cmvos (el'ão pos uidores de
escrav.os traziclb. do.E tado Oriental do U·rugua:y. e depoi: julgarlos
livres CIU virtude de acção promovida pelo juiz municipal) quando.
chl\lUlldo. e advertidos. st} recusal'em a libertai· os; deixando de
pl'Oceder-se contm àquelles que sem hesitacão, reconhec'erem o direito delles e passarem-lhe a'>.competeut-es cai·tlt.. de libc"rdade; accr 'scendo que não se dá na hypothese v,êrtente o caso t1e$te artigo nelU
o da multa. de200S000 do art. 20 da lei de 7 t1.~ novembro de 1831,
que é relativa ao trafico de lIfric'anos livre~..
.
(2' parte da nota 552.)
NãO encontro este aviso na colleccão, o qual se acha no Diario
Olficial de 20 de maio de 1868.
.•
(556) O aviso de 21 de outubl'o de 1869 (que não eucontro ainda
na collecção) declara: que havendo o curador geral tio. orphãos propo~to acção de liberdad-e a favor de lima escrava, cou\·ém. no Cfl!"O de
• verificar-se sua copdil}àO livre~ promover a puniçãO dos culpados
pelo cl'ime deste art. 170-,
.
(Diario Oflicial de 22 de outubro dt) 186.9.j
(556 8)2' edição.- O art. 33.do dec. n. 4, 35. de 1 de c1ezemuJ'o
de 18'11, diz:
As pessoas à quem incumbI} dar a matricula filho. livres lc mltlher escravII, não Ofazendo no tempo e do modo ..estal)elecido, incorrerão. se por mera 1l.eglIgencia, na m uHa de 1008000 a 200S000,
tantas vezes repetid'ls quantos fõrem O' individuo omittidos 'na
matricula, se por frauqe, nns penas do art. 1'19 do codigo criminal.
Art. :14. Na multa de 508000 a 100flOOO incorrerá a pessoa rI ue
fizer intencionalmente .declarações inexactlts ; . c se e. as 'declaracõns tive,'em sirlo feitaR no ~Iltuito de serem matrieuladas C(~1l10 escravos crianças nascidas no úia 28 Ire 'et:m1Jro de 1871011 po (.el'iorUlente. stJifl'Jrá, além di ''0, as pellH,s lo·'lrt,11\.l do codigo crillllllal.
Ü >tl't. 8", § 4°, segnnJ't parte. ela l(,Ji 41. 2,O.j.O, dJ 28 ·de stlte"mu,'o
de.l87l. ,Iiz: incorrerão os senhores Olnissos (a respeito d.., lUatricu·
la', por negligencia, na. multa de 1008000 a 203S000, l'~petida. tantas:
vezes quantos forem os inJividu-os omittidos. e pOI' fl'ltl1dJ, ).las pe- .
nas do arh 1'79 do codigo criminal.
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art. 87, , 4°, segunda pní,te, do dec. n. 5.18;>, de 13 de novembro de 1812, Liiz:, incolTel'áo os enhol'es omissos. por negligencia.
na milita de 100,~00 n 200$000, repetida tantas veze qmtnto fql'elh
os individuo, omiltHo;;; e por fmude. nas pena do art. 17IJ do codigo criminal.
O aviso de 22de setembrl) de 1 76 declara.que; importando O
art. 33 (citado e transcripto) ft multa e penas do art. 179 do codigo
cl'iminal aOR que não derem os ingenuo, á. matricula no tempo l)
do modo estabelecido. conforme hajão procedido por negligencia ou
por fraude, con,·inlH1. pedir e clarccimento positivo. afim de verifi-_
.car- e a origem da f~lta e ~el' a ppil.cnda a pena da lei.
A I'ev, do S\lP.' trib, n. 8,06:-, de 20 de etembro de 1 '76, diz: que
a libardacle conferida ainda com a clllu ui:.>. de ,en'ir o mCllIll~ liber
ao d aLiar, durantc;t Lla vida, não pó'le, vI' annull:tda ou inv:didada, J]em pela 1l1~tI'icllla po, terior, ·neni por ou tI'O facto,' po ·teriorc ,
que, sendo intencionnes, ,.ujeitãl) os >iC\l autOl'flS á~ pena do art.
l1\hlo codigo criminal.
•'
(556 b) 2~ eli\i'lo.- Perpetmrio o C.'j,re de·imporfação.de escl'avó~,
prolllhllla p h lei lie 7 de novem bro de 1831. e definida na. lei!? Lie
,1 de elulllbro de 1 '50 e.- de junho de lH5t pl'Ocedc o auclitc)I'. da
marinhu', I] \I:tn to <'t,fol'lnação da culpa, pl'on u uc.ia e julgn.mcn to, nos
termo estabelceidos p'elo d3C. d \1 d outubro t1'ó 1 5~), art.. 2rl a 3l.
üs mCllr O ne 'c crimc ,el'1\ú de iditlos n:l~ relacões, eo:no os
demais I'CCLH' o, cl'Ímina '; e nn appe\laçõe' do me~rilO r:rime, a
J'l'laçõe j ulgal'ã,o co mo a' ,Jemais ap'p31Ia. ões ~ri~ina.e .
(Art. 10 da dce. de lJ de novembro tle 1 50.)
(,'):)() c) 2- edi~ãQ, -,2- sflcçiio. ,- Hio de .Janeil'O. - Miui teriq dos
negocio' da ju, tiça. 20 d fevereiro de 187 .
IlIm. e EXl11, ,'1'. - Do orfleio funto por cópin, do chefe de'policia
da cÔrte, e doculllelltOf> que o acompnnhõÍrãll, cl)11 t:l que continuão no
c:1.pti\'eiro O. Olho 'e neto lle Ritf~ M<1.I'ia de 13I1.I'~'ó:s, b:tpti"llda como
livrc, ,egundo a certidiío pa _Rdo. pelo vjgario da freguezia de Arneiro"
'
'
E' muito pa,.ra c, trnnh!1r quc o prômotor pll~lico, Antonio de
Freita', não ob~ta.nte a g'rayidalle do facto e o.. doculllento enviad 's
e limibu;f:e' lt J'aquel'cl' que
1 10 preRidelltc úa provincia elo Ceal'lí,
/'usso archiva.rio o pr ce. so, rlepois de alouma~ il1quiriçií~,', em quc '
figLJ.rãO pe. s as intero', ati,). na Clll1. 11., • em que aO meno f:e pl:oeedesse ,t rigoroso exnrne, pnra \'cl'i!icar o valor da certidãp ex:hibitl.l.
Deve V. E~., portanto, ol'clena.r l...linucio~a.s averiguaçõe. obre o
procedimento eh. autoridades ela comarca de Jàicós, ouvindo o re,.peetivo juiz dc direit,',,' o promotor l?ubJie n , e o juiz municipal do
terlllo'dl} Picos, que concordou em ,er archil'ado o dito proce soo
Con\Tóm, flutr sino:, I]ue V. Ex:. mande pro- guir lia, .iilig: ncia
ncce, S;1.I'ia· 1"01)1'0,) u fad,u. de C01ltinuarc,n nH escraviLlao Ijc~,;:1 Iivr.lS.• r'lell<ludo lião .·Ú ri I'rocediman;o Cl'illlina! que no ca o C0uuer,
fi. vi!:'h\ ,lo r.l"ul:' II) da indagações, 11111.: tamuel11 intentar pelo COIUpetente cul'ftd II' de orpltnlls:l ac ,ão cÍ\'t)] de liberdade, em favor dus
qne Stl ac!)arelll inlievidalllellte nu cllptil'cirn.
.
Com o'pre"id 'lIte da província du Co;,;-;i ~ J ele\'!} entender y, I~x.
solicitando as i nfurma ~ões ou doeu meu tu' Il~ce 'sal'io", e dand J conta
circumstanciada do que oecorrer a -esta sacl'e\aria de estado, c~m de-
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de prisão por tyez a nove anlJos, e de mnlta
tCl'ça pal'tc elo tempo; punca, porém, o
sCl'á menOl' que o do captiveiro injusto e·
111 ais urna te\ça pal'te, (557)
.
Art. 180, Impedir que aIguem faça o que a lêi pCl'Iuitte, ou obrigar a fazcr o que ella ~lãO manda, (558 a 550 b)

cO~'l'espolldente á
'~empo de pl'isão

clnração de terem sido ou lião dados á matricula os fHlJos da. mencillnada Rita, a respeito da qual deixou de observiH- e tal t'ormalidadr',
(55& d) 20 edição.- Pendendo uma tIue,.tão sobre a coudiçf\o livre ou escrava· de Ulll individuo, não póde er julgada prlJc'ldlJllte
~l queixa que eIle dá, sub o funàamento de que pruteudem rt:dllzil-o
, a cscravidão.-acOl'dão da relacão da côrte de 28 de marco de 187:1.
-'(557) Autoj':
•
"
•
l\lax.illlO - 9 armo. de prisiío imple, c multa corre. ponrlellte a
~erça parte' do tempo
•
, ~Iédio - ti annos de prisão simples, e .multa, etc,
l\linilll,o - 3 anoos de prisão simples, e multa, ete.
1!aven'lo tentativa ou complicidade:
Maximo - ti fllmos ele prisão siJllpll~ , e multa CIlI'r.ei'iJondellllJ li
terça parte do tempo.
l\lédio - 4 annos ele pri. ão. i lU pIes, e '111 uI ta, e!c.
Minimo - 2 annos de prisão simp)e" e multa, etc .
. Havendo complicictade na tentativa.:
l\laxiOlo - 4 annos de prisão simples, e multa correspondente á
terça parte do tem [la,
'.
Médio - 2 minos e 8 m,~zclS de prisão simplc!', e mu1tn, etc;
l\linimo - I anno c 4 mezes de pri ão simple_. e multa, etc.
Nuuca o tempo de prisão ;;erá menor que o do captiveil'o injnsto
e mais uma terçft parte. •
(558) Nenhum cidadão póde ser obrigado a fazei' ou deixar de fazer alguma cousa, senão elll virtude da 'lei :
(Art', 179, § l°, da con-titulção lIa imperio.)
. (f159) 'Po~ acordiio da relaciío da curte de 9 de r1ezomuro de 18HZ,
foi conrlelpnado ne to ai'tig-o lllD empregado'accusado de ter 'P10C\:elido contra. a liberdatle individual, e não 11(1 art. 160, como opilllnn
um do~ desembargadores.
(559 a) 2- eeliçiio.- Pôde ter applicnção a. estc ca o'! e s;egundo II
circum tancia , a clii'po, içã:) da 01'(1. liv. 40, tit. 84, § 30, in ti.nc, e ~ ~,.
(550 b) 2- edieão. - 3- Rcccno. - Rio de Janeiro. - !Iliui:-;terio dos
negocio." da .iusti~a, 19 de fevêreiro de 1878.
Cou vindo repri lU i r s'3vlHaineu te IIS praça' do cor"po sob' seu commando, que maltrat:.Í1'e1TI por pabvn]s, gesto ou plI'y icawente os
l)\·.e;;o::i, qUllndo SÔl1lellte pudem, raso allos não obedeção ou beutem
a evasão, empreg-ar o 'gr.-LO de força nccei';mria p;H;t eO'eebl1nr-sc a
~risão (ad, 180 do coáioo criminal). cl1mpi'e rlue Vm. exerça sobre
este' pon to a necessaria vie-ilancia. e energia, applicando ás praças,
fi. ue ~busa.Tem, a pena disCl plinir q ue no c.aso couber, além das. que.,

327

. Penas -

de prisão por um a seis mezes, e de 'multa
metade do témpo de prisão. (560)
,"e este cl'ime fÔl' commettido por elTipregac10 publico
qlre 'pneu isso se .'eevil' (1'0 seu .empl'ego, iQcol'l'erá, além
das penas dcclal'Ucla" nu de li pensão do emprego por
dois mezes a q ua tl'O annos. (560 a)
.Art. 1 1. Ordenai' a pl'i 5"0 de qualquer pessoa sem
h'l' pal'a i, so competente autoridade, ou antes de culpa
fOI'mada. não sendo nos caso, em que a lei o pel'mi tte.
(56l a 5(3)
cOl'l'espondent~ á

pela natureza do factn. po~são ser impo tl1S pela competcnte autorid:lde criminal. na fóriTIa. do art. 48 do regulamento annexo ao decreto'
D.2,0 l,de16 dejaneilode]·'5.
(;)60) A u tOl' :
Maximo - 6 meze;; de pri. ão . imple~, e mnlta c01'l'espondente lÍ.
metal/e do ten'1 po de pl'1sãu-e mai '1 an nos de suspen ão do. em pre
goo. se o êl'Íminoso fOI' empregado publico (Í para commetter Ocl'Íq;le
se servil' do emprego.
MédIO - 3 mezes e 15 dia.' de pl'i~ã() simple>:, c mu:ta, ete.-c 111'1.is
2anno. e um Inez dó su pensão do emprego, etc.
Minimo - 1 mez ele pri. lio ímpIos, e multa, ctc.-e maio 2 meze.
de . uspensão do emprego, ote.
. . Hllyendo ten tati \'fl ou com plieiuado:
.
Ma~ilOo - ·1me!:es de pri lio simple., e mnltll. cte. - e ID:li 2 an·
110S e "meze de uspen. fio, etc.·
.
Médio - 2 mez. 's e lO dilts ae pri ão simples. e multa, etc.-e mais
1 anno, 4 meze e ~O u.ia de su pensão, et.c.
Minimo-20dia. depri r\o"imple.,emulta,etc.-emai lmez
o 10'dias de su pensào do emprego. ate.
Ha,-endo complicidade na t,nitativa:
.
~JllxilllO - 2 III.8Ze e20 dia. de pí'isiio simple.', e mllltn., etc-. - e.
mll.i 1 anno, g ll1~ze,; e 10 dia le uspensão do emprego. etc.
M~dio - I UJez, lô dias e 2/.3 de 1)l'isiiO siUlplc' e multa, çtc.-rl
.,mai llmeze" 3 gia e 1/3 uoe u p II i'O. ctc.
l\linimo-r- l:1dinse 1/3 deprisüo implos, c mult~, etc. - c mais
23 din.. e 2/3 de Rnspou. :\0, etc.
Rã l:mi pUllidn. a tentativa ue crime ao (lual não e toja impo ta
maior pena que a de 2 mel s de pri ão simple ,OU le,tel'I'O pam fórn
da comarca.
(r\rt.2". 2°, 2" parte. uo.codigo criminal.)
(;j(j0 n) Vide nota 558 e a ;l.1~teriol'.
(5(\1) O avo n. 2, de 12 dejaneiro de 1844, c1eclara: qne não Ita excos O nom incon'ipetencia em prelldel'réos iudi-ci'l.dos cm ccimes inafiançavei!'-sem se lhes ter fOI'lUflc1o culpa.
Os 3,rts. .l3, § 2,', la lei n. 2,03.3. dc 20 de, etem bro de ].87], e· 20 e
paragrapltos <.lo mgulamenton. 4,:')2{, cle·22 do novembro de 1871, es-
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Executar a prisão sem orde-m legal escripta de legitima
autoridade, exceptqados os milital'es ou officiaes de justiça, que, inqumbidos da pl'is~o dos 'malfeitores, prendelJl.
algum ind.ividlH1 suspeito. p~l'a o apresentarem directamenttl ao juiz, e exceptuado tambem o caso de flagrante,
delicto. (563 a)'
.
Mand.ar qualquer-jlliz prendei' alguem fÓI'a dos casos
permittidos nas leis, ou mandar que, depois ele preso, esteja incomm·ullicav~l além do t~mpo que a lei ill?I'Cal'.
. tabelecem os easo . para a pl'i ão ·no crimes inafiançaveis anles da
formação da clllpa ali inquerito-decol'J'ido 1 anuo d 'pois do crime
não ha lugar mais a pri ão preventiva, § 4° do art. 13, citado, .d.a lei,
e § 3° do art. 29 do regulamento.
.
, (562) Qllasi todas a" ni po ic:õe cO!itidas ueste artigo 'têm o s'eu
fundamento nos §§ '0, 9° e.l0 do art. 179 da con. titl~ição.
.
Parn. que uma ordem de prisão por escripto seja legitima, iro-nece sario. os reg llisi tos _ma rcndo no urt... 176 a 178 do codigo do
processo criminal.
..
Sobrc quaes scjão os cl·imes. cm 'quo fi fiauçn deixa' de ter lugar,
,vide os art;;:. 101 do dito codigo e 37 e 3 ua lei de 3 de dezembro
de 1841.
.
•
Para os casos dos arts. 176 a 1'78 do codigo do proce o criminal,
citados, comparne com 0l? art!"_ 12 e 13 da lei 11. 2.033, de 20 de setembro 'de 18'"11, e 28 e 29 do respectiVo reg. n. 4,824.
(563) A I'elaçilo da cô;·te, elD~acord~\O de 4-de ·maio.de 1852, decidia
que o crime da:juella autoridade que manda prendei: -sem ter para
isto competente autoridade, e ante::; da culpaformada, não seI]do nos
casos permittidos pela lei, é o deste artigo, e não o do cll't. 142, como
havia entendidà certo juiz de dir.eito...
(Vide not~s 439, 440, 449, 450,45'1 e 48.'3.)
. (563 a) 2- edição.- Pelo antigo direito e a bem da.justiça podia
O preso ser conservado il1conjulllDicavel, não excedendo Q prazo de
;) dias alvará de 5 de marco de 1'"190,
2,° com referencia <lO dec. de
7 de agosto de 1702).
•
.
.
O direito moderno, por~m, e felizmente, repelle este arbitrio, e
estabelece caSGS para a prÍ. ão, como garan tidores da .liberdade individual; endo que contra as pri.-õe ilJ.eg'les 11a o reCll·rso de habeasCOI'P'US. (A,rt. 340 do codigo do proce~so, e lei de 20 de setembl'o
de 1871.)
A lei romann. til1ha já previsto a prisões illegaes,' e reglllamentnva consequentemente esta parte do processo.
Sem remonta1' á lei das doze taboas nem á modificaçõe por que
ella. pa<.:soil' nps tem po, in termedial'ios, vê se J U. tiniano re,Çol.nmendar a accelernçào dos proces. os, prohibindo ('s mães trato. aos' aceusa.do : ln cognotíolle wuscc crjminis, quando,porles s1mt prwsenles, debet

.

stat'im de crimine quwl'i ; q!wd si accusLLluJ' prwsto non sü, reus cuslodiri
in loco l'ucido, nec tOl'queri, vel ferro re'cti, vel clLslodibus vexari.

cleb~t

•

329
Mandar motter em prisão, on não mandar soltar della
o réo quo dor fia oça legal nos casos em 9ue a lei a admitto.
Receher o curcel'cil'O alg'um preso sem ol'dem escl'ipta
da competente autoridade, l1ã0 sendo nos casos acima exceptuados, quando não fôr possível a apresentação ao
Juiz. (563 b)
Ter o carcereiro, sem ordem escripta ~e competente
autoridade, algum preso iocommuoicavc1, ou tel-(l em diVertiU .pl'isao ~a destlllada pelo juiz.
Occllltal' o juiz ou carcereiro algum pl'CSO á autor~dade
qlle tivel' o direito de exigir a sua apl'esentação.
Demorar o juiz o .processo do réo preso ou afiançado
além dos prazos legaes, ou faltal' aos actos do seu livramento, (564)
,
Penas - ue suspensão do empl'ego POI' um mez a um
anuo, e de pri ãO'pOI' quinze dins a qllub'o mczos; nunca,
(;)ü3 b: 2' edição.- Nenhum carcereil'o I·ecebení. pre. o algum sem
ordlllTI por escripto da autorid;ld~, sal 'o nos ca. os de flagrante delicto. em que, p·')r circum:t:lncia extrflorr1inaria ,se dê ill1j)o.·sibifidllde dd . er o mesmo prl;Jso apre untado á autoridade competente. nos
Lrll10 do.. :3 lo, 2" e 3 do <lrt. J2 da lei n 2,0:13, de 20 de Retembro
li.: I '71-art. 18, ~ l°, da dita lei.
Pelo avi",o de 30 de ngo to de 1 55, o carcereil'o.. , de\'em fazer
con tal' os .·ignae caracteristico do presos do livrá ua sahida e
entrada delle..
'obre' o caso da. prisão e suas fnrmalidaue.• vide o IlI'tS. 12 e
13 da lei citada de 1 nl-e dúc. n. 4, 24, de 22 de novembro de 18'iI,
art.. 2, e 29, com todas ,as notas na minha 2' edição.
(5ü-l) A tel'ceil'll parte do art. 14.8 do c(,digo do pr0ce.. so criminal
diz: n forma ,~o da culpa n;;o excederá o termo de 8 dia depois do.
• entnll.11l na prl'silo, excepto fluando ~\Ollvel'al1luencia de ll~gocios ptlblico' ou outra. difficuldade lU uperal'ela ob lar, fazendo· e corotudJ
O mais brove que for possivel.
Veio dep')is o dee. n, 2,-123. eh: ~5 do maio de 18.'50, qlle diz ao
<lrt. lo: o jlliz.es e. mais autoridrl;des que formão et~lpa., empTe que
tiverem ele conclUIr o proce so fora do termo pl'eSCrlpto no art. 148
do coeligo do proces.so crimi~aJ. ~lecl~11'arã.o n ) de p'aeho de pronuncia l li não pronuncia os motlvosJllstdlcatlvo da âemora.
Diz o me"1ll0 decreto llO art. 2°: o juiz llpel'ior, Cjuando por
qualquer lOodo hnja de tomar eonll.ccilllento elos auto., aprec,iarú os
motivos ~lleL'J'ados e, se o ac1l<l1' llllproe. denteR; promovera pelos
meios IcgitimOos a respon nbilidacie do forUlador da culpa.
C. CRIM.
41
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porém, por mimos tempo que o da prisão do offendido, e de
mais a tCl'ça parte. (565)
A\·t. 182. -1.0 dal' o juiz ao H'eso, no prazo mal'cado
na r,onstitnição, a !lota pOl' clle assignadn, que contenha
o motivo da pl'isãO e os nomes do accusadol' e das testemunhas, havendo-as. (560)
Penas - de prisão por cinco dias a um mez. (561)
Alt, 183'. R9cusarem os juizes a quem fÓI' permütido
passar:ol'dens 4e -habeas-corpus -concedeI-as, quundo lhes
fàrem regularmente requC'L'idas, nos casos e.m que podem
SC'I' legalmente pas.~adas; retal'darem sem moti \'0 a sua
concessJo, ou deixarem de pl'oposito, e com con])ecimento
ele causa, de as passal'·independente ele petiçãO, 110S casos
em que a lei o determinar. (568 u. 510)
(565) Autor:
'Maximo -1 anno de sll'lpcnsão do emprego, c 4 mezes de I ri, ão
simples.
.
Médio - 6 meZllS e 15 dia.s de suspensão !lo emprcgo, e 2 mezes,
7 dia. e 1/2 de prisãr:J simples.
Minim') - 1 flH'Z de su::;pen:-iio tIo empr,)go, e 15 dias de pri fio
si 111 pio!:.
,\ pena de prisão nunca será m nor do rJllC a pri~lio 10 of]'el1llido,
c tle ma.is a ter<,a part3.
('566) Diz o art. na, § 8", da cow·titniç;\o. e o nrt. 1·18 do cOLlio-o
do processo c.l'iminal, que dentro d 21110ras, depois da ent!'<Ic!:J. na
prisão.
~O~ arts. 131 a 175 do r.itado codigo elo process'l criminnl acllüoF;C fixados os casos em qne pôde te" 111"':11' a prisilo scm culpa fl)j'ma.
d:l.. salvo as alterações fe;lns p~l:t Ilo\·i., ima reforma jlldiciaria J~:20
Je svte,nbro de lS71.
Póde. er decretada li pril-'âl) 1I0S termos da ord. IiI". ;}", tit. ,'G, :;
6", e. vllI'ificnJa ella, não lia DucJ~sid:\Je dó ser en \'iada a nota cmll~ti
tucional ao preso,
Esta doutrina é confirmaLla pejo acordiío da relação da côrte ele
9 de outubro de 1868.
O ~ 30 do ar!. 12 e al't. 1:1, com o.; pal'agrapho", clalei n. 2·,0:'13, de
20 de ~.tcm bl'o de 1871, e art.. 29 ·do respecti vo reglllalll\ J1to, d,:r~o
regrns claras e precisa" para O caso anal0 6 0 a e, te artigl'.
(:'lô7) Autoi':
l\Iaximo - 1 mez de prisão simples.
. l\lédio -17 dias e 1/2 le prislio ,·impIes.
Miuímo - 5 dias dc prisão silJ1plc...
(Vide nota 414.)
.
(568) Sobre a ordem dc habeas-corpn., ca~os em que tero lugn.r, l'orma1.dades necessarias ú sua COi cc. S:\O, quem a eleve cumprir, c quem
a possa conceder, vide os arts, ;:1,10 a 355 do codigo do processo crimi-

331

Art. 184. R0cusarcm os officincs ele justiça, Oll demol'aqualqucl' modo a intimação dc uma ordem de"abec(,.~-'cOl'pllS - que lhes -tenha. sido .apresentada, ou a
execuçào das outras diligcncias nccessarias para que essa
ol'dem surta l'ffeito. (571)
Penas - de suspensão do em pl'ego por nlll mez a um
anuo. c ele prisão paI' qninze dias a quatro mezes. (572)
AI't, lu i) , Hecnsal' ou demorar a pes oa a quem fôr dirigida tUnH ordem legal de -!m!JcIIs-c01PUS' - e dc"idaJilente intimada, a remes a. c npl'cscnhção do preso DO lng'<1I' e tempo detel'lIlinado pela ordem; deixai' dc dar oonta
cil'cLl1l1stunciada dos motivos da pl'i, ão, ou do não cumprimento da ordem nos casos declarados pela' lei. (572 a)
rCll1 pOl'

nal. oU. ~ 70, da lei de 3 de dezembro de ]8'*], e ]8 da lei n. 2.(l33.
de:20 dc ~etellJbro de ]8'71. Est(L]ei, nnnotndn por m.iro, contém mui- '
tas d'lcisóes relativas ao assumpto, I1lt 2' edição.
(569) A autoridnde que tiyel' dado 01' Icm de habeas-col'plI.q e mandado soltar Cjualquer pacienLe, tem llÜO só o direito, ma até a obrigação. de propugnar pelo seu cUIDj1rimellto e pa, sal' nova ordem, emIjunnto entendei' que o paciente é illeg-nlmente prcso, ainda mc, mo
que nitO haja nJfjuerimellt'l, po·r el' diligencia. quc, em tal 'caso, lhe
inculUbe ex-ofl1cio onrt. 3-W,elocoeligo do processocriminaJ.
(A.\". n.270, de3dcoutubro Jo135.)
(5/0) O réo proTInnciado por lunlquer cl'ime não póde ser [oIto
por liCLbeas-col'plIs. em born. seja nu 19 o proces, O,
(Avi'o n. 219, de o de ago, to ele 1855.)
O supremo tribunal de ,il1:;tiça não tem adoptndo a uoutrina do
Itviso acilnn, e O contl'nrio eli to ]In seguido n relação do Rio. no
que ainda \'<1I'ifio outras relaçõ,'s; sendo pnra desejar que eja uDlformi,ada a jurisprudullcia a rcspcito.
"
(5'7]) O c'lrcereiro, eletentUl'. escl'j\ ão, ou omcial dojuizo, quc de
qualrJuer modo embaraçar, demorar ou difilcuttar a expediçãO de
ullla urdem de habeas·col'pus, a conducrão e apreseutacão do pncicnte.
011 rt slla oHu1'ft, além da punns em qlle po;"." incorrer. na fÓlma da
lei criminal, será lllul1nuo )1<1. quantia de 'lOhOOO a ]OOSOOO pela autoriebde COlllpctente.
.
(Art. 75 do regulnmento n. '1,8U, de 22 c\enovembro de 181].)
(572) A u tllr :
1Ifaximo - I a11110 de, uspensão lIa emprego, e 4. ll1ezes de llrisão
si 111 ple~,
~Iédio - ü 1ll0Z0S P. ];) dias clrl suspensão do em Ilrego. o 2 Illoze:<,
7 dias e 1/2 de Jlri. ão sii11p'[)l'.
Miuimo - 1 lllez de . uspcnsão do emprego, e 15 dins de jlrisão
f<i lllpje~.
.
(5'12 a) 2· edição.- Para o caso de habeas-col'pus será bom recor-
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Penas - de prisão por quatro a dezeseis mezes, e de
multa cOI'l'espondente á metade dQ tempo. (573)
AI't. 18G. FazeI' remessa do preso' a outl'tl. au,tol'idade,
occultal-o ou mudal-o de prisão, com o fim de illudil' uma
ordem de - habcas-corptts - depois de sabei' por qualquel'
modo,que ella foi passada e tem de lhe seI' apl'escutada.
Penas - de Pl'isãO pOl' oito mezes a t1'cz anoas, c de
multa cOl'l'espondente á metade do tem po, (514)
Art. 187. 'Tornai' a prendei' pela mesma causa a peso oa
que tivel' sido solta pOI' effcito de uma ol'dem de - hrzbeascorpus - passada competentcmelltp.. (515-57G)
reI' no meu codigo do proceibso. artf, 3-1.0 a 355, com as notas 1,65 a
1,741, Oll a 2' edicão da minha Reforma JuJiciaria de 1871, art. 18, e
notas 27-1 a 35'. •
(573) Autor:
,
Maximo - 16 Inezes de prisão simples, e multa correspondente á
metade do tempo.
Médio - 10 IDezes de prisão simples, e multa, etc.
Minimo - 4 mezes de prisão simples, e multa, etc,
Se o criminoso ,fOr em pregado publico:
(Art. 187 -~. parte.)
Maximo - 16 mezes de prisão simples, e 2 annos de suspen. fio
do emprego,
M~dio - 10 mezes de prisão srmples, e 1. anno e.} mez r1e SUSpJUsão do em prego,
.
Minimo - 4 mezes de prisão simples, e 2 mezes ue S'.lspensão do
emprego.
(574) Autor:
MaxilllO - 3 annos de prL ão simples, e multa correspondente á
metade do tempo.
Médio - 1 anno e lO mezes de prisão simples, e multa correspondente á metade do tempo.
Minimo-8mezes de prisão simples, e .nnlta corre pomlente á.
metade do tempo.
- Sendo o criminoso em pregado pn blico :
(2' pal'te do art., 187.)
Maximo - 3 annos de prisão simples, e -1 annos de suspensão (lo
empl'ego.
Médfo - 1 anno e 10 lDezes de prisão sim pies, e 2 an nos lJ (j mezes
de snspensão do emprego.
.
Minimo-8 mezes de prisão simples, e 1 auno de suspellsiíl) do
emprego.
(:>'75) E"tã no caso dt! ser "e pon. abili. adu corno incm. o no. te
artigo, n JUIz que orr!..:'l<L a prisão da.qllelle filie fui oito por /wbeas·
corpn'. se para es. a pl'ist.o não teve nova cau a.
(Av. n. 2'16, de 3 de outubro de 1835.)
(2'16) A soltura por habeas-col'pUS não absolve de culpa e pona, e

•
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Penas - de prisão por quatl'O mezes a dois annos, e de
multa cone. ponrJcllte á metade elo tempo. (5:7)
,-'e O, cl'im :, <1"'111e tratão o.. trez artigos antecedentes
forem commettido. pOt· empt'cgados publicas, cm rn;lQ e
no exel'cicio do? us em11l··g0·, inco l'l:-cl'ãO , em hqUl' da.
p na <1e multa, na de suspr.nsio dos empl'cgo.. , a ~abel':
no ca..o do al't. 1 '5, por dois mezes a c1.ois anno. ; no caso
do al't: 186, por um a quatl'o anno ; e no ca o do al't.
1t37, por s 'i. meze. a trez annos. (378)
Art. 188. Rocu..al'-. e q nalquer cidadão de maio de dezoito annos-d' idade, e de lTI(;TIOS de cincoenta, sem moti,-o
justo, a pt'estar auxilio ao oilicial encarl'egatlo dd execução de uma ol'àem legitima de habeas·col'pus, sendo para
isso devidamente intimado. (57g)
Penas - ue .multa de dez a sessenta mill'éis. (580)
deve ter I.u:,.ar a pl'isiíO, logo que houver cOllLlemnação a pena corporal; aumlltmuo-:::e no entr tanto a appellação,
_
(A.v. n. Q25, de 4 de junho de 1836.)
(517) Autor:
MaXll110 - 2 annos d3 pri.·üo il11pl s, e- multa cone pOl1llente á.
metud uo tempo:
I11údio - 1 anuo e 2 mezes do pri~iõio imple, o multa correspondente á 11Ietnue do tempo.
nlinimo - 4 Illezes de pri. ão imglef', e multa eorre pODdenle {L
metade do tempo.
_
(578) Se fõr elll pregado pu blico :
1IIaximo - 2 allno. de pri fio i-'implos, e 3 anno .. de sll'pensão do
emprego.
Médio -.1 aUDO 02 lOezes de ')ri ão . illlple~, e I anno e 9 ll1 ze
de suspen ão do em prego.
•
Ml:limo - -lo meze~ de pl'Ísúo simplc , e G meZ\J de u pen~ão do
empl go.
As penas relativamente nos empregado. jublicos e no ca 'os
dos art . 185 e J86. estilo calculada;; no.- dito:' :Irtigoo.
(5'79) O avo n. 510, (le 21l de novembro de ISGO, declara: que 01'0l2imontn de 3 Lle março oe 1855, apenas i eutou de custa. a ordem de
habeas-corpus, e não asdemai peca,' do. r'::;pccti\"u pl·OC~. (J • que
devem e ta.r sujcitw ao paga.lDcnto eomo e fizIJ"i'e parte de qUi'lquer outro proce ·'0 crilninaL
O novo regilnento tle cns'ns d,) 2 de etembl'o de 1 lo! nüo isentou das custas os aetos rio Iwbeas-carpu~; c1eclaraorlo, porén. ao ~ 3" do
art. 201, como i entos às autos, termos, tra~ladús e diligencias ex-aflicia
ou em cuja oxpedilJü(I fõrem intercssat!os orphilos, pc oas indigentes, a ju til,ia publica, a fazenda nacional, prol"illeial ou muuicipaI, etc.
(580) Autor:
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Ad. 189. Pl'endel' alguem cm cnl'cel'e pl'ivado, ainda
quc haja autol'idade ou Ol'dem competcntc pam sc ol'lleual'
ou executai' a PI'iSãO. (581)
Penas - de pl'iSãO pOl' quinze dias a trez mczes; nUll'Ca.
porém, pOl' mcno:;·tempo do que o da pl'i-'ãO do oifendido. (582)
Al't. 190. Havcl'á C:ll'CC1'e privado quando alguem foI'
l'ecolhido pl'eso 0.m qual(luer casa ou cuificio lião de, tinado p'll'a pl'i ão publica, ou ahi con, (wvado cm mgeuti,'sima necessidade pela autoridade offi(;iül, ou pessoa qno o
mandai' pl'ender ou o pl'endel', e bem assim quanuo fÜl'
pl'CSO nas pl'isàes publicas, pOl' quem não ti ver antoridade
para o f<:lzel', (582 a)
l\Iaximo - 608000 de multa.
Médio - 35#000 de multa.
Minim0 - 10BOOO de multa.
(581) Vide a ord. lil'. 30, tit. 75, principio,
(582) .-\ utõr :
MllXilllo - 3 meZelS de prisão simple~,
Médio - 1 mez c 22 1/2 dias de pri lio simple"
Minimo - 15 dias de pl·j fio simpll:s,
. Nunca por meno:' do que a prisão do oITllnuido.
Ha vendo com pliciebtde :
i\Iaximo -2 mezes ele pri ão !'imples.
l\lédio - 1 mez e a dias d~ prisão simples.
Minimo - 10 dias de prisão simpIHf::.
A tentativa não é punida em tal caso, em vista do art, 2". § 2",
segunda parte, destfj codigo.
(5 "2 <I) 2' ediçüo.- O contraeto fcJito '])01' peso oa retida em cnrC6re
privnrlo é nullo, alélll das penas do urt. mo, acim<l.
,
A nnllidade depende de accão, como do Ul't, 6 ;) do reg. 11. 737. de
•
25 de novembro de 18')0.
Sel róI' pl'oposta n acçiío de nul'illnrle tlepoiR dn cç,nrJemnaçiío criminal, e provada as,im n prisão em cal'cere priVlldl), não se questionará mai sobre a existencia do facto e au toria clelle - art. 68 cl:t lei
ele 3 de dezembro de 1841.
E' nullo (\ contracto. desde que llOuve cOllcçiíó, isto é; dolo, simula~i\o, fraud l, violeneia e errO. nos termo;; dos llrts. 129. § 4°220 -- 61'7, ~ 3°, do codigo coml11ereiaJ.
, As leis romanas já proliiLiiío as prisões domesticas ou carcel'c:;
pl'lvados; undo que um pai podia encerrar CIJl eOSlt lllll filho incorrigil'el, e. em certo' ClVOS. o m:uido á mulllel' e O -enhor ao escr:wo,
Segundo o testemunho de Cicero e dd Sa.IJustio, essa~ prisões
erão medonhas.
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Ad. 191. Perseguir por motivo de religião ao que respeitar a do estado.e não offendel' a moral pu blic.é\. (583, 58~)
Pellas - de pl'ls;10 pOl' 11m a trez lllczes, alem das malS
cm que possa incorrer. (585)

TiTULO

rr

Dos oriO'103 oontra n segl1.l.·unça hldlvldna1.

CAPITULO I
DO;:, anIMES CONTHA. A SEGUIlA.NÇA DA PES.OA E VIDA

Sccçiio I
HOMIG1DLO

(586 a 5 7 a)

Al't. 192. Matar alguem com qualquer das cil'cumstan(58:i) r inguem póde ser perseguido por motivo) de religião, uma
vez que re'peite a do estado e não olftlnfla_<1 moral publica.
(Art. 179, § 5°, da constituição.)
(:-8-!) Cl'imes!la que cabem 'na alçada dHs autoridades policiae!",
mas não são poliC'iae!", e n:\o podem. er proce!'saJus por denuncia 0.1
ex-oflicio, cpmo o d.: le artigo e O do ar!. 209. E:>tcl", como o ontros
crime.' d;t IIlO m.a natnl'l:Z<1. ão parti 'uhll'e!", e como tlles dtlixlo de
c. t:1l' sujeito'> a denuncia on procedimento da ju. tiçn.
(Art.. 262 e 2G3 do rogo n. 120, de 31 d1 janeil'o de 184.2.)
,'obre a ofi'ensa da religião, da moral e bons costumes, viJe os
ar!... Ziô a 2 1 deste cod igo e notas.
l:'J85j AutOr:
.1Maximo - 3 mezes de prisãO simpies, além da!" mais em qUI:>
possa incorrer.
Mé.dlli - 1 mcz c li) dias de pl'isãO silO pIo , além da mais cm que
I)O,s:t Incorrer.
.
Minimo -1 mez de prisão silllple" além dns mais em que po!' a
lllcorrer.
(58G) O crime cle homicídio praticado no municipio da fl'ontcÍl'l\
do impedo, deve ser proces ado pelos juizes mllllicipacs e julgados
pelo juizes de direito.
(Lei n. 562, de 2 de julho de 1 50, :\I't. 1", R 2°, e dccreto n. 707, de
ÇI de outubro de 1850.)
(Vide ulUn e outro, com suas notas, em oeguimento a c te codigo
- A.ppendice.)
(587) PI'eceitúa o art. 19 da lei n. 2,033, de 20 de etem bro
de 1811 :
Aquelle que, por impel icin, impruüencia ou falta de ob ervancia
de alg.um regulamento, commettel' ou fól' causa de um homicidio iu-
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voluntario. será punido com prisão de um mez a dois annos e multa
correspondente. Quando do facto resultal'em sômnnte fel'imcntoS" ou
otfU\l. ltS physícas, a pena sCl'à de 5 uia a s~is mezes.
.
A. penas s1\o a. seguintes. no prim!liro ca;;o:
Maximo- 2 annos de pl'i":ã'J simples. e milIta corre poudentc.
Médio -1 anno e 15 dias de pri ão simple!', e illulta eOl'l'espondente.
Minimo - 1 mez de pl·jsão simpl<:!. ,e multa corresponde. te.
No caso de simples ferimento (lU o:fI'ensa ph)'si(;a, o calculo será
feito ao art. 201, na respectiva. nota.
(Vide cste artigo, annotarlo por 'mim, na respectiva lei.)
O acordão da relacão da cÔl'te ele 10 de fevereiro de 18'1-1. diz: e
não pôde con iderar élggl'à\ante, no homicidio, a circum tancia do
mal i I'l'epa ntvel.
(58'i (1) 2" e,lição.- O homicidio é o attentado O mais grave contra
afl pessoas, sendo elle a acçflo materia I d dar a mortu a um homem:
J{olllinen Gl13dere; vi?lenlu vill13 hOl1linis adelllpl io.
Por i..to mesmo, entre os povos antigo., a sua punicão era a
mortc do homicida.
•
Assim entre os romanos. egypcios, e a lci de Mo;ysé .
QUllndo o homicidio era por accidunte 011 imprllueucia. não havia
per eguição. exigindo-se do autor delle que immola. se uma ovelha
em expiação lÍ victima.
.
A. lei cornelia veio ao dep(lÍ ,que modificou a pena, . egundo a
P9sição do homicida e a qualidade da pes.'oa victimada.
Julio Claro só admittia dU:l e~pecies de homieidio. - O simples
e o deliberado. O 1" era 1,1' Ltlcado, t'clneces'ilalc, vel Ga. n, vel culpCL cwt
dolo: - e o 2" era O cOll1mettilh cx-propo ilo, c.l:-inGidiis, prodilorie, a ttl
pcr Ctssassiniwll. (Liv. 5°, ~ HOIl.liGidi.)
.
Entre os povos da antiguidade, elll que existia o ca[1tiveiro, o escravo em' cou. a e podia ~ur morto, ma' hoje, gra ,as às Illze;; q ne se
disseminão por toda a part ,em todo' os paiztJ . elll eoda, H religiões,
o homicidio, que, em da palavra. hOlJlme, não fiudaria de carHcter
qualquer que fõsse a patria da pesso:1, sobre a qual é cOllll1lettido.
.l:.P:~.G~~:~J.P;~~~ :,;u:i1.~ ên(u 1,ü,;;·;Titiíft gel1Cl'e loq1LiI~lr, sed ipS1LIll h11I1lan'i·
t áielll luelw' (fi'. L. 2, ado lego corn. de ,icar.)
A's vezes, a lei?i lação romana nç's apresenta cc,usas bel"? bizar·
rAS, quando permLttia a morte dos mon.'tl'Os, cmbora na, cldos de
uma mulher: Alonslrosos parltls sine fraude cwdunlo,
Entre fiS na ões modernas, nenhuma l1istinccfto é permittida.
por i. to que toda· a creatl,lra na. citla da mulher, poí' mais. m()n~truo'
Sft que ~eja e mais contrafeita, é p!'otegidft pela lei cr!minal.
Hoj~ não lla mon tros que pude- em dar 1u'jar a tüo barbara
distinccão: Ulflilns homo est guippe anilllu'll habel per qllam homo e t.
(Math. -Jiv. 5", n.6.)
Para que haja homichlio é necessario que a morte seja o resul·
tado de Uill facto, de um acto material que tenha lido lugar com
um instl'umento qualquer 00 por todos tI meios matel'Íael;, de natureza a pGder callsar a morte.
E a. morte cnusaoa por um soifrill1euto moral prolongado?
Chaveau etHelie. com Dnlloz, entendem, que, neste caso, não ha
homicidio pela illlpos ibiJidarle de liga.r o etreito á causa, a não ser
por conjecturas, que escapão a apreciações certas, sendo incapazes de
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formar fi prova e os caracteres do crime, e como provar a intensidade
da dóI' e os seu~ fune. to!" eff~ito;:. e como. eguir os progre. ~os e reconheceI' o. desa~tr.s de S<3 veneno rrt0rul, que 11a e!"gotado as fontes
rIa vida?
A 1 i não o pod ria fazeI', em exp )r-3e a fundar uma aCl'us~t~iiO
. olJle eonjectura..
Runtel' e Achillcs ~Ior;n sã dc opinião contraria.• usttlntn,n,lo
clue: aquelle que fizesse morrer o seu semelhante pelo unico effdto
(a palavra ou da tristeza. eria tiiQ hO.nieida como aquelle que o ucstrulss(l pelo ferro ali veneno.
Ha quem su tente a de neee~sidade do art. 19 da lei n. 2.033. de
20 de setembro de 1871. citado e transcripto'á nota 587-suppondo-o
uma. innovação, quando nos parece que não 11a razão para encarai-o
debaIXO deste ponto de d. ta.
Ha. caso que não pode:n estar sujeitos á san :ão dos :ll't" 192
:t 19* do e'ldigo criminal, e alguns dos que tratão.de ferimentos. não
tundo no Illesmo tempo li c cusa dos urt.. 3D e lO, e ju tific:lbilidade
do art. H; e o art. 19 da lei de 1871 \'eio estabelecei' uma pena. que
poso a e. tal' conforme á infracção e corre ponuente a cUa.
tão é a impunidad~, por certo, c nenhulll rigor, que serill c,)n·
uemnavd, corno tudo o que excede lL uma. rect1t punicão.
li. dar- e abu.o!", ellc. nunca poder~\Q . ~r evitadJ , SuccJrlcndo
qlle maiores el'ião elle, em o dito l1.1·tigo, quer tmtando-se da punição, quorOJ ab olvição em absoluto. pelo demasiad rigor ,Ia pena
ou peht e. cusa forçada ou j u, tificabilidade.
Bavoux: critica a di po 'içãa do' art. ::l19 6 320 (lo cod. p!ln.
fmncez. qlle correspoudJm ao 19 da lei ue 1811, lllas Hau., em r <J1 11:
Lol'Ío obre o corl. peno belga, al'ts. '11 ' a 420, diz C] ue não se deve
. confundir o homicidio commettido por falta (culpa) com aquelle
praticado aceillen tallJlcn te.
D0l'e-se reflectir que tc>.!o o homicidio invúluntario. que não é
Jnão aqutllle d.J que um:L pessoa ha. ido li C'IU.-a im'olunt:l.l'ia. mas
pur sua falta, não é pllnido pelo codigo.
.'
A culpabilidade do agentc não consiste'só c(Il u~a. in.ten.ção criminos't. na vontade de fazer o mal causado. pode:õdo comtud· imputar- ~ impreviuencia ou não prec:lU.ão, sendo culpado d~ falta, por
qu~ o homem é re. ponslwe!. não sj em direito civil mas tambJm em
direito cl'Í lU infl,l, na liHlclid,t do quc llxigem fi justiça e o int"resse socinl
combiuados to.las a vezes que d-:ixa de fa~el' u·o lia!,! faculdade' de
que Deos () dotou, n.ão cmpregand) C' I faculd,tdes em ciiriO'ir c reter
ua actividn.de conforlU\: o comp1:lmento do~ scu. dever<Js.
S~ não pude:. e prever ou prevenir O acontecimento prejudicial,
que em sU'j intencão resultou d;~ facto ·sell. toda li. imputabilidade
ce, saria, e' O mal c,iu. ado deveria ser con"idel'ado domo um acoutecimenta fortllito. accidentaJ, não cOllstituindo um crimJ, como se fosse
occa ionallo por um louco ou menor.
.
_
O direito romano exigia, em I'egra. geral, q ue cada um ·tomasse em
sua accões os cuidados que um bom pai de familia. um homem
cssencia1mente prud,mte e uttento, tem o habito de emprega:'.
Pune'-'e no homicidio involulltal'Ío a falta d~ não t.lr o ag,lOte
])I'o\'i to o proju!zo re.·ultaute da sua acçiío (ou omi. são). mas que
devcria prever,
.
A causa iuterna do lJomicidio inl'oluntario é um:l impreviden-

C. Cmr.
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cias agg'l'avalltes menc.ionadas no al't. I.6, ns. 2, 7, 10,

11, 12, 13, 14 e 17. (588 u 594 c)
cia, uma inatten~ão culpadll. O autor tinha a C011 'ciencin, não prccisamente do mal determinado, que teve lugar, lUas da po ibilidade
de um mal em gCl'al. O agente deveria pl'CVel'. COlllO possivel, ou
mesmo como filais 011 menos pl'ovavel. o resultado fatal que. ucccdeu, sem o tel' comtuuo (luel'ido; ma, deda e pOLlia pl'e\"cnil-o.
quel' abstendo se de Obl'flr, quel' tomando l)l'ecausões llec:esSlll'ias
para evitar O lDal.
Esta especie de frl1tll, llue _e apprD..\: i 111 a do dolo. pela conSCiCll('ia
que tinha o a~ente da po sibilidude ou pl'obabilidade do mal que
te\'e IU"'ar, dift\)l'e essencialmcllte. quando. e con. idUl':l quc o alltol'
desse n~al não te've a inten~ilo ,le pl'uduzil-o; pOI' exemplo, é O cn 'o
de um imprudente. flue descarrega uma al'ma de fogo cm pleno dia,
em uma rua frequentada; e maLa um ho.mem, Um ca aIleil'o, pel'col'rendo a l'ua a galope, esmaga uma crianclt; um co !lt~il'o, conduzindo a sua sega rapidamente, fel'e uma muliu:l', et",
O ma] involuntariamente cau. ado pela inoLservllncia dos reglllamentos. que tom por fim pl'e\'enir os nccidentes e as infelicidade!'·,
d\lve·se attribuil' á falta uo autol', e es a falta entra cm UI11f\ ou outra das cate"'oria acima indicada!'.
O Iwmicidio ou a lesão c0l'lioraa é involuntaria, qUílllllo O ma!
!la sido cau ado por falta da pl'evidencia Oll de pl'ccaucão. mas SCII1
intencão da parte do autor em I1ro·dllzil-o.
•
A- falta de previdencia ou de pl'ecaucão compl'chenda todas as
•
fÓl"Inas, todas as modificações dilUas.
Vê-se, pelas considerações feitas, que a nos, a legislacão criminnl
se resentia de uma lacuna, q ue era d;J mistel' preencheI;. porq ue os
abusos serião, como sempl'e fôrão. ine\'itavei!'.
O que !lOS parece, e é nisto que consiste o defeito da nO>5a lei. é
ser a puniçãO deluasiadamente branda para certns hypotheses que, c
l'odum suscltal'.na pra.tica, e que, nec':lssal'iamente, hão de seI'. ujeitas
li Sd!1CCJí.O do dito artIgo:
A ln.novação. se úlgumas vezes traz o seu perigo. em muitos antros casos é a consequen(;ia do progresso das idéa' e do adiantamento da. modernas sociedades.
~iiocompartilhandodemuitasda: idéa: dalei de 1871, comtlldo ú de ju. tiçn canfes,:;ar que contém ella alguma. que devem ..cr
l1.catadas como um melhoramento,
'
No caso pre 'cnte, a dispo, iÇi,o não ofr\;ndeu nenhum principio
entl'e às que constituem a ordem, oeial, tendo por fim puplr. sem o
rigor de que poderia ser censlll'auo o nosso codigo em um hOIlJicidio
involllntario.
.
A nova lei q lliz tl'll.nq llillisar a consciencia do julgador. im pondo
uma pena correspolidentc ao delicto. moralmente fallando; sendo
certo que alguns dos codigos modernos h[;o pre\'cnido uma semelhante hypothese, aliás discutida p\ll'os commentadores e pelos l11a:s
ncreditados criminali tas, sem increpal-lt ele mCllO. raeiolla] e repugnante aos principios geraes de direito.
(588) As circum tancias aggl'a\'antes, mencionlldas neste artigo,
são de summa importal1cia, e aggraval1do o homicidio, quando bem
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provada" l'Rrnmp.ute dará lugar ao rec01111ecimento de uma att.enuautl!, no me!>ITiO caso en" que o crimo é re"o!>tido de qunlqucr uella , por exemplo, o pnrricidio, quo éllJn crime de naturoza tnl que
quasi parcce impo!>,i\'d uma nttcnuunte para cJle; c ac:!'im sondo, c
,cm o concur,o das llggranlntc, não constituti"n!>, li pena ~erá uun
rOl meuo::; que a de galé" pcrpetua ,llliús n do nínximo no artigo eguinte, quul~do o liomicidio 'e rc"e, tn de uma úu todns a, circulll,tancia, nilO mencionada, ue, te art. 1!J2, "enJo lIIgurnllS deJltls de
nimia importancia, re"clnndo .t p 'I'vorsictade da parte do cu autor
COJJlO a prc lledil,l~ão, reincidencm c outra,',
Heconlwcur eomo con, titutiva UI1Hl das ditas circuIDstancill • c
as outra, como ngg-rflvanL! o cri'lne, l"cl'ia do,_c,onltecer graduações
c~tabelecida nas dtfferelltcs ll:ypotllose, do crime dú morte (art,.
I\)2 a 10') e le"nr o horror lI0 crillle até UlIlll illjU tiça i c seria,
ta Il}!;em, !'egundo 110, pllrece, ir dú encont1'o ao jlen,;alllcuto do
legi,;lad ,r cl'Íminal, que fez uma di:-lincçáo bastantemeute philosophica e de coufol'lJtÍdade eom a justiça calma e impa.rcial.
E ba~ta con iuel'llr que, me. mo b;O\'eudo como constitut,ivas toda;; a:- ditas ng'g'l'U\'flnte, e como attenllantes, a penalidade no milli1110 ,'ur;i. de . O auno. de prisno com traualllo, quando, com as 011j,ras ng-grnvalllel", mais uma ou mais attenuante" ,erá no médio
do artigo seguinte, meno:; oito annos do que O minimo deste
artig-o.
'Parecc, roi::;, 'evidente a. inteuC'ão do sabios que confecciouárão
c 'te codigo.
•
E <lO de'paiR, quando e trata de impor uma pena, COlllnosco
l11uitos IllRO'i, tradll e hom 'n cntendidos opinárão no ,entiJo. de
certa benig-nidade, quando Uãll ~e sacrifica O pl'inlliplo, de jUStII:R,
]lar i:sto que, longe vüo os tempos em que ..e suppunhll que as penalidades severas e exagemdas erão as unicas capazes de corrigil' e
mora Iisal',
ÀIt.: 'I\lO a aUlllittir,se a du·vidu, o juiz lião póde e nem dtn-e peuUÚl' pam a dOIl a iada "c\'crielade, aCRl'l'ctando com o odioso, e re"lanJo certa par 'ialidad
no sentitlo <.lo interes e ,oeial. qne
cUllvém i"eja apreciado e' mantido, Illas nunca entendido de um
modo contrario aos principio, de humanida le, para o quaes tend~1]) as sociedade, model'llus.
(5~n) O av, n. 53, ue 1 ele fovcrciro de 1855, e, tabele'e O modo
(lo apl'licar-se O minimo deste a.rtigo, declamndo: que c o mcsmo.
C,lmo nos outros rimcs, c S"g'UIl lo I"'g'ra, identica~, cabendo rondera;, qne qnalquel' d'l' il'culllstHncin mencionadas ne te artlgo,
aggravando o homicídio e OD titlliudo ul1Ja especie. que é pun!da
cOln penas mnL s:J\'ern , como se \.\ comparando li de, te artJgo
com as tio art. 193, não póde influir dll)~licadamcnte na. a~gravl\.cão
llo dclicto.l'jner na U1\ e,pecie ou clal"sificação, quer Da gradua<:ãO aas
penas imposta::> a CSt'l espeoie, da mesma maneira que, no ca O de
fUl'to, a circilm, tancia dc nrrombnmcnto ou violencia con titue o
'l'illJé de roubu, sc;u rpJ() !>e pu.sim comtuuo ol\tend~r circuIJlsta~
C.ifl ag',rra\'aute Jo dito (Time, e filie conseguintemellte. na. especle
de hOlllicidio de te artigo, e o réo, pelas circnmstancias attenuante
'luO f1coulp:lnhárão C) delido, s(Jti're n pl~J1aS do gl'áo minimo. sã,o e tas JJOl' (au, a da cireulllsblncia nggl'avantu, já attenuida,na Cl~s dicação, mais grave do que as de igual gl'áo do art. 193, ou do' homicidio
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que nlío fêr reve t.ido de nenbuma das circum<õtancias declarada.
neste nrtigo.
Com esta doutrina se conforlllou osu i)remo tribunal du justiça
na revista n. 1.665. entre partes como recorrente Joiío Adrião Cha,·cs e recorrida D. Augela. de Brito.
(500) Quando o facto do ajuste con olTé para ser 'lnssificado o
crime como tentativa dc morte e sendo o delinquente cornprehendido neste nrtigo. não póde produzir o duplicado etreito de eireumstancia para aggravar o me mo crime.
(Revi~ta do supremo tribunal n. 1,606. de 3 de setembro de 1859.)
(591) O ncordão da relaeão d;l côrtp.11. 5,961, de fi de dezembro de
1867, declara: que é necessário 'que a eircum. t'lneia agO'ravante do'
abuso de confiança esteja bem definida, clara e provada. para o criJ)le
poder ser classificado neste artigo, aliás se imporá a pena 110 artIgo
lmmediato.
.
.
(592) A relacão da côrte. em acordão 11. 7.973. de 27 de fel·ereiro
de lli'14, cOllfirm-ou uma decio ão do jury, julgando ser o réo incl11'so
no minimo deste artigo, por 7 votos. DnO havendo no proce. so corpo de delicto inl1irect',. e só as testemunhas. passado. tempo;.:. jurando sobre o fa.cto da mortc com circumstancias aggravante.' e peciaes e havendo confissão do réo; divergindo um de embargador,
que opinava para que n condcmnaçã0 fó··e no médio, visto e tal'
prtlvlldo assassinato, tendo por causa o roubo dc uma. imagens de
santos, que possuía a victima.
(593) A me ma relacão da côrte, cm uCOl'dão n. '7·,010, dd 13 de
marco de H;74, condemnou no minimo deste :lItigo a um individuo
que fllWill sido condemnudo no m 'dio pelo .iui~ que pre idio ao jury,
e fundando-se .em que, recon hecida a circull1stancia cspl·cial (aggravante deste artigo) por '7 voto~, e a attenuante por unanimidade,reg-cndo para O caso o art. 2\), § l°, da lei D. 2.03j1, dtl20 de sctembro
de 1871, que restabele.ceu o llrt. 332do codigo do pi'ocesso cl'iminal,
a cOndemIHlçãO não podia dei:~al'-de ser no minimo.
(Acol'dão da relacflo da côrte n. 8.002. de 31 de marco de 1874,
sendo appelJante ojulzo. e appellado um individuo coo·demnado a
galés perpetuas por crime de morte.)
Relatadi't a apl'ellagão, recoDhecen·se que, em vi ta da respo. ta
do jury lias quesitos, não tinha sido bem imposta a pena rIe g'al;:
perpetuas, e c!epois de uma.renhida díseu~são, em que tomál'üo parte
os Srs. Gouvêa, Mattoso Cnmara, Almeida l) l\Iag'ltlhiles Ca. tro, além
do Sr. relator, impuzerão a pena no gráo minimo do art. 193 do
codígo criminal, isto é, seis annas de prisão com trabalho.
Votárão, porém, contra esta pena e sim pela do gráo mini·mo do
art. 192. que vinlm aseI' 20 annos de prisão com trabalho, os :-31'•.
conselheiro P;liva Teixeira, l\Iattóso CalDarll. conselh,cil'fl Tavares
Basto!' e Ra-ptista Lil"boa, pdr i"!io que o crime foi J'l\Vc~tirlo da cioC:l~llstallc:a aggravulltc especial de ser a victima Bupe.rior ao réo.
}lar Eler este soldado e a victima sargento do corpo a que pertence o
soldndo.
Verd· de é flue o réo allngóu. e njury tambell1 reconheceu, que o
sa I'gento l'sboftltea:ra o soldado, circulllstancia atten llan tc. mas e
por isso m"8mo que. pesando-se com criter'io a aggravante e.special
do art. 192 (superioridade que constitue a victima em razão de pai)
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com a attenuante c conforme o art. 332 do- codigo do processo,
rastnurado pela Ueforma .Ttldiciaria novis ima, arf. 29, ~ l°, sobro a
yotação, dpvia ir ao gráo minimo do art. 192, dis. erão os quatro
,-oto do dosem bargadorc8 dissidcn tns c a"si m julgá 1'50.
(591) A.o r "0 in urso 'no grno maxiU)(l do art. 102 deste codigo
i"e appJic;1 a pena do gTáo mini mo, se no proce;::slI não ha outra. pro,
nt além da confi são do réo, e . e a decisão do jury foi tomada por
7 yoto"-rey. D. 2,2n, de 7 ago to de 187;), e ae. da rel. do Rio ue 23
de maio de 187!),
(59-10 a) 2- edição. - E' assim o ao. da rui. da cÔi·te n'. 30, üe (j de
novembro de 1 740:
•
Relatado o feito, trata-se de uma nppellação intr-rpostn pelo juiz
de diroito presidente do jury, que condemnou o réo appelh,do a gitlés p'erpçtua pejo homicidio perpetrado na pes 011. do um parceiro,
com a circlllnstilllcia aggravante e, pecial do art. 192,
12, II emboscada.
A pronuncia o a accusacão fõrão ·Iem'etada. neste artigo: mas o
jur'y negou a emboscada, pell) que o pre, idente julgou O réo incurso
no ll!'t. 193, gráo maximo, por concorrerem outra. nggril':ante!", ainda
qu~ não especiacs, negando attenuantc". O deJicto estú proyado c
o P1'OCO" o não tem nullidade alguma nem fnlta de formu:ae.
Foi unanimemente julgada improc~dentea appellação e \'irtl13Jmente confirmada a sentonça,
_
(5~H o) 2- ediçi'ln.- fio (; n.·titue nullidade elojulgamento a ii'
1'eg-ulal'Ídado do quesito rrlalivo a uma circum tancia que po ~'l
intlnir obre a claRsilicação do crime de te artigo-ac, da reJo da
corte n. 1,111, ele 5 de setembro de 1· 1.
Lei ele lO do junho de ] '35,11. 4.
(-9,b c) E"n lugar de transcre\-m' eda lei, em .. eguímollto ao
codi'''o criminal. pa"ece-no. jlle aqui tem Uil todo ·o.Çllbimento,
e tanto mai quando é mallifeda a sua. rclaçf:O com e!:'te ar't. H)2,
por caUf;a da penalidade;: e das nota;:; que a acomplluhão, que devem, er conf'ultada. (algumas dolla) qUilDelO . e tratar de e_.cravo ,
emlJOra incurso;:; no art,192.
Eisa dit" lei:
Art, ],n Serão punidos om a pena de morte os escr:1\-08 e e crava, que matarem, por qnalquer maneira que seja, propinar m
"cneno, fBl'Írell1 grayernen te ou' lizerem outra q uilJq uer "T:lYC oi!en a
phy. ica a eu ..cnhor, á -U:l 1\'l1lher, de 'cendente ou a. cendente::.
que em ua companhia morarem, a ad,nini. trado!', feito!', o ll' sua,mulhert'., que com elles viverem.
'c'o ferimento ou offen a phJ iea fôrem leve" a pena. erá de
açoutes, á proporção das circumstancill. mai;:; ou menOf; llggravante .
'
Art. 2.° Acontecendo alguns dos, rielicto mencionildos no art.
l°. O de in!"uITeição, e I]ualquer outrr', cOlllm"ttlrln por pP.f;,OIlf;
'lSCranlS, em qlJe r:liba a pena de mortc', 1111\'e á rennif'o ,·,-traor,
11inaria do jur'.)' rio termo (C380 nno eMeja em ex"rciPÍ(l), crm-nrac1a
pelo juiz do direito, a quem tae acontecimento, ,'erilO i,nll)l'diatamente communicados.
Art 3.° O juizes de paz (hoje municipaes. alvo nas comarcas especiaes, em 1]116 sílo os juizes de direito) terão ju'risc1icçfio cumulllti..

342
ém todo o m unicij:Jio para prOce~s}lI'em taes delic-to.. nté á prcn u ncia (com o recurso de qlle trata O :trt·. 17 da lei n. 2,023, de 20 de
setembro de 1871), com as diligencias legaes pústerioref', e pr; no do:>
delinquentes; e eoncluído que seja o prQcef'so, o cllviarilo ao juiz.
de direito, parfl este apresentai-o no jur\', logo que e. tuja reunido, c
segui l'-se os mais termos.
•
A.rt. 4. 0 Em taes delictos n im\lOsicilO da pella de morte f'erfl
vencida por doi. len(s cio numero (e voto ; e panl' as outra;;. peja
maioria; e a senten~a, se fór conc1emnntoria, .. e executará sem reCllrso algulll:
•.
.
Para maior OJuem, cada aviso ou acordão con. tituirá uma, no·
ta, com a~ leUras do alphabeto.
(a) Declarou o a\'Íso' de 14 de fevereiro de 1 ;)1, que. para SUl'
·imposta a pena de morte DO' ;~sos desta. mesma. lei. deye ha.ver doi
terço. de vo~os do jury, niio f'Ó a re. peito do facto principal, como
de todas as circlllllslancia.. que alei requer p:na que seja applicHvel aqueJla pena, sendo, pi r exemplo. uma clellas a existencia de outra pro\'a além da connssilo do l'éo (no ndditamento).
(b) A relHtiío dR côrte, em acordão de 20 de outubro de 1850, uão
tomou conhecimento de uma nppellação que condemnara um e,cravo a p;ales perpetll:1!',_pOI' 11tlO ser caso elolla, em face do ar!. I"
Jesta lei.
(C) Preceitua o deo. n. 1,310, ele 2 de janeiro ele 18M, que a
presente lei de 10 dejnnho de i835 eleve. el' executudasem recurso algum (salvo o do poder modernclor), 110 ouso ele ~enteDça condelUDatol'ia corltr.'a os escravos. não só pelos crimes mencionados 110
al't. lo. Illas tambem pelos cle insurreiçilo c quaesllutH' outr- s cIO
que cail.;a a pena de morte, como determinA. O urt. -1" Jesta lei, cuja
dispo ição é gencrj('a c comprehende ni'lo Ó os crime de que trata oart.l o, nrastambemosdoHI-t.. 2.0 delJa.
(\ ida nota 58ü.)
(ri) 1\1',0 ha dependenci., da designação do gráo da culpa para imposição da pOlifl nos delictos ele que trata o al't. I" da lei, P)1' isto
que l:iempre e impõe:l de morte.
(A vi '0 Q. '-197, de 4 de ou tu bl'O de 1 '37.)
(Vide art.. 38:-3 do r~g. n. 120.)
(e) O sl1premo tribunal, em revi ta de 20 de ;q·o.. lo de 1852, 1lllllCCdeu ull~a revista, pela inju·tiça notorín do aCfJrL!:-\o, Cjue ilHO tomon
conhecllnonto da appellação; por isto que, elldo I) réo condell1nlldo
110 'll-t.. 192, e não em virtulle dest., lei, a que. t:l I'l~fert:l o ad. 80 d'l
de 3 ele.dezembro de 18'11, não se podia negar rJll"lr!Uel' reCI1I';O da
se!1tença- condemnutoria, e portnnto não se gnHrdoll a di. pusiçi10 da
lei que o gal'!Hlte fór}l cios casos litteralmente ex.ceptuados.
(f) Decl:tra o a\'. n. 2i31, ele 21 de novembro de 1&52, que a lei de
18;-l5 dcv,) ser ex.ecu bld'l sem rlJcurso algn fi no" casO de .. en tenç;l cont1~lllnaLOl'i:l. 'ontl'a 0 .. cr:1\,0:;, nilo só p310s cl'imes IllencionRtlo. no
:'J.rt. 1", mn:- tambvm pelo c1u insul'rciçiJo e quaesfluer outros em quu
caIba a pena dll morte.
.
:gl O õ\.\-i. O de 15 de Ilovemuro de l85a decla:'a; que o. quc ·itn.
nos cusus previslos liU a .. t. 1" da lei ',Ie W:3Q llflo pOLlew ser regulados J;lcla disposiçãO do processo comulUlll, poróm devem vel'S;U', lo,
VR
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obre o facto (; circumstancia que, confol'!uc a dit.a lei, O qllalificão20, !';obre a confissão, nos terlllO" do av. n.· 2J:i de 8 de outubro de
1 '10-::1", sobro as q llestõcs sllse.itadas rela ti Vilmente ás eircu mstall• 'ias do. flrt.. lO rleste rotligo, e 310 do rcg. n. 120, rlo 31 tle .illneiro de
lcl12, n, quaes. ão applicit\'eis a qualrluer réo. e commllllS II todos os
juizo", ain la os mais cspecine. ,
lIão oncontro na cllJlec6lO; IU:!S ve1l1 no Formularia dCls aceõ;?s
crimillCles do VI'. Cord'úro, 2' orlic;ã'J, pag-in:l 202-.
O a\'i.· de 1 ,uI citadu, pelo que He yelIl de tl'atl crcver. diz: Ilue
a di. pO-içiíO do al'r.!H do codigo du pl'O essa criminal, prohibinf\o a
applicac:ã'J d:r pena de morte uo rasos C1I1 que não houvei' contl"l O
tlt:linqueuGe OULI'a prova mai,; que li 'ua prupria confi.'são, devc st:r
guardatln, mesmo nos cl'ime de que GrHta a lei: de 18:1:>.
(11; O :l1premo tribunal, em revi ta de 19 dnjunho cill 18(51, não
tomou conhecimcnto .por U "oto, da re\'Í -ta·, pela razão ue tcr sido intOl'po. ta ua st:n[ença absol\'endo um C;>Cl'aV8, accusadu paI' crime de
morte, pclo qual, responuentlo cm o I'" j llr,\', mr:l cuntielllnat!o a g':J lti
perpetua. e protestara por no,'o jur,\', cm que fui absolvido .
. Um mini tI'O opinoll para que .·e conhece se da re\-i tll. paru sómcn te j ulg:u' lIullo o julga mcnto de dc o prota to para 1l0VO j urJ :
pt'otesto quc o juiz d' direito não deveria adll1ittir, porqne da la
sentença do jur)' 0:\0 ca,Lia recur:o algunl.
(i) O acord:\o da relação da côrte n. 3,3,13, de GO de junho tle I GO,
não tomoll conhecil:;cnto da appeIl"çflo interpo. ta por parte da jnstica da. sen ten ~. a!.Jsolutoria proferida a fa vor uc um c,'cravo aCCllS~
dó oomo mandatario do crime de morte, pela razão de ~er pI'oferid'r
no caso ua lei de 10 til} junho ue 1 '35.
(j) A me :ria relaç:IO, em aeor Ião de 17 de maio tle 1855, nüo conheceu lia appella~üo iJlterpo -ta ex aflieio dn ,e11tença fIUd iUlpoz a
ró a pena de pl'i-ãO perpetua. por c.:ommutacilo ua de goalés. por 111\0
er ca O del1a, vi, to O l1rt, _1° du lei de 10 dc Sun ho de 1835, e o 'O ria
lei de :1 de u zembro de 1 41.
Ao ré Jlrocessada pela lei de 183:- havia .. ido condemnada no gráo
maxilUO O art. 1921lesGe cudigo, com refel't:ncia a:) 3~. O juiz entendeu dever appel1ar, visto nilo haver 'ido etfectivameute imposta a
llOllll comminad:l pOl' :!quelIa lei.
(k) RUClU' o intcrpo to da -deci'llo proftlri,JlI pelo presidente do
jurj' da Constitui~ão (t!. Panlo), negando quesitos de ju tificnbilidadc
cm fa\'oJ' do réo lIro er:-:satlo pela lei tle 1 35, julgllllo u 4 de abril de
) 02, em acordão durela.ão da corte 11.1,6'77.
O ad. 8D da l<Ji de 3 ue dezemul'O de 1811, prescrevcndo que da
sentença profcrJdas nos crimes que têm por objecto a lei citadl1, uiio
havt:H'á recurso algum nem me mo o de re\'i::;ta, umplion a. uas r11spo. ições, cornprelleudelldo as cntenças'ausolutorias e neg-ando até o
uHimo recurso, Não abrangeu, porém, o rccurso do art. 71 da citadll
lei de 3 de dez mbl'o, aind:r applicavel nestc ca o. Mandou :}ue entrl1sse a causa cm no\'o jur,\', formulando o juiz os qnesitos pedidos
pela deft:sa.
(I) A l'elacão d l'el'nambltCO, em ac ,rdiio 11> 9 de 'et.. mbro de
1862, e. tabelece que nos ca os dos art , 80 da Iui de :3 de dezem bl'o de
184:1 e 501 do regulamento respecti \'0, só se não póde tomar conheci.
>

344
mento Lln. seutenca coudemuatorin, visto como sómeute a esta e não
á absolutoria refercm,se aq nelIe;: artigo!".
,
(ln) A rela~ão n(l ,r.ól'te, ('m ncoro:io ,le 1), de llczcmbm dJ 1/?ô2.•
lIIandoll um proce:;, 0.1' oovo .illr:, .iltlgandu proc t1ilntes as r3zües r~o
juiz rle dircito. ~ue nppe!lou da ;:entcllça rIr) jU1Y. nlli'oll'C'lIdo 11111 I' '()
escr'l VO, accusauo por Cl'll11e de morte.
Tratando-se da prcliminar'de _euão 'OIl1Jcr.cr da appdlação por
\'CrSlll' sobre crime on. lci de 183\ decidio-stJ 'para ~e conhecer ria appelIação por 7 votos. 1Ja\'cnt!o dvis oi\-crgcnte!".
(n) O aCOl'dão dll relação da côrte 11. -1-,235, de 17 de março ele 1863,
mandon um processo a novo jurj', julgando procl}(lent~' as' razões do
jlliz de direito. que ap'pellou da sentença fIue absoll ell a appolJada.
;.ceusada do cI'iJne d~ mOI'te. commettiJo na, pes oa ele sua :'cnhora.
Votárão neste sentIdo i desembargadores e 5 contra.
(o) O supremo tribunnl de_ justiça, em acord:io ele 28 ele mar~o
da I (j'1, concedeu ullla revistn pedida. por nulJidllue e con 'qucntl~
mente inju, tica rio aCCOI'dito tal, qne não tomou conhecimento da
appellacão. peio fundalllellto de triltn.r .·c la lei de 1835, arts. O (Ia lei
de 3 de 'dezembro, e 501 do reg. D. 120; m0strando-~e rIos autos que
esta intelligencilL não e tá de conformidade com a lei no 03. o d
q ue se trata.
O ad. 2° da lei de 1835 só comprehende os crimes cm que caiba a
pena ele morte, e no art. 4" declara que a sentençn, se rôr condemnatoria, se execut,ará sem rccurso algum, não compl-ehendendo outros
caso~. em que não se impõe a pena de morte. como no presente, eiu
que ella não foi pedidil.
E na vcrdade, elo;' autos se mo tra rjlllJ O crime uo réo. comquanto de Illorte pelo as~nssinato praticado nlt pessoa, da e craVil Joanna,
crioula, todavia ello reo sempl'e foi denunciado, pronunciado e accusarlo n·) ar!. 19:'. em que não cabe II pena de 11111'te, não estando por
isto com prehendielo nos casos t!n l"i de I :15, paJ'à 01' pI'i vnuo el ) reCI1I'SO ela arpellação.
•
(p) Os termos da lei de 1835 devem f;cr l'estl'icLamente enteodidos.
e nella ntlo incorre o ef::cr!tvorjue commctte ,; homicidio llU pe soa de
um patrão de lliate, prepo<to do en h0r.
O jurJ-condemnou It UII1 e Cl'<n'o nestas cúnJiçues no maximo
do art. Hl3 de te codigo, e o juiz dc direit,o. npp I1nndo para a rdaçii.o.
estll (a do Rio). por acordão de15 de abril dll ll:iül, entendeu hem .i 1I!gado o cl'ime pelo jur'y c ilJeg-al a appellnção do juiz.
Havendo o I'ecnrso pai';) o supremo tribuual, este. ellll·evistll. ue 2:1
dejnlho de 1 64, apenas negon-n, pela rnzão ele Dão hnvcl' inju. tie:t c
lIem nullidnde e a 'sim contirl11anelo a Itlg:didade d:t lIppellllção. '
(q) A. relação da côrte. cm ncorJno 0.4/509. ele 2(j de abril de 18M..
conheceu de u'na appellação no ea, Oacima, ltavenuo comtlldo 'i \'otos
neste sel1tido e 5 contrll.
(r) A mesma relação, ainda ern llcordüo ue .~ de novembro de
18(j,!, cOll~eceu da AppellaçflO ria scoten,a do jllry concJell1l1anJu a2
escravos, lUcursOS no IDllX.111l0 do :11'1'. 1\12. COlU refer ncia nos art!'.
34 e 35 de~te codigo; e julgando a mcsma appeJlação improcedente,
peJa razão de não verificar-se nenhuma elas ltvpotltescs do 3rt. 301 do
codigo do processo criminal.
•
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(s) A revisto. do supremo tribunal n. 1,820, de 19 de outubro de
r6,l, annulJou uma decisão, pelo motivo de ter sido julgado segunrio e te coJigo um escl'avo que l.entou matar ao seu senhor, quando
delTeria ter. ido pela lei de 1835.
Boul'e grande dil'cr"tlncia na vota<;ão e venceu-se quc. da s~n·
tengas condemnatorias. profel'idas ne te caso, não. e di recur. o
algum.
A relação da côrte. em ncordão n. 5,327, de 21 de abril de 1866.
Hão tomou conhecimento de uma appel\acão, por ser o crime daquelles dJ que Irata;tleidelGde junho del·35.
A relacão da côrte. em llcOrúüo n. ;'),103. úe I de setembro de 1865,
uão conhetell da appellação, em vista do art. 80 da lei de 3 de dezembro de 18·1L
A mesma relacão, em acordão n. 5.301, não conheceu da appeHa.... _
~ií.o. por tra tar-se ele crime COlO mettido por escntvo, a q nem cabia a
pena de mo~'te.
A mesma relacão, em acordão n. 5,277, decidio no mesmo sentido.'
•
A mesma ralação, em acordão n. 5,107. de 22 de agosto de 1865.
não tomou conl}ecimento de uma appellação. em razüo de tratar-se
d e crime commettido por escravo, a quem cabia a pena de morte.
It) A. relação Lia côrte, em acordão 1l.5,110, de lO' de julho de
1 66. mandou um pl'ilcesso a novo jur'y, pdla procedencia. das razõe.
de a.ppellação,' c porque e ta só é proh ibida no CaSO de sentença
condemnatorJa.
O crime era de mOl'te, perpet.rado por escravo contra a pessoa
do admini trador da fazenda.
Votárão neste sentido 9 desembargadores e 3 contra; fundando-se estes em não haver recurso da sentenças proferida nos crimes
de q ue trata a lei de 1 35, na fórma do ad. SO da. lei de 3 de dezembro de 18!1.
(u) Negado por empate o quesito so"bre a qualidade de feitor,
attl'ibuida ao offendido. ojuiz deve applicar a penalidade decretada
pelo codi"o, e não 1\ da lei de 1ts3-.
(Acorúão dlt relaciío d,l côrte 11fl. appellação n. 11,232, de 9 de
outubro de ISô , sentlo nppellante Joaquim, escl'aVO, e appelIada a.
justiça.)
,
(v) A relação do. côrte, em acordão n. G,417, de 25 de junho de
1869, annullou uma deci ão do jury, em razão de ter o juiz a quo.
contra preccito do 3rt. 4.0 da. 1 i de 1835, admittido o recurso de
p1'Clte~to por novo jurv ; dando lugar a que houves e 2° julgamento
inteiramente illegal, mandando-se subsistir a sentença profel'ida em
o primeiro Julgamento.
O réo 1.lavia , ido pronunciado e condemnado como inc.ur o no
l\l"t, 192 do couigo, gráo médio (galés perpetua.;), e prote t.ando, foi
no 2° julgamento conderr.nado no mnximo do me mo artigo, do quc
appellou o juiz.
(x) O upl'emo tl'ibunal deju tiçn, em ~'evistan. 2,004. de 13 do
outubro dl:\ 1869. não conheceu de u ma decisão. pela razão de não
caber reCUl'SO úe rel"ista nos processos contra escravos, a quem cabe
a pena de morte.
C. CRnl.
43
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(z) A l'elaçiiO d'1 côrte, el11 acordão 11. ü,3S.J:, de 11 de j unho de
mandou, no interesse d·) lei, qne tica<st.: nnl!o t )00 o prot::E's.acln ria il1t.erposic::\o .ln 1'0Clll'SiJ d J PI'lItl1,.,tn por no\'o jn!gaml:nto em
tliun'c, pOI' ter-:;e f01tO e UdllliLlido [1l'Oté.·tO pOI' novo julgamento
cm crime de que tratllll lei de lO d~junho de 1 '.).j, e Llecreto tle 2 dJ
janeiro de 18'i~, tomando Se: conhecimento da appellnc:iio intel'Jlo. ta
pelo jniz ua senten~a tle abiloh'i,::no, proferida pelo jllr'y cm sCg'nnc1o
julgamfmto.
(,) A. revista do upremo tribunal 11. 2,0t:i9, de 1 de julho ele
18il, annullou um jltlf;l"tJUento .na hypothesv do al't.. SO eh lei de 3 d-l
deZ<:J:ubro de 18U, decJljrando que, segundo dle e fi lei ele 1835, de
que alli :e faz menção, não ha l'ecul'SO Itl!!ul11, nem rle appcllação c
nem de prote to.
(:Ia) A um I'CO, que havia tentado contl':'t a vida de seu enl\nl' c
nceusado no art. 192 do cotligo c1'Íminal, com refereneia. un 31, foilhe, em sessão do jUl')' da eôrte de 23 de abril de 181:1, imposla a penu
LIa al't. 192 eitado, i'egundo a pl'onuncia. e accusação, reconhecida
uma attenuante; ma. o presidente do tribunal (de. :mbargadOI' MIlriani) jnlgon a réo inetlJ'so na lei de lO dejunho tle 1835. e condem·
Il ,n·o a gnlé:; perpetuas. sem se haver \rntn.Io da dib lei, nem no
procn. so e 1Iem nos deb:lte..
(O esCl'l\\"O tio'ha ferido levemcnle.)
(bll) A relação da côrt.e, cm acordiio n. 6,:i37, de 2G de O'It.llill'O de
1860. não conheceu tle ::t.ppeIJn~ão illtc rpn ·tll e.r-Clfll.cio pelo jui;o; de direit J ela snnt.ença 'lue condellln0u ao appcllado (Jo:::é pequeno, cs 1'11Vo) li pen'l de ~alé: perpetnas, ~r:"o media do art.. Hl2 do codigo criminal, cm f:tce cio disposto no :u-t., 80 da. lei ele 3 de elezemhro ele ]841 ;
visto como, send:J o me'SlllO appe!lCldo conJemnado em tlrt,lgo da lei
em 'luc cabe n pen:l d 1T11rte, emborll R pronuneia fõs, e no :1rt. 103
(ln. t.e codigo. ni\o lIa l'ecnr~o algnm da Llita deci. :io.
(cc) A mesmA. relação, em acorJiio n. 7.'172, de I, ele outubro ele
181:1, preceitua que dá-se app~IJação e.lroflicio da entença absolntOl'ia
1I0S crime. da lei de lO de junho de 1835, sendo os l'l;08 pt'occsl:ados,
prollunciados e aceu. ados como incursos na. dita lei,
(cid) A respeit.o da intelligencia a elar'" [pi ue 10 ele jlll1hn de
Hl:3J, e applicaçii,) da: penas ao c. cravo menor, lljO Cl imc foi rlcscla:siticado daque!la.lei, vide o acol'elão da, relação da côrte t, 7,843,
de 21 de novemlJl'o de 18'1:'3, na I'evista-o DiTeilo-de 30 de dezembro
elo mesmo anno, pag, ::!8J.
(ee) A Telaçiio dI} corte. em acordão n. 7,586. de 30 de maio de
1873, conheceu de uma appel1açii.o, quando se tratava de es::ravO nccusado pelo codigo pOl' crime de morte, para impOr a pena declarada lI:l lei. que li n de 1l10rk, tendo sido condernnado ::í. de galés perpetuas pclojul''y; preceituando 'lu', tratando-se da lei ele l,' 15, cm que
eslava illl:UI'SO orca, 11no tleyia.u presitlentu do jur'y propôl' quesitos
subre circumstancias, rluc silo pela dita lei proliihidos, não importando por este motivo o cOllheeiment, de circumstnncia alg-uma,
"isto lIãu estabeJeeAl' grndação lt citada lei qualluo . o trata de homi·
cidio coutrn senhor, feitor ou administrador.
(fi Vide Consideração sobre alei ele 1835, na nevisld JlIliiica de
novembro e dezembro de l813IJ, pags. 21'1.
186~),
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(Vide !Dais nota () ao m'to 18 ueste codigo, e nota 175 ao 3rt.

45, § },O)

(gg) A l'elnção da CUl't", em acol'diio 11. '7,803, ue 4 de novembro
de J87a, COnDl'lllOU umnsentencacondemllatoria contmnm escravo
pronunciado no art. J02 elo co(ligo cl'ill1inal, com referencia 'no 34:
HtJl1i1 ,Ih' i!llpo.'ta " pena ell galé!'; \1er p etllal', enloo incurf'O na lei
de lO ", juuho du ] .'3.'5. I· partll. P' o prei:'ielente elo tribunal, elef'ernbar:;nd'lr l\lariani, n:\o ha VlJl!rl:l IHlanimidar!c na yotac;:\o 8 concorre:lrlo uma .,ttlJnU!I.nt: tOm militas aggr:lyalltl:l,.
O trilJul1ul esta va com 1'& desem bal'gadores, \'ota ndo pelo aCOI'dno G. e cuntra G; _endo!'. ta-- ele opinifio qne não era o caS:) da lei
de 18:35, o sim O rlo aI'\. 102; mc!';mo l1e1a razão de ser est.l'nnho á
m '!';ma lei de 1 3;) o crime rie tentatil'a.
,
(\ i<le 11U1 bello artigo rIo ill"straelo elesembal'gndol' Oleg-al'io,
expon !o O casO, em n Ga::cta JUl'idica dtl janeiro de 1874, pagi1If1" 7 iL 13.)
(111)-:\ rdacão da curte. em acorelão n. 7,GGO, do ~1 ele maio Lie
ll:na, j)r<'ceitua: ('lue nfto cflbe appeJl:I~iio e.r-Oflicio da . ent·>n(;a rlue
ronr!c'nna o escra-'o a. g'alú perpetnas, ineul':o na lei rle lO ,ie junho de 1':~5, e fi. vista da disposiciiO genul'iea do art. -1-<W, • 2', do reg.
11. 120. de 31 dlJ jlln ~il'o de HHZ:
O i:eordio cia l'eI1l(:ão ela córte Il. '"i ,9,1,6. chi 11 de f~\'ereiro de
Itll-l, diz: rjU;: no' crin13i; da loi de 10 do junho de 1 :15 só (;aoe 1'13CU1':O ao poder moderadol·.
(ii) , , 2,lüO,- Vistol'i, expo..:to o I'clal,ados estes aut·os de I'e\'it'ta
crilue, l,)11t.rlJ parto. I'e<:orrente Luiz, escravo, por 'eu curador, e reoorrid" a justiça, a concedem: porqnanto, 'ondo o ell.'O um dos qnenão
trata a lei de 10 de j u!lho de 18:·35 uflo ele\' ia o desem lJargador j1re:<idelJ te
do j 1lr," appellal' ex,oflicin da sent.ell~··, I1Ill raz:l.o da pena e por Yil'luLie
elo qUI) (Ii>:põ.: O nrt. '"i O, ~ :2". da lei de H rij d:z;J:!11Jro de 1 ,11,11('111 cabia {) jlrvtllsto d 1 rúo pur no\'o julg':\11\ ('nto na fúrl11a do art. fl.7 da
dita I~i. i;:~guindo se o mes:nll, e s~ndo elle outrn vez ond<l,unadJ na
refol'id I penH, ·lIem (~I'a nu missi vuI 11 PP;lllar .-13 do segu ndo jlllgamen to
panL n relac:f.o rjue, resolvend() aflillllatiYalllel1te a pl'cliUJillHr de oito
tornal"\In cnnheeinwnto ela appellae~o, por ter entendido não ser casl'
ct't citada lei ele lI) de junho. a 11(Iu~'e pur imj.ll'Ocedente; nelU tinnlJI1úut~ tinl1a r1billlcIlto o proprio recurso de redsta, salvo, porém, na
que.-tno LI, 'o:llpetcucill, pai. tudo o que ,8 proces~ou e julgon postcl'Íül'll'l<'nte li I ri!l1cira ~clitell<;a pl'oferi'la em conseq!le:tcia e de conf' 1':11 itl,.: e cC):n a I' '. p'lsbu'! d(J~ j U iZL', cI c faeto foi e" iclell temeu te contl'ilri() aO l.[lle pres('l'cvil O Hrt. 80 da suprHlllen 'iODada lei de 3 de dl}zúuibro, ill1ilort:ln.lo pOl' is o nullid>ldo 1Jl3nife_ta do processO ne.:::a
]11\ rte.
E portanto. conCcl,lClll.!') re\'ista., de1iignãD para rever e de novO
jnlg.ll' o fjito 11 rela.~iio dil 13al,ia.
,
. lUa Lie Janeiro, 10 de junho de 18'14.-- Brito, presidente - CO$la
Plnto, - Por outros fUl1tlallll::ntl)~.
Matar ou tentar matar são crimes clistinctos, que não podem
existir simultaneamente, al'!. 2,", ~31o e 2°, do eodigo ('.riminal.
A loi de ]0 de junho dt:: lS:IG trata no art. 1°, ent.re outros d ,lido:>,
do homicidio perpdrlldo por escnn'o nll peFsoa ,le . eu senhor e ouros individul.1s, não se encontrando ahi, nem nos demais artigos del-
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lá, expressão alguma que se refira lÍ tentativa de qualquer dos crimes
que da ml~sma são objecto.
Sendo a lei especinlissima.. pois nem proporciona, nem grauua as
penll!l des d~Iictos, ncm concede recurso algum. ex.cepto O de grnça.
as penas ela tentativa. delles t1evião ser regu\nd"l.s paI' modo tn:mbem
e;;peciaI. aliás O serião conforme a nos crimes em :~erl11. o que não sc
tendo fl!ito expressamente, subentenrie-se 'primeiro que tacs pena.,
para. nno Slrem infligidas arbitrarÍltmente, continlli'iO sllbonlinndas
a.os principios(ic rlireit') r.o:nmum, art!".. 33, 3b e ln (lo codig cl"Íminai ; se~lllldo, que stmdo a Ici penal e de C;lI"ftct.er n im i:tln'~n te excepcional. por e"te duplo motivo, del'e ,'cr re trict:lm~l1t.e entcndilla
c applicad'l. como StU1S palftvrfts soão, principio corrente e incontes·n.vel. qae é fortalc:.cido pelas se~uintes regorns d~ .IiI' ito "Se,npel' in d'bbis bénignüJI"a pre(erenda snnt. fn re dubia benegniorelll senfenfiam equi illferprelafiullemno-n lIlinu,çjnslins qua·lnfllfillS. n 'E', poi;;:. pel9 que tica

pondel'ado que, não se dev~nd0 priv11r dos rt~Ctll' o' I'Jgaes urdin11rios os que fôrelll condeil1nados nas penn. de t,:ntativa uos delietos
especifica los n11 lei de lO.de junho de 183:>, porque elles não se achão
comprehendidos no art. 80 dft lei de 3 de tlezembl'o de lSH, segtle-~e
que, uma vez que no segttndo jury ~ reconheceu exi tirem circumstancias llggl'avnntes, mns It favor do réo uma attenua.nto da m:tior
importllncia.. a pena que devia lhe ser imposta el'ltniío a de galés
pcrpctnns. porém a de ga.lés por ~o ltllno , grnduarln no méóio do
art. :-14 cio codigo criminal.
, Foi por e!".tes funda mentos fl n~ votou pela c ncessão da revista,
- Veiga. venciclo.- Leão.- Burbosa.- Coulo.- l'aldefar(1.- Albuquerqu.e. -

t;erqueira. - Simões da Silva. -

V·illures. -

ncmi" de .IIolilserrafe.

A relação de~. Paulo. em aco! dão n. 18, de 24 de junho cle 18·b2.
conheceu de uma appellação no caso da lei de 10 de .i u n 110 de 1 3u,
sendo o hO?1icidio perpetrad ) .1)01' escra vos libertados em testa men to
pela lISSasslDarln.
(H.evista o Direito, de 15 de outubl'O de 1 74, pag, 21G.)
A relaçiio de Ouro-I>I'cto, em aeordão de 18 de agosto tle 1874,
n. 15, ?sta.tue: que dadeci. ão proferiria pelo .i tlr." no caso da lei do
]0 ~lil.Junho de 183.5. não cabe l\:curso ::l!gUI11, ncm mesmo o de
revI. ta.
'
.Appellação dita n. 79, de Pirah,'.- Appellallte, o juiz prcsid~l1te
do Jury; appellados. Joaquim Caetano Gomes e outro, absolVidos
no jury.- t\.cordão de 4 de dezembro de 1874.
Juizes: relator, o SI'. Almeida, e revisore , os 81'S, Trnvns.'o e
'Lisboa, cÇlm tOdllS os presen teso
~elatado o feito, vio,se que se tmt11va de um crime dJ homicídio
pratIcado por acoutes na fazenda de S. João do TUI"IiO, perecendo a
vir.timll, logo dépois dft surl'11, que soffrera na madrugada do (il11 2 dc
fevereiro do corrente anno.
I)!". réos ,ão o dono d'l. f:lzeucia, doí:- filhos e dois e cravo.' d:lcl"el]0, todos fórão pronunciados no Hrt. Hl2 do codigo crirniulll; proval1rio se rios antos que o 1" réo, nlém tle I11ftndante, foi tambem eXl'clltor.
poi" ",,'n os "utros t:lI11boU1 t1agicioll erllelm.mte a victilüa, nts~rlllltl()
Ihu_ a, carlle" COIU :t(;llllt,e!"..
() frib'lnalnHtndütl ,nbllwlter u.' I'éo.' a 111)\'0 jllry. julgai dI) 1'1'fJCtJJ<JII(.. J'; as razÕ..:s do juiz de d'ireito.
Foi unanime a decisão quanto aos réus livres, havendo sÓlUente
dois votos divergentes quanto llOS escravos, porque, depois da lei
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de 10 de junho de 1835, a lei de 3 rIe dezembro de 1811. no art. 80. véda.
todo e qU'lICluer recurso e mesmo o d::l revista. sem fazer distincção
quand::> a sentença é ab olutorJa ou condemnatoria.
(Da relnção do Rio.)
(jj) 2' edição. - A. appellnção e.J;-ofTi.ciIJ dá-se da sentença proferid~
contra. escravo. accu-ado ]101' crime de morte. não SI] trntnntio da leI
de 10 de junho de 1 35, e sim de homicidio clnssificado no art. 192 do
cod. crim., ac. da reI. do Rio n. 410, ele 23 cle ftl\'ereiro de 18T1.
Appellaçào e:t;-oDicio dá- e da entençn que impõe pen~ ele galés
perpetua. u. e cravo proee,sado e c(lDdemnaelo como Incul'!'o no
nrt. 192 do cod. crim., ae. ela reI. da. cÔl'te n. 373, de-23 de mal'ço
de 1877(kk) 2- edic.<ão.- Dá-~e nppcllação ex-aflieio qllando. e impõe ao
réo escra,o a pena elo galps perpetllas, quando o crime é elo cod.
Brim. e lião ela lei de lO de junho de 1 35. Acordão da reI. da corte
de 2S de no,embro de 187ü, com decU\o unauime com 12 juizes.
(11) 2- ediçã . - 1\0. crimes' da lei 'de lO de junho de 1835 não
cabe recurso algum, ma o sup. trib. de justica conhece da re\'ista
pedida para dar-lhe Jlrovimeuto. Rev. n. 2,290, de 15 de sl\tembro
de 1877.
(mm) 2- ediçâo.- Das enten~as profel'idas sobre os crimes do
qlle trata n lei de 10 ele junho de U135, não oabe reOIlI·.O algo.lm,
quel' ejào coudemnaLoriu , quer ub olutorías--;-rev. n. 2,372, de 7 de
a.gosto de lSS0.
(nn) 2' edição.- O e cravo que, matando o feito~', ? llbandonado
pelo enhor &0 COl'l'er do proce. o, illcorre na penalIdade do cod.
cl·im . .enrtonadalei delOdejunhode1835-ac.dareJ. da côrte n.
1,111, de 5 de setembro de 188l.
(00) 2" edição. lei de 10 ele j u 11 ho de 183.'5 ô "O refere ao delictos consummados e n~lO ti. tentativa e ti. complicidade, que são punidas com a- pena do codiO'o criminal.
.Na tentativa de homicidio, perpetrad<\ por e crayo contra <lU
euhor. ca be-appellaçãO ex-oDiei? dn sentençn fi bsol u to ria, nos termos
do art. '7Ç1, , l°, rIa lei de 3 de dezembro de 1 H-ac. da rei. do Rio de
11 de maio de 1 ' 3
A jllrisprudendia do. tribunae a re peito de uma materia rIe
I"rande alcance, como a lIctual" tem sido infelizmente bem vnrillvel,
quando e trata do recurso q ue deve ser ou não concedido das sentenças condemnatorias a eibcravú. q l1e incorrem em a pena de
morte.
Soria neces ario que' uma di. posição legi lativa vie se e. tabeleceI' o verdadeiro principio, fazendo de appal'ecer a incerteza em um
assumpto de uma importHncia não conte.'tavel.
E porque não arlmittir-se, para a hypothe e da lei de 1835, os
rCClursos estabelecirlo para todos o. mais ca o, , e q llllndo se trata
de lImn penalidade 'I
Não vemos ni. to o menor perigo c: nem o ao! lUittimos, quando a
reflexão. :I ·;tlma, lt verdade e a justi~a não podem er xcluidas da.
aCçÕB!'i 11 li "lanas. mrtxil1le trntando-se, de u lU j uJgamento em que,
muitas vezes, entra a paixão, e ta.nto Illai- se cOD,iderar se que o es
cravo não é tido por muitos CQmo um ser racional.
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Pena!'; - de morte no g'\'áo maximo; galés pe1'petnas
no médio; e ele pl'isãO com t.rabalho pai' vinte anllOS no
minimo. (5g5)
Roia fi maXilll'l sav:ll'i·l11.ilf} '"!uanrll) () cl'illl'3 é () ria l(\i rll~ 18:3:);
nd uitti'io·se to lo o;:; l'ecIJrso"' c to los o.' II1Ui"H de deI' Rll, hll1to !l1l1'R necJss·.\ri()s P'l[' Isto r[ll~ o uSCI"lVI) Ó de I1ma tri"ttl c infeliz
condi'51'1..\ :.Jciel:lllc 11110 tUI1l o direito cie tae muil'S IHlra fie manter e 11em a rigor del1lasindo mOl'alisou nunca.
Admittiur!o·se o. recursos f>empre amplo, niío lia fIue tell10r
m:los exempJo~. o nem jf>tu é a il11pllnidadtl e () acoro,oamel1to nO
crime; sendo apenas lima garantia contra 0S máos julgaria, e uma
VI'ova de que a sociedaue br(lZileira filcldta todo, os meios de: d.:;fe~a
aos réos, qunl(lLÍor que seja a sua categorliJ.
A pona du morte, n pena ri' galés, ex igem sem pru 11 ma rcvisno,
porql\ll ,,(iu pena;; rlue tirflo toda a esperan~a ao condcll1nurlo. e Ilfl"
será. bom que :1, faça nunca su~peitar de nUlIlo"' imparcines e inspiradas em uma occasião eLO que o juiz cidadão foi levado l'.oh a impressão d:3 momento.
Todos nós conhece.mos decisões ratacs e rl li II sórãu o 1'1l1ll')rso contiullnf10 de (luom as PI'OlllOVCU.
Os trjblln~es, ao menos, tão cheios ue :l1JUI' e de integl idade, iuterprlltllm a lei 110 SORtido mais fuvOl'avel, e uuifol'misem II jlll'ispruderreia a respnitn.
(Vide nota 84.6,)
(5\):») Autor:
Mllximo - moi·te.
lIJúdio - gn'é::; perpetuas.
MiniUl() - 20 Hnno,' de pris~o com tr"baIIJu: e d'! conf,)rll1id'l'iJ
com Hl't. .j\) de te codigo - ~i:l anllos c .[ J1\('ZuS de prisãu .-illlph::-:.
H;l\'clJÚO tlllltati\'a ou co:nplicida,hl:
Maximo - glllés perpetuas, <:o:n rcl'aencia no art. JJ, 2' P:ll'tc,
deste cod ig-o.
Médio - 20 anno dI) gnlés. ide.n.
Minimo -1:~ anno. 04 mezes ue pl'iSil" com trabalho; e ~e~l.ln
do o,art. '19-15 annos, {j mezes e 20 dias do pl"is;10 simplu!'.
Hft"endo complicitlnde na tent-lti, a:
l\:iaxiJl\O -:'?O llnuO:> d::l galó", de C0nf'ormidnde com :t 2' p:lI'le
d u art. 3-! deste cod igo.
:MúJio ·,-13 "l1nos Il.j, mcze," (Ie gnlós, id 'ln.
i\Iinimo-8ann0R, 10 !Ilezcse 20 dias de prisão com tl'allnllto.
sendo, segunJo o art, 4\). il pima de 10 anno;::, 4 J1\eZll~, 13 dias e tl huru., c1'J pJ'i~;io "ii.. pI tl;::.
Parece-l1o,' ('ol1\'ulliento fr:lIl.' ·rt.:ver o § lo do arL 29 ela lei n.
<:',0:13, de :20 de setembro de 1871. que diz:
E' derog-ndo o art, Bl> da lei de i:l de dezembro de 1841, e· re:ôtllbe
leeido o nrt. 3:12 do codigo do procesf'o crimill't1.
Este :lrt. :l:12 ri as!;im concebi.~o:
As dec:sões dojur.r são tomada,' por duas terça, 1-'arte~ ue ,"otos;
sámente para a imposiçãO da pena de morte é nec~ssaria a unanim'l::>
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Al't. 193.. te o homiciu:io não ti VCI' ..ido revestido das
ref'cl'idas Cil'clllnstnncia~ aggnlYUntcs.
Pellas-de g-nlé.~ pel'petnHs no gn."Lo maximo'j de prisão
com b'a bulho por cloz ~ anno, no médio; c POI' .. cis no minimo. (;596)
Art. 104. Qnando a mOl'to se verificai', nu.) pOl'que o
/TIal causado fõsse mOltal, mas pOl'que o offendido não apIJlica~se ~oda a nccessul'ia diligencia para removel·o.
(597 a 601 e)
miuade; mafi, cm todo o c~so, lla\'endo maioria, se impOl'á a pcna immediat;;mente menor; ll'-decisões serão assignatlus por todo. CJ, votante..
.
i': x i tem nota curiosas em minha Reforma Judiciaria, relativ:l.menteáquclle § 1o doart.29:
.
O art. ao da lei de 3 de dezem bro dc 184], derogado, diz:
A. decislÍo do jul''y para applicação da pcna de morte ..eI'lL voncidlt
pOI' uua tel'ça jlartes de votos.; t.olla~ lIS mais decisões obre as
Q,uestues pl'Opostas serilo por murOI'la absoluta; e no caso de empate
. c adoptará li opinilÍo mais favorl\\'cl ao accusado.
(Vitle 1\ 2' pinte da nota 10.. )
(5Ç)ü) Antor :
?llaximo - galés perpetuas.
:\1 'dio - 12 annos de prislÍo com trabalho.
Thlinimo - Ü lInnos de pri~ão com trllbnlho.
'egurlllo o llrt. 4\) de te codigo.
Médio - ].lanno de prisllo imples.
Minimo -1 aonos da pri lia imple.
H'l\-endo tcntativa ali compliciullde:
Maximo - 20 nnnos ,le galés.
2' pn.l'te elo art. 3i dest,e cad igo.
Méclio - 8 annos de pl'i fiO com trabalho.
~liniIllO - 4 unllo. de prisão com trabalho.
Com r ferencin. ao art. 49 :
Médio - \) annor:; e ,.I, 1ll1!ZC. ele pri,;1ío imple._.
Minimo - 4 annos e 8 mezes de prisiío . il1lplc~.
Havcndo complicir\!lde na tentativn:
~laximo - 13 annos e '1 lI1ezes de grtlés.
2' pai te do art. B-!, combinado com o 35 deste couigo.
~1?diO - 5 annos e 4 mezes de priSií? _com trabalho.
:'l1lDlmo - 2 annos u 8 mezes de pl'l. 110 com trabalho.
Du combina ão com o art. J\) :
Médio - 6 aúnos, 2 mezes e 20 cliaR de prLlio simples.
Minilflo - 3 annos, 1 mez e ]0 dia de pri fi·) simples.
Vide llluitns das notas do artigo anteriol', e a til!) elO (21 parte.)
(5Ji) Osuprcmo tribunaldejustiça, cm revi tade]3 de dezembro de 1862, annullou um julgamento perante o jUl'Y, pelo moti,o
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de que, versanJo a accusação sobre o crime de morte, constando dos
autos que p otfendido mOl'l'em horas depoi de, otfrel' as pancadas
que o reC01'l'ente e outros lhe derão, e pedindo·so no libeIlo a applicàC(ão do llrt. 192 deste codigo, vê-se q ue fi. g'rauação q ue O j Iliz de
direito estllb lecen na série do quesitos, pllm, d_ confurmidade com
a decisão du jl.ll'Y, p Jer, do :l1't, 1.2citauo no libdlo, oUllle,'mo do
llrt, 193, passar ao art. 205; COIl \'er te IlLlo-'e o facto criminoso em crime de ferimen to Ir 1">1 ve, omi ttio doi:; que, ito " a. saber: se a' pan(~ndH.
fàrão mOl'taes e se o ofl.'endido não applicou toda a IH}CC. sal'ill diligencia para remover o mal: e estes doi.' t[uesitos cleverião pI'C ,lller ao
q lIe foi proposto em egundo lugal', sendo que a SUl\ falta poderia produzir ullladecisão dojury mepos conscienrjosa, pOrl[Ue, senuo cunvencido o recol'l'ente de crime, esc niio incorreu em algun.· tlaquelles
arts, (l!"ll e 1\13), poderia estai' comprehendido na dispo~ieiio de ·tc art,
Hl4; inhibido o jury ue dar uma decisão corre pondente ii e te artigo,
para evitar II pvna mais grave e immerecida em SUh con ciencia proferiria necessariamente a mais provavel do art. 2'05, sem todavia ser a
legal.
(598) O mesmo supremo tribunal, em rev. n, 1,702, de lG de maio
de 1 G3, annullou um julgamento, pOl' ter havido irregularidade ne,
quesitos, pois. tratando se de llIurte proveniente de e pancamento,
deveria O juiz perg.untllr: lo, se o réo tinha espancado ao otfendido, 20 , se do espancamento resultou a morte.
(599) A relação da côrte, em aconlão n. 6.3115, ue 19 de j nn 110 de
]866. annullou umjltlgamento, por não ter O juizde direito formulado quesitos sobre os fenmentos e sobre o facto .de haver dos ferimentos resul tado a morte.
(ÜOO) A mesma relllção, em acordão n. 6,177, de 2 de outubro de
18U8, annullou uml4 deci:;ão, por nfto ter o juiz de direito formulado
quesilos sobre a natureza dos fer.imentos e se estes erão mortae .:1j II izo dos fl.lcultati vos,
Sobre o modo de fazer os quesitos, quanuo os ferimentos produzem a lDOrte, e quando é permittido ao jurj' reformar alguma
de suas respostas·; bem como oure a applicação do art. 195 do coJ igo criminal j vide r~vista Direito, de 15 de outubro dl:J 1874, pago 198.
(GOl) Quando a morte fór imtantanea, não La necessidade do
quei;ito deste artigo.
(Acordão da relação da côrte n. 8,05:3, de 13 de março de 187.,1,,)
(Vide nota 112,)
(001 a) 2- edição.- Quando li ferida 11ão é mortal, a morte que se
seO"ue não é presumida ser cau ada por essa ferida, sendo de Cl'er que
fõ se occa ionada por 'alguma flll ta 011 negli 'encia no tratamento,
Ha vendo d u vida e a juizo dos facultativos tleve·se examinar a
medicacão e os cuidados a que foi submetticlo o d.)ente
A 11'ypothese deste artigo apresenta, mujtas vezes, bem sérias dit~
ficuldades e convém examinai-a com attencão.
.
Cha\'eau et Helie aceitão as clistincclles feitas por Farinacius e
dizem que: o au tor das violencias não dêve ser declarado re pousnvel da morte, que. obreveio, senilo quando eIla é a conseq uencia directa da sua aceão. .
.
Não se lhe póde imputar senão as consequencias destã e não as
accidtmtnes, que derivão de uma cllusa que lhe é estranha,-sendo o

°
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caso de applicar a lei romana: Si vulnel'atus (uerit Sel'liUS, '11011 mar/ ifere,
negtigentia ou/em pel'iel'it. de v!l/'I1emto aclio el'i/, no/!, de ocioso. (L. 30,
§ 4°, fi', Ad. leg, Aq u iI. 9, 2.)
este caso, a presumpçõe, com IIS distincções que se pús~ão asrepousão sobre a apreciação dos factos c circum tancias,
que pcrtencem, necessariamente. á sciencia medical, e é o que se consigua no artigo se~uinte.
Fal'inacius ,entende que a opinião dos homen. de arte deve ser
soberana, ana tanjo a dos juizes, mas Jousse sustenta a opiniãO contraria, :Jue convém seja a., eguida, visto como a apr<lciação dos 110:
men da scicnch nilo é julgamento e não passa do valor'qc UIll<t testemunha que deixa ao juiz o seu urbitrio inteiro.
Farinacius ndmittia como principio que, :).0 depois de 40 dias decorridos entre a forid,t e a morte. esta não póúe ser mais imputada
ao agente.
O nosso codigo não previne uma tal hypothese, maR se deprehende bem que o <Lutor da, feridas não póde lical' indefinidamente sob o
peso de uma rcspons;lbilidadc tenivel e aameaça de uma penasubordi nada a um acoutecimcnto incerto.
o entanto, se o so:!frimcnto é continuo e a robustez do olfendido concorre parn. o prolongn.mento d'll. mole tia. havendo todo o cuidado no tratamento e sendo 1TI1.>rtal o mal causado. o agente é responsavel pela morte, ,e elta fõr o resultado do ferimento.
Haus, em sen relatorio obre Oart 401 do cod. pcn. belga. diz:
não ]~o't homicidio quando a fcrida não é mortal em si, e quando as
circumstancias posteriores e independente, da lesão a tornlÍrão mortalou ti verão por causa a morte.
Por exemplo. se a lc/halidadc da ferida. foi determinada pela ill1prudencia do fcrido, pela impcricia do Illedico, on outros accidentes
semelhantes j ou se ullla molei'tia. que veio posteriormcnte á lesão e
não tendo esta por callsa, levou o doente,
Ne te ca o se não póde imputar ao agente senão as consequencias de que foi a causa, não podaudo responder pelos accidente. que
sobrtlvierãO em seguimento, por motivo de uma cau a e tranIJu,
Se o agente procedeu, p~rém, CO'IU a. intenção de dar a morte,
será cl~lpado de uma tentatl va de morte.
~
O agente não é indü,tinctamente respon avel das consúquencias
da sua accãO e, pam que o homicidio lhe seja imputavel. é mister que
tenha pre'visto este I'e ultado ou tenha podido prevel-o.
O direito criminal inglez exige que n morte tenha seCl'uido a
violencia no prazo de um anno e dia, para qU'3 se possa considerar
como eifeito do ferimento, mas o projecto de revi_ão de 1 16 propõe a uppressão de ta condição.
O, j'stema contrario aos codi~os da PrllS ia (185]) e Austl'ia
(1852) não fixão u.ln termo; prevaleceu na ltalia e Franca, sendo
que os jurisconsultos italiano estabelecerão, em regra, qu'e n morte
Dilo podia seI' impütada ao agênte, se decorrerão mais de 40 dias depois do ferimento, seguindo as im a opinilio de Fa!·jnacius e Julius
Clarus : Si obiit lillll1CI'O!llS il1/1'a q!ladl'ogcn/a dics post illa/um 1iulll'Us,
prl1Jsumil'Ur in vulncre dccessisse,. seeus, si mOl'iatttl' posl qlJudragen/a dies,
(601 b) 2' edição.- Não terá elfeito o julgamento, qua'ndo não
C. CRUd.
44 .
1

~ignalar,
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Penas-de prisão com trabalho por dois a dez annos. (602)
Al'L lD5. O mal se jnlgLll'â modal a juizo dos Jacultativos; e, discol'dando estes, ou não sendo pos 'i,el ouvil-os,
senlo réo punido com aS lJellas do artigo antecedente.
(603 a 604 b)
se fizer~m os quesitos segundo dispõe este artigo. ~e. da reI. da
Fortaleza de 20 de junho de 1876.
(601 e) 2' edição.- Constitue nuJlid::tde, quanl!o o jurJ' affirma
em um quesito que 0 mal cau. ado foi morhll, e em outro flue o offenlliL!o Illorreu. não porqll:J fõsse ml)I'ta! o mal cal1s:ldo, mns por
faltl\ le necessaria diligencia para removlJl,'l, convil1r1o em h\l ca'O
flue O jlliz de di\'eito '"olto o jurJ á ala dns sna. couferenci:t.,
parI! res lver a incohereocia. Ac. da reI. de Porto-Alegre de 26 de
JUllho de 11371.
(601 d) 2' edição.- COl1stitue nullidnde não se ter feito quesito
sobl' a cau n lla morte, quando não foi esta i,nmediata ti oireu. aac. dil. reI. dI!. eôrte n. 7-1-1, de 12 de uo-vembro de 187 '.
. ((iOl e) 2' edic:iio.-Se a morte se verificar 3dias ao depois cios
fcrimcntos, deve-se fOl'l11l1lar qnesito soure o casu deste artigo, lOou
penn de nalJidnde-:lc. da reI. do Hecif'c de 22 de novembro c1ç-:I~2.
Vide nota U20 f.
(602) Autor:
Maximo -10 aonos de prisão com tl'abnlho.
Médio - 6 anllos de pri!:'ltO com trn balho.
'Minimo - 2 annos de prisão com trabalho.
rom referencia ao art. ·10:
)fn.ximo -11 annos e 8 mezes dc ]1ri!:'ão simplelO .
. i\ll;dio - 7 ln1nOS de pri.lio . imple~.
,
Minimo - 2 :lnnos e4m,-z~fnle prisão f'imple.,
Havcndo eomplicidade :
Maximo - 6 anll0f3 e 8 meze. de pri.:io com trabalho.
Médio - 4 annos de pri no com trabalho.
Minimo - 1 anno e 4 m zes d,e pd. ão com trabl111IO.
Segundo o art. 49:
i\Iaximo -7 anno , 9 mezes e 10 dias de pri~ão simples.
:\fédio - 4. anIlos e mezes de prisão simple!'.
Minimo ,-I anno, G mezes e 20 dias cle pn ão sil1lple..
(603) róde ojuizde direito, antes de .ubmettcr a causa ao conhecimento do jur,)', chamar facultativos para emittir ('pinião :\ re,,peito da gravidade do mal, independuBte do pedido das pnl'te.•
(A~iso n. 206, de8de novembro de 1854.)
(60-1) A revi ta do su premo tribunal n.] ,659, de 20 de fevereiro
de 1 Ul, annullou umjulgamíluto por não se ha\'ereIlJ cumprido a
cli posiçõe de te art. c a do amerior, que demanda a veritlcaei\o por
facultativos se o mal causado foi mortal-não podendo, pÜI'. esta
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Art. 196. Ajudar alg'uom a suicidar-se, ou fornecerlhe meios para esse fim com conhecimento de causa.
(604 c-604 d)
falta er o recorrente condemnado con~o o foi no ::l.I't. 193, devendo
sei-o no 191. No mesmo sen tido lia as clecil'ões do mesmo tribunal
m. 1,5:>8 e l.G8;~.
(60-1 a) A relacão da côrte, em aCIJldão n. 7,777, de]2 de dezembro de IH73, d(z: lião constituir nullidlLde a faltl.l. cle quesito sobre ser mortal ú mal causado, quando a duvida ~e acba re olviJja no
corpo de dclicto.
(GO-lc b) A relação ua côrte, em.acordão n. 7,787, de 5 de nJarço
lle 187·1, diz nlio . er nullidade o facto de não· e ter formulado questão ~obre a mortalidade dos ferimcntos, de conformidade com O art.
H)4 doo codigo criminal, a um réo condemnado no médio do art. Ul2
do m' smo coJigo.
(Vide a. ultima parte: da nota 600.)
(tiOl c) 2- edição.- Este as~umpto, diz DallClz, nãO o~'erece intcre:'. e pratico. enão a re~peito dos qne se torniio cOIJlpllces de I1Ill
suicidio, não nos termos de uma' f'im pIes a sistebcia ou provocação,
ma;; com cooperação act.iva ao homicidio.
A. lei nilo toma. crimiuo. O o suicida, como assa. sino; e o que I:on-.
vém decidi r á re.·p<'ito do. com 1'1 ices?
.
A. jllri 'pl'lld~ncla ha feita uma distinc<:ão, e fallam)8 da fI'auceza:
ou <lo complicidade fica 1I0S limites de UnJR imples a. sistencia, au:dli"udo a victi lUa n·os seu prepa rflti vo.-, ou ha coopel'acão flcti va de
terceiro. que a pedido da victim'l ueu·lhe o O'olpe mortal.
No primeiro C'l. o, nãoll(jdú Iia.ver complicidade; poil';. onJu uão
lla :1utlJr princip:íl de um crime, nÍlo póde 11'1\"CI' complicc. E' então incontc:st:l\'el, que aquelle que Pl'O\'ocou um in lividuo ao sllicid.io, que
lhe liJl'lleceu in trumento ou armas com c1e~tino a lhe dar 'l morte,
não é culpado, pol'(.jue li. uicida não o é. g' a idéa que os antigos autores davão por e ·ta phrase: Socius dclicli /l011 illle!tilul' ine (wl"re

delic/i.

COlUmetteu um acto immor<ll, ma fica ao abl'igo da lei penal,
porque, oomo lJuserva Rautcr - Carnot:- Chayc:1u ct Hclie - não
sendo crimino o o suicida, a lei absolve necessariamente os complicc. .
.
QU:LUclo o agente dá. a morte ao seu sell)elhante, por solicitação
de ·te, lia complicidade ou um crillle principal e di:<tincto, Ulll homicidi" YOlun!;HI'io, UIll as a sin'lto?
eria di1licil, diz Dall.,z, ver nestc ca li uma compllciJa,le da par.
te rio que dá a 1U0rtea um individuo, me. lllO li olicitação sua. AqUI
a mão, uão ómente prepara, como fornece o meios de dar a morte;
c flpplicando o palpe mortal, não sómente O ncto é antel'iol' á morte,
COmi', de alguma sorte, concomm!tante á me ma morte.
'0 entanto é aqui que cabe aallfle alutar attribuição conferida
ao jur,v c que a apreCiaCã,) moral da intencão qne dirigio o braço
h(~mic.ida torna·se in.!i':poll_:ln.'J. ()uc o jur...: interrogue a 1'ua conSCleUCI<l e 4ue detenha as ua. medita ·õe. sobre O sentido comple·
xo e energico da palavra-culpado. u~' arresto de absvlvÍl;üo pro
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nunciado sobre Bancal, medico, parece ter decidido que ha crime
no acto daquelle que dá a morte a um outro, sobre o seu pr,dido,
mas attenda-se que a decisão do jury páde ser devida a razões
de facto, completamente particulares a cada especie; parecendo comtudo. que. no caso presente, não se trata de um ser degradado, levado por interesse sOI'dido on pela satisfação das paixões criminosas ou sentimento de vingança.
Porém a côrte de Cassacão em Franca, por anesto de 16 de novembro de 1827. decidio:
facto de ~.Iar voluntul"Íamente a morte a outrem. a seu pedido,_ constitue não um acto de complicidade de
suiciclio, lUas um 1.l0micidio voluntario; que o consentimento. a provocucão. a mesma ordem da pe~soa victimada, não siío nem uma
caus,i de escusa, nem uma circumstancia exclusiva da culpabilidade.
Esta opinião. ha sido combatida por muitos criminalistas, IDas
é certo, diz D'llloz, combatendo aopiniiío de Ghaveau et Helic, que
páde haver considerações e atten uações a fa vor do complice, dandose ao juiz ullla latitude que lhe permitta de ~atisfaZl' a tudo o que
a humanidade pOSS:l exigir, sendo que a opinião de Chaveau et
Helie é mais criticavel ainda, porque, se passas. e na legislação que
o facto de que <:e trata não é criminoso, é certo q ne se tornaria a
escusa ou a interpretação banal com uma multidão de crimes e
uma comgem a commettel-os, pela r,sperança da inipunidade.
A lettra do nos o codigo não deixa duvida quando a prova fór
sufficiente, no sentido do auxilio ao suicidio de alguem, fornecendo
meio. para esse fim, com conhecimento de causa.
Achamos bem morali adora uma tal disposição, que não dá lugar
a interpretações, como as que vimos de citar, por curiosidadc, porque
O homicidio commettido com o Cf;U entimentn da I'ictima, não mutIa
por L.to tIe natureza, desde que mato\! com conhecimento e vontade,
que são os dois elementos essenciaes da· resolução criminosa; e deve
attflnder-se que o homicidio, praticado sobre o pedido de outrem, é
um attentado qlle revela grand~ immoralidade, perturbando profundamente a ordem social.
.
O uicitIa, já se llis'e, não sofi'I'e pena, porquanto a impunidade,
neste ca~o. é uma conseq uencia do princi rio Il ue se oppõ.e a qualq ~l~r
persegulçllo contra um defunto; e a llnpunldade da tentntlva do SUICIdio re ulta da impunidade do facto consummado. (6ú4 d)
As legi lacões modernas não punem este crime, a não ser a do
Piemonte, lia art. 585, supprimido, aliás. em 1859, pelo codigo revisto e com Applicação ao reino de Italia.
O direito canonico, porem, não deixa de fulminar nma pena.
quando recu<:a as hom{as da scpultura. como l"e praticava entre os
Hebreu., considerAndo o sllicldió como um hOll1icidio criminoso,
Ilue toma o culpado indigno da. honrns dlt igreja. (Can.12. Causo 23,
quccst. 3.) O mesmo direito cRnonico. comtudo, eSCUl"a os que são
commettidos no aCCel"SO de loucura. Cano s'iquis illsaniclls.15, q7tresl.1.)
Na Inglaterra, segundo Taillandiel', o suicida era ainda puniveJ.
Monte quieu admira-se e diz: na Inglaterra.. se não o deveria punir,
porq ue não se pune a demencia, sendo q ue os inglezes se matilo
sem que se possa imaginar o que os determina, visto como se llJlttão mesmo no seio da felicidade, e esta accão é para elIes o eífeito
de uma. molestia.
o

o
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Penas - de prisão por dois a seis annos. (605)
Alguns criminalistas admittem como h~roico o acto de se suicidar, mas DOS parece haver aqUI o esquecimento das leis m:)raes, quando em geral considerão o suicidio cl.mo um signal de desvio e uma
prova infallivel de deli rio.
E de facto, o q ue é heroico é sahir-se elas difficuldRdes por meio
lIo trabalho e esforços inaudito!', sempre com uma conducta tendente a revelar a virtude e a probidade: develldo, em tocio O caso.
concluir-se que: a lei moderna com ruzão tem recusado de criminal'
o suicida, debaixo de todas as rehlCões, sendo um acto não pertencente senão ao domínio da lei mOl:al e um facto que se pas a entre
O homem e Deos, devendo dizer-se, como Taillandier: abandonaI-os
ao conhecimento dajustica suprema, que se tem podido ultrajar em
suicidando-se, mas que, seguramente, lião tem necessillade da vingança dos bomens.
E por fim. convém llizer que: os codigos de Hesse-Dannstarlt
-Saxe-de Wertemberg-Brunswick e de B,lde-tratão do bomicillio
praticado sobre o pedido expresso e sério da victima e impoem penas que varino, segundo as circulD tancias, e cujos limites extremos
são a prisão de 1 a 3 annos e a reclusão de 3 a 10 annoE'.
Essas penalidades são reduzidas, quando a victima é attingida
de uma mole tia ou de uma ferida incuravel.
(604 d) 2" eelição.- Não sendo punido o suicida, com tudo, não é
legitimo o suicidio, porque o primeiro dever do homem é de se conservar.
.
. E não é legitimo, nem para o cidadão que não quer sobrevive~ li.
liberdade do seu paiz, nem para O infeliz opprimido pelo infortunlO,
nem parn. a mulher que defende o seu pudor, porque a honra se não
pôde perder senão por um acto da no sa propria vontade, nem mesmo, segunrlo alguns autores, para o innocente que recua em vista d.o
cadafalso, porque n injustiça dos nossos semelhantes não nos poderia
escusar de um acto contrario á lei da nossa natureZH.
Os antigos estavão longe de ter sobre c te ponto a. mesmns idéas
que nós, e não sômente o suicidio não era observado como um ncto
contrv.rio ao direito natural, ma!'t foi mesmo llonl'ndo com a morte dos
mnioreló philosopho de escola stoica : At smpe ofliciwn est sapientis discedere á, vitá, quam sit beatissimus si td opporl1me facere possif.: quod. est
convenienter natura: vivere. (Cic. de finibus, 3, 19, Diogene Laerce. 7, 324 ;
Ep'ict, Dissert. 1,29, 3. 24.) Algumas leis rOlDanas con ervárão traços
desse 1D0do de encarar o abf1ndono voluntar;o da vida. L. 34. D. De
testamento militis; 6, ~ 7°, D: De "e mil'itare, 45, De jure fi-sci ; 1, ~ 23. De
s_ c. silanümo, 3. D.. De bonis eorwln qll,i autem sentenfiam; 6, § 7°, D. De
inju.sto rapto irritove facto /esttLmmto.
. .:'- ~.
(605) Autor:
.': ';,~ _.~ ... .;(~ "'..., ~ . ~ ":....;. >;
Maximo - (j annos de prisão sirnp1':},;.. '''' .R;<,;: ;;;j .
Médio - 4 annos de prisão simplelõ'.
. : ' ~<,.. ~.
i\Iinimo - 2 allllOS de prisão simples.
Havendo tentativa:
i\laxiruo - -! annos de pri~ão simples.
Médio - 2 annos e 8 mezes de pri ão smples.
\
Minimo -1 anno e 4 mezes de prisilcsimples.
,r ':;"'_
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Secção II
INFAl\TrClDIO (606 a (i07 a)

Al't. 197. l\Iutal' algum recell1-nascido. (fi071J)
(OOG) O jui'l de dIreito da comarc't de à.legrete, entelldellJo que o
crime de infanticidio, ,endo distincto el.o d~ homic:dio, não dcvia
ser julO'ad0 du conformidade com a lei de 2 de julho de 1850 e decreto de outubl'o do mesmo aDUO, ~ul metteu ao julgamento do jury
ilIaria JHDuaria, n.ccusadll. por afJuelle crimn, e solicitou do gO"erno
que llJe declflrassv ~e procedem regularmente, vif'to que li seu ante·
cessar, no arInO d lPGO, sentenciara de conformidade corn a lei e
de reto citados a ré Fran isca. Joaquina Pires,
O governo dcc];ll'oU que não competj'l ao poder exccutivo decio
dil' a ]ue:tão, cm aviso de 28 dc fevereiro de 18ti(j, n. no.
(607) Vido, 501)1'0 e, ta. mataria, as judicio, as con:iderallõc, de
Ha~l " tomo 2', pagos. 180 (l seguintes, de 'ua obra Cml> idcrações sobre o
cod/(Jo pel1al bel(Ja.
(Vide lalllb~11l l',1oléno:::, 1:I1II11al1üé dans les lois cr"il7li'l1cllcs, p~g:::,
280 a 30?)
(60'7 H) 2' edi<;;âo,- O no ,o cotIigo, a rOSj)eito da mntel'Ía de infanticidio, 'nim em rnaiol'l~, distincçõcs do quP muito: (lO, codigo.
que con1Iecemos, por excmplo, O francez, art, 300, e belga art. :10(i.
Ao.infanticidio, no maior numero de ea o., nCQ:J"punha empre fi.
premeditação, endo c]ua~j impos:::ivel (llle seja elle o eft'eito lIbit'J
da. c?lera ou da ira, por i!'to que limá criança, longe de llxeitar taeA
selltlll1l::ntos, n~o pó'le in, pirai' senão õt piedade, não podcndo dufender-se c nem pedir, occorro, de\'cndo 1'01' isto adiar-se mais espe'
cialmuutc ,oh a lJrO'cc.)'io (h lei.
, TI; diz Falir,} S"f'. fio de 7 ele: fU\'"rciro dd k la) : Q infanticídio e., ob
toda: as rcla,õe,', Ulll act(l L1e barlJ:lI'i:t atTo ,c mesmo, quando t'OSf'e
o fructo tIo rle, regramcn!o L!"O, tO, tnmes, nm:l tnl eau"n ni;o poderi:t
encontrar indulgencia em uma leg-i,lnção protectora da moraliuad '.
Em UnIDa, (!unnL!O a p:dana parricidio expI'ilDia o homicidio
prn.ticado f'oobre o diver~l), membro. da familin, compl'el1Cndia o
homicidio L1a mãi f-obre os filho,': Jl[alcr qair liliall/ filirulllll' oCGidcril
adficílllr.
Em medicina legal di.·ting'ue·. e duas portes de infanticidiopor umi, 'ião c por COl11l11lssâl'-no primeil'o, é O L'lfuito do erro, da ne·
gligencin,da t'alt,{ de euidu lo por parte ria mái, c no, .Jgundo a morte ü
ore. u'tado du doleneias clImUlettidas !obrlJ a pt.:'soa de um" criança.
Em direito
ln imp rtaneia a ui, tin <;50, porque
do infantici lio, e deõ;de ql,e e, .'a
eel'} no cu o lia morte da crinnca
muela inteiramente de cUl'Hcte;" e
"
s nc identaes. pJ'\lvisto. pelo arr. 310 rlo'
COlo
pena]., hoje o nos\0 arl. 19 da lei lJ. 2,0:13, de 20..de, etemhro
de nnl, e a. SI 'TI peno a trtlilJ 111 Chaveau et Helie.
. E de l;lctO! a falta. de cli lad)-; pod 'ria con. tituil' O crime no, J:]tlLlo da lei, e 1-'rovll.. ~e e q.le a mãi SI ab leve de da l' o s"us cuidados
com a intenção, detida ele f:tZ}1' perecer assim 0 eu. fiUIO.
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Diz Te}ellleger 'in tI'. nied. leg., cap. 2.1) que, o corpo de delicIo
não deve SCl' abnndonac1o, mui ligeiramente, aos homens de arte. e
. ll;'lS apprelwn ões não são ap"intIas sobrú testúllllwhos anteriores, se,
POI' exem plo, n inguem ou vio o l11en ino gri tnr, se não 11a prova. do mito
tIe ignio da mãi, é nece. ario, na : u encin de <]llalquer traço "jolento
sobre o cad:1Vel'. presumir ante a innoccncia L10 que O crime e nttribuir :J. morte n uma Cnn :1. puramente fortnit:t ou accidental.
E te crime é um elos mais raros, que cncontrei cm minh:1. vida de
mngi tr~(lo demon,.tra-1lOs que o nmor de mãi sobrena~la a tuclt).
mesmo a vergoniut de ullla deslloo I'a.
Opiniio no sentidu de lue o menino nasça viviriouro para hnuer
infauticidio Briand et Chaudé, Tratado completo de Illedicina legal,
!J.l\ando dizem: parece fóra ue duviJa., comparando-sJ as punas \irollllnciaJa pelo al't. 31'7 dr) codigo penal contra O illllivi"duo culpadO
de abol·lo. u as infligida. pelo art. 302 pal'a o crime de infanticidio,
que :t lei não enlenel,u pelft p'l1:b'ra recem-nascido senão a crianç:t
goz:ulllo de vida e aptidão a vivcr.
Cu mot -Murin, 1\lartignj', J UI'. meu.leg. ,Capul'on, 1\[edicina legal,
e Tej'el'luegel', lugar citado, Stl lentflo que o homicidio eOll1lllettido
sobre um er, cuja vi la é da tal modo "<lcillante que ni:o póde ser
reconhecida peja lei (art. 12.3 do cod, civil francezj, não pó<ie constituil' um cril11~.
Cltnveau et Helie o[Jil1ão no sentido contrario: um movimento,
um vagido, . ó por. i, altestarião ~ vida. Basta que t,m1ta exi tido,
Jlor mais J'!'acl! que scjrl e. ta existenda, 1150 el1rio meslIlo neces. ario
ljue tenha 'vivido da vidal'xtra.1tel ina, Embora parecesse a uma luz
vacillante, preste. a extinguir- e, a lei "cria um crime, c ne te. entido
di, corre Duverg-er, OrJila c Devel'gic.
O que de\'e entender-se por ,- reeem-nascido ?
_ O n03S0 codig não o definia e não e fóm de pl'OpO ito diz r O
qne outras nacões dão cumo preciso,
O art. 817 da lei p<lllaeS do remo das Duas·Sicilia,., e tatue:
o homicidio.volllntario e qualilicaJo de infanticiJio, quando comll1ettirIo solHe a pe . oa de um recelll-na:cido, niío ainda bapti ado nem
in cripto sobre os rllgi. tros do e, tado rivil.
O art. 137 do codigo tIe Baviera nãO f z u:n crime c:l pecial da
1ll10rte dada a um'l ci'iança, sJnão qU1\nllo teve lugar nos ;3 dia qlle
seguirf:O no na cimJnlo.
O art. 122 do cudigo austriaco niiO considera como infanticidio
senão o homicídio que foi praticado no mesmo dia 00 nascimento
da crin.nca.
•
C'haveau et Hl:'lie fundão. c em arl'l~~to de '2-1 de dezell1bro de
1"35, para formular a pergunt:t: em que momento da vida da
crÍllllça é ella cercada ele garanti;):- comr!1"tll1, , di,) surte a ni,o haver
perj·'ro em fazer desapparcccr até os trariO do !"Cll nascil')ento '?
I';' evid,mtemente, respo'nelelll, qllalldo ha a in. criT>ção . obre o.
regi~tI'os do estado ci\'il', ou ao menos qu:tndo ex lil ado o praz
marcado pola lei, porquc então o na cimofto (~onhecido e ~, b'--~
ção d,\ lei, !J.UB rodeia a totIo~ o, 1llembro, lia cíu'au'e" vela, !:-~ l~io:'·~~j~t~~·
criall.a que, desde então, marcOu a na Yassagem na 'Iüa, pOl CD
se saber. e herda c pó le cedei'.
Pa.ntllÓ parece que cle\'!l vigo!'ar o'Pl'azo ,le 30 dia!', l~larcado
al't. 4.8 do dee. n. 5,601, de 25 d<: abril 'e 187,1, nando ~IZ: toJo
recelll-nascillo, filho de nacional ou
evera ser ap
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Penas·-de pl'isão por trez a doze annos, e de multa correspondente á metade do tempo. (608)
sentado. dentro dos 30 primeiros dias depois do nascimento. ao escrivão lle paz do distl'Ícto em que residir sua familia. afim de fazer
o registro competente. parecendo que fi ultima parte do dito artigo
alil pliou de mais. quando dá direito ao juiz de paz de prorogar o prazo até 3 milZef:. provavelmente pelo motivo de ser muito disseminada
a população do paiz, em grandes dist·aneias i mas a prorogaçlio é
uma exeepção.
O art.;'5 do cod. civ. francez exige 3 dias para que as declaracões sejào feitas ao offieial uo estado civil.
• E dando se o homicidio, quando ainda a criança não sal~io
completamente do seio da mãi, sendo commettido durante o trabaI·ho do parto?
Dizem Chllveau et Helie, que seria absurdo su~tentar em igual
hypothese que a criança não tivesse nascido. porque deixou de viver
ante. quc'o seu nascimento fôs!;e completo, em consequencia do homicidio sobre a sua pessoa, por,! ue a m~sma sua morte é a prova
da sua existencia.
A exnminar-se a questão debaixo do ponto de vi·ta physiologico e medical, é geralmente admittido que: viver, é respirar i todavia, dizem Briand et Chaudé-pócle succeder excepcionalmente, que
um fatus tellho. respirado, sem porém, ter vivido ao depois do seu
nascimento.
Mas, em geral, não é estn doutrina aceita pela jllrisprudencia,
que at-tende menos aos phenomenos da. ordem scientifica do que á
intenção da mulher que commette o infanticidio.
Considera-se na ci'la morta a criança CUjlt vida não se ha manifestaào por umn respira.cão assaz apparente a ser observada p:)r
uma pessoa estran ha li med Ícinn, e esta sol ução é recta, ~endo, comtuLlo, para reconhecer que é um pouco arbitraria.
(601 b) 2 1 edição.- O pare:ler de peritos não professionaes é elemento insufficiente d~ prova dG crime de infanticidio-ac. revisor da
reI. do Rio de 4 de novem bro de 1.8'19.
(608) Autor:
Maximo -12 aunos de prisão simples, e multa correspondente á
metade do tempo. •
Médio - 7 annos e 6 mezes, idem, e multa, etc.
Minimo - 3 annos, idem, e multa, etc.
Havendo tentativa ou complicidacle:
Maxil1lo -.8 annos ue prisão simples, e multa corre'spondente á
etade do tempo.
Médio - 5 annos, icjJ:.m. e multa, etc.
":_:""'0 - 2 annD.s.( id(l1l, e multa, etc.
Rnv~ndo complicidade ta tentativa:
:MaXtr~o - 5 annos e 4 mdZCS de prisM simples, e multa corresde,?t~ 11 metade do tem po
•
M~d.lO - 3 annos e 4 me\es, idem, etc.
AhDlmo -1 ann.0.~
.~z~s, idem, e muIta, etc.
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. Art. 198. Se apropria mãi matar o filho recem-naSCldo para occultar a sua deshonra. (608 a)
Peuas-de pris.ão com trabalhq por umátrezannos. (609)

Secçtw III
A BQRTO

(609 a)

Art. 199. Occasionar aborto pOl' qualquer meIO em(608 a) Vide algumas das notas desta secção.
(609) Autol; :

Maximo - 3 annos de prjsão com trabalho
Médio - 2 annos de prisão com traualho.
Minimo -1 anno· de prisão com trabalho:
Segundo o art. 49 :
Maximo - ::I Runos e G mezes de pri ão . impl~s.
Médio - 2 annos e 4 meze de prisão simples.
Minimo -1 anno e 2 mezes de prisão simple~.
Havcndo tentativa ou c6mplicidade:
Maximo - 2 '\.I1nos \l~ pristlo COlO trabalho.
Médio - 1 aono e 4 mezes de prisão com trabalho.
Mini mo - 8 mezes de prisão com trabalho.
Com referencia ao art. 49 :
i\1axim0 - 2 annos e ,t mezes de prisão simples.
Médio - 1 anno, G meze e 20 dia. ele pri 110 simplcs.
Minimo - 9 mezes e 10 dias de prisão simples.
Havendo complicidade na tentativa:
Maximo - 1 allUO e 4 mezes de prisão com trabalho.
Médio - 10 mezes e 20 dias de prisão com trabal ho.
M·inimo - 5 lUeze e 10 dias de prisão com trabalho.
De combinacão com o art. 49 :
Maximo - 1 anno, ti mezes e 20 dias de pri ão simplc..
Médio -1 anno, 13dias e 1{3 de prisão imple·.
Mínimo - 6 mezes, 6 dias e 2{3 de prisão simplc..
(609 a) Na palavra-aborta-antes do art. 199.
O reg-. n. 3,650, de 1 de maio de 1 66, art. H", §,' 1°, 3" e 4°, em
virtncle do dcc. n. 3,598, de 27 de janeiro do mesmo 8nno, no nrt. 11
deu providencias relativamente aos nascituros nos distrietos da côrte:
ordenando:
.
'
Que no exa me dos corpos dos q ue na cerem
tos e e pecialmente no caso de aborto, deve-se indicar, no
do obit0, n
idade iutl'o-uteriua e a causa elo ouito.
E havendo motivo para suspeitar-o e um 'C~" eve-se proceder
ao exame da partu-riente. sendo, porém, n ta.linrte, revogado pelu
dec. n. 4,361. de 8 tle maio de 1868.
_ .
,
O reg. n. 5,601, de :'>5 de abril de 187! ~1'ts. 49, 50 e 51, n. 7, dispõe sobre o facto ele' ter na cido morJIl érJança, de ter morrido na
G. CRThl. .
• ~ ~""
45
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pl'egado, interior ou extcriormcnte, com consentimento
da mulhcl' pejada. (609 b)
r

occasii'io do parto, dentro de BD dias; sobre a commlluicação li respeito pelo pai, c, na.faltn., pelo medico, cil'urgião e parteil'a, ou outm
pessoa flue tenha assistido ao parto, sendo que o llssellto de\'c declarar e nasceu mOl'ta, se no parto ou logo depois.
(BD;) b) 2' ediçilo.- Tertuliano diz: o aborto é Ul~l homicidio,
mesmo antes da formação do feto: concepltl.s inulcm dlim ((clflOC 8((11,gllis in hominem deli/I((11I1' nccidere 11011 /iceI cl/incio 1"(('li:c. ,erve-, c r\a
cxprl::,.1I0 gemI: originem (I/IIII'i hominis é,r;lingllllnl.
'
. I-lippo I'ates pl'ometteu, soh juramento, no come~o de uma ii\).
suas obra;;. !lU nca d:u a uma m u!her gl'avida merl ica men to algll m 110
intuito de fazel·a aI ortar.
'n, opiniãO d~ Ad, t,ltcles. a vida e a inanimação erão O qi.le imo
primia li acção da mulher UIII caracter innocente ou criminoso.
A le.i rr'lJIana n~o fez nenhumil dislinr.çüo a re peito e nem-Cicero
a flJZ nn oração por Clnentio.
A glosa de Accursío explica a lL'i Divus,l. D. 'De extr:'IOrd. crim.
no senti lo rle ql1e, na espcr.ie dessa lei. o abol'to tinha lugar antes
do telnpo ria fOl'mação. e cita o texto da vel'são dos Sutentll, do qual
adoptou o e:piri o: i liligabwllt dlln vil'i et l'ellC'Ussel'il1t ?//lIlíerem pl'fr!'gllunleu! el e,viel'il, ill{alls ejlls nondllln {(J1'I1I(/llIS. dell'imcll/lIIllo palielul'.
qlllllllllm illdi.1'el'il Ú1' l1/lIliel'i.~ el, dabil, tll11l posllIlal'iolle.

Dagues. enu trata da especie detalhadamente em na obra sobre oe. ta do da. pessoas, tom. !:.lo, pagp. 609 1.1 621.
.lousse diz: O llborto provado IJlIe1' antes rio fdo animado, quer
ao depci: •. empre. e consi :Ierou como um (',rime grnve, e a rélig-iãO
r.hri tã cOII"idel'l1. como homicidio II acç{\o pela flual uma mulh~I'
d'l, trlÍc o I'ru to de que "gl'llvic1a, fluCl·. ejn vi\'o ou animarlo, quel:
11iio. ~lu'yart de ':ouglan. \lrotepta\'a contr:l II di, ti[1c~ilO ele . er 011
n1\o anilllado o feto.
A respeito dn epocha em fllle o feto era dotllil0 de n ma al ma,
cel'tos doutores fixavão a 4.0 di'ls da gravidez c outros a tiO e mesmo a
no. ma Oenifull't observa flue: em medicina. o nbO.l,to não se dá,
senão ao depois flue 11 menillo tem:J mezes n 'I, Hcndo que' estn re"Ta
não r numitti<ln em dir,dto penHI.
.
'"
O aborto. diz O pl'ores. 01' 'l'ardieu. é a expul. lio violenta e pl"'ma.tura do producto dn conc. pÇiIO, 'luaes'luel' flue sejão as circumstanrias da idade. rIa conJ'ol'mrr<;flo c Ine. mo da rorm1l610 regular do feto.
ri uer .·cj:1 \'i vo ou morto, IL u er ten lia attingido n epocha ua formacão
ou qU<lr llilO l", 'ja aind'l , cnão 110. primeiro. tempo.. de Hla fornlndo, as conuie
11,y 'ica:,. nem a: conelicõ\!, intencion .. es ou morne
do aborto nft
'iio mudar. Niío é qnc ,e de\·a. nas pl'squizll. á,
qu:te.. dã.lu
revencilo de aborto, de. pl'ezar a inova de
todos os indi
cide furnecer o exame do prorlucto expu!. ado.
,ua idflde, S.JU
mortc mais ou menos recrnte. slIn decomposiçãO mai ou
nçada; mas e tcs ensino!", por mais llteis
rlue po SilO. er em
. não :erilo' nunca .'enflo acces,:orio. e
secundario : o fact
a expulsão violéJi ta e premlltllra do
producto qualquer d
-o.
.
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Penas - de pl'isãO com tra1Jalho por
(610)
.
\'e este crime fÔl' commcttido sem
mulher pejada. (610 a)
Ontr'ol'a assim não era !Jajul'i!-prndencii~ da Europ:J, e ri
pltl'lllysação da justiça, na exigellch de (lue o corpo de delict
vaso e q ue o pl'f)d neto expulso era re.gularma:, te conformado
havia idE! pl'i\'aclp ua vida pejos etreito, dos meio abortivos
aineia hoje a juri'prudencia pru., ianlt, O que fez asper di'
tenho \'isto, em minha lon;!a pratica, um numero con, ide
aburtf)S pi:ovocados, e lIunea vi Ulll ca:O dll condemna!;ã
qllUlldo as cirCulllstancia: uo l:riJl]~ el'ilu evidente!".
Chavt:l&.n et Helie dizem: u autur da;; violenc'as que
1101 aborto ntll é incun,o nas pena: ue aborto, enil' IluHnd
intenciOl1nllllcnt~, op;.>ondo· 'e a esl,! duutrion 130urgllign
\'crelld, hem COIII') O tribullal de caSSII,'ii(), cm ~ de outubr
diz lUlla úcr:isãu }Io me:mo tribunal dê I 'de ouLubro d<l
llllestão, colloeucla 110:-; termos du art. 317 do codigo l'
esLabelece uf1lciente.mente a voutadc'.
oLre a tentativa ou não deste crime, uó O cou
nota 110 a. .
(lHO) O calculo e. tá feito ao luto ]22, 2- l)arte, dus
do as IUIl-m,t!i punalIdade dusté, c con, u tae por
llIe:IJ\O art, 1~2.
(ôlO a) 2- euiçiio.- .\ di ·tillC<;iio eulre o ca o CIl1 tju
;;e opernrlo com o conscntilllt1tlto da mulher. ou 'em e
da pela mór parttl las le.gi,laçõe moduna, e ent
digo da IJrus:in, .-\.u"tria e outl'US, rtugmentan1lo
A ttlJltl\li\'>I cie alJorto lião deve s~r pUJlida.
teza Ull!'; pl'ova" diz Dalloz-n uilliculdade de pr
foi admiui 'tracla tal substancia, n nece.~ idaúe
clll que. a honra c repouso da, familia ejiio t
bndos >'01)1'0 indicio equivoco, a impo,. ib'
que a tentativa de aborto nào tenha falhado 1
t:lrin do acclIsi:d'O, .1\0 tanta, r:1zõe" que d
que o lcgif'bldor nãn autori a, e a intel'\'
C]lIàndo O crimu :tttingio o :-eu filll exi tind
pa\'e! 'UI'vin lo ue ba a a e ta inttll"\·ençã-.
i:.iCII tin. em 2ô ue
Berlier, no couselho de c"tado, qua
se: e o legislador
agosto de ISO\), o art 317 do cod. penar fI'.
ém receia r q ue e
deve dese.j,~r que os co turne
e apure
uito e cand:11o~, e
provoquem proces os indi creto", acarr
acredi tando y. U e e
como penetrar cm uma. materia tão li.)'
quizC!:;, e praticar o crime, quando n
te eguido de eu
etreito ?
li pre ImH:lIlS confe S:J. que a que
ta diffiClIlrlMle ,rrias,
• cm Frill1{":1, tem cr nL"gra\'l~relltl diz: >I curtI.' du
U \ a uc aborto, comu
,;l:.tntelllellte julgauo ser punivel
q ualq uct uutra tentativa; Illa , p
r a. e"ta ueci!;àu, a cOrte

°

/
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Penas - ,dobradas. (611)
Art. 200. Fornecer com conhecimento de causa dl'Ogap
quaesquer meios para produzir o aborto, ainda que este
ão verifique.
.
'1i!:""';'~:BenaS - de prisão com trabalho por dois a seis annos ..
'1.

miltchado de contradiccões em contradiccões, sendo flue Ulll tal
, a ha sido contestadô por todos os criminalista. ; como Carnot ..
ttll'-Boitard-Duvergier" Manual dos juizes de instrucção o
ndo o aborto não é consummado, a isenção da ]lena é não
,
só ~ a mulher como para qualquer outro.
"H&llS entende dever sei' a tentativa punida quando não llOuver o
con, tiln'ento da mulher, não sendo. todavia, a simple tentativa
aq uellli. 'que consiste ~ómente e~n um começo ~e execuçiio e que póde
uind'a1'kt'811spensa e lllterrompldlL. e a tentativa, que faltou o seu
effeitQ~ ~ .O'i}rime manqtLé. que só deve ser reprimido.pela lei, porque,
nesta.m'ateria. é mui difficil a prov::j, da intencão. tanto que o l.gente
não tenha ,ainda feito tudo o q ue era em seu' pnder para commetter
O crime., IJ
"
O eleménto material un crime con i,·te em fazer abortar uma
m ulber, ,~a.dministrando os meio que pos ão prod uzir o aborto.
seja indi!l,apd,q .es~es meios, ou dando a ordem de O empregar, para
que se pOl!sa punu' como autor ou co-autor.
orador do corpo legislativo francez, em 1809, concluia que-':'
ndo o cril)Je não é con~umm~do, a sociedade não experimenta
hUD! mal.:l~lndo muito mais difficil a prova legal de uma lent-all1uitas ve.....8 àqíitvOM.~.
Tlldaduvid' 9~sa seo abortotevoluga,r, e desde entiío o facto
conduz a cullJ lid:ide de seus autores,' (iUonseignat.)
Il.borto's&>d'i~tingue do infanticidio, porque elIo nilO J)óde ser
praticado senão .ool'e um menino que não via o din; e o infanticitlio é o homjcidio'~yotl1ntario d.e um J'ecem-nascido, (Dalloz.)
O. menino ní~ ll(nda nascido não ti um ser IlUmallo, no Bentido
da lei peual, o é ll\:'j'to me mo punido o aborto por ouLru modu
que não o homicidio. tg3 se q ltelll administrou a lJl.:berllgew mata
a mUi, epmmetteu lil~crime de borui 'idio. Esta ultil.llu hJPOU1tlciC
está prevenida no aTt. 3.')2. do cod, pen, belga-aJ t. 182 do da Pl'llssill.
-e 544 do da Sardenha. -PÔ:dnclividuo formou o de:õignio de cOlllmetter um crime determinarlo'(aqui o de aborto), mas o ..:eu acto produz~o um m,almais.gravd,Ja4ui a morte}, que elle não queria ,produzIr. Porem sabia qlT6':.e$ ~nal era ulDa conseqllencl:t po ,Ivel de
eu !lcro, Neste caso" 'J) ~1itle os criminalistas chamão uolo indire·
cto ou eventual, dol,tls_~~lis. porqne, se O agente nilo quiz posi·
tivam 'nte e dircctlllJlt!tJ:tj1 .' aI que re'ultou de sua acção, o quiz
ao IlJUIJUS eventuaIDlenté"b. ,i. directamente, (N 'p1es.)
,(61l)
~alculo está '!\fitO d, de que se duplicarem as penas tio
artIgo anterIOr.
. . :....
(612) Autor:
.< '. ,

a

a

a
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Se e, te crime fôr commettido por medico, botica!io,
l'Ul'gino ou praticante ele tae al·tes. (612 a)
Penas - dobradas, (613)

Secção IV
FBRlllIENTO'5 E OUTRAS Ol>FENSAS PHY 'ICAS

(614 a 615 a)

Art. ~O,l. FCl:ir ou cortar qualqu~r parte do

COI'

Maximo - 6 annos de prisiío com trabalho.,
Médio - 4 auoo de pri ão com tra balho.
·1\linimo - 2 &ImOS de pri ão com trabalho.
Segundo o art. 49:
lIInximo -7 anno de prisão sirnple~.
l\lédio -"1 annos e S Illezes de pri.ã
implep.
1'lIlUimo - 2 annos e -! mezes de prisil.o simples,
(G12 a) 2" etlicão.- 0,;- medicas ão mais cUIJ)n
IUeSUla Illulher. lo~"o que fazem uso. p;1ra destl'Llil', e
ó deveria ser.emprega..la pal'l1 con erva:'.
chaocellcr Dague. seau. fallando no jllrallleot
tes, a que nos referimo. na nota-109 h-diz:
menta é seguit1 0 clc imprccaçõefi, O (lIle pl'ova qu
considerado com0 um cios maioJ'cf> que um metlico possa
. ,
E' tliz Dalloz: c. a lllulher não eocontra e tanta. facIlIdades

°

,~
aborto~~i;~~~~~~i'il
u.

vida,
fazendoo uso
de de
medicam
cm
1)roeurar
meio,

ria muitas v('zes a recuar, .'CI1(10' 8 •
E quando praticado por uma p_
ciona e a pena deste artigo não :t
oi
. Nos paize" porém, em qu cllas tom um djpl
a parere que O
crime clella de\ e . er equiparado ao do medico
f:tz·se um
diuo. mais
abuso cl"ÍmiDo o ela arte, e na. Franca as. illl FC
tu de 'assapelo e. pirito do flue pela lettra cla.leÍ. como att>
18LI)-23 du
c;i'io, por :L1'I'esto:; de 2li de janeiro de 1 :30-2 L tl··
-l:3Jej:Lmiuwiu de ltHI-0 de janeiro de lH-J'7-1(j <Ie junh
1'0 du 1S;) 1.
.\ arte de parteira, dil-o )'fel'1in, é 1IU1 b,"
'urgia.
mejicos applíl'ii}() ha crime, comprehende- e hem, qu'
, mesmo em ri cão medica Oleo Lo acti\'o', e prnticão ceI ta.s
mãi, como DO
co de determinar O aborto no iut.uito L1u
.' e li vida da miii.
ca o de uma hemorrllllgia uterina que cODJ
e será bom q ue se conslllte, a e te rp.spe
'e outro,. Brinnd
ct Challde, Medi iDn h;gal, '7 a edit;flO, de 1
13~ a l-!O.
(uUI) TIupiicae n. ppnn do artig
. e o calculo e 'lá
fpi tI). -

((:il-!) r\ lt::i dl12ü ele outubro de 18
de se Ip,mb·ro· d,~ l8GO. i1. 1,000, pôde
mentos e outras ofT'ens.as physlcas, c
o avjso de 30 de julho de 1844, que
óutubro) sido revogada.

revogada .pela de.l
para o casO de le!"lcuriosidade; e 8, SJm
lei de 26 de
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, A lei de 1860 citada, e que será trauscripta como appeudice a
te codigo, restabeleceu todas as <1isposicões deste codigo, na parte
,Q:ue nosoccnpamos.
•
.
~~':t(315) Cousultae a lei ele 10 d" junl10 de 1835, n. 4, que figura cm a
_59.!, especialmcnte o sen art. l°, que trata de ferimentos graves
.''€'S, feitos por escravos ao seu senhor, e ela.s penalidades em quc
'r-j:m; e consultae mais algumas elas nota8 da dita lei.
·;tt~J~a) 2' edição.- o~ golpes, feridas e violencia:::, exercida. COll'is':;'pc. !'oa é um pon(~u de dirclto que apl·esenta. érÍ'l. dilUculrla·
r~
'!lo que a gravidade do ncto uepende du uma sério de circul11,5 :.. '~~ variaveis ao iJ1tinito, depencl'ím tes da causa occa. iODal,da {'or·
" !~.p;~~ca do agen te, da sua inttluçãO du rante a lu ta ou via de facto,
Iltr'Ii.o '"çã~ cm quo se acha.va a victima, da dcbilidade de sua ::;aude,
das~q.QI;~{!.q~lencia:; o ro>sultudos c!a via:; de faeto, con~equeneias (lue,
taDll1,:{:t"~e$, nllO pod.::m S'3!' imputadas ao autor, lIlas iL n6n-ligellcia
da dctimJÍ'ou á imporicia com rlue foi tratada.
g' ;r~f;.~~ h1i.lhJl·i:l :IS regra. gera~~,serião {'aI. as, no lllui I' nUil1CI'O
de cu',; ;1.1' Isto quo as aCt;ü,.'s drrrercm sem ce, .-a.r CUI110 os II1dividuos:,e. t' :~(irt'ulllstallcia , . ,"onda as di.:tlllcções qllasi impo,; ivtlis
de um ql rb~làdo, porque Sel ia. necessario Ulultiplical-as ao inJinito.
(Cha.veú :. ,:( .' elie.)
.
F'1\lT.ã>,lfl:HYI'O orador do governo francez, na. sessão de 1 de fevereiro dtl~' ~::<:a';'sim se exprimia; é dill:icil a apreciação ne, ta. parte,
bem comg;~iii'nluitos outros factos crilllino, O a ju __ ta medida da
gra vidAcHf 80 crime e da. pervel'sidflde do seu a utor. O n UlUtlr9 dn!S
pena é limitado e a especie de crimes ão tão variadas COIOO a ti:::
, s~l},§. citract.e~~.' _ ," ',;' -.,,:". r.'-·, '•
• ..~ c•.••; . · gr'~[\'i ,(ci't'l dq'.c)oim~,lj.L!'ó:fijà~JÓ que no' occupa deve-se deter•• ,t-:' . " . (o'-itOlsCH\ _perf\:;iiil:J~~fsi!lnde la,' ferida. ou O re,-ullat!o
;,.-:; eY;191~1l:e_~f. ~é:é;~A !J~.~:;L a!!,.q.·n:lto se póde, medir scn1\o P?lo numerO Cle' (\'j'a'S''qt1:Í'fl'pe ,.oa lúaltnü'ndn tem ~Id,) doente ou Irnpedl'
da de entregaI' lc.,n Ulll trubnlho corporeo.
.
S~l'l[l. a d..G:lli,í~ r . u. e Scl pu~le .se graduar a.s p:mas tio cu Ipado ,obr,)
o. graoR do ,'Õmi snto da vlctlma.
,O no~so"'ii' i:'v.ti"braziJeil'o, como a nsseml1éa. COD tituiute em
~'ranca, fez div~;,{f::, ubdid.ões ", neln por i to solv~u l1luitas di.füc~;]cfnde" se Ó':l@'\1<ao vem a coniundlr eada vaz IDal.· uIDa.IDl'ttel'la
jil por si difTtcil-lt ·pi\tca.
.
.
, ..
O art. 20li, 1~ ';:~"t:l.ll;plo, ,da luO'ar il a.ousos" porrJl~e, e .de ellÍhcd
prova ~'lber se q 1~IÍ~lb,}:t!1 ofieu. a ph. ',';Cll, lia O fim de 1 n.J Uri'll', em 1':1ziio de er um pOhto,m1t{10 p~ 'cologico, é tlue raramente passa da
illten\ião' qlle o ';'I~:«~1i~an~. nem sempre !)óde pers~rut>tI'. . , ,
A esta disposi 'llt!"{N' .2(0) os romanos cl1amavao COUVICIO fama o, porque no pr~':':Z~1 _ l'al da injuria ajuntava o material, qUQ
mai . gnl ve a toma v.~;:
.
A lei roma.na, Êiflj,i~{o de Yi ta da:.. ~eridas, csta.be}ecen di-tmcçõe.· resulta~:l!e" dn~\I .. ade, da cOI~dlÇ110 c~as p~, oas e de suas
relaçõc re, pcctlva" O;:fq'IH..~ ~ se poderia segull' .hoJe, por 1ue todos,
felizmente, lia iguaes itdll , ,\ lei, e é do art. 17U,
13, da consto
do imporia."
; :. -:Jl
. ,.
. '
A . legislações l;)odeJ:o:'lf;~ uem dI1Jerenttl s,y, tema, c a rlI;;tlllc,
mais
adoptada
e
a.
de-:ti~iili.
~raves
c
leves,
001110
foi
mais
ou
me,
('fio
nos se"'uido pelo nossu c~~
o er,a. pelos da A u::tl'ia e Prussin,
,,',
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C as im proporcioua-sc. até ccrto ponto, a gravidade do facto e do prejuizo causado, medindo sobre eSSll gravidade a pel'vcr. id;Hle maior ou
Ill'lnor da von tade que dirigio os gol pe. , e IlO cmtanto, pai a se vel' em
toda e ·ta matel'ia a difficuldade que se antolha tantn ycze, ba. ta
considerar que e. sa mesma base é falliveJ, por isto que a grll.vi
dade dos ferimentos póde . er aceidental e re. llltar, 110' dizer de ha
\"e,H1 et Hclie, a s\lb.-;titu'içao de ulllajustiça apparentc por lIUla re
vot,tIldo-se ao acaso o cuiúndo ele medir o c'lstigo, a gravidade
delictll.
.
As disposigõ3s dos nossos llrtE. 203 e 204, fõrão inspirada.
I1\1Ul. id;,t ju:ta. pOl'que o ferimento que Illut la um membro, O
gflo ou fdZ difforlllirhlilc, não é simples, e cau~a mail.r mal
'entidu desta parte do 1IOSSO codig'o temos os llJ'ts 799 do
Prns ia. 358 da lei penn 1 de Nalloles-e 4.38 do codigo nmeri
Os nrtE. 3118.a 4.01 do codigo pennl belga diRpõem
menos como O 1l0~SO codigo, a cujo respeito diz Haus
. ão eles; e. erimes apre. enta sêl'ias rlifftculd·lde!'. ia e ·co
dlda da pcna npplicavel á~ lesões corporeas, o legis'ado
ciar a O'raddaele da infracçflO" endo que e. t,l depende
mentos : a cul pa bilidade do agen te e a materialidade rIo
,'ob a l'elacão da intenci\o. os aUentados coutm
I'ec m lima maiol' puniçflo, quando exe utados de ,'nll 11
ql.Ul.lldo fõrãõ o cff'eito de um pl'illleil'o moviment
tine~flO não f;L: npplica s n~o ás lc~líe cau,ndas \
)encl3,
quant? ,\ m~tcl'ialid:Hle do facto, a medida da pen
vc-. c Pl'o,
pOl'clonal' a mcdld:l. do mal C:lll, ado: em outl'OS tel'lIlo.• li grllvidaúe
da pena deve d0pendel.' da gmvidRue (Ia feridn. ,'em d.l vida o acaso
repl'esentará um gmnde' papel. LUas o agente, Cjue commette voluntnl'iament actos de que conhece a natureza, é I'esponsavel velo I'e,'ultado
es actos pl'or!nzi I'ão, e que podel'Jl1, prcvel' ou tel' pl'cvi!'to.
~ cri'lflinali!'tas tinhão razão de diz
lnem non danaI : Os etreitCls dos golpes não depe
vontade do

goda 11.13 c. se.
avia, o Jegi!'ladol.'
pl.1zcl'ao a vida em
dJ trabalho durantp
e curact,er ou re. ul) que o oub'o. pOl'que
';l.Im Innci:1S. cuja natuem cnda caso pal'ticua applicar a pena, encel'ba tantemente e, tl.'eito, •
)ia na lei penal.
l.mn relucão de cau, a e de
do q ue liãO pó de hn ver
oapacidade de trabalho

368
mano, ou fazer qualquer outra offensa physica com que
se canse dÔl' ao oili nuido. (GIô a G25 a)
é o l'esn](;ac1o natural e clil'eclo dos golpes e ferida que se adminiErárão.
,
]i; diz Dalloz : se a Ulole. tia ela vieti ma teve J)or causa um geri' .'en estrnnho, . e proveio da impericia confe a a elo medico que fez
• ~ 'tratamento. ou ela impruele.ncia ela victima ou de qualquer accidenulterior, que não fOsse a consequencia dos ferimentos, o agente
o/póde 'ser responsavel, por isto que nüo se lhe pôde 1m putar, como
": ~Jqt1eneia da sua aeçfi~, senão aquilJo que o me mo ,agente po;, fm: prever, de.vendo dlzer-. e como ClIaveau et Helle. não ser
n~' "'i;irio terem o golpes sido a unica causa da inenpacidade, bastiao '0 lJ.ue eJles a tive. sem determinado.
. : 'PP9nha-se uma sande vaciIlaDt~ no fi.omento em que a victimil ~ !'ferida, e que a m::>le. ti-t tenha provindo t'lnto dessa debilielade
cOI111') dil violeneias commettidas. o agente não se.rá menos )'espons;LVét:·'oo.rc[uefôrão as ua violenci,ls que determinárão ,[1, mole. tia
e elle s.: Fá: tlln to m:lis culpado :j uan t:J tl:lve a crueldade de exerceI-as
sobre \f~''a pessoa enfraquecida, incapaz de supportal-a ,
A I .1\Í1bilitação de serviço e entende, ,egundo Rauter, pelo
habitual a 'pessoa le. ada, o que é luua opiniiio combatida pnr diYer,~o, criJil'i·naljstas, e entJ1:J eJles Chave:l.U et Belie, no sentido do
~1.I't. 309 eI~ eo~i'g'o Jlenal francez, e relatorio de l\IonseiO'nat e Exposic1\o dos IDativos de FalHe, devenelo a inhabilitacãc atracar todas
as' especies de trablllho, corporeo~, não se podendõ entender o erviço partic!Uhr da profissão. sendo de mi ter ~ inhabilitll;Ção total d~
se I:lntl'ega)' a algum trabalho pessoal durante o.. dias que a leI
marca,
No' termos do no . O cOlligo são duas as especjes do dito art.
205. e para nelle jncorrer ba ta que se dê uma dellas. Clique é' nli<is
a opiniãO aeei~ll: oom uma ou outm exc"pção, tida. hoje cOluQ.extravagante i porq e os termo O'!'ammaticaes não podem "d~~r lugal'
á duvida, revé ando-se, por elle~, o espirito e a il1ten~ã..0ao legislador criminal. " "
,'.:r:
(616) O erime'd~ i~rjmento leve, punido POI' est~tiil:tig'o, está comprehendido com'o ~~p'ec'ie nas ex pre. sões elo llrt 5° da lei de 26 de
outubro de 1'31. (Y' ~ mota 61J.), ofl'ensas phJ. ion leve, porquanto
esta il1telligencia e, ftll1'll.ã. nfto só ne sá d,i::;pMicno genel'ica. seniio
tambel'? na palaHa.;·~,tb ,a'rtiO'O'"-QU qualquet: outm oifensa phy, ico.
/. .
J'
.
(A. vi. o n. 66, de Gd . , • r~o' del :),1,,)
(617) O crime de o' '-.~~! 's phy'ieas e ferimentos leves, deixa-rão
de te!' oceusação por pai ~.' ~j,ci8tiça, não. en<!o o ofl'ensor preso em
flagr:mte. na fórma dos
.~31 a 133 lo codigo elo processo crimi·
nal, e nem o offendido P
~
iserave!. como do flrt. 73 do m.esmo
cotligo, ou empregado p.(
III neto dI) exereicio de ~uas funeçôes, como tudo se deveI', 1 .d-lIlci de 1860, citada á nota Ul·L
(618) O art. 19 ela lei n~f~;. ,'cle 20 de . etembro ele 1871, diz:
Aquelle que, por impen9in:, imprudencia ou falta de observanch
de algum regulamento; cóm.étte'r ou fór causa de ferimentos ou

I,
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offensas physicas, será punido com pena de 5 dias a 6 mezes de })r'
são e multa correspondente, da modo seguinte:
Maximo - 6 mezes de pri;;ão simples, e multa cQrrespondên
·Médio-3 mezeF;,2diasc12horll. dc prisão imple, , e mI
(,Ol'l'csponden te,
1\hnimo ~[i aia. de pri,:1O ;;implcR, o multa cOl'respondent,l'.
Tem-se F;u:;citac1o du\Ída se é ou Íliio da' competencia ilo j
o caso do lIrt. 19 àa 'lei dc 1871, citada. Pel:t affirmativa se di'
um artigo da Gazel", JU1'idt:ca l)e 1 74, n, 6, de setembro, p:lg~, :3
E a mesma Gazela. em seu n. dt3 27 de sctt3mbro. traz um
lIrtigo a respeito deste ponto. dizcndo a sua iUu. traull redacc
uma nota, que o dito al't. 19 deve de. apparecer do corpo Uns·
minaes como ~lma anomalin, um prin.cilJiO irracional. ille
inefficllz! sendo que a tloutl'ina destc cor igo. nos art". 9 c 1
pletll.
•
(Vide o ditÇl art.igo, á pp.g, -.1:'13.)
(619) O supremo tribunal de jl.lstica, em revista n, 1.6
outubro de ]859, annullou nl11 julgamento. por se terem
quesitos e i rn posto tantas vezes a peua quanto os ouenu
caso.em qur. as ofl:'ensas ph,)"sicas fôrão [lraticadas em l
em -acto successivo e sem nova intencão. A lIota247 tI'
ta com mais desenvol imento.
:
A relacãu de Pernambuco, cm acordão de' 5 do
1870, seguio lt doutrina dlt l'evista acima, impondo a
lf13 deste codigo. llllla só vez; ao réo q ue matara sua
era infiel. e ao com plice, em acto succei>si voo
Na sessão do jury da côrte, pQrém, em 2( da m
sidida pelo Exm, Sr. das;embargador'l\Ilt
foi
réo que re. istio á prisão e matou II doi
fel
\'uzes no minimo do nrt. 19;1. e dua. no
o
(Diario Oflicial de 30 cio me· U10 m.ez.)
A revi~ta e uCOl'dão da r~lacão do Uec
meiras garte. desta nota, não plí.l'c.cem esta
'dispõe no art. 61 deste codigo. qnando é ter
o réo fuI' convencido dt3 mais de um delicto. I
nns estnbelecid';ls u;:s leis pam cada um deJ!es,
quizerão estnbelecer aquelles jul~ados, e: 1 i

nos disliltguel'e- dcbemos,

(620) A relação da côrte, cm ncordão
1860, linnullou u lU j ul:{nmento, pela ";lZÜO
feito dois quesitos: l°, se o l'éo fez os feri
tentou 'matar; não devendo jámais engl
l° quesito.
(621) O supl:emo tribunal, em revi!'t
de 1862. nnnullou a.inda um jufgament
da n' classifica cão do delicto a arbifrio
1I11cào. Sendo ô crime d<J art..20L dest
, llu'l1ai:l. qua paEsou cm jl1lgoado. não p
por modo a ser classificado em outr
Em sent.ido coutrario a e..,ta uec
mo tribunal n.2,05á, de 1 dl;l março

C.
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.vista da juridicll.
. doutrina do aviso n.53, de

28 de julho de 1843, o
jlliz municipal, sustentnnd,) a pl'Ollllncill, Róde alterar a clas ificnção
do delicto, senno permitt.irlo ao promotor usar da- mesma f~culdadtJ
quando articula o libcllo, até pOl'qllC é po!'sivcl que sc de!'cllbrão
'2ó"."'· ·..:;.no·vas CirCUl]!stllncias, podendo com maioria dd razão o juiz de di.,. ~ito, em p'resenca da dlscu siio'e provas exhibidas lHltc o tribunal dos
'.' ~urados, que ellé preside, adoptar afinal a cla~sificacão do delicto
; . que lhe parecer mais acertada e propôr, de conformidade com ella,
'.0'3 quesitos, que dev~m ser' respondidos pelo jur)' de sentença.
Tratava-sc de fel'lmentos.
" (622) A relação da côrte, em acordiio 11: 5,434, de 7 de agosto de
" annullon uma decisãO, pela motil'o de não ter o juiz de direito
{'mulado sepnradamente os qllesitos sobre ferimentos e ,na na-

teza.

. 't623)

Os acord·ãos.~a relação (Ia CÔrte n', 3,695, de 7 de julho
6.2S~, de.IS de dezembrv de 1868. I\nnullárão os respectivos proces, os, em razão de ser (I
c.rimc de, natureza particula r (feri men to leve) e não ,e provar q 110,
11<H!.\'.ltsse 'pl'i~f\O em flagl'lln~e (lU fó:;sLJ o oifundido pessoa mis.eravel, •
ful.t~n~opor isto base para o procedimento oflic-ial e competencia do
j uizp 8p. fOl'JUaçãO da culpa.
tu~.\) fi. relação' da côrte, ainda em acordão n:6,47<'l, de 10 de>agostone nlô9,annullou um julgllmento, em razão de ser o crime deste artigo, que;peJo flagrante, deve ter pl'ocedimeàto ex-afliGia, e sendo pOI'
'ist:'O (H':ll'~'iario inqttirir-, e cinco testemuuhas, além das informante
c l'efe'ricMs.
(625) 'Áinda a relação da côrte, e~l acordão n. 7,8"23, de 22 de
mnio qe 1974, annullou o jUlgamento do juiz de direito, no cnsO de
. e~§ P lo.ysicas ao lDesmo tempo que o da I'esistencia; \1ois, se o
I''jl'tli: ~a:ç.ompet~nte ..pal:ãjulgal' no crime de res~stencla, não o
lll'l{ o'lIe rerlmento~"'cuJo .Julgamento pertence·no .lUl'Y, mandaudo descer o t'~i~o aa juizo de on~e,\'e-io, pan~', eguil' os tl'llllJites legnes;
porem tão.llo~ente Cl,uapto ao c~lIne cLl ferlluento.
(Vide a·3a: parte da nota 356.)
•
A respeitochllei.de10 dejunhode 1835, e quant n a fcl'imantos,
vide lia Ga:::elu' UFidicqí 'de I 1o, n. 14, pagina lló.
E' perempta. ,eau, a q~lanJo. o crIme é Odo llr~: ~Ol d.c> COtlis-0
criminal, sem ser o offenuldo mIserava), e SAln se ter feIto lIumedll\tlllllente -o auto, cr.so, o réo fôsse pre· o em fln!!rllntc.
(Acordão ~'!! reLlçiio de Betem, de II de abril de 1876.)
(6~ aj 2 edic;~o,·~~on~. ~p. militar de justiça dcu a seguinte
decisifoclD 18 de Julto,de 18/7:
oldl).dos Sebastiã" ,,,- ves de SOUZa o Manoel Ribdro do NlIscimenLo aecusado ôe fel'im
reci proco;condlllUnados, o primeiro rtio nns
p~na doa t. 12 do I
. e.rra do. regulamen to de 1763, ~ no griLO
minimorl
t. ~O ~
0'0 cl'lJl1l}1al; a o segou,udo I'CO, IIUS penas do
~)lédio
ti I do me,'mo codigo ~ fui refôrm<lua a sentença, para condem
ti
rimeiro l'éo em sei, meze!; de pri.,i\O
com 'trabalho" COD~O
s arts. 80. e 1~. 60S .ue gllel:l'lI, e o segundo réo em trez ln . ; ' 'isão com trab,~lho, como incnrso De·
1\rt. 8° dos de guerrl\. a j m ITlgar a apphcação do art. 201 do codigo criminal, havendo ar..:-~.- expre:;sos dos de gul!rra. .

, 861. n, 3,743, de 21.de junho dd 18tH, e n,
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Peua.s - de prisão por um mez a um anno, e multa
cOI'respondente á metade do tempo: (626)
AI't, 202. Se'houvér ou resultar mlltilacão ou destruição de algum membro ou orgão dotado de ·um movi"mento
distincto, oú de uma funcçãó especifica que se. póde perdCI' sem pm'dcI' a vida,
.
Penas - dc prisão com trabalho POI' um a seis annos
dc multa correspondente á metadc do tem po, (627)
~rt. ~03, A mesma pena se imporá no caso em
houvcr ou resultar ·inhabilitac.ão de mémbl'o ou 01'
sem que comtudo fique destruido.
(626) Autor:
Maximo -1 anno de prisão simples, e multa
metade do t e m p o . ·
.
Médio - 6 lUeze~e 15 dias ~le j)l"isão simples, e multa,
Minimo -.1 meZ de prisão simptes, c multa, etc. .
Havendo compIieidade ou tentativa:
"
M~~!mo - 8 m~zes de ~risão si I~lples!. e Illult~, etc.
MedlO - 4 mezes e 10 dias de pnsão !Hmples, e multa, etc.
l\linimo - 20 dias ere pril>ãO _.ímples, e multa, etc.
(Deve-se attender ao que se dispõe no ar
2' parte.)
Dando-se complieidade na. teutativ
Maximo - 5 mezes e 10 dias de p.r'
Médio - 2 mezes. 26 ·dias e 2/3
IIlinimo - 13 dias e 1/3 de prisão'~'=~=
(Attenda-se ao que se dispõe no ar
2"
parte.)
(627) Ãatol' :
Maximo - 6 annos de prisão com trabalho, ~::.~.~~
dente á metade.do tempo.
•
.
Médio - 3 annos e 6 mezes de prisão com trab9.
Minimo - 1 anno de prisão com trabalho, e mult
No caso d,o art. 49:
llaximo - '7 annos de prisão simples. e mUWI, etc.
Médio - 4 annQs e 1 mez de prisão simple • e multa. etc.
1Ilinimo - 1 ann'o e 2 mezes de prisiio Sif~ ,e multa, et
H:wendo complicidade:
8
Maximo - 4 annos de pris'
Médio - 2 annos e'4 mezes
Minimo - 8 mezes de pris
Na. hspothese do àl't. 49 :
:\[aximo - 4 annos e 8 mezes de priSltO 'Ihples. e multa. etc.
~lédio- 2 annos, R! ezes e 20 dias de pri:ào simple!', e multa, etc. •
Uini~o - O mezes
. 'as de prjsilo~ simples, e multa, etc.

3172
Att. 204: Quando do fel'imento ou outl'{l .offensa 'phy-

sica resultar âefol'midade.
tl'ez annos, e

'~'" ;' ·-(628) Autor:
, .. Maximo - 3 anilaS de prisão COOl trabalho, e multa C01Te::ipun·
:' ~_ o á metade do tempo.
'; '. ' Médio - 2 annos de prislio com trabalho, e multa, etc.
• ;;, '''t lnimo ~ 1 anno de prisão com trabalho, e multa, etc..
, " Na,.hypotbese do art. 49:
.
~~~axim() - 3 annos e (j mezes de prisão simples, e mnlta, c~c.
" ..M'\Ídjo·- 2 annos e Ij. mezes de prisão simples, e multa, IJte,
. Mínimo - 1 anilo e 2 rnezes de prisão simples, c multa, etc.
:ij:a.~~çl.o complicidlule:
MlI;;{!~o -.2 annos de prisão com trabalho, e multa correspon·
dente;D. ~etade do tempo.'
«
l\I~d!g -1 anno ir4 mezes de prisão com traballlO, e multa, etc.
MlUlll\Q - 8 mezes de prisão con~.trabalho, e mult?" etc.
Segu.n'~o o a d .. 4;9: .
..
Max:~m'),.~ 2 I;lnnos J'l4 mezes de prIsão slIllples, e multa. etc.
M~:o:""'-,la:!1nn,(jjnezes,~ 20 dias de prisão simples, e multa, etc.
l l!\Ufl'O ~:9 nie'Zes e 10 (lias de prisão simples, e multa, etc.
ão as mtsmàs penaliJ,ad.es do art. 123..
(629) Na 7..evi~ta JUti'idica, de' janeiro e fevereiro d~ 1866, pags. G3
n 85, vem um~ discus;;iío curlosa a respeito da classificação do crime
neste ou no alt. 201 dID-te codigo.
'
(Vide notas 59'1-·.a iioo, e mais a.lei de 10 de junho de ·1835, ,í.
nota 594.)
" '
.
(Consultae ~~·R.aF; nota:-. 614, 615 e 618.)
O Direita, 'de; setembro de 1864, traz um estudo a )'e. peito da intcllig~ncia. dest.e artigo ~ o 201. su~tent:l.ildo: que estro artigo refere 'q
uDlcam'ente ~os arts. ~ 3 e 204- que siío os quc trat.fio dos males
da grave ilJéommodo \f\:;':faude 011 i'nhabilitaçãO por mlli~ de:-m dias,
e não ao art. 201, aue não faz rnencão nisto e sim do simpJe~ ferimento óu offensa physica, 'que só caüsa dóI' ao offeudído. Achamos singular a opini.ã~J .m,!s e1 . hosa, e para o artigo citarlo chama ,nos
;1 !\tten\~o'_r"
~::, ~,"',:'
-, ....
te,

lli~{1 a)2~!=l'~~n(?~:-,( .. ' (J,;j"l'iIlH!nl'''' gl'IVOS. I"I'C'-'O ellJ tln::I'IIn,
CJual e•.e1jtll fuI' 'r;,JlU" .;ul[!'/, ;\lã" porl;; sef .'ultl' púl' hal'!t'~

0110

corpus .\.c. ela reI. d,

lÜ" Pret,) de 11 rio IlHl'U .I,; 18ii.
(629 b) Os ferimentos -<lú art. 20..> estão sujeit.os ao procedimento afficial da j.ustiça .,
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Penas-de prisão com trabaplO por um a oito annos,
e de multa cOl'l'espondcnte á metade do tempo. (630)
Não, diz o Sr. l\I.::nues da ClInJ!fl, Sobre o cad. lia proc., p'lgS 313.
e sJguintes. Lêde.
(ü20 c) 2' edição.- Comp.lL ao promotor publico denun'ci:lr c
promover os termos da accnsaciío na complicidade cio crime prb\·i .. to
no art. 20;) do cad crim., ainda' n50. sendo em flagrante.
.
O dec. n. :1.,696, de 15 de setembro 'de 1S59, trata e di põe soure Of;
casos rle .fian.ça e.não sobre O' eoi qu'c tenha lugar a accus80úo por
parte da Justiça ..
Assim, os réas pronlll1eiadú' CQillO complic s no el'iml1 inalian<,;;t\'el, feita a reducção lia terç'l. parte. não tem em seu fa\'or II pcrempção da acçãó oflieial, pbrque o que caractei·j a a jurisd:cção cl'iminaI é a quahdade do crime e nãfl a maior ou menor culpabilNutle do réo.
No" caso de tenbl!.jn, sim, pOl'QUB é erime definido e com elem'3ntos proprios. Re\'. n. 2,2.65, de 4 de outubro de 1876.
(629 d)?a ediçã0..- A um individuo pronunciado ncste artigo c
cuja accusaçflO foi julgada pel:em pta é iIl"g:al ser eJ la ('Ol1snrvado nu
prisão. Ac. da relnçüo da Fortaleza de 17 de j:mciro de ]8'77. Vide.a
respeito do art. 205 um estudo no D,il'eifo, vaI. ]9, pago 1 ..
(520 e) 2' edicão.- O quesito sobre a nat1U'eza ou gravidade do
ferimento, quando sc limita ;l perguntaI' se o réo praticou O flJrimCIlto do (lorpo'de Jelicto,con ..titue lIuUidade dojnlgalOento; porquanto O quesit1 (leve espeCificar a gra.viclade do ferimento. Ac. da rel. do
Rio n. 1,273, de 29 de nuvembl'O de 1~1.
'.
(629 f) 2~ edição.- Quando Llos ferimento.. re 'ulta grn,e iu('oU)·
morIo de saude ou inllabilíhlcão .lo servico por mai.· ele 30 dins. os
quesitos devem S!3r feito~ ue êonformidadt: com o dispORto neste artigo, e quando dos meRmos ferimentos resulta a morte, deyem se for·
mal' quesitos separado>; - se falleceu paI' c::er mortal o mal causndo.
ou se por não ter applicndo a necessaria diligencia para remo\'el-u.
como dos arts. 193 e ] 94 de. te codigo.
Acordão da relll.çã•. do Recife de 13 de julho de 1883.
(630) Autor:
•
Maximo - 8 anuo~ de prisão com trab:tI!lC', e nHtlta COI'I'ospondente á metade do tempo.
Médio - 4 aunos e 6 mezes rle pri!'í'iO com trnbalho, e multa, ct
:Mlnimo - i nun.o de pl'iEüO .v0m trabalhã. e multll, etc.
No CU!'O do nrt. .l9 :
.
Maximo - 9 anno, e 4mezes cl.c: pr;",iiv :<illJl les, e multa correspond 'nte á metade do tempo.
\i,·rlio ~5 annns c 3 me'lO: de pri~flo simple... :e multa :·ir.: .
•:;J,IIIIllO - 1 anno c 2 lucze- dl1 Qri,,:'tu imi'Je~, tl multa, 'Jtc.
\,h vendo ';'Jlllplicidade :
•
.\1,. xi mo - fi nnno e 4 mezes ue prif:ão com trll balhll, e iD ulta. etc.
Médio - 3 aTIDOS de prisão com trabalho. e multa, etc.
'Mínimo - 8 mezes de prislio com trapalho, e multa, etc.

..

•
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Art. 206. Causal' a alg'uem qualquer dôr physicrt com o
fim de o injuriar. (631 a 634 a)
Penas - de pl'iSãopol' dois me'zes a d,ois anuos, e de
multa cOl'l'espondente a duas tel'ças part~s do tempo. (635)
l\a

h~'14othé

e do :I rt. 49 :

~laxiI110-()annos,2mezes-e 20 dias de prisüo sin~ple., e lllul-

ta, etc.

. ,
.
,
Médio - 3 annos c 6 mezes de prisão simples, e 111ulta. ctt'.
Minimo - 9 mezes e 10 dias de prisão simples. e multa, ete.
(631) No caso deste [Irtigo se não podem rIar as circulDstancia 110
~ 3 0 do art. 17 deste c·odigo. por<).ue a ignominia Otl iejuria entm
come elemento do crime, já n'l prImeira, já. lia. segun,la pinte déste
lOesmo artigo,
Do me '1110 modo parece não tOol' applícação a circumstnuc"ia ua
noite (§ lo do nrto 16). porquanto .este, c.rime se toma mUls gTave
sendo commettido pu blicamente.
...
(632) Consultou,se ao'governo, se o :Il't, 50 ela lei de 215 ele outubro
de 1831. na expressão - ofr'eiisns phJsicas leves - ('ompl'eltcllde os
crfmes previstos na I" e 2" parte deste artigo, torn:H.lrIo assim estes
crimes puramente policiae~. - Responde o aviso n. 262, de 11 de junho de 1865·- que a dnvi't1a est<i. resolvidaopelo aviso de 30 ue julho
de 18,14 e decreto de 1 de setembl'o de 1800.
. '.
(Vide algumas das notas ao art. 201.)
(633) A rel8JÇão da côrte, em acordão n. 3,715, de '1 de junho de
1861, nullificou lll11 julgamento. pelo motivo de não ter o juiz de d~
reito feito os qnesitos sobre a oifensa feita com o fim de injuriar, e ter
O conselho re pondido os quesitos diver::'llmente do modo por que
lhe fÔI ão propostos.
••
.
(63,1) O acordão da relacão da Bahia de 21 de maio de 18iH estab elece : que o facto de cortaI.' com faca os ca beJlos de uJlla mulher coustitue o cril1le deste artigo.
(634 a) 2- edicão.- Con titue nullidade do processo e julgamento
não se haver no libeJlo e nos que,itos alticulado a circumstancia do'
animo de injuriar, condiÇão essencial tratando-sá elo crime elefinido
neste art. 206 do codigo criminal. Ac. da. reI. da corte D. 443, de I de •
maio elo 1877.
(6.'35) Autor:
Maximo'- 2 annos dc prisão simpies, e ~ulta cOl'I'espOJldente a
dua . tercas partes,'do tempo.
Médlo -lllnq.o e 1 mez de prisão simples. e m •• lta, etc,
lIIillimo - 2 mezes de p"isãO simples, e multa, etc.
•
Havendo tentativll. Oll complicidade:
Mnximo -}" anno e 4-mezes de pl'i ão simples. e 1U111ta., etç,
Médio - 8 me.es e 20 dins de pl'i!'lãO simples, e multa. etc.
~linill1o - 1 l11tlZ e 10 dias de pri~ão simple '. e multa. etc.
Havendo complicidade na. tentativa:
)!l1xilno - 10 mezes e 2? dias de prisão sill1plcs, c multa.elc.

..
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'e pál'U esse fim se usar do instrumentp aviltante, ou se
fizer ofl'ensa em 111gal' publico. (636) , '.
Penas - de p6são por quatl:o meles a quatro annos, e de
multa cOl'l'espondente a duas terças partes do tempo. (631)

Secção V
-

AMEAÇAS

Al't:2Ü7. Pl'ometter ou protestar fazer mal a aIguem'
por meio de ~meaças, bu se-já de pa"lavra, ou pOr escripto,
ou por outl'o quaIquel' ffiQd.o. (638 a 642 a, 643, 643 a) .
Mé'dio - 5 mezes. 23 dias e 113 de prisão simples, e multa, etc.
Mínimo - 26 dias e 2/3 de prisão !'illlj1les, e multa, ·etc.
Ddve-se attender para o minimo das duns ultimas hypothesesao q ue'se acha estabdecido nOo art. 2°, ~ 2", deste codigo, :da parte.•
(636)'Consultae as notas da la parte deste artigo~
(6:3'1') D,u pl,icae as pena, da no~~ 635, y parte deste artigo, e o
calculo esta feIto, mantendo:se aqUI u mesma multa.
.
, L63S) O art.:J> da lei' de 26 de outub~o de 1831, diz: que o crime
de ameaça:> àeve ser cla sificado entre os policiaes.
•
O art. 2°, ~ 3", da lei de 1 de setembr9 de 1860, c art. 3°, l'evogárão a disposiçãO da 1ei de lS3L
(Vide a lei de 1860.,no àppendice.)
.
'
.
(Vide m~ais o g 4° do ltrt. 2° deste codigo.)
(639) Em um só processo pode-se tratar dos crimes de ameaças e
entrada na cnsa alhl:lli\ á noite, dos lutS. 201 e 200 desle codigo?
•
Não, e com acerto diz um parecer d~{;'-aze/.(L dos 1'l'iblLllaeS de 1852,
n.233.
í640j Cunsulto~-se ao governo e, á vi. ta da resolução da consulta
mandada observar pelo ad-o dJ 15 de janeiro de 18.::'1, o crime de
llmeaca , classificado no art.207, devia er julgado definitivamente
pelo j'ury, ou sc cabia lia alçada das autoridade. policiaes.
.
.Respondtl o avi,'o n. n. de 19 de janClro de 1856,que. sendo a \lena
do crime de am.caças, art 201. de 6 meze de pri ão e mnlta corres-·
pOlld~nte a d uas ~ei'(.:as p:lI'tes cio tempo, e excedendo .ella a alçada da
autoridades pollclaes, que, pejo art. 12, § 7°, do codlgo d9 proces. O
criminal. sc limita 806 mezes de }?ri ão e mnlta correspondente li mctad-e d..s3e·tempo, só ao jury pertencia o julgamento desse crirpe,
. endo que não procede o argumento deduzido da consulta da lOecção
de justtica do cons.elho ~e estado.de 17 de novembl'O d'3 ]850; pOl'
quanto II dita c'Jn ulta cunsag-ra expressamente o principio dü que a
alçada dosjuizes e regula pelo citl1do art. ]2, ~ 7\ do cod. do proc.
O tribuu,al era reI. da cÔI·te decidio, pur acordão n. 3,787, no 8en. •
tido do l\viso acima,
A nova. ltli de 1811, n. 2,033, em seus arts. 3" e 4°, não alter~u O
sentido da antiga lei, explicado nesta nota: não podendo ervir de
argomeI!to o art.47 do regulamento dado á.lei n. 4,8"24, cu.jn e -
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pressão - c0m multa ou sem ella - deve estalo ilubordi~adll ao I1rt.
li, § 7°, do codigo do proces"o criminal, que a I.ei não alterou.
•
(641) Em o crime de ameaças cabe o procedimento official da justi<;:a. quando a rllnença l'ôr feita n'~lnpregado p.u]1Iico cm acto do eXl'r.cieio de SLH1~ fUDcçõef:. fluer o delll1quente "'tlJ3 preso cm fing"mnt",
(pIei' nito.
De.creto de 1 de setembro de 1000. nrt. 2" § 3.°
(tU':!) Boitard, Liçõe~ de Direito Criminal, edição de J867 (!l'),
pago 26. n. 20, 9.~e: que R_umeaça ~e.i:l ~empre punida, elJlb?ra 11 prova
de que np.ú haVia llltençuo real e sel"1ll. de levaI-a a' etrelto; e pela
1':lz1i.o, niío de indica.!' a rf'solucii') do crime, o que seria fal. o. mas pelo
facto de constituir um acto Jllicito, )mmomI. trazendo ullla perturbação mai. ou menos grave :1. se~urança do individuo amea,gado.
Bonneville. cm SUll. beIla obra - Melhoramento das Leis Cl'iminaes,
20 tOID., pags: 201 a 205, entende, ao contrario, fi ue h:l. mui. acerto 001
tentar-se meios de conciliação elltl'e::J'" partes pela interre.nção ao
m'esmo to:n po paterna e sevem da j u ·tica; porque, d1z elle : punir as..
amoacas, é rarament.e deter O mal. pois.Jollge de se acallmu'clIl as hostilidades e os odios, o castigá infligido os atiça c nggravl1 60m um
novo alimento - a vingança; e est:l nos parece li. opinião mai", acer
tadll. 001' isto que é neces~ario que a ameaça ann.uncie tllna resolu·
cão criminosft e séria, um designio premeditauo âe fazer o mal •• a
ponto Q0 Cllusr.r um tal terror, que pos~a prejudicar fi tranquillilJacle das llcssoas, devendo mesmo cm certos C<lsos ex-istir uma vio
leneia pl'C!DeJitllda, constituindo mais cl9 que um simples acto preparatorio..
•
(lhposiçno de motivos, por Faure, Rossi, Faustin, Helie c ChavellU. e Achiles Morin.
. Este ultimo cita um jtL!gamento da côrte tIe Bordeaux, em que
sI! cstabelece que as pala vI'as: se tu a nlnças, eu te mato, l1ão são
constitutivas de uma ameaça sob condiçüo (Arresto ele 15 de abril de
1835: J. Cr. I\rt. ],'i88J, e apoiado na autoridade de Fame, !\Iontsci·
O'uat Chavcau; bem como cm uma d'ecisão do tribunal de Cassacão
~ccr~scenta o mesmo !\Iorin: cm lodo os casos é geralmente.lldlrlittido, que II simples a:ncaça verual, nltO tendo o caracler distinctivo de
pl'elOeditllcl\ú e intenção criminosa, não é.punivel. tl dev..:-se consie1erar comô uma jactuncia insignificante ou epllemera, resultado da
vivacidade ou da ilTeflexiio.
. .
'ÀS am611ças aunulli'io-s3mpre o acto, embora ftlitas por 11111 tel·cei·
1'0, Bcm conluio do interllssll.:Jo (Codi.go civil frll.ncez, art. ],111, L.
116. Dio-.
o de Reg. Jl~r.), sendo neceSSl1.no que t~nhão por fi 11) praticar o
acto ou contral1ir obrigação, aliá.. não nnnulla.
(tH2 a) 2" edição.- A amença não poderia d~i~ar d~ .ser punida.,
por j,;i,o que 'colloca a pessoa ameaçada ~m poslção cri tlca, e. tanto
mais quanto niío p.6de acautelar-se contllluadamente, no Jl1tllltO de
evitar o mal, que parece illlllliuentc; e O terror que"a alDcllça inspira
não prejudica gómeute a tranquillidadc dlt pessoa que deIL,\'é 0 olJjectiv€l, stJuc\o partilhado por Illui tos ou tros que receião u mesma sorte.
Á nmeaça vúbal é meu 1S pol'igosa do que a escripta. pOI'q!lo o
'011 autor t:l põe maL; II descoberto e nüo iUl3pi!'a tanto receio, devendo con. idtlrllr-se que a premeditação lião p6dtJ ter lugar na mesma
Ulnell.ça verbal, ('.omo I\a outra; e ao depoi., é ella quasi seltlpre Ó re·
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Penas-de l'isão por um a seis mezes, e de multa correspondente a duas terças partes do tempo. (644)
Quando este crime fôr commettido contra corporaç<1e~,
as penas serão dohradas. (645)
.
sultado de um movimento. subito proc..\uzido pela colara c di. sipl1Jo
pela reflexão, e. por isto mesmo. a sua punição é á. vezes inutiJ.
O nosso :lodigo, poréu:. confu.nde todos os meio1'> de ameaça. no
que não andou mUIto phl1osophlCamente cm nosso ver, porqno a
simples ameaça verhal não tem o caracter di. tincti "O da premedita.cão e intencão criminosa. devenno, no maior numero de caBOS, ser
conSIderada éomo jactancia, producto ephcmero c sem consequcncia
da vivacidade ou irreflexão.
Sem duvida, diz Raus, Olegislador teni o direito de punir a amea.ca de certos attentados contra I1S pessoas, mas não tem esse direito
°en.ão· quando a ameaça revela um projecto sério, que seria levado
á execução provavelmente.
E tambem, diz Rossi, ninguem <!eve dar importancia á ameaca
proferida em um momento de colera... Tanto é verdade, que não -',
propriamente fallando, a ameaça ql1e se pune, mas a resolução criminosR, o perigo q_Hl a acompanha e o alarma que pó de iuspirar. cndo conhecida.
.
A pena fere o crime antes de tOlla a eXllcução. mas antes de qualfI uer acto preparatorio. e fere-o pOl'I} ne se 1'>U ppôe ter u ma prova material e sufficiente dada pclo lfle1'>mO culpado, a respeito de uma re.
fiolucão criminosa e sél'ia; mas por isto mesmo que neste caso só se
punê o projecto cle corno:;etter um crime, maior cautela deve haver
na plinição. afim de que ella não exceda as regras de uma vel'da'!eira
justiça. (Kota-116 a.)
(6l3) As ameaças feitas pelo réo afiançado ao queixoso, denonciante, prcsidente do jury, ou promotor publico, importão quebramento da Banca..
(Lei·D. 2jl. de 3 de dezembro de 184,1, art. 42, ~ 2°, e regula.ment.o
n. ]20, dp, 31 de janeiro de 1842, art. 311. ~ 2.°)
(643 a.) 2° ediçii.a.- Declara o avo de 17 de julho de ]878 que: o julgamento do crime ele ameaça compete ao jury; . endo que o nrt. 47 do
dec. de 22 de no\'embro de I 71 se de\·e cntender de fl.ccordo com os
a.l'ts. 12, § 7°, do codigo do proqesso crimiuaJ, e 10 da ]e·i de 20 de
setembro de 1871, (Direito,.17 ,01.. pa.g. 189.)
(644) Autor:
Maximo - ti mezes de prisão simples, ~ multa. c01'l'espondente :l.
doas tercas parte do tempo.
Médio - 3 mezes e 15 dias de pri-ão imple , e muIta, etc.
Minimo -1 mez de prisão. imples, e multa, etc.
(Vide art. 2°. § 2°, 2" parte, deste codigo, 6 ~ 4° do mesmo
artigo.
(645) Duplicae as da notn. an terior ; pois as penas de. ta pn.rte do
art. 207 são dobradas.
C. CRIM.
4'7

Art. 208. Se as ameacas fórem feitas em publico, julci rClI mstancia. •agg'l';l vante, (ô4G)

g'<l.l·-RI>.-ha

Si'corio lJ'

Art. 209, Entt'~r em casa alheia de noite, sem C0118entimento de quem neHa mera\'. (647-647 a)
, Penas --de prisão pOl' dt)is a seis mezes, e de multa corre~polltlentc á metade do tempo. (648)
Não tel'á, pOl'ém, lugal' a pena:
§ 1.0 No ca.so. de incenc1io 0'1 minà actnal da casa ou d'ls
immediatas.
~ 2.° No caso de inundação.
~ 3: No caso de SC1' de dentl'o pedido SOCC01'l'0.
(üt6) O facto da publjcitIade, constituin lo agg-I'ltvante na hypothese deste urtigo, pal'ece qilC a. dr! noite ná/) de\'e tet· O1qui nenhuma
applicação.
.
. (IH7) Todo o cidndiio tem em sua casr! um 01!'\'10 inviolavel. De noite nRe> se poderá entrllr neHa, senão pnr seu co'n!'entimento ou para o
rl'cfenddr de incendio 0'11 inundação; e de dill só !'erá franqueada a.
SlH!. entraria nos casos e pela maneira que a lei determinar.
(§ 7" tio Itrt. 179 ela constituição do imperio,-e <ll't. Hn do co.digo
do proce '59')
(Yide'notns 101 0-58i-6:30.
(Grt u) 2' eJiqão.- Segundo Du\'el'gel', pal'a. fjne a entrada se
raalise é necessllrio penetraI' para O interior da ca 'I, não servindo só
o facto de transpô r os u fi) brlfeR,
A circu m!'tancia llg-grnvantc lIa nnitc p c )nstitll ti \·:t d "te
artigo.
(618) A.utor:
Maximo - 6 mezes de prisão simples, e multa cOl'l'espondente:i
metade do tempo.
Médio -4 mezes de prisão simples, e Illulta, etc.
Minimo - 2 mezes de pl'i8üo simples, e multa, elc.
Havendo compliciunde ou tentativa:
l\laximo - 4 meze de prisão simple!C', e.mult:>, etc.
l\IétIio - 2 mezes e 20 dia de pri fio !'i III pies, c multa, etc.
Minimo - 1 mez e 10 dias de prisi10 simplcs, c l1lulta, ct
Consultllc o 3rt. 2", § 2", 2' parte, deste codigo.)
Hav~ndo complicida.de na tentativa:
1\1ax.imo - 2 mezes e 20 diae de prisão. imples, e mllltll, etc.
~[édio - lme7., 23 dias e 1{3 de prisão sim pie:>, c multa, etc.,
MinÍluo - 26 dias e 2{3 de prisRo imples, c multa, etc.
(Consultae o art. 2", g 2", 2' parte, deste codigo.)
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§ 4. o No caso de se estar alli commettendo algum crime
de violencia contra pessoa.
AI'L 210. Enlrar na casa de dia, fõra dos casos pel'mittidos, c sem u::; formalidade' legae s .
Peu.a~ - de prisãO por um a tL'ez m\::lZeB, c de multa correspondente á metade do tempo. (649)
Art.211.. A entrada de dia na casa 'do cidadão é permittida:
§ 1.0 -os casos que se permitte de noite.
~2" .Noscasos em.que, na, coofol'mida'de das leis, se
deve pI'oceder á prisãO dos de1inq.uentes; á busca ou apprehcusão de f\bjectos roubados. fUI·tados O~l havido:> POI'
meios c1'iminosos; ti investigação dos instrumentos ou vestigios de de1icto, ou de contrabandos, c á penhora ou sequestro de bens que se occultão ou negão. (650, 650 a)
(ô-19) Autor:
Maximo - 3 meze de prisão simples, e Illulta cOl'respondente ti.
met.ade do tem PI)..
Media -2 rneze' de prisão 8implef', e multa, etc.
r,Jiuimo - 1 mez de prisão simples, e multa, etc.
Havendo .tentfl~ha ou cornplicidll.de :
• .
Maximo - 2 mezes de prisão imples, e multa corl'es.poutlcnLe ti
metade i:lo tempo.
'
:1Ile.-lio - 1 lIlez e 10 (lias de' prisão silllple!:', e multa, etc.
Minimo - 20 dia de prisão simples, e multa, etc.
(Vide o art. 2", § 2",2' parte, elo codigo crimina1.)
Jhvenclo complicidade na tentatiya:
Maximo - 1 mez e 10 dias <te prisão simples, e IDulta, etc.
Médio - 26 dias e 2/3 de prisão SImples. e IDultll, etc.
Minimo -1:3 dias e 1/3 de prisão silllples, e multa, etc.
(ConsuJ1.ae o art. 2".. § 20, 2- parte, deste codigo.)
(u.50) Para a conr,e;:são de mandados de' bn-ca deve-se attender
ao disposto nos arts. 189 a ]92 do codigo do prace.so criminal. combinadOS COlIl os arts. 10 da lei de 3 de' dezembro de ]841. 40, ~ 8u , :)",
II e 17. ~ 2". e rego. n. '120. rico1 de dtljan 'iro de 1, 2, art!". ;lo, . 2",
.J8,: 12, ü] e 62, : 1".120 a 127. 185. § ~o. 198, ~ 4°, LI 211. : :>.v
(Vide nrt. lO, § lu. da lei li. 2,03·1, Ue 20 de setembro do 1811, LI art.
lI, . 2", do reg. n. 4,82-1, de 22 de nove 10 bro àe 18'i I.
(():iQ ll) 2" cdiSiio.- Penhora ó O ado pelo qual. em \'irtlJuc do
mt\l,dado do j \I iz, os lJens do eOIl lemnado ão appl'e]lC ndidas e dcpo~
sitnd JS para scgllrança dh execu('iíp (I'uula Baptista); LI 'e procedem
eU) tfx.ecul,iflO de ~ellten(,;a. 'egllllLfo Pereira e :-:louza, cm tantos bon!'
'[uanlo uastnnt,:s para u pagamentu. 'Ord. lh·. :1°, tit. &i, (; art :>13 dv
reg. n. 731, de :.;) de novembro de ]811.)
Para penhora deve haver mandado especial do juiz, por elJe 8S-

~80

§ 3. o Nos casos de flagrante delicto, o~ em seguimento
do réo achado em flagrante. (65~)
.A.l't. 212. Nos casos mencionados 'no numero ,'egundo
do artigo antecedente, se guardarão as seguintes formalidades.
§ 1.0 Ordem escl'ipta de quem determinou a elitrada,
com expressa desig'nação da diligencia e tio motivo deHa.
. § 2. Assistencia de um escrivão ou de, qualcjuer oflicial
de justiça com duas testemunhas pelo menos. (651 a)
Art. 213. O üflicial de ju'stiça enç:al'l'egado da diligencia exe,cutál-a-ha com toda'a attenção para com os mOI'adores .da casa, ~'espeitando a modestia e o decoro da familia; e de tudo se lavrará auto assignado pelo oflicial e
. _
pelas testemunhas.
• A transgressão deste artigo será punida com a prisão
de cinco dias a um mez. (652)
Art. 214. As disposições sobre a entrada na casa do cidadão não comprehendem as casas publicas de estalagem
c de jogo, e as lojas de behidas, tabernas e outras seme.
lhantes, emquanto estiverem abertas.
0

Sefção TT1I
ADERTURA DE CARTAS

(652 (1)

Art. 215. Tirar maliciosamente do córl'eio cartas que
signado (ord. jiv. 3°, tit. 86, § '"]"". e tit. 89, § l°). sendo feita pelo escrivão ou officia! de justiça. (Ord.liv. 3°, tit. 89. e ]iv. 4", tit. 5'1, § ].0)
Para que se abrão as portas é necessaria mandado expl'CS o li no
termos da lei (per'eira e Souza, nota 792. e regs. ns, 515 e 516), acampa·
nhando-se os ofliciaes de duas testemunhas, do que far-se-lia menção
no auto.
(651) Vide arts. 131 do codigo do processo criminal e 114'do reg. n.
120, de 31 de janeiro de 1842.
(051 a) 2' edicão.- Arts. 13 da lei n. 2.033, de 20' de setem bro de
1871, e 28 do dec. n. '1,824, de 22 de navem bro de 1871.
(0.'52) Autor:
M:l).. imo -1 mez de ~risão $imple~.
Médio -17 dias e l/:tde prisão'simples.
tinimo - 5 dia!' de pri:;ão sim-plr's.
,l;.-,:!a' 2" edietão.- As cartas entrf\gue~ ao correio c conHa.da"
au pal'tJculares silo, para os agentes e torlos o.. cidadão,', II m deposi.
to cujo egredo é prohibido violar.
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o art.. 187 do codigo penal francez trata especie.
Em geral, a carta têm um caracter secreto ou contidcncial, O
rlue se deve man~er, emb(ll'a tr-nhão sido escl'iptas a tercei, o, com a
.reco n1 mendaçilO de cOrl1mUnical' o que está escripto a uma outra pessoa ~ os hahito" e as COIl velliencias sociaes dizem a. snz qual a regl'a
em Igual caso.
Uma carta póde con 'tituil' um titulo de propriedade: poi!', em
geral, ella não pertence senão áquelle li juelll li ella dirigida, c1cf:dc
O momento em que a pessol' que a escre\'eu se desapos,.llsse della.
(L. 65 D. de aquiz, res, dom.)
(H.olland de Villargues, Lel/l'e missive.)
Comtudo, este principio deixa de ter applicaçüo q·uando a cartJt
apresenta um caractel: confidencial: propriedade do que a escreveu,
neste caso não li en[1O um deposito entre as mãos do ljue :J. receQcu,
não podendo ser .tornada puhlica sem o consentimento claquelle.
Ha pal'3. o respeito absoluto do ..egredo das carta, um preJuizo
q ue, como todos os mai " tomà por base urna idéa justa, q ue se póde
t~rnar falsa pela muita exten fio.
Querer·se que o conteúdo de uma carta nlío possa ser divulgado
por llquelle a quem eJla é dirigirJlt li um \)ensamento naturnl e (lue
basêa-se no dever de não eomlllcttel' um li Jll'O de eonfillnça, pOl'quo
não é digno de Ulll homem de honra trahir a fé qlle nelJe se depositou,
C condcmna·. u, com .i,u .. to tiLl1lo, a de lealdade daCjucJle que!:'e apro"citou de uma confidencia, como de um l1lei'l de prnjudicar :t !:leu autor, não se querendo nunca que e<:, a desleuldade lhe aproveite.
E' neste sentido que dizia Cicero :
Bt et iam lilte1'as quas me sCl"ipsisse dicel'et, 1'evelavit~ in senallt homo
lwmanitatis expers: qlúd est /toc enim quam lollere in vita vitro socie/atem?
Qlt(J/m multa joca solent esse in e[Jis/ol'is qure, pro lata si Sill/, inepla esse
âdeantUl'; qua1JI multa, serio neque lamen tlllo modo d·ivulgunda. (Cícel'o'll.
2' Philipp.)
E é evidente que esta decisão deve-se restringir ao ca::o em que
a carta escripta. era um ignal de confiança, quando O snuscripto
tinha o direito de contar obre a fé de s.eu corresponJente, porque :-e
entrel{ava a eUe, dando·lhe um te temunho de e. tima.
Mas quando a carta é escripta para vos injuriar?
Quando eUa nüo é senilO uma men!"agem de ira e de in uIto?
Aq1li não ha falta de fé nem um compromis!oo de honra ('.ro guardar silencio sobre uma carta, q ne não é escri pta senão para VOl> inj 11rJar, e o contrario seria absurdo, pOl':jue, se a confiança faz umalei da
discricão, a offen a faz uro direito da queixa, aliás, eria li impuniuade da fujuria e. cripta, quando a oral tem sempI'\) um castigo a temer.
posto que menos culpada porque é rn'~no reflectida.
lfse não fõsse aceito esse principio, qU"lquer homem podei'ia.
perseguir a outro todos os dia" em cada manhl1. en\'enen'l[IJo O !'leu
despert:!r com () aspecto de umjqilhete em que () in uitlJ revestiria
uma fórmll nova, sendo necessario q ne o~(lbjectu d '. se Ínslllto incessante () devura.·se cm silencio, como u ma vic~ima couúJillnadn .1.
nunca prota_tar, mas igual estado seria um \ erdadeiro su pplicio, c o
legislador que ú infligisse seria tão insenaatu y'uauto deshumano.
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l~e não ~e~'t~ncerem, sem aut.orísação da pessoa a quem

VIerem dirIgIdas. (65:3 a (57)
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(ü53) O ::iug'l'útlu (la::; ca rta::i li in violi) \'e1. .\ ad IIliuil'!t l'iH;i'lll
COI'·
rúiu lica rigüro;o;:I111ente reSpOllSa\'el por quullluer infnlc,:ão destu
artigo.
(Art. 1'i'9, ~ 21, d;) constituição do imperio.;
O al't. 129, ~ !)o, de to coLligó fulmina penas ao;; empl'egaJos do
correio que violarem dc q ualq uer modo o segrcdo tias cartas.
Parece quc lle!'\te artigo e seguinte (215 e 216) cogita-se de CriUllJS
'ommuns praticanos por particlllarc;;;, e que a palavra-rnalic:o:;alllente-eml)J'egada nesto:} ITHl:;mo artigo, exclue a idéb de ser este de-o
lic~o praticado por empregado publico.
O DI'. Sih"t Costa, semprc infati;;av'el c illustral10 eUI todos os
pontos de direito 'de que trut.a, e~crevell um bello artigo, di\'ergin·
do desta opiniiio. em SIUl Revis/u, .Iuridicll tle novembro a dezembro do
1866, p'lgs. 231 a 2-12: tlizentlo que. pela J'egm do art. 27:) des~e codigo.
a qualidade de empregado, neste crimc. neve ser con.,iJerllda como
circumstancia·aggravunte; e que. em segundo lugar, a I lalicia da autoridade q I;le assim proceder resul ta do proprio acto, dol'lls eX-l'e,
(Vide o Ilho artigo em seus desenvolvimentos.)
(ôiY!) O aviso do imperio n. 2;ô, de 21 ue agosto L1e 1857, declara:
que ·havendo suspeita que II IDa cana c'·ntém !Jrilhantus, ou objeotos
sujeitos a dircito, o o dono della ou sou gerente se recusando a
úbril-a em prese.nça do director do correio, que este requeira ao juiz
competente para que, r.om o eu escrivão, proceda aos exa.Ule~ necessal'ios, lavrando o, termos, que forem de ~Iireito, com citação da PUl'te e perante testemunh!ts d: todo o credito.
.
(655) Declara o ay. n. 92, de 2ü de aul'ÍI dc 1859, que acbando"se
estabelecida no art. 179, ~ 21, da constitlliçiio, a inviolabilidadc do efíredo das carta;" é"cvidente que o chefe cle policia do Ceará p1'oceúeu irregnlnl'lnente e infringia a terminante disposição de~te artigo,
mandando ahrir e ler em sua presen~n cnrtas confiad'ls ao correio,
nno de\'endo em tal caso o admini':itradur do tOITeio dar cumprimento a uma ol'dem illegal.
.
,i. carta que deu lugar a e 'Le a.viso, endo aberta, reyela\'fl. d~
modo o mni. cabal e claro. um crj.ne de introc!uccão de cedulas falsns,
uom pormeuores e circum tancias.
(636) Teudo o rlirectl r g-eral elos ~ol'l'eios repre~eutndo ao governo
pU', pola. aellninistral,iàO uo c01'l't'io elo Pará, lhe 1'01"1 participado que
tendo dtl dar consumo a abuJJlu carta alrllzadas, prot:t:dcnclo áHut
abertura prévia. para verific:tr se continhão valore::: ou documentos
importante" a.chou em uma amo tras de notas falsas, qlle as remetteu ao chefe de policia, o flua! cOlllpareceu imlllt:dl!lt:tmenttl na
ndmini;-traçilo c exigio que lhe fUsi"cm mantlada, li C"f'U todn,;: :1;-'
ca~lns que ~st:wüo I ara ser cOllsl1llli~ns.
_ (I t.l'u\'t;rIlU, flllViuli:'; II c"ttlre;.[ eitu a.:; tlec\.:üel:i Ju.culJl;eIIJll de ....
f; I U <lv iUl\1el'iu e jn;;til;a. eOllforlUoll:;i,; culll ij lJarect:.r Ja(ludJa uu,w
::.eeçóe'E, que e da for!l1a 'eguinte:
]0, que a administração do correio da provincia do Pará proce-

Penas-de prisão POl' um a trez mezes, e de multa de
uez a cincoenta mil l'éis. (653)
.
.
Ad. 216. TiL'ar ou havcl' as curtas da. mão OU do poder de .algum portad~)l' particular POl' qualquer maneil'U
que seja,
Penas-as mesmas do al'tig'o antecedente, além das
den mal. quando enviou ao chef.: de policia a carta que acompanlnl,va a. amostrll.s de notas falsas.
A faculdade que o r~gulamel?to ihe dau de abril' as cartas não
autori~a o. empregados a lei-as e muito Qlenos a denl.. sal' ou dintlgllr o segredo clellas. O fim desta operl.ção Ó sómente l'ecolher os
valores ou documentos importantes qne lts cartas cootenhão, 1)3.ra
qne se não aniquilem OH per6ção peJa. queima.
Conseq ueo temente, a carta em questão deviR. ser quciLDada c as
notas falsas, dl.l per si só, remettidíts ;Í. policia, já porque i so não
importava violaçãO do segredo de 'cornmuoicação c nflo revelavit
mesmo os nomes dos cOl'l'espondentes, já porque trat:n·a·F;e de nm
yalor falsificado, lue devia ser entregue no exame da llutoridade.
2", que O chefe de policia proccdeu lUal nceit:mdo a dita carta, e
aiuda peior Eeque trundo todas as cartas abertas por essa occasião,
cal'tas que devem ser restituit1as á adrninistracão do correio, pam
serem queimadas.
' .
E conseq uentemente. eon vém, primeiro, ordenar ao director dos
correios q ue 3d \'Írta as administrações locaes, que devem proceder
nos termos expostos e não annuir a taes requisiçõ.es illegaes: segundo, cOll1ll1uuicar ao ministro da justiça fi expedição dessa ordem e o
facto occorri.lo, para que est'3 providencie de modo q ue esse procede.r illegitimo da autoridade policial seja devidamente qualificado e
. e não reproduza mais.
(Avi-o circular da agricultura (nos additamentos), n, 3, de 29 de
ma ia de 1861.)
.
(657) Estn jurisprl1dencia já t.inha sido adopt~dÍi pelo. upremo
tribunal cle ju tiça. por acordão de (j de agosto de 1859, na revista TI.
1,605. entr6.prlrtcs como recorrente Luiz Salgado e ontro, e recorrida
II j I1stiça..
.
(658) Aulor:
:
Maximo - 3 mezes ele prisão ~imples, e-m ulta de 5üHOOO.
Médio - 2 mezes de pri ão simples. e multa de 30nOOO.
Minimo -1 mez de pl'i. ão . imples, e multa de 10;>000.
Havem;lo tentativa ou complicidade: .
~Ilixilllo - 2 mezes de prisão simples, e multa de 338334.
)tédio -1mez e 10 dias de pri ão. imples, e lDulta ue 20fiOOO.
;)Iinirno - 20 dias d.e prisão. ímple I e multa de ti~li(i7.
(Vide art. 2°, § 2°,2· parte. deste codigo.)
Havendo complicidade na tegtatim:
Maximo - 1 mez e 10 dias de prisão imples, e multa de 2JR223.
l\lédio - 26 dia e 2/3 de pri. iio. imples, e multa de 13#3;34:.
Minimo -13 dias e 1/3 de pri. ão imples, e multa de 484-hi.
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em que incorrer, se para commetter este crime usar o l'éo
de .iolencia 011 arromhamento. (659)
Al't. 2l7. As penas dos artigos antecedentes serão dobl'adas, cm caso de se descobrÍl' a outro o que nas cal'tas
se contiver, em todo ou em parte. (660)
Al't. ~18. As cal'tas que 'fôrem til'adas por qualquel' das
maneiras mencionadas não serão admittida em j"uizo.

CAPITULO II
DOS CRIME

..

CON'rUA A SEGURAKCA. DA HO·NRA.

Secção I (661)
ESTUPRO

(662, 663)

. Al't: 219. Deflomr mulher virgem, menor ele dezesete
(6ô4 a 669 c)

~mnos,

(Vide art. 2", § 2",2° parte. destc cocl·igo.)
(65U) O calculo é o mesmo da nota anterior, c mais as penas em
lJ.ua incorrer pela -violencia ou nrromlJamento.
(660) No caso do art. 215 d uplicae ns penns da nota 658. e o cRlculo
está feito, e no do art. 216 ainda d uplicac 1\S penas da mesmn nota 658,
com Oaccrescimo d~s penas em que 1I1correr pela violencia ou a1'1'ornbll.mento.
(661) Toda. a mate1'in desta secçao é a :mtiga consagrada nas disposições da leI de 6 de outubro d~ 1784. § 9°, ~eno, a penalidade, que
foi minorada, segundo o estado Qll. nos-a SOCiedade.
(662) Os arts. 330 a 33.5 do codigo penal fl'ancez tratão de materia identica á da epigraphe desta secção e é bom consultll.l·os, com as
nnnotncões, já de. Rogron e já de Rollal1d de VilIargues, que são bem
curiosas pela diversidade de assumptos, de que nellas se trata, ten·
cientes á mesma materia; o primeiro na edição de '1865, a 7', pll.g-inas 772 a f!39, e o segundo na 2' ediçiio de 1.864. paginas 663 a 610.
..
(663) Neste cnso . eT'ta conveniente que o presid611te do tribunal
do jur'y mandasse retirar a. peEsoas de idade tenra. na occasião
dos del ates, que, aliás, não offenderão ao decoro, que se deve ao
pejo e aos costumes publicos.
E parece mais conveniente e. te meio. porqne consideramos a
publicidade uma formalidade sub:;taneial, que não póde nunca, er
acrilicadã em os acto de formação tl:t culpa e do julga.mento.
E nullidade de julO'llmento o f\nglobar-se no quesito circumtancia elementares do crime de estupro.
(Acorc1ão da relação do POI'to-Alegl'e n. 21, de 3 de julbo de
187-1.)
(664-) O crime é constituido, neste caso, pela reunião das duas
circumstancias, um attentado ao pudor e consummádo sem violencia,
e a idadt' da victima oeste attentacl.o inferior a 17 annos.

!
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A idade não é senão um facto material que compete ao jury dcclarar; mas o attentado é um facto material e moral ao mesmo tempo: material, porque nuo póde existir sem um acto exterior, e n1'0ral, porque, se não filsse commettido com um pensamento de obllcenidade e com uma intenção culposa, u crime níio existiria.
(Chavenu c Helie, tomo 2°, da edicão belga, n. 2,809.)
•
(Vide nota ô13 )
(665) Consultou-se no governo, se, em vista do art, lO, § l°, deste
codigo, tem criminalidade o menor de 14 annos . que deHora mulher
virgem menor de 17 annos. e qnal a pena a que, segundo o art. 18, §
10, iII flne, deste me mo codigo, deve ostar sujeito o maior de 14 annos
e 1110nOI' de 17, quando, proyado o cri mo, não seguir-se O casamento o nem eifectuar-se o d<1te.
A. resolução de consulta de 13 de outubro de 1860, e o governo,
em aviso n. 4tH, de 23 de outubro de 1860, responderão que, quanto
li ta duvirla.:.·considerando a falta de discernimento e por cons'3guinte de miL ré por P3:rte dooffensor. upicnmonte so lhe I!0del'ia npplical' uma pona correccIOnal em face do nrt. 13. Quanto a 2"-0 maiOl'
de 14 allnos e menor de 1'1 soffre as penas do crime que cornrnetter
feita a rcducção prescripta pp.los ·arts. 34 e 35: na parte relativ~
no desteno. não se podendo fazor. quanto ao dote, modificacll.o alguma. por ser c. tatuido em favor da ojfendid~, e ~on~o substituição da multa, com que em outros c~sos O codl~o cnmlllal Rugmellta as penas corp9raes, pelo que devem elle ser mtegralmente liq uidado pelo processo estabelecido no reg. n. 595, de 18 de mllrço
de 1849.
(6G6) Sendo virgem a m.ulher violada e menor de 1'1 annos, deve
o réo responder não só pelo crime deste artigo, como tombem pelo
tio 222?
Declara-se: que a circumstancia do deflol'amento deve ser considerada uma das nggravantes do delicto, na fórma do art. 17 deste
• codigo, de,'endo o crime, om tal caso, ser punido com aR ponas do
maximo do art. 222.
. (Aviso de 5 rle novem bro de 1862, n. 512.)
Este aviso tem sido contestado por cau. a de . ua doutrina, e o
Dictl'io de Pernwmbuco, de 21 e 22 de de.-.embro de 1863, traz doi. artigos a respeito. .
(667) Declara o avo n. 26'1, de 17 de julho de 1865, que, sendo o
dote uma verdadeira satisfa~ão do mal especial, causado pelos delictos de que trata este aI tigo e outros deste codign. o meio de
tornal-o eft'ectivo é o do art. n8 da lei de 3 de dezembru de 1841
explicado pelo aviso de 18 de outubro de 1854. reeonendo-se n~
caso de deticiencia do réo pa'ra pagamento do dote ao que estabelece
o art. 32 deste codigo.
(ô68~ A obri~ação, imposta aos réos dos crimes de estupro e
rapto, de dutar II offendida, não é multa, nem lhe é tlquiparllvel.
(Vide o judic.ioso artigo do Dr. 8ilvaCosta. em sua R-evisiaJrtridica, dd novembro a dezembro de 1869, p8.g~. 2'13 a 2'16.)
(669) Como deve-se entender e pôr em pratica O casamento de que
.falla o nosso codigo criminal nos arts. 219 a 225'1
C. CUIM.
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:1Rfi
(Vide con!:;i,I'1rnções do Ex 111." :-31'. D. Francisco da Sih'cira, na revista o Direito, ns. 1 e 2, d:l julho dt} 1873, pago 20.)
•
A relação da côrte, e:n acordi\o n. 8,OSS. de 10 de julho de 18'14,
m>lndIJu um processo a novo jllrJ'; pois relatado o fdto, "io-::e que o
jlll'\' I'nconhcceu o crime de det1or:)mclltfl, negando, porém, lL violencia: pelo qne foi o réo absol\'ido, por entender-se que, scndo o processo só por est.upro, não podia ser pelo uefi0rameuto o réo COI1demnado.
(Vif!e notas· 63,206 e mais as des al'~s: :r~6 e 22i.;
.
(669:1) A legislação criminal decreta penas que parecem brlludas
contra os costumes e de facto o sãr.
A pena dc degredo é uma.burla, e tantas vezcs um bem, quando
applicada contra certo filhos da fortuna, que, SllOl habitos de trabalho, os forção a tentar meios de vida em UUla outra parte.
S'~ bc-se que '0 legislll.dúr o m,j is intelligen te; pór mais, zeloso que
seja pelos costumes puLlicos, jálDuis poderá' impedir a' prostitlliçiio;
mas COlllprehende-se, certamente, que se a pUl1igão não atLin;;e qlUll1-'
do tem ltlgar entre maiores. quando não !Iaja vlOlencia, deve no entauto prestai' um~ proteccão efficnz aos menores.
,\. idade fixada como digna de proteeçilo llté a de 17 annos, é inteiramente apressada, quando se. abe que a mulher não attinge O seu
l1l11ior desen,olvimellto 1110ral e p1J)'sico autes dos 21 ou 21 annos
Purll aR seus bens, damos-lhe uma protecção. julgando-a incapaz
até essa idade, mllS p,lra aquillo (!ue La de mais s~rio - a honra - a
proteqçilO cessa aos 17 llnn~s; e, no cntretanto, n idade de 17. a 21
HUUOS é Il que demanda mais defesa, purque nessa pbase as paixões
acendem-se e tornão a joven complice involulltaria de tQdos o:: q.uo
lhe fllllilo em ternura, attrahindo todos os d.:sejos c seducções em
torno dellll.
modo que julga se Ullla donzellll em estauo de defender o seu
cOI'aelio, quatro anuos antes de podei' defen~ler o seu dinheiro.
k uma e pccie de impuuidaue. qnealilllenta a prostituição, quan<lo e ·ta destróe a moraJidllde publica e fa7. um uilicio tia preguiça ê
da licenell,
Quizemos apena: fUrO;llilal' dU,lS plllan'a~, como um protesto ao
defeito da lei, que n"s parece no caso de chamar a atten<:;i\o dos legi~ladores e poderes publicos.
. .
(UU\) lJ) 2' edição.- O art. 331 do c:ldigo p.m<1.l francez, trata de
attcntado ao pudor, consummado ou tcntlldo . Clll ,,,iolencia, e exige
meno. de 13 nnn0S para a puniçilo ; (; o Ilrt. *32 trata de defloramento, exigindo l1)enos de 15 annos para a punição,
O art.312 do codigo pelllll belga exige umo idade iuferim' a
1-1 annos.
.
E' um tlefei to. de todos os codigos modernos quando tratüo da
idade e assim, fizemos.i\'l ligeiras pon lera~ões.
A lei fraucezll de 28 de abril de 1832. modificou algumas disposicõe8 do codigo penal il respeito dos crimes comprehendHlos nos arts,
~a 33.'5.
O defloramento el:a punido rigorosamente pela lei romana, !'ouppondo que a filha etll de uma conducta regular, c não se deixou seduzir senilo pela promessa de Cl!. amlmto.
• lu.pri fl.afJitlLm pu.nilt/'/' cum quis sine vi rei virginem, 'rei 1'idt/nm 11.0estne lIit'e?ltem slt/pra reril, (Tnst, 4, De public, judie, ~ 4,°)

De

..

Peuas - de desterro para fúl'a da comarca em que residir a deflomda, por um a b'ez anuas, e de dotar a Qsta. (670)
Seguindo so o casamento não terão lugar as penas.
Art. 220. Se o que commetter o estupro tivf'r em seu
poder ou guarda a deflorada.

o defloramento era confundido na lei rcrmana com o crime de
rapto, a c'ujo re!'peito o nosso codigo distingue:
Qni vacantem

'1Il u.lierem

rapuil. vel nllplam, ultimo SILpplicio punitur.

.L. 5, § 2°, D, A,d.leg. lul. de vi publ.)
~
M;lS s~ O defloramento não tiuha sido previstp separadamente do
l'llpto, ao menos era considerado como o elemento principnl deste
ultimo', flss~rn como Odemonstra li constituiçii.o de Justiniano, de rapto
virgilliwn, nos seguintes termos:
J1Ja.1'ime C1Lln virginilas t'el ca.:tilas COITlLLu-<j'eslÜui non pos~·il.

O codigo francez, como o nos!'o, faz a distincçlio, senrIo q uç o rapto nno é e1l1 si senão o l'oubo de uma menor, e se é seguido de ,[efloramento este é 11m facto dist.incto, c~;.i:t crimmnlidade é independente
de toda a circllll~stancia (Interior do rapto.
(Chaveau et Helie.
1\':1. Inglaterra, n mulher que e diz lllLrnjada jJóde depôl', sob :l'
ft) de jul':tmento, e os jurados lhes dão mnis ou menos fé, segundo as
circnmstancias, e este crimn é um dos que exige frovas menos fortes
pura uma cond:Jlllnação. (Blackstone, li v, 4°, ch. v.O)
(669 c) 2' edicão.- Deve o réo resF:nder por ambos os crime;;..
eudo a mlllhêr ,:irgem menor de 17 annM. (Art!'. 219 e 2.22.)
A circumi'itancia dJ deflOl'<1mento. devendo considernr-se uma
. das ag'g'rilVantes do delicto. na fórma do 3rt. 17 deste codigo, o erime
é punido. em tal cnso, com o gráo maximo do art. 222, rev. n. 2,254,
de 28 de junho de 18í6.
(669 tI) 2' edição.- Vidt: um estudo fi. re. peito deste artigo-o
2:22 e ontros, no 14 vo1. do Direito, p:tg-4.03.
(669 e) 2' cdiç1io.- A promotoria publica tem eompeteneia para
dai' queixa pelo crime de estupro, comOlettido na pe soa de uma me·
nOI' de 17 annos, orphã. que tem tutor.
'
O que deflorou mulher mElnor de 17 anno!', sendoo casadC', é conrlemuado nas penas de te artigo-reL u. 2,::\1-1. de 4. de setembro de
1880.
((j'iO) Auto r :
Maximo - 3 anDaS dI.: des[<lrro para fóra da comarca em·quc re·
sidir n deflorada, e dotar a e~ta,
'Médio - 2 anno' de de:,;tElJ'l'o, idem, e dotar, etc.
Minimo - 1 anDO de desterro, idem, e dotar, et('.
H:'l\'endo complicidade:
'
1I1axill1O - ~ a.nnos de dJstcl'l'o para fl.Ír:l eh c ,marca em qUll rc·
si,[ir li. deflorada, c dotar a esta.
Médio - 1 a.llDO e 4. mezes de de 'terro, idem, e dotar, etc;
Minimo -8 meze~ de desterro, idem, e Jotar, etc.
. ,

l?enas - de desterrE:> para fóra da provincia em que residir a deflorada, por dois a seis annos, e de dotar a esta. (671)
Art. 221. Se o estupro fór commettido por parente da defl.>rada em gráo que não admitta dispensa para casamento.
Penas - de degredo pOl' dois a seis annos para a provincia mais remota da em que l'csidil' a deflorada, c de
dotar a esta. (672)
Art. 222. Ter cópnla carnal por meio de violencia' ou
ameaças, com qualquer mulher honesta. (673 a 673 c)
(671) Duplicae as penas d0 artigo anterior, com a differença:de
que o desterro, em lugar de ser para fóra da comarca, é para fóra da
provincia. .
. (6'12) As penas pejo tempo são as mesmas do artigo anterior,
com a. diífllrença de que alli é desterro e aq ui degredo, e para a provincia. ina;s remota da em que a deflorada residir.
(613) Vide nota 666 no art. 219 e outras ao mesmo.
A violencill. não é sómente uma circumstallcia aggravante, pois
li constitntiva do crime e o fórma todo inteiro.
Com eífeito, o attentado ao pudor, quando é praticado seUl ~,jo
lencia não está sujeito a nenhuma pena, senão quando exercido em
lllenor de 17 annos, presumindo a lei a violencia. moral.
O attentado ao pudor, quando consentido pela pessoa obre a qual
é commettido, não tem criminalidade legal, pois o emprego da força
é que caracterisa o crime, porque mancha a pessoa, vjolando a sua
liberdade.
(E' de Chavcau e Helie.)
(613 a) 2' cdição.- E' analogo estc a.rt. 222 ao 313 do codigo
penal belga.
O art. 374 daquelle codig'o, diz: o attentado ex.iste, desde flue ha
comeco de execucão•
.' Rdiz Haus, os' actos que precedem não são senão factos pr':lparatol·io~. que não cahem sob a applicllção de nenhuma lei penal. Mas, desde que ha começo de execução, o attelltado existe e nllO admitte teutativa. Não é o mesmo a respeito do defloramento que tem um fim
determinado, consistindo em procurar ao seu autor os gosos sexuaes.
O acto exterior exel'cido sobre uma pessoa com a intenção de
realisar este fim, mas que não ha tido o resultado d,·eejado. constitue
uma tentativa de de.lioramento, qne póde !;er u,ipensa, fluel' pela
vontade do autor, quer por circumstancia independente dll. sua vontade. i\las não se póde conceber uma tentativa de attentado, que
não tem por fim senão ultrajll.1' o pudor, porquanto, desde que este
desiDDio recebeu um começo de execução, o pudor foi oífendido.
Logo que o attentado violento ao pudol' constitue um crimp. con
summado, resulta, por uma consequencia necessaria, que não cessa de
!ler puniy~l, quando J.llesmo o autor tenha interrompido vúluntariama*te a sua em preza, mesmo não indo mais longe' do que poderia
fazer: .
",' '
.

Pena!"; -- de
offendida. (674)

pl~isão pOl'

tl'ez a doze anuas, e de dotai' a

ct

o attentado violento ao pudol', çlizem Chaveau Helie, não é um
acto complexo, formado de muito. factos que "13 lignem ao m/lsmo
tempo, e que O agente pO.5a voluntariamente interromper no
meio de sua' execncf\o.
Basta um só f<léto para constituil-o, sendo illpossivel di. Lillguil-o
entre a~ phases dift'erentes de sua execução.
O começo desta execução é por si um attcntado ao pudor completo...
Não importa que o acto não tenha ido na intenção cle seu ai.ltor
senão o começo d:t eX'ecução de um aLtentado mais grave; por isto que
a lei o cl'Ímina como constituindo um crime dist.incto e com pi ·to em si.
Parece Q ue a prova Ll~ não ten.tati va,. e!n ca. o igual, ?on~is~e mesmo no art·. 2"2.3, que eu qlllzera maIS expltclto. porque dIz ;llnoa ChRveau etHelie: upponha·se, por exemplo, que um in.dividuo se lança
sohre Ulym mulher e a.nanca os seu' vestidos \·iolentn.mente, o nttentado é consul1lmado, mesmo quando essa mulher conseguis. e defcnder- e c impedir O eft·eito.
(6'i'3 b) 2- ediç-ão.- Tendo sido justa e legalll1ente applic<lch\R ao
reCOl'l'ellte as penas do ar&. 205 deste codigo, pelos ferimento:; II oH'eu:as ph}. ieas pnlticadas na. região anal da menor... mostra-"e. porém,
que, contra as disposições elo mesmo codigo, lhe fôrão impo. tas as penas do art. 222, visto que, se bem que tivesse havido offemsa pe·. oal,
causando dor á dita menor, não se verificou a cópula carnal e nestd
caso tinha lugar a applicação do art. 223 e não do art. 222, em que
o recorrente foi condtlmnado-rev. n. 2,332, de 21 de 111aio cle 1879.
(673 c) 2- ediçiio.- :u:t. 222 de. te codigo é appJicavel na hypothese de violencia feitll a uma mulher ca ada pam ter-se com ena
cópula carnal, cabendo a t1enuncü~ á pl'Omotoria.
E nem é nullidade incluir no quesIto, além do facto criminoso, O
da entrada, á noite, na casa alheia-ar. da reI. do Recife de 23 de maio
de 1~4.
Alguns dos JUÍ'!es divergirão leste modo de clecidil·.
Mas o tribunal cogitou bem da especlC qlUlndo fez a aPÍ>licação dl~
pena. a artigo n50 faz excepção entre as diver as cOJldi~ões da
mulher e exige apenas que ella seja honesta. .
.
E é claro que o art. 225, que se nllegou como incompatível rora o
~22, não póde ter applica.50 quando se tratar lle uma mnlher com
quem o autor da violcncia nilo e lo:sa casal'.
a cas(. preRcnte é re tricto, em haver ll. menor all1pliacão, e
querer con. iderar como um ca o de adultcrio, se.ria. for~ar a lei, então, quando a mulher a elIe não se prestou, desde que foi victima de
uma violel1cia.
(6740) el u tor :
i'lIaximo -12 anilOs de prisão simples, e dotar a ofj'endida.
lIIéd io - 7 iln nos e Ü mezes de prj ão -iro pIes. e r10ta l' a ofi'endid(l.
'1I1inimo -:3 annos de prisão simples, e r10tar a oifendidn.
Havendo complicidade :
lIIaximo - 8 annos de pri ão ímples, d Jutal' u. oiftludilh.
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Se a violantadu. fOI' prostituta,
Penas - de prisão pOl' um mcz· a dois anno.'. (G75)
A:rL 223. Qnuúdo houver simples ofren~a pessoal para
fim libidinoso, causando dOI' on algum mal Gorpo1'eo a alguma mulher, se,ú que se verifique a cópn.la carnal. (675 a)
Penas - de pl'isãO por um a seis illDzes, e de multa co1'l'~spolld.ente á metado do tempo, além das em que incorrei' o l'éo pela ofI'ensa. (676)
A~,t 224. S"dnzil' mulhel' honesta, menOl' ele dezcsete
annos, e tel' com ella cópula carnal. (676 a)
Penas - de dl}sterl'o p:ll'a fóril da comal'ca' em q ne residiL' a seduzida, por nm a tl'ez annos, e de datal' a esta. (677)
Al'L 225. N,io haverão as penas elos trez a1'tig'os antecedentes aos l'éos que casarem com as uffendidas. (677 a)
Médio - 5 annos de prisão siIhples, e dotar a oft'elldiLla.
i\Iin'imo - 2 annos de prisão sim'ples, e dot'll' a ofl'eudilla.
(6'i5) Autor:
;\lnximo - 2 :lllnos rle prisão f'implc .
Médio - I anno e 15 dias de prisão simples.
Minimo - I mez dI} pri,,1io simples.
Por complicida.dc:
l\Iaximo -1 nnno e 4 mezes de pri.'iio s·mpl~a.
1I1údio - ~ mezes e 10 dias, idem.
Minimo -20 dias, idem.
. (6i5:1.) 2' edição.- Factos crimino ·os ,'uccc,.; i\'o',
hora pra ti'cndos com uma só inlenciio, constituem clnJictos diverso!'.
E a tentativa. no :Ittentado. contra o pudor, nem fjcmpre é pUDi,
da com a simples pena. rio :lrt. 2:23 tl.::ste codigo--lIc. da reI. ck OlU'v'
PI'eto de 16 de .. etemhro de 1&70.
'
I\otas l3 !l-e G73 b.)
(ü76) Aulor :
MaxilllO - 6 meze.. de prisã, siil'lple~, e multa t:Ol'l'tltipOnlelltc ,t
meta.de d:: tempo. além das em que incorrer pela olfensa.
Media ~ 3 II1cze. e Ifl dias. ldJm e multa, idJm. etc.
Minimo - I mez, iJel1l, e multa. idem. etc,
Hal'Jndo cOlnplicidadn:
illax-lIoo Inezes de )ll'isiio !olimple:::, e muIta, iLlem, eic.
'Médio - 2 mezes e lO dias. idem, e multa, idem, etc.
ÀIiuillllJ - 20 dia,.;, idem, e Illulta, itlJID. etc.
(U/li a) 2' edi~ã(l.- Suure estupl'O, prova da idade Lia of~el1.lida,
C[)I'PO de delicto e cla!'!'iAcacão do crime, viole II R(~v. u. 1,2.'>0, de '
Llc julh,) de mili, na (;(f:;eta..(uridica, l~ voJ., paO'. 7(5,').
(Gi7) O c:l1culo é o m 'mo dll. nota. 6iO. ao :lrt. ?lO.
(o'il a) 2" cdi(~ão.- Foi O direito cllnonico que primeiro cOlldemnou o rulpado' a casar com a mulher ~cduzida ou ,Iolal-a.
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Art. 226. Tirar para fim libidinoso, por violcncia, qualguet' mulher da ca~a ou lugat' cm que csti'cr. ("78 a 67~ él)
Penas - de dois a dez allnos de prisão com b'a ~alho, c
tlu dotar a offendida. (680)
ii.. antiga legislação frllnceza não deixava dc punir qual1l\o se
tinha recorrido ~t meios de 8uccesso. odio, OP, ou quando o sc,ductor
era o domestico da pe;:csoa seduzilfa, seu tl;tor, seu medico ou seu
senhor.
.
Dalloz, a este re~peilo, cita, sem proposito, o 110~SO cotligo no
al't. 224..
(678) Ba.ta que o juiz de dil'eito proponha um só quc!lito para \"crificar ns trez condiclies con titutivas do crimc de rapto.
(Acordiio da rerâção da côrte de 22 de maio de 1 G8, sendo appellnnte o bacharel RaJ'mundo l\lartiniano Alves de ~ouza.
(619) Os quesitos llrcspeito.r1e um individuo accusado ne te artig-o e !lO 2l!), com refercncia ao 34., devem ser formulados com clareza
e discriminaçf\o precisas.
.
(Acol'llüo da relação LIa côrte n. J,719. de 5 de setembro de 1813.)
(679 a) 2" edici'io.-Diz alei romana: Rnplores virginurn hOlleslarll'1n
c.apilis su.ppticio p1ec!endos decerllim1/s : maxulle cum vil'ginilas 'Iiel ca tilas
corrupta 7'eslillti '/101/ possU.
(L, 53, C. de episc; L. ·U11ic. C. de mpl. vi·rg. N'01'. 14.3 de muto rapl.)
. Confundia no meslDo crime o raptO cllmmettido com violencia e o
estupro, suppoudo que o rapto tinha por fim e resultHdo o comple·
mento deste.
Arts. 34.5-::l53-354 e 355 rio cod. penal fl'ancez. (Nota-C69-lJ.)
(680) Autor:
Maximo - lú annos de prisão com trabalho. c dotar a oifendida.
Médio - 6 nnnos de prisão com trabalho, e dotar a oifcndida.
'Minímo - 2 U11110S de pri ão com trabalho, e dotar a oifendida.
Segulldo o art. 49:
Maximo - 11 annos e mezes de prisão simples. e dotar a oifendida.
Médio - 7·annos de prisão imp1es, e dotar a Qffendída.
Minimo - 2 annos e ti meze, de prísãu simple ,e dotar a offendida.
HaveJido tenlativa QU complicidade :
l'IIaximo - 6 anuos e8 mezes de prisão com trabalho, e dotar a
oifendidn.
.
Médiõ - 4 annos de prisão com trabalho. e dCltar, etc.
Minimo - 1 anno e 4 mezes de pri. ão com trabalho, e dotar, etc.
De ClJ.. :'Jrmidarle com art. 49:
Maximo - 7 anno ,9 meze. elO tlia- ue prjpiío .ímplo" e L11)tnl'
li. 'Oifendida.

o
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Al'L 227. Tirar pata fim libidinúso pOl' meio de afI'ag'os
e promessas alguma mulher virgem, ~u reputada tal. que
seja menor de dezesete aunos, da casa de seu pai, tutor, .
curador ou outra qualquer pessoa em cujo poder ou guarda
estiver. (081, 681 a)
Médio - 4 annos e 8 mezes de prisão simples. e dotar, etc.
Minimo - 1 anno, 6 mezes e 20 dia. de prisão Rimples. c dotar, etc.
Haveudo complicidudc na tentativa:
Maximo - 4 annos, 5 mezes e la dias ele pri. tio com trabalho, c
dotar a offendida.
Médio - 2 annos e 8 mezes de prisão com trabalho. e dotar, etc.'
!llinimo -10 mezes e 20 di.as ele prisão com trabalho, e dotar, etc.
Segundo o art. 49:
.
Maximo - 5 annos, 2 mczes. Gdias e 2/3 de prisão simples, e do. tal' a offendida.
Médio -::l Rnnos, 1 mez e 10 Liias de prisi'lo simples, e dotar, etc.
Minimo - 1anno, 13 dias e 1/:3 de prisão simples, e datal', etc.
(681) No mflximo deste artigo e igualmente no 219. ao mesmo
tempo. foi condemnado pelo jury da cOrte um individuo que ráptou
e deflorou a uma meno:·.
(cessão de 5 de março de 1~72, e presidencia do Exm. SI'. desembarga~or José Norbcrto dos Sant<?s.)
(681 a) 2' edição,- E' analogo a este art. 227 o 356 do codigo
penal francez.
.
Sp.gn-ndo o direito romano, o crime não ll1udllva de nR.tI,lreza, no
caso mesmo de ter sido praticado eom o con entimento da pessoa
roubada, por isto \lue o consentimento se presumia ~er uma sorpreza á inexperiencia e á fraquezfl.
O consentimento da pessoa sedllziua não afastava o crime, de
modo algu m, e O tornava mai.· adio o ainda do q ue o constrangimento, segundo !t maxilLla de Baluus: 'volnnl(( 1'ilúLla. pel' dolwn, t'el
'I11tlchinationl!1n, 1Ion excludit deliclwll,

(Farinacius. Julio Claro c Dalloz.)
A fl'aude acompanha sempre este crime, não sendo circumsLancia
distinctn, por isto que entra corno um de seu' elementos. sendo certo
que resulta das machinações empregadas no intnito de tirar a menor
da casa de seu,' pais. tutor, curador, Oll pes oa em cuja guarda estiveI'.
Mas, se porventul"a l\ menor acomp:wl1ou a um indiViduo sem o
em precro Lia fraude, o consen ti men to é pl'eSllll1ido, a inexperiencia da
menor de 17 annos e o rapto recaliem , obre o individuo. segundo
Fornel, l'l'atado da seducção,e decisão do tribunal de cassação de 24 de
outubro e 14 de novembro de 1811; !la entretanto não será demasiadamente f'igorosll esta interpretação, se porventura O individuo a
quem a menor acompanha ,não empre.gou o menor meio. de rapto. e
até O'unrdou a convenlenCIHS a re,-,pelto de sua honm?
Hnja demasiado rigor quando é provado (I crime, mas não se vá
até ao abuso, punindo, posto que raramente, a um innocente.
E, tabelece-se uma. b~ypotl1e e rara. sem ser impossivel, no intuito
de de pertar o espirito, para que se não commetta um erro najustiça.

/

Penas - do prisão P01' um a trez annos, c de dotar a
offendida. (682)
Art. 228. Segnindo·se o 'casamento cm rlualqnel' de5tL\~
casos, não terão lugm' as penas, (683)
.

.

Seccão 111
CALUM~IA E lJ'\JURIA (684

a 68'i)

Art. 229. Julgar-se-lIa crime de 'calumnia o_nttribuir
(682) Auior:
Maximo - 3 annos de vrisão simples, e dutar B óft'enaida.
Médio - 2 annos de .prlsãÇ> simples,.e dotar. etc.
Minimo - 1 anno de prisão simples, e dotar. etc,
Havendo tentativa ou compHcidade :
Mâximo - 2 annos de prisão simples, e doiar a offe.nilil!a.
Médio - 1 anno e 4 mezcs de prisão simples, e dotar, etc.
Minimo - 8 mezes de prisão simples, e dotar, etc.
Havendo complicidnde na.tentativa :
Maximo -1 anno e 4 mezes de prf âo s:mples, e dotal' a offendilb.
Médio - 10 mezes e 20 dill!;; de pri."ão simples. e dotar, etc.
Minimo ~ 5 mezes e 10 dias de prisão simples, e dot.ar. etc.
(683) A disposi.l;ãO dest.e artig'o aproveita aOI! compl"ices no crime
de rapto.
(Vide 'um art,igo neste sentido na Revista JlII'idica de julho a setembro de 1872. pago 5.)'
(68i) Sobre'o crime de calumnia e injuJ'ia, v'id-e Hans, Conl'idtra·
cões ao Godigo Penal belga,. 3° tomo dll ediçã'l de 1836, pngs. 31 a 75..
Este estudo é bem curioso.
. '
Consultae mais a Rog-ron. codigo penal fl'ltncez explicado, edidiv
7", de 1865, e aos arts. 367 a. 3'78. de pagos..955 11.),018.
•
As leis frilDcezas de lt-r e 26 dd maio de 181!), e 2,') de ml1rco dd
18'22, revogáriio algumas das di. ]lo. içúcs do re pectivo cndigô; e a
seu turno a de 8 de outubro de 18.JO modillcou algum-as das disposicões das ditll.s leis - sendo que o llrt. 25 cio decl'eto sobre a imprensa: de lt-r de fevereiro de 1852, modificou de modo pouco feliz ainda
algumas des lIS dispo. içõe1'.
Rolland de Villar:!ues, em sua obra 08 codigos {raflct::es i'llt.erprela·
dos, nos artigos citadlJs e"1li Rogro1l., e paga. 687 II 6!J4, traz. como o çitll.do
anteriormente, muitos julgados interessantes sobre 8 mataria d~ que
nos occugamos.
Consultae tambem Chll.veau e Helie, em o 2" tomo d:t edi~l!o balgn,
m. 4.HIl e segullltes~
Mnitos outros escriptore fr'ancezes tratão de c 8ilsumpto. que
consider{J importante.
(685) As injurias e columniaa, embora impressas, silo dI' n.}çl1dt\
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falsamente a alguem algum facto q.ue a lei tenha. qualificado criminoso, e em que tenha lugar a acção popular ou
procedimento official de justiça, (688 a 691 c)
policial, qUl1nuo O maximo da pena não ex.ccder do limite determinado pelo codigo do :processo; art. 12, § '1.0
(Aviso de 15 de Janeiro de 1851, nos additllmentos. e vide-o. que é
curioso, por isto q ue traz consultas, revista do su premo tribunal e
decisões das relações.)
. São julgados e processados pela autoridade policial os crimes
seguintes desta secção, 233, 237, § 3°,238,2'10 e 241.
(686) O acordão da relação da côrte n. 3,169 julgou nuIlo todo o
processo de calumnia e injuria. verbal, por ter sido submettido ao
j ury, e ad vertirão áo juiz de direito yor ter procedido de outro modo
que não o recommendado no art. 353 do reg. n. 120, de 31 de janei1'0 de 1842.
. (687) Preceitua o dec. n. 1,090, de 1 de setembro de 1860, que são
crimes de denú·ncia: as injurias e calumnins não' impressas, ameaças, ferimentos, offensas ou violencias qualificadas criminosas por
lei contra empregados publicos, s6mente em acto de exercicio de suas
fnncções, quer o delinquente seja preso em flagmnte quer não.
As notas, especialmente a respeito do crime de)njl1l'ia, serão encontradas em lugar respectivo.
.
(Arts. 236 e seguinte.)
.(688) Por acordão da relação da côrte de 14 de outubro de 1862,
mandou-se um processo a novo jury, porqu'e o juiz não propoz ao
mesmô a questão - se o réo imputara os factos falsamente - no que
consiste essencialmente o crime de calumnia.
(689) Não constitue accusação calumniosa a qne versa sobre o
crime em que não ha procedimento official; e o facto de haver sido
julgada improcedente uma queixa por falta de provas, não induz má
fé; e sem os caracteres de má fé e o designio de pl'ej udicar ná,) existe
o crime de caltimnta.
(Revista luridica, de maio e junho de J866, pags. 413 e seguintes.)
E', como diz Raus, que toda a injuria ou calumnia exige, como
condição essencial de sua existencia, 0 - animus injlL1'iandi - a intenção de injuriar, e prejudicar a pessoa que é o objecto do delicto.
(690) Existe o crime de calumnia desde que se attribuir a alguem
um facto especificado e em que caiba o procedimento official da
justiça.
(Revista luridica, de setembro a dezembro de 1868, pags. 248 e
seguinte!i.)
- (691) Jj;' annullavel o processo em cuja queixa se ·capitulou O érime de injuria,- tratando-se de .calumnia.
(Vide julgados, na Reuista luridicct ue julho e agosto de 1866, pags.
'10 e seguintes,)
(691 a) 2' edição.- Attribuir, distingue-se de imputar. No primeiro caso, é deixar á imputação o caracter da duvida: aliquis aliquid
alicui imputare in[i,de alterius.
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Art. 230. Se o crime de calumnia fÔl' commettido por
meio de-papeis impressos, l.ithographados ou gravaàos,
que'se distl'Íbuirem por mais de quinze pessoas, contra corporações que exerção autoridade publica. (692, 692 a)
E imputar é affirmar, asseverar que alguem é autor de um facto:
afli.rmare aliqllem anctarem esse crin!inis.
.
Ha quem entenda que attribuir é o mesmo que imputar, ar·
gumentando com o art. 234, porém, diz o Sr. Niemeyer, Estudos criminaes-q ue é insustentavel tal opinião, pois, se assim fósse, não
se saberia a que accão estaria sujeito o individuo que attribuisse
(rigor grammatical) ·:.Im facto nas condições do art. 229, por os.capar ás
do § l° do art. 236. Demais, o sentimento de honra, sendo o predominante. quanto ao indi viduo, e o de ordem publica, quanto á sociedade. exigem que se tire a limpo quaesquer duvidas que, esclarecidas
uma. vez, serão pel'lliciosas. ou a quem as suscitara, no caso negativo
de prova, ou contl'a quem suggeridas, no caso affirmativo.
A acção popular cie que·falla. este artigo é provocada nos termos
do art. 74 do cod. do proc. cnm.
A iniciativa do juiz só apparecc nos casos de flagrante delicto, e
nos crimes policiaes, quando, esgotados os prazos legaes de 5 dias,
os promotores e seus adjuntos não apresentarem a d,muncia ou
queixa, e nos casos de responsabilidade, sendo da.competencia da autoridade. (Arts. 15 da lei n. 2,033, de 20 de setembro de 1871-e 49 do
dec. n. 4,824, de 22 de novembro de 18'11.)
São trez os requisitos que se exige neste art. 229: l°, que se
attribua ~ alguem'um facto criminoso-2°, que se o faça com falsidade-e 3°, que dê lugar a acção publica. E é incurso no crime de ca~
lumnia ql\em aflirma por si o facto, repetindo a imputação. E' analogo o art. 40'7 do' cod. cl'im. POl'tuguez j como se póde ver em Ferrão,
Commentario aI) dito codigo.
•
()91 b) '2' edição.- fio póde ser tido como calumniador aquello
que tran 'mitte uma noticia erronea, mas não verdadeira.
E assim o era na antiga Roma - si ql~id jl~stlOn errarem 1'eperetit,
absalvit emll. (Lo l°, § 3°, fi' ad ctll'll~ Turp'it.)
A palavra-falsamente, subentende a má fé, que deve ser provada, o que se não dá quando se diz uma historia que se sabe ser falsa,
não podendo comprometter a honra - CaluJ1Imiari falsa c1'imina intend~re. (L. l°, § 10 D. adSctl/lm Tm'Pil.)
(691 C) 2- edição.- O crime de calumnia a que não é applicavel
pena maior do que 6 me.zes de prisão, não póde ser processado pela
fórma ordinaria, e do acordão que assim julga não cabe o recurso de
revista. Rev. n. 2.369, de 10 de julho de 1880.
(692) Vide aviso da nota 685, e consultae os arts. 7°, 8° e 9° deste
codigo e seus paragraphos, com as competentes notas 44 a 49.
(692 a) 2' edição.- A ord. liv. 5°, tit. 50, define como inj'uria feita
ao juiz o acto ou dito contra ~ juiz em acto de suas funcções ou em
causa pertencente ao seu officlO.
O ai v. de 24: de outubro de 1864, § 3°, considerava crime de le8a-

fenal5 - de prisão por oito meze.s a dois annos, e de
multa correspondente á metade do tempo. (693)
Art. 231. Se a calumnia fôr cQntra qualquer depositario
ou' age~te' de autoridade publica,' cm razão do seu
officio. (693 a)
Penas - de prisão por seis a dezoito mezes, e de multa
correspondente á metade do t~mpo. (694)
. Art. 232. 8e fÔl' contra qualquel' pessoa particular 011
empregado publico,. sem ser cm razão do seu officio. (695)
Penas - de prisão por quatro mezes a um anno, e de
multa correspondente á met~de do tempo. (696)
magestade a palavra injuriosa que contivesse affronta aos ministros
e officiaes dtl Justiça. nos actos de officio.
. A relacão de S. Paulo, em ac. n. 18!, de 2 de muio de 1876, diz:
o crime de "injuria impressa contra funccionario publico em Illzão do
seu officio, é da competencia do jnr:y, e o supremo tribunal, em rev.
11.2,281, de IS de abril de 1877, confirma esta decjs~o.
Vide O D'ireito, II ·vol., pago 723, vaI. 13, pago 100.
(693) Autór:
r
Maximo - 2 an,nos de prisão simples, e multa correspondente à
metade do tempo.
Médio -1 anno e 4 mezes de prisão simples. e multa, etc.
~inimo - & D?-ezes d.e pl'lsão simpltls, e multa, etc.
(693 a) Nota 715 a.
(694) Autor:
Maximo -18 mezes de prisil,O simples, e multa correspondente á
m~tllde do tempo.•
Médio - 12 mezes- de prisão simples, e multa, etc.
Minimo - 6 JlÍezes de 'Prisão simples, e multa, etc.
(695) Neste artigo, combinado com os 229 e 230 anteriores, c Illais
nos ~i!. ~ 3 e 236, §§ 1°,2° e 4,0, subsequentes, foi pronunciado o vi. gario da Cachoeira, na Bahia, pelo facto de dizer em officio ao presidente da provincia que os queixosos, moradores na mesma villa dll
Cachoeira. formavão um conventiculo, e que erão faltos de probidade
e <lI: religifio.
A Rentençá dI: pronuncia é de 16 de janeiro de 1852, e a sl,lstentaçiio de 19 do mesmo me:z, e vem na Gazela dos Tribunaes do mesmo
IInno. mez de fevereiro, 26, n. 205.
Tratllmos da ditll decisão por curiosidade, parecendo-nos que o
processo basêa-se em paixões pequenas de lo(;ahdades, nilO tendo por
fim li justiça.
.
Quantas perseguições não conuecp.mos nós. por lneTo da justiça. e
q Ullllt.O!' absurdos, pt'lo agentes policiaes?
(6\)6) .\ u to I' :
Maximo -1 anno de prisão simples, e multa correspondente á
met6d~ do tempo.
Q

,
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Art. 233. Quando a calumnia fór commettida sem ser
por algum dos meios menciouados ne) artigo duzentos e
triuta, será punida com metade das penas estabeleci~
das. (697 a 700.)
Art. 234. O que provar o facto crimi~oso imputado ficará isento de toda a pena.
_
Art. 235. A accusação pt'oposta em juizo, provando-se
ser calumniosa e intentada de má fé, será punida com a
pena do crime imputado, no gráo. minimo. (701--702.)
. Médio':"" 8 mezes de prisão simples. ~ multa. etc. Minimo. - 4 mezes de prisão simples, e multa, etc.
(69'1) Consultae a nota do art. 230, e a penalidade dó mesmo.
'(698) Ao autor, no caso do art. 230 :
Maximo - 1 anno de prisão simples, e multa correspondente á
metade do tempo.
MédiQ - 8 mezes de prisão simples, e multa, etc.
Mini mo - 4 mezes d.e pri>-ão simples, e multa, etc.
(699) Ao autõr. no caso do art. '231 :
Maximo - {) mezes de prisão simples, e multa correspondente li
metade do tempo.
Médio - 6 mezes de prisã9 simples, e;nulta, etc.
Mi~imo - 3 mezes de prisão simples, e multa, etc.
(700) Com referencia ao art. 232 :
Maximo - 6 mezes de prisão simples, e multa correspondente á
metade do tempo.
Médio - 4 mezes de prisão simples, e multa, etc.
Minimo - 2 mezes de prisão simples, e multa, etc.
('101) Este artigo refere-se propriamente á aecusação, que ó cousa
diversa de queixa; I?ois só eOlueça depois da pronuncia, como se deduz do art. 92, da lei de R de dezembro de 1841, do cap. 11 do req-uln.mento n. 120, de 31 de janeiro de 18402, e bem o explicou o'aviso oe 16
de março de 1852, que não enconlro na collecçiio.
A má fé é elemento essencial do crime de accusacão cnlumniosa
e deve ser prova·da.
. •
O vocabulo - accusação - é em.pregado neste artigo no sentido
lato, e abrange todos os actos do proces criminal, desde II. qqeixa
"té os ultimos julgamentos.
(Sentença do juiz de direito criminal de Nietherúy, de 12 de Qutubro de 1865, na Revista Jurídica, de setembro de 1866, pago 221.
(702) O acord ão da relaeão da côrte n. 4,190, de 16 de setembro de
1873. estatue : que para a apresentação e sustentação de queixa cri-minaI, por procurador, perrnittida pelo art. 92 da !t. i de::l d~ dezembro
de ISU, é mister a expres~a outorga de porleres e.. peeiaes; nilo só
porque trata-se de um acto em que é necesf;:lI'io juramento (Ordenação, Iiv. 3°, tit. 43, § 3", Pimenta Bueno. Processo Civil, § 8°, ápag. 50).
como porque, importando responsabilidade criminal para o queixoso &
accusação proposta em juizo, quando se mostra ser calumnios& ou

°
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Art. 236. Julg:l1'-se-ha crime de injuria: (703

~

712 q)

intentada de má fé (Codigo criminal, art. 2'35), jámais se poderá fllzer
effectiva a pena contra o queixoso, sem que se mostre ter O procurador obrado nos restrictos termos da respectiva procuração.
Já o su premo tribunal, em l'cvista n. 2,1?2, de 16 de IIgosto de 1873,
h.avia decidido: que petiçilO de licença para dnr queixa, deve ser asslgnllda pcla parte ou por procurador com poderes bastantes.
(703) Em sentido restricto, a injuria é synonymo de contumelia
(do verbo conlemnere, fazer a·m·onta, insultar) specialüer uutem i1/juria
dicitnr contwmelia (L. 1, ff. de i~tjitlr. et (am. libell.j
Em sentido lato, a injuria significa tudo o que é feito sem dircito
ou con tr3. elle ~ omne quod non jt~re Iii, injwria Feri dicit!~I'.
.
Ha trez sortes de injurills: a real, quando se pratica IIlguma via
de facto, 'para-ferir ou offender qualquer pessoa.
. Mas a vcrhlll ou por escripto são as injurias propriamente ditllS,
sando a primeira o cOrl'lliciU'/1! dos rOlDanas, de viva voz, com êerta
fOl'ça de expre . ão : nam n01't fJl1lne 111aledilwl1t convicium esl; e a segun(la recorda os JibeJIos. de que nos fallão as leis romanas.
O convicium entre os romanos só era punido quando proferido em
alta voz, voci(el'atione dictum, ou pronunciado em uma IIssembléa, in
cretu; ao passo que o libellus (amosus era passiveI de- repressão, desde
que se o mostrasse ou lesse II um terceiro.
(704) A. injuria não admitte prova, pela regra verilas convicii 1lOn
excusal·. (t-{ota 723 a)
(705) O supremo tribunal, em revista n. 1,7;10, de 24 de março de
1863, decidia pelo calculo de' Minerva - que das sentenças dos juizes
de direito, nos crimes de injurias impressas, ha lugar o recurso de
revista .
.0 contrario já. havia decidido, em revista. n. 1,676, de 24 de ahril de
186t - e ao çlepois na de n. 1,815, de 9 de novembro de 1864, quando
diz: que das sentenca proferidas pelos juizes muuicipaes e autoridades poliriaes no' crImes que cabem na Il1eado, não se dá recurso de
revista, eu"}.faee do art. '161 do reg. n. 120, ae 31 de janeiro de 1842, art.
8V, .' l°, Lia-lei de 3 de dezembro de 1841.
\.inda cm revista do mesmo tribunal n. 2.134, de 6 de setembro
de 1872, diz-se: que das decisões do. juize de direito, proferidas por
llppellação nos pl:oce sos dc julgamento definitivo, não cilbe recurso
de revi~ta.
.. .
(:706) A. injuria verbal não depende de publicid~de para ser punid~.
(llevisla Juridica, de j u 1110 a outu bro de 1869, pago 21'1.)
A J'espeito de injurias, vide uma noticia na Ga::ela Jurídica, de
1873, n. 11, png~. 87 e 88.
(707) Nos crimes de injurias verbaes combinae este artigo e §§2n ,
4° e 5°, com os arts. 207 e 23 .
.
Tornando-se mais grave este crime-art. 236, combinado com o
2. -pela pu blicidade, parece q ue a cil'cu1l1stancÜt da noite não póde
f\r levada em conta como aggravante.
(708) Não commeUe o crime de injuria o funccionario que, no
excrcicio de suas funcções, qualifica o acto abusivo de alguem.
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(Sentenca de um dos juizes de direito da côrte de 24 de fevereiro
de 1866, na Jlevista ]IL1'idic(/, de ~aio e junho de 1866, pagi:'. 400 a 412.)
(Vide a discllssão havida, que é curiosn.)
('108 a) O acordiio da relação da côrte n, ',580, de 20 de dezembro de 1812, preceitua: que crime de inj urias im pressas não ha q uando é incerta a pessoa, não nomeada, contra quem se dil'Ígem - e que
explicacões são precisas se é eq uivpca a inj uria.
(Gazeta Juridica de janeiro de 187'4, pago 105.)
Como not.a ao art. 66 cita-se uma these, que vem pal'll o caso.
(no fim.)
(709) A questão de injuria não deve ser trataria. em férias divinas,
pois não é das privilegiadas, e assim o diz a revista do supremo tri·
bunal n, 2,12'2. de 16 de agosto de 1813.
('110) O acordão da relação da CÔrte n. 7.'161, de 19 de setembro
de 1873, preceitua: que parte que injuri!l. testemuuha. embora lllJegue
que não podia contradital·a sem empregar os qualificativos iniuriosos, comlOette crime.
•
(711) A respeito de co·réos em crime de injuria impressa, vide o
aCllrdão da relacão da córte de 13 de outubro de 1873 e sentenca de
pl:imeira instanêia, na revista o Direito de 1873. pago 384. n. 8. •
(712) Se a injuria constitue crime quando irrogada em carta particular, tem sido variavel a opinião dos juizes e ontros que escrevcrão sobre este ponto, e recommendamos o que se lê na Ga::~ta Juridica de 1873, ns. lO, pags. 78; 20, pago 157; 22, pago 175; e 23, pago 20a.
.
(Vide nota 720.)
(i12 a) E' nullidade do julgamento, no crime ãe injurias verbaes,
- não se facultar ao réo a leitura da petição de queixa, não se designar a hora e lugar para que é citado o réo - não constar que a
audiencia foi abel'ta com as formalidades legaes - e não ter sido publicada a sentença de condemnação em audiencia.
(Decisão na revista o Direit.o, de janeiro de 1874, pago 63.)
('112 b) Procedimento official, no caso de injurias verbaes contrll
empregados publicos, só tem lugar em actos de suas funccões.
Da sentença quejulga nullo u prúcesso, em que não foí guardado.
esta condição essencial. não cabe revista ..
(Decisão na Gúzela Jlt1'idica de 28 de julho de 18'14, pag, 502.)
(7'12c) O supremo tribunal, em revi ta n. 2,161, de 23 de maio de
18'14, decide: que é tiuBo o proce O de injurias verbaes em que não
consta que fôssem guardadas as disposições dos artr:;. 205 a 210 do codigo do processo crimin.al.
(712 d) A revista n. 2,152, de 25 de abril de 1874. não tomou conhecimento de uma revista sendo de processo de alçada; mas a sentença que deu lugar ao recurso estatue.: que subdelegado que ob ta
o recurso de elei~ii.9 P?pular, está. sujeito a processo de responsabilidade c não ao de IDJ unas verbaes
(Gazeta !u1'idica de 21 de junho de 1874, pag, 441.)
(7'12 e) A revista crime do supremo tribunal n. 2.153. de 20 de maio
de 1874, decide: que as injurias aos substitutos do juiz municipal
estão comprehendidas nos arts. 231 e 23/, . 2°, do codigo criminal,

cujas penas excedem a alçada e ~6 podem ser aplllicadas pelo jury, mediante processo da formação da culpa.
(712f) A relaçãO da côrte, em aeordão n. 8,011, de 26 de junho dd
1874, condemnou a eel'to individuo 110 gl'lío m'axfmo da injuria, pi.:ltt
razão de tcr injuriado II uma firma col1ectiva; pois é esta II. jurisprudencia.plltria; quando o juiz de direito decidim que o vendicar injurias era direito que exclusivamente pertence aos individuos injuriados e não ás firmas collecti vaso
(712 g) Não constitue inj uria o facto da autoridade policial pre. venir a alguem de que, se continuar a mal proceder, será obrigado a
assignar termo de bem viver.
(Acordão da relação da côrte de 3 de agosto de 1875J
Injuria só é crime quando feita em sentido natural e'grammatical
e não hypothetico.
.
..
(30 vo1. da Gazeta Ju1"idica., pago 120, julg~do.l
Não cabe o recurso da re\ ista das decisões da relacão sobre o cri·
me de injurias verbaes.
•
. (Revistas do supremo tribunal n. 2,215, de 28 de julho de 1875, a
de n. 2,211, de 28 de j lIlho de 1815, e a de n. 2,216, de 4 de agosto de 1875.)
A revista, porém, n. 2,21'\ de 24 de julho, estabelecll o contrario,
Ildmittindo um tal recurso.
Respeitavel como é o tribullal supremo, composto de magistrados
cheios de saber, é lamentave1 lima I;QntraJicção tão manifesta, que
perturba o espirito e faz tantas vezes o publico descrer dajustiça, que,
cm todo o caso, deve-se colIocar a.cima de consideracões e manter-se
na maiol' imparcialidade.
•
E' certo, no entretanto. q,le um tf11 recurso não cabe, em vista de
nossa legislacão, que é expres::a nos arts. 69 da lei de 3 de dezembro de
1841, e 46i do reguhlmento n. 120, de 31 de janeiro de 1842.
.
(il2 Ia) Injuria por carta é crime, ~egundo a di"posiçiío deste codigo. Assim o consigna o acordiío n. 153, da relação da côrte.
]i;' opinião esta muito contelünvel, e o conselheiro Saldanha Marinho sustentou a doutrina contraria com muito estudo e el'udicRO,
como de suas razões li. pago 46,1 do 6° \"01. da Ga;;eta Jurid-iea.
•
Esta vaciHaçiio no julgauo. de ora sim e ora não causa máo etreito, COD.Yindo que a alta magistratura se compenetre de que as qUp.s·
tMs de direito devem ser firmf1c1as em seu" principios, para :tue nuo
se descreia da gravidade de nOSSOR tribunaeiõ,
.
('112 i) Não ha cri~e de injuria, quando a im{lutação é ftlita cm
11m sentido hypothetrco.
(Decisão no Direito, 6° tom., pago :228.)
.
Não commette crime ue injuria o funccionario que prote ta c'ontrao acto adnJinistrativo. que o suspendeu, dizenrlo erem aleivosos
os motivos articulados: (Julgado no 7° voI. no Direilo, pago 161.)
(712j e k) 2· ediç~o.- Pelo direito romtino. fi palavra - injuriatinha significação muito_mais exten. a do que pelo nosso, e pelos codigos mndemos.
.
Pelo direito romano, se applicavll. a tudo que se fazia contra o direito de outrem.
Injuria, dizia a ltJi 1, pr. tY. De injltris exeo dieta est, qlwd non jltre {tal:
omite (como já se cit?u) enim qltorl nonjttre ~t, injuria ~eri dicitur.
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A palavra - injuria - significava tambem ultrage, comumtlia;
porém, mesmo neste sentido restricto, injuria se entendia mais particularmente de um ultra~e por I\cção. lIendo que o de palavras se
chamava com'icium .. aquelle por escripto ou libeno difi"amatorio libeUos
(amosu,. Injuriam au/em fiert, Labeo ait, aut re allt t:erbis: re quolitfl8
manus in(er'U'ntur .. verbis alMem'quotiens 110n manus in(ertLntur, convicium
fito (Ibid. ~ 1. 0)

No entretanto, a injuria não dava lugar a nenhuma acção. qUAndo aquelle que a tinha proferido se conrUl'mava á verdade:
Eum qlL'i'nocentem in(ormavit non esse bonwlII ~quum fJb eam rem condrmnari. peccata enim nocentimn nota esse et oportere et expedire, (L. ]8, tr.
De injuriis) .. resulta, porém da lei 5, C. De i1ljllriis. que, parn o autor

da injuria acJ1ar;se no abrigo da acção, seria necessariõ a não intencão de ofi"enáer.
•
Si non convicii consil'ia/e al-iqllid injuri08u.m dixisse probare potes. fitks
,
reri á cal'umnia /e de(elldit.

A ~ravidll.de da injuria variava, segundo a qualidndd daquelle
que a dirigia e a do off~ndido. Mllis a condição do ofi"en, ar e~ hu·
milde e mais se ugg-r.ava\'a a injuria: QlUB dam i71jllriai à ';beris hominibus (ectai. levis '11,0'11, nullius momenti 'l'ide7Itllr: enim 'Vero à servis grifes
slmt: crescit enim cont'ulllclia ex personna ejlls qui contumelvlln (ecit. (L.
17, ~ 3°, tt'., De injuriis.)

Pelo direito romano, o injuriado podia obrar por viu civil e pela
criminal: Scie71du'lll. est de omn'i illj'U'ria eum qni passus est, p,)sse vel crimi·
naliter agere, vel citiliter. (Inst., lib. 4, § 10.)
Mas a acção por injurias não era dada nem !lOS herdeiros. nem
cOlltl'a elIes : InjlLriarum actio neqlle hairedi, 'Ileqlle in hmredem do/ur. (L
13, pr. ff. De i'lljurii.q
Os arts.2l e29destecud. resolvem a duvida a respeito. quando
n ~brigação de satisfazer o damuo causado passa á pes 011. do herdeIro.
As penas da injuria varião se~undo os tempos. e erão barbara.s e
atrozes. em muitos casos, revelando o estado de UlOll civili~lIçno pouco
n.diantada e levada por preconceitos q ue hoje !'eria rirlicnlo alimental-os; e ás ve~es se l'3vava por uma tllndencia natura: do despotismo.
quan.do erigia elll crime tud) o que olftlrecia a apparencia de um pensamento indcpenden te.
.
Nos delictos que se commettem por vill da imprensa ou da palavra, é necef'sario, disse PortaJi (o pai), para caracterisar o crime, que
a vontade de prejudicar sejunte aI) facto material da II.CÇÚO, e assim
nada de injurra sem o espirito delIa. E ajuntól que, quando os escri(>tos
sáo 'Viciosos e prej udiciaHs pur sua natureza. é áq uelIe que o~ pulílicll
q ue corre o de,'er de justificar a ua-intenção, sendo qUI! a vontade de
pl'ejudicllr é presumida, até á provll evidente do contrario.
Em regra geral, uma outpa condiçllo para cdnstituir os delictos da
natureza dos de que se trata é a publIcidade; II um e!'cripto cio que não
e ueu nenhuma communicllçiio, não poderia motivar a applieaçiío de
uma pena; e o mesmo parece dar-se a "espeito das expreBsões em VO:t.
bllixa. ciiante de ale-umas pes oa~ sóme'rte. s~ndo riguroso considural·.
se corno áelicto alguns desvios de linguagem: lubricum /inglUB atl
pamalll facile ,trahendu'Tlt non est.

O direito romano exigia que o ultrage por pll1avras fOsse vocife-
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rado : .Ex his appal'et nan Oll1ne maledictUJm canviâum esse: Sed id salum
(L. 15, ~ 11. tr. De i'lj. et fan~. lib~
. ,Para que uma pessoa possa. queix.ar-se de ter sido injuriada é
n8eessario que tlmha . ido - de. ignada, sendo neces ario saber em que
caso. a designação deve-se reputar ufficiente.
'. E' necessario que seja nominal?
Não, diz Dalloz, porque a lei não o tem exprimido, e seus redactores erão bem sabios para não ter um tal pensamento, que daria
em consequencia tornar as disposições a este respeito um pouco su·
perfiua .
Nada mais facil do que ciesignar sem nomear aH pessoas que se
quizessem expôr á des~onsideração e infamia.
Pelo dil'eito romano, quando a designação era incerta não podia
haver condemnação : Si incertre persa'lUlJ canviciwn {iat '/tUJll8. execntia est.
(L. 15, tf. Dp. inj. et fam. lib.)
Uma expressão póde ser iDj ul'Íosa, segundo o .sen lido que o uso
lhe attribue em cada lugar, posto que não tenha este caracter em seu
senti~o proprio e natural. (Chassan, tom. l°, pag'o 365): Vel'bis mOl'ibus
injwnosis licet ?latu/'a sua tal'ia non s·int. (Lauterbach, Comp. de Í'llj. et fam.
lib.·, pago 605.)
I'arece que deve seguir-se á Jettra a. doutrina dos interpretes do
direito 1'omano, quando dizem que cabe áquelle que se defende a
prova de que não teve má intenção ;.e a::;sim se acha estabelecido entre
nós, sem discrepancia que me conste: Sicut se habent 'l:erbu, ila, pI'IX.mnitur esse animus, aclea ltt incwmbat arms pl'oband'i no se nan anima injwriand'i d'ixisse,
. A colera e a embriaguez não são escu. as legaes; devendo-se, porém, convir que a perturbação momentallea que ellas causão nas faculdades intellectuaes, póde, segu ndo as cil'cumstancia , tirar a vontade, a liberdade ou a lucidez necessaria pam fazer pesar sobre o autor
de um facto reprebensivel a responsabilidade inteira desse acto.
No que toca á colera, muitos têm estendido aos del~ctos a applicacão da regra do direito romano, que estatue que aquillu que se diz ou
se faz nesse estado é como se não tives, e existido, senão ha persistenêia : QU'id quid in cala1'e i?'acu.ndre vel {ttve! dícit't~r, nan p1'Í'ttS ?'almn esl qlwm~
si perseverantia appa'/'uil j udicillll11 animi fuisse. (L. 48, f1', De ?·ej. ju/'is.)
Segundo este princi pio, ensinão Cha san e Gratier q ue aretrr.ctação immediata de um proposito "c1itfamatorio ou injurioso
afasta o deHcto, devendo applicar- c, diz Dalloz, esta. dou tl'ina a todos os delictos q.ue se commetterem pela palavra ou pelo gesto, por
que ha a mesma razão de decidir.,
Nos ulti~os tempos se tem adoptado entre nós a compensação
quando ha injuria mutua, absolvendo-se aos clDis, como se o crime
desà'pparecesse pelo facto àe haver reciprocidade. :Na jurisprudencia,
franceza se tem adop.tado q ue a maxilOa: paria delicla mutua campensa1 tiane tallwntm'-é applicavel em materi':l, de ditfamação ou injuria,
porq ue são delictos pt'i vados e a com pensação é sem pre adm issi vel
quando se trata de aggravos tendo este caracter (Chas,;an, tomo l°,
" pago 317.) .
,
Mas isto nos parece arvol'ar o juiz á altura das partes, decidindo
sobre aquil10 que corre por conta clellas até ao perdão,
No antigo direito a provocação era geralmente considerada como
uma justificação sufliciente da injuria, conforme a maxima: Injuria
mulua pensatiane tullul1l1~/'. (Dareau, 'fi'atado das inj uria.s, tom. 2°, pga.

qUJOa Gl~m vacife;'attiane dictwn esl,.

403
402), o que é contestado pelos canonistas, fundando-se elIes em' que
não é permittido fazer-se justiça a si mesmo.
No entretanto, os tribunaes francezes, fundados no art. 4"71 do codigo penal de 1810, hão decidido que o facto das simples'injurias'não
é punivel, quando provocadas pelo facto e a conducta daqueUe a quem
fôrão dirigida_,e que não La delicto de mjurias da parte de um particular contra nm outro,quando este ultimo provocou as injurias,havendo
assim aggravos reciprocos, e decidirão mesmo que a provoCãção torna a injuria verbal escusavel, qualquer que seja o intervallo que decorra entre esta Pl'ovpcaçâo e a inj uria e pelo motivo de que a lei não
fixou nenhum intervallo, a respeito do qual a provocacão se reputaria
não succedida, sendo-que, da. outra parte, a differença dos factos e dos
caracteres elevem necessariamen te influir a respeito' da demora.
O nosso codigo não se presta ao systema das compensações, que a
nós parece pouco mOI'alisador, porq ue o crime (e a injuria é um) deve
ter a punição. seja qual fôr a sua natureza, só atlmittindo·se as attenuantes quando prOVadll.B as escusas e ju tificabilidade.·
A.lguns tribunaes nossos, camo a relação da córte, hão admittido
a jurisprudencia franceza, o que, como disse e com o devido acatamento, não nos parece acertado.
Se houver injurias mutuas, sejão os delinquentes punidos. e
então usem do direito mutuo do perdão.
Fóra desta irtterpretação, resulta o sacrificio dos principios do
nosso codigo, e direi ainda que certa immoralidade nes a compensação em vista de crimes provados, o que é repugnante a uma verdadeira justiça.
.
(712 I) 2- edição.- O simples facto nada importa, se quem injuria não sabe que está offendendo: quia inj!~1"iann polest {acere nemo 1tisi
qui scit, se inj-uriam {acere. (L. 3°, § 2°, do Dig. de injuriis.)
Havendo, porém, a intenção de injuriar, ainda que se tome 11m
individuo por olttro, a este cabe a acção, pelo principio de que se lhe
q uiz iI-rogar a illjuri~: qui~ 1!ri~~ipale esC; injuriam eum rnihi fa;cere
velle. (L. 18, § 3°, do Dtg. de tnj1U·US.)
Não ha acção nas consultas feitas a peS!;oas que exerção açtos ou
profissões, mesmo não 8endo licitos, se fÓr declarado um facto com
as condicões da inj uria: Consu/t1tS aliquem {ul'em dixisset qui non era!
injurial'u~n cum eo agi non polest. (L. 15, § 13, do dig.)
Não ha injuria nas informações que uma autoridade fór obrigada
a da.r, em virtude da lei, ou porque lhe seja ordenado, ou tenhão sido
provocadas em cUlllprimento do dever: deliclwm nullum commítUtur
qUl legi pa,I'et.

Ha especies, dizia em 1"707 o advogado Portal, em qlle se não iióde
defender a causa sem offender a pessoa, atacar a inj ustiça sem deshonrar a parte, explicar os factos sem se s-ervir de termos duros, uni~
cos capazes de os fazer sentir e de representaI-os aos olhos dos juizes.
Neste caso, os factos injuriosos, '1) uando.isentos de calumnia, são a
mesma cousa, bem longe de ser os exteriores, e a parte que se queixa
deve accusar antes o desregramento da sua conducta do que a indiscrição do advogado.
.
.
Diz Blackstone, que se não póde considerar injuria o facto de patentear-se a ignorancia de.uma pessoa que exerce uma profissão, como
dizer-se que um medico procedeu mal em ta! caso, e que um advogado fez petições e libellos ineptos.
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Nlo eODl;titue injuria a denominacão de prostituta a uma mulher
notoriamente conhecida por tal, tendo·casa publica, porgue, como diz
Boerio, só isto poderia {lrejudicRr IIS mulheres de umA. vld:t equivocR •.
e pelo nphoril'lmo: J/ultcri qure 'lton palam el passim sed pancis sni {acit
copiom, compelil injuriarum-aclio advers1l1n tum qui merelrice711 vocavit.
Não commette O crime d'J injuriq, a autoridaue que fôr provoca-

da por um indi viduo a attestar sobre a sua moralidade, pela regra:
volenti 'IOn {lI injuria.
Etll todo O caso parece que não hR injluilL sem o eôpirito da injurill.,
segundo OR termos do Ulpiano : úljlhria ex aff~cli~ne {acienlio CO'll'sislal.
.
Por acordiío da côrte de Cassacão em FraDca. de 29 ele novembro
de 18'5, se estabelece ser crime de injuria. qUII.Ddo. se analysando uma
obra litteraria ou scientifica, se disser que só um inepto a poderia
fazer..
(Vide nota - 46-)
('712 ro) 2" edição.- Diz a rev. }1. 2.274, de '7 de março de 187'7,
que nilo cabe revÍli1ta, em face do II.rt. 89 da lei de 3 de dezembro de
1841. das sentençll.s nos casos da injuria em que houve appeIlação.
A lei de 20 de fletembro de 1830. especial então para os crimes da
imprcnsa, foi promulgada quando se dil'lcutia o primeiro vrojeeto do
cOdigo criminftl, que veio depois a providenciar. a respeito, ficando
assim de rogada essa lei.
.
; Do mesmo modo, q uanuo o processo por esses crimes, o art 12, §
'G~ do codigo do processo criminal revogou implicitamente a mesma lei.
' .
. A lei geral revoga a especial?
.
.
Pergunta o reuacl.or da Gar;eta I1hridica, no 15 vol.; a pago 112, e seri' bom que a respeito se ou visse o conselho de estado. (Direito, 12
vol., pago '793.)
A. rev. n. 2,2'10, de 10 de fevereiro de 1871, é no mesmo sentido, e
vide-a no 15 vol•• da Gazela Juridica, pago 32'..3.
('712 n) 2" ediçfio.- DeclarA. o aviso tle 13 de junho de 1876, que aos
tribunaes e juizes incumbe decidir se A. injuria em officio à autoridade superior é crime de re!9ponsabilidndc. Gazela Jurid'ica, 12 vol., pago
-'98. Vide a nota do redactor.
.
(112 o) 2· edição.- Os advogados não se devem desviar sem neeessidllde d~ moderação qne lhes é i~pos.ta pelos d<!veres da SUA. ,profissiío. ti eonvem que !"e abstenhilO de IUJurlar a quem quer que seJa. não
podendo achar a 'ua justificacão no mandato de seu cliente, porque a
lei não -reconhece o mandato de injuriar: Si -mandato 111eo {acla ,çit alicui

injltria, p~rique C1i'unt, la ,.me IJ,IÚ. mand'lVi, .q/lam eu-m qui s/lscepit, injuriarum lenen. (L. II, § 30, ff. De 111). et (amo M.)
.

Mas. convém reflectir que os dcfe'nsores tirão fiua immnnidade da
sua missAa. emquanto 'se encerrão nos limites da causa: agu'l.t quúd
causa tksideral.
. A \ erdade é

II. primeira necessidade da justiça e os juizes não podem conheceI-a inteira. senão permittindo grande latitude à defesa
das parttls. _
O codigo (lei 6, § 10. de Postulando) reconhecê aos lldvogados o di.reit·, de dizer tudo o que exige a defesa. das partes; mas ·seg-uindo a
autorisação que lhes e uada, de serem advertidos, ca.so se desviem da
moderação que lhes. é prescripta.
.
Quanto aos magistrados, uma grande latitude deve-se-lhes dar,
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§ 1.0 Na imputação de 11m facto criminoso não compre·
hendido no artigo duzentos e vinte e nove.
Clllunto á palana ~ aos escriptos, no exercicio das suas funcções' QUllJ
jnre potes/a/is à, magtstratlt fi.unt, ad i'lljurial'um. ac/iollem non pel'linen/. (L,
13, §.,n, D., De inj, et ram. lib.)
.
.
Comtudo, a lú não pó"le dar a impunidade aos magistrados, que
abu ão das suas funcções para otf~nder a honra dos cidadão. : hljuriant roCiltllt, diz Lau~erbach, ollJnes doli capaces, rliam magls/I'atus ofJi.do sns abulen8.
A prova, porém, da culpabilidade da intenção. deve ser mais evidente quando o delicto. é im pu tlldo a magistrados do q ue quando a
particular.
As palavras pronunciadas pelo orgão do ministel'io publico no
extlrclcio das suas fun'cções, não dão a acção de inj uria li parte que
:se prden(le lesada por es. as pal:lVrlls. Esta soluçiío se fufldn sobre a
lei 13, § lo, ir. De inJ. el ram..lib. Juns, execntio nonhabel i1ljnriam.
COl,l1tudo. parece Illanife!'ito que qllnndJ os limite,,; IIS ignados
110 ministerio publico, pel·;s (lxigeucias da.; suas func~ões, são excedidos, e sobretudo quando a intenç~o de prejudical' dictou Pltlavras envenenadas, os que as pl'onunclão elevem ter talou qQal responsabilidnde.
(712 p) 2" edicão.- Ao condemnado por crime de injul'ÍlIs nÃo
pode-se conceder'habeas-col'pni, ou o fundamento de nul1idade do
processo - ac. da reI. do Rio n. 361, de 15 de dezembro de 1880.
(712 q) 2" edição.- Segundo Chaveau et HeJie, imputar um facto a
alguem P. affirmar que el1e é o au tor uo facto, sendo de mis~er que a
imput:lção contenba a allegacão de um facto criminoso.
•
Quando se arti~I1a uma s1m pIes suspeita, não se impu ta um .fllcto
a ninguJm; mas para se dar a injuria niío é necessario que a pessoa a
quem se dirige a Jmplltnção seja designada por seu nome e appellidos.
como o dizem os autorbS eitados,bastando que seja a imputação trllnspal·ente. e ná0 duvidar-!'e da identidade da pes..oa.
A' nota 703 n, se poderá ver algumas idéas para o auxilio do que
se dispõe neste parllgl·apbo.
Nãoéréodejnju~'jll.atestcmunltacbnm·ldaa depôr em um processo e que, provocada pelo juiz, declara o fa"Cto crimino o, mas, ne!'te
caso, nsjuizes deverá cohibir a testemunha de proftlrir pa\:wras que
possiío conter um insulto ou uma injuria: Si aliquis, jllbmt judice, aliqltid d'iceret. injuriarulIl non /enetur.
Diz o Dr. Nitlmeyer, que a mente.do legislaJor, neste pllragrapho.
se fa'~ melhor comprebender com o art. 229.
•
No primeiro caso, torna 'e impossivel qualquer procedimento ex·
vi do art. 321 do coJ. do proc~ crim., e no sflg'lIndo, em face dos
arts. 14/ do citado codigo e 269 do reg. n. 12,), de 31 de janeiro d'l
184.2. foge a accito de calutl1nÍ;l.
.
O ,11 !smo nãosü 'cede quando a pessoa a quem se houvesse dirigillo 11 ilfl[Jllt>l(;ilõ obtivesse de. pacho de não pronuncia; pl.r falta tle
liI'ova (n\'. n. '142. d~ 28 de fevereir,) de 183\1;. embora em grão de
recul'sn (av. :!. 390, (te 27 de Itezdmbro de 18:)') • por não ser o despacho de prununcia uma sentença definitiva. não passando portanto
em julgado, e podendo por isto reproduzir-se a accusaçáo.
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§ 2.° Na imputação de vicias ou defeitos qu~ possão expôr ao odio ou desprezo publico. (713-713 a-713 b)
§ 3.° Na imputação vaga de crimes ou vicios sem factos especificados. (713 c) § 4.° Em tudo o que póde prejudicar á reputação de alguem. (713 d)
(713) Vide uma sentença condemnatoria neste artigo e §§ 2" e 4°,
q ue vem na Revis(a Juridtca, de julho de 1868, pags. 102 e seguin teso
PÓ de alguem suppõr que de nossa parte ha demasiado luxo de
citação, quando .) nosso fim é tornar este trabalho mais util e pratico,
• e assim, se lIa julgados, com cuja doutrina não concordamos as nossas
• vistas são tão sómente provocar 110 estu'do, habituando o espirito a
e estabele~r em o verdadeiro ponto de direito.
. (713 H) 2' edicão. - t:ob a palavra - gesto - o legi.lador quiz
comprehender os' movimentos. que. sem ser ameacadores, encerrâo
uma injuria, e nr,o um gesto ameaçador, que so' cOJlfunda' com a
ameaca.
E'o neccs~ario, dizem Chaveau et Helie, considerar que todo o gesto
injurioso não póde constit.uir o delicto. sendo rle mi ter que o eu
fim seja no inluito de comprOllletter n honra ou adelicadezadapessoa.
E' incontestllvel que o esca.ndalo resultante das palavrns injuriosas é Iluior do que aquelle causado por um movimento mais ou menos significativo, porquanto, com a p'alavrll ha mnis intensidade na
vontade e mais arcl.idez do que no sÍlllples gesto.
Levantar o. hOI.l~I)Tos, pOI' ex:c>mplo, não póde se con. idcrar uma
injllria, e o contl'ano s:Jria levaI' o rigor a um ponto repugnante, visto
como. esse movin1eul;o. é. á' vezes. involuntario,.entre as pefisoa" a
qllém falta o habito de boa sociedade.
(713 b) 2- edi.ão.- Aqui a pala\'ra-vicio-denota a depravaciio
ou baixeza de sentimentos, s3ndo ttlna disposiçãO habitual para o
mal em opposição li virtude.
.
. O vicio é uma imperfeição moral, uma falta, um acto culpado,
dchcto, etc., e é a significacão dominantc da valavr!1. em prosll e poesia, como diz O Dr.•Freund:em seu grande diccion:1.rio da lingua latina, traducciio franceza de Thciel.
O defeitô aqui, parece, se clevu tomar no . elltido moral, por
i to que um defeito physico raramente exporá alguem ao odio ou
desprezo publico, quando só pócle despertar a c1JiIlmiseraçào.
Deixa ue baver injuria, qllulldo. e censura um vicio com o fim
manifest.o e evidente \le emendar ou c01'1'igir ;- Si quis corrigendi animo
(lul si r17lendandi, nnn tr?lel'll1' (L. ]5, § :18, Dig. de injtll'iis, e L. 5. Dig. ad
lcgell~ Aql~iUam.)

(713'c) 2' edição.- Ha differenca cntre a di. posição deste paragral'ho e a dos dois autcriore", sendo de mister mUlta cautela para
que, na di.·posição deste paragrapho, não ~e vá á injustiça, applicando·se, sem crit':lJ'ÍO. uma penll não merecidu.
. 013 d 2"edição.-O que di:6respeito á consideração, diz CourvoiSler, toca á honra e á probidade, e a palavra-reputação-deve ser
considerada neste paragrapho como synonymo de consideração.
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§ 5. Em discursos, g'estos ou signaes reputados msuI0

tanb~s

na opinião publica. (713 e)
AI·t. 237. O crime de injUl'ia commettido por alg'um
dos lüeios mencionados no artigo duzentos e tI·inta .
. .(714 a 714 b)
§ 1.° Contra cOI'porações que exel'ção autoridade publica. (714 c)
Penas - de prisão por quatro mezes a um anno. c de
multa correspondellte á metade do tempo. (715)
Como bem diz de t1erre, a reputação é a estima, que qualquer
póde ter adq uirido no estado q ue exerce •. fazendo uma parte -de sua
.fortuna, constituindo um capital precioso. susceptivel de seI' rouuado pela inj uria. sendo que a lei qeve proteger UIll tal patl'i 1000 ia.
Neste paragrapho deve. e cOlUpr~helll.lel· a publicn0ão de factos
sobre a fé de outrem. a imputaçüo em 8entido h.vpotlletico. e tudo
q ue trouxer o ridículo.
(713 e) Vide nota 713 a.
('114)VidiJ nota '112.
(714 a) 2- edicão.- O estrangeiro é responsavel pelo abu o que
commetter por liberdade de impreo. a. Ac. ela relação do Mal'llnhitO
de ~ de junho de ISSO. (D'ire'ito, 22 vai., pago 702.)
•
OH b) 2- edição. - O processo por crime de injllt'ias i01pre~sas é
nullo, quanto feito em tempo de féria. vi to como não é Ulll do_ Casos
exceptuados pelo decreto q. 1,'285, de 3J de'!l0vellJ bl'O de 1853.
Ac. da relação do Hio n. 1,173, de 19 de ag n to de 1.'*31.
(714 c) 2- edição.- Pa'ra ha.ver injuria nos termos dll, te parllO'rapho, não é l1.ecessario que o .facto imputaclo ~e.ill di~ecl;nmcutt}
soaI ao queIxoso. Urna faml1Ia, uma commul1ldnde. uma a"sociacno,
p.od~m ser i1?juriadas na. pe s')a de um do. seus membros, se a LrijurIa e concel.llda ele ma nelra. II reverter coo tra elle : A til per semel'1'psnm
a.lie!ti fito injwl'ia anl pel' alias personrt.~" per semel, e/1m dll'eeto l:psicu.i patl:i famílias, vel '11lat,rí familias {iI illj.!lria. Per alias ell m per eOllsequenhas fit (L. l°, § 3°; fi. De tn). et (am. l t b . ) ·
.
O direito romano via uma injuria. para o marido na que se fazia
á esposa, para o pai na feita aos {ilho, para o senhor na que se fazia
ao escravo: Per eonsequenlias fil (injuria) .. c11m. filliberi.~ meii. 'Ol'l serris
11leis, ve.l 'Uxore, l1'Until;e. E!peclr:t e!!i!IL ad nos injuria .q!Ul! ~n. his fil. qui !'tI
potestatt nos tl'OO vel alfeetm s!tb)eelt ·tnl. (L. l°, § 3", fi. De tn)l!r. et (am. lib.)
O art. '12 do nosso codigo do proce~so dá direito ele queixa ao
pai, mãi, tutor, curador, sendo menor, enhor ou conjuge.
(715) Autor:
.
Maximo -1 anno de prisão si':Uples, e multa correspondente á
metade do tempo.
Médio - 8 mezes de prisão simple-, e muHa, etc.
Minimo - 4 lllezes de prisão simples, e multll, etc.

J

pt' _
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§ 2, Contra qualquer depositario ou agente de autoridade publica, em razão de seu officio, (715 a, até 715 c)
(715 a) 24 edição,- As leis romanas protegião os magistrados,
contra as injurias que pudcssem attingil-os.
O facto· de uma inj ul'ia dirigida ao magistrado. considerava-se'
como uma circumstancia aggl'avante que a tornava atroz: Alroccm
aulem injltl'iam. diz fi lei ". ~ 8". fr. De inju,l'iis el {am, lib., anl pel'sona, ma
tempore. aut re ipsa {tel'i, Labeo aill'el' ona al1'oC'ior 'i11jm'ia fil, 11t clI·m ma, gislrallL'i. C1l'1n parenti, pal1'ono' {tI.

Aqui li palavra - injuria - tem um sentido mais lato do que na
nOBRa legislação, segundo a definiçãO dada por UJplano. L. 1-, hoc til"
significando ultrage e n~o tendo applicação.sómente ás palavrns, mas
tambem aos actos ultraJante. como os golpc~.
Seg'\J.ndo um commentador do direito rOlllano, não havia differença entI:e a injuria eSL:ripta e a vel'bal: TnjlL1'ia qnlJi {tI. per sCl'iptltl'am
di,c'ilurvel'bal-is. (Baiardo, Acld, ael, Ju!. Clar, § Injur" n, Iô.) E Chasslln
diz não ser duvidoso que u fi di "\1 rso inj uriosu para 'os magi trado!",
lido perante elll~ ,constitua um ultrage por palavras,
.
As inj urias fei tas'aos juizes. magistra dos e ou tros fu nccional'ios,
diz Jousse, ão mui graves, porque o magistrado deve ser inviolavel e
sagrado em suas fuucções; eudo, porêm. de rigor, comprehellder que
só quando o magistrado está no exercicio dellas.
Para completar a alta mi, "ão que lhe foi coufiaqll. o magistrlldo
e outros funccionarios precisão de inteira ltberdade de espirito e da
mais completa seguranca, e os Iiltrage dil'igidos no exercicio do seu
ministerio não o poclerião deixar impassivel.
Aodep',is,ojuiz,em suacadeira, éa imagemdequem lhe deu a
delega cão pllra exercer a j I1stica.
. Segundo Odireitã inç-Iez. o"juiz. elle n:esrno, pótle punir o ultrllge
feito li sua dignidade, ernoora fóra do pretorio e de sua pre~enca,
(Blackstone, Comment. liv. 4", cnp, 20.r
•
A verdade e a luz, diz lJ Gueronniel'e. não sahem da inj uria e da
calumnia, O re~peito da autoridade e dos que a personiticiio sobre
tudo, no cume da hierarchia politica, é uma da. necessidades as ml1is
im periosas. do nosso tem po e de todos os tem poso
O respeito que II garantil' (autoridade), não Ilproveitani sómente lÍ.
sociedade. mas tamb.J111 <'L liberuade, para en inar a um povo II respeitar-s,: nos, poderes que o dirigem, e ensiuar a virtude aos PO\'US livres.
Quaudo O insulto é dirigido no magistrado, no exercicio das
suas fnnllcões. não é sómente o p!ll'ticular, diz Bel'!ier. é tambem a
ordem pllIllica que é off.JUdida.
E' II funcção mnisdo que o homem que o legislador-quiz protlgel', e bam comprehel,deu que arlDde as expl'essões de desprezo Jludes'em ser lançarlas á face tle UIll magistrado, o respeito não nxistiria
mai no espirita do cid:ldãOi'\,
Por agente da autoridaJe publica. nos termos ueste paragrapllo,
se deve entender a pessoas envolvidas nos negocioi'\ publicas. e diz
de Serre, ,ecundado por Coul'voisiel' (sessão de' 29 de janeil'o ue
18'~), devO;lr·slJ tomar estas expressões no -entido o mais exten o, applicando se a todo o fuucciollario publico, desde o magbtrado a'é
o guarda-cam pestre,
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A pessoa. publica do funcciollario é completa.mente distinctl~ da
pessoa privada, sendo sómente o caracter publico que a lei tem
Ill':lrido proteger POI' disposi':;ÔdS ef>pecia s,
E por e.·ümplo, diz Dalloz, um inujvit1uo concebe cOlltra um
mag-i. trado ulIla vi\'a animo!'ÍljnLle, em consequencia de ri\'alidades
ou de debates de intcl'esse privado, e, g liado por este sentimento. in..
sulta ao funccionario no e:l.ercicio de suas funecões: neste ca o
o insulto, sendo no exercicio das fuucç5es, não deixa de tel' lugar, em
razüo das fUDcções.
A vid!1 privada dos magistrado. diz de, 'erre, guarda do, sellu!'
em França, niio pertence, enão a eHes. sendo que a sua vida_ publica pertence a todos. E" o direito é O de\"er de cada um dos seus concidadãos, exprobar-Ihe publicamente sell, rlesvios e a, :>uas faltas publieas, c a admi, são de prons, ri untão indi .. pellsavel. senrlo applicado aos fuuccio:larioa civis este texto da ei'\Criptul'a : peccanlc prcsbyte-

l'OS

C01'an~

omniblts arglte, ut ct cwtel'i limorem habea.n I.
E diz Bignoll, se a revela~:ão das verdl1de, tomnuas na vida pl'ivada de um funccionario e.que lhe eria prejudicial, sem ser util :tü
estado, é uma diffarnaeão condemnavel e Odio~H, a revelncf.o de verdades tomarli\s na vid';t publica. desse funccionario, ntil ';l0 estado,
posto que prejlluieial ao funccionnrio, que se desmascara, n rcyolar,no
llestr, ca o, tomando, c legal ele rliffoml1ção. ~c' uma aC~:\I) patriotlcn
c generosn,
'fio louvores, diz Dalloz, e q ua .. i ol'ôns, que cspel'ão nos q ne
oxpõem os desvios dos fUlIccionarios, fJ.uando a imputarão !;lO t ln
pJ'()vacla !"Ol' verrladeL'l1,
E' manife. to não se poder ter como uma falta da parte do que revela qu::dfJ~1Cr que. eja. o pre.juizo ~o[rido pelo funcci~nari(l•. qu~ ~
~i só clcVU IlOputal·n: Quod qutcl ex sua culpa damnllln sent!l nau tnlelltgtlur namlltlln ;'cntirc. (L. 203, ti'., De diL"o l'eg, Ju!'.)
E" neste sentido que a legi la'tão inglezn se !La entendido li applicado não sÓlhente aos funccional'io , lI1a~ tamhe,o aos imples pal·tieutares. Posto que p02sa re,~ultal' da imputação um dalllllO notavel,
diz Blak. tone (tom. 4°. pag.208, trauucção di:\ Chompré), comtudo, se
o farto é \'ol'darl iro !ta - dal1llltu/t a/Isque inJuria - e 'Iuando nüo 1m
i l1 juria, ::t lei oão C!<'l l'eparação,
]o; as imputaL;õ,-:s diri.gid~ contra a vida p~lblica e os acto
publicas de Uill fUl1ccronnno DaO podem•. e a veruade se "em de pl'O\'ar
dar lu"'ar
a COOdell1lUICÔdS
ci\'is, C0I110 não dá. a !lenaes.
'
o
•
115 b) 2 3 cJiçfio.- O Ilue injuria autori lade em exercicio de
funceúes, del1oi, cid iuterrog,l.10 " po.. to em libclrdaLlo immeuintamcnte por CJuem comptlte conlJeclu' do faeto, porque o crime é daquelJus cm que o réo ..e Jivrasolto ..\l't. 12, ~7·, do cod. do proc.• lJ la3do
meslOo-;n Lia Jdi ue 3 ue dtlztJlllb:'u L1e 1811. lJ :2m) do I'l'g. D. l~O, L1e 31
de janeil'o de 1 !2, due j illgall'J no vaI. II, do Direito, pago 17:3.
(1'15 c) 2' ediçi'io.- O crime Lie injuria itnpreS::HI contra. f'uDccionario publico, em razão do St:U officio, é da competent:ia do jury. (Ac. ela
reI. de tl, Paulo n. 184, de 2 de maio de 181ü.)
C. CaIM.
51
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Penas - de prisão pOl' tl'ez a nove mezes, e de multa
correspondente á. metade do tempo. (716)
§ 3.° Contra pessoas particulares ou empregados publicas, seui ser em razão de seu oflicio. (717)
Penas-de pl']são por dois a seis mezes, e de multa correspondente á metade do tempo. (718)
Art. 238. Quando a injuria fôr commettida sem ser
por algum dos meios mencionados no artigo duzentos e
trinta, será punida com metade das penas estabelecidas. (719 a 723)
~-"
. - (7l6) Autor:
.
1\Iliximo - 9 mezes de prisão simples, e multa correspondente á
luetll.de do tem po.
Médio - ti mezes de prisão simples, e multa, etc.
Minimo - 3 mezes de prisão simples, e multa, etc.
(717) Comblllae com o art. 2;.i3. § 4°, deste codigo.
Pertence o julgamento definitivo deste crime aos juizes municipaes, etc., com appellação para o juiz de direito, ficando assim revogada a lei de 26 de outubro de 18::!1.
Aviso (nos additamento.') d~ 15 de janeiro de 1851.
~O crime deste paragrapJlü é da alçada policial, não passando elle
do JT.aximo das peuas comminadas no art. 12, § 7°, do codigo do processo criminal, e art. 17, § 2°, da le.i de 3 de deumbro ue 18il.
(Vide decisões neste sentido, na Revista ht?'idica, de 1865, pago 116,
do l° semestre. ,
('118) A:utor:
Maximo - ti meze de prisão simples, c multa correspondente á
metade do tempo.
Médio - 4 mezes de prUio simples, e multa, etc.
Minimo - 2 mezes de prisão simp'les, e multa, etc.
'
. (719) E' policial o crime deste artigo.
(Vide nota 717.)
(720) As cartas não impres as, que contêm injuria, sendo apresentadas em juizo pelo offendido, constituem o crime de injurias,
previsto no art. 237, § 3°, com este combinado-porquanto as expressões injuriosas contidas em uma carta particular, sendo vulgarisadas ou publicadas, tomão o caracter de ínj uria verbal, e como tal
devem ser punidas.
(Vide ifevista htridica, de janeiro de 1868, pags. 131 e 138.)
(Vide o art. 93 do codigo do processo criminal, e a nota 712 a
este codigo.)
A revista do supremo tribunal n. 2,122, de 16 de agosto de 1813,
estabelece: qlle as injurias inogadas em curtas particulares estão sujeitas á sancçiio d.este artigo, sem dependencia de publicidade: e diz
mais a mesma revI. ta, que. ãu nullos os processos desta ordem, q uando ju)gados por juiz de direito, embora da mesma comarca, mas de
districto criminal diffel'ente do da l'esidencia do réo.
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Art. 239. As imputações feitas a qualquer corporação
depositaria ou agente de autoridade publica, contendo factos nu omissões contra os deveres dos seus empregos, não
sujeitão a pena alguma, provando-se a vel'<.lad~ delIa '.
Aquellas, porém, que contiverem factos da vida privada
ou sejão contra empregados publicos ou contra particulares não serão admittidas á prova. (723 a)
('721) Penas, segundo o art. 238, e em referencia ao 23'1, § l°:
Maximo - 6 mezes de prisão simpleH, e multa correspondente li
metade do tempo.
Médio - 4 mezes de prisão simples, e multa, etc.
Minimo - 2 mezes de prisão sim pIe:;, e multa, ett.
(722) Pena~, segundo este art. 238, e com referencia ao 23'7, § 2°:
Maximo - 4 mezes e 15 dias de prisão simples, e multa correspondente :í. metade do tempo.
.
Médio - 3 mezes de prisão simples, e multa, etc.
Minimo - 1 mez e 15 dias de prisão simples, e m~lta, etc.
(723) Penas no caso do art. 233, e em referencia ao 23'7, § 3°:
Maximo - 3 mezes de prisão simples, e multa correspondente á
mntade do tempo.
MéLlio - 2 mezes de prisão imples, e multa, etc.
Minimo - 1 mez de prisão simples, e multa, etc.
('123 a) 28 edição.- Uma lei de Soloo dizia lJue o dift'amadOl', que
não provasse a vet'dade de ua imputação, deveria ser punido:
Qui de alio detraxel'U ni pl'obal'it remmp.sse quoJ objicit problLm malcletar.

E resultava que aqudle que fazia e ~a prova ficava 110 abrigo de
toda a pena e tal era o entido da lei 18 fi'. De injuriis et famosis lib.Eunt qlLi nocenlem infamavil" non esse bonum requum ob ealn 1'em condemnari, peccata enim nocenlium no/a esse et opc.rtP.l·e et expedire.
Mas a constituiçãO de Cunstantino (C. Théod" L. 1, De ramo lib.)

queria que o autor de um Iibello ciifi'amatorio fôsse entregue ao supplicio, bem que provasse a verdade da sua iutenção, Si quando famosi libelli repel'ianlur nullos exindos calu,mnias paleanlur ii quorum de {actis
uel nominibus flliquid conlinebunt i sed criptíanis alLlor potins reqlLir tJ,tur.
et 'reperl,us cum omni vigore cogatur !tis de 1'ebus quas propenendas credidit
comprl/bare: nec tamen supplicio eliam si aliqlLid oslenderit, subtrahat1H'.

Uma distincção, todavia, havia ido admittida pelos interprete'
do direito romano entre o caso em que o pl'oposito diifa.matorio c
tinha dado no inte:esse public~, e aquelJe elU flUO não fora dictaclo
senão por um sentImento de anImOSIdade.
E' desta distincçào que veio a maxima cita.da, e tantas vezes invoca.da.. seguida como regra gera: : Vetilas cOltvicii non excusal - e como
attesta Denisllrt e Mer1in. na palavra - injul'e - foi esta mll.xima
que pl'evaleceu na antiga juri pru'dencia franceza, 'endo admittido
que, não obstante a verdade dos propositos injurioso., o autor da
imputação era punivel.
O codi~o francez de 1810, em seu art. 370. estabeleceu a doutrina
da. prova, que resulta.va de um julóamento ou outro acto authentico,
mas o legislador de 1819 seguio a expressão de Royer Collard, de que
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Art. 240. Quando a cal umnia ou injuria fôrem equi vacas, poderá o offendido ped~r explicações em juizo ou
fÓI'a delle. (723 b)
O que em juizo se recusai' a estas ex.plicações ficará sujeito ás penas da calumnia ou injuria a que o equivoco
der lugar, (724-725)
Art. 241. O juiz que encontrar calumnias ou injUl'ias
escriptas em allegaçães, ou cotas de autos publicas, as
mandará riscaI' a requerimento da parte ofl'pndicla, e poderá condemnar o seu autor, sendo advogado ou procUl'aclor,
em suspensão do oflicio por oito a tl'inta dias, c em multa
de quatl'o a quarenta mil réis, (726 a 732 c)
":-a vida pri vada deve ser murada ,e no art. 20 da lei de ItllU ,;c e. ta tu io :
nil'lgnem ser adll1ittido a pro\'ar a verd,lde dos faelos difl'amatoriol:.
E é a c10utrinfl mais ou menos deste artigo do nosso eodigo, 2parte, que é racional e justa, tendendo a evitar um perigo e estabeleccnoo um repouso pflra a sociedade.
Segundo os principios da legislação ingleza, a prova da verdade
de uma imputaçilo diffamntoria U:10 é admittida, pela razílO dnda
por lord ~lansfield de que-maior a verdflde, !Dais gr!t\'c o libello.
Mas, de facto, o jury illglez pronuncia sempre a ab ulvição do
réo, C[uflndo elle prova a realidade dos factüs imputados ao queixoso,
(Nota- i03 a.)
('i:.l3lJ) 2· edlção.- A injuria é equivoca não só lluanto ás palavrasignorainiosasmastambem quantoápe soa actuem sedirigell1.
m;;.( 18t.licnção dest.e fl."t. 240, em decio ão, no 13 1'01. do Vinilo,

1

\.0 eonLrllrio cli 'Lo, e mais raciulJ>llmente, a jul'Í I'l'uoeneia I'r:1ncoza admittç', em principio, não ser neeesS>lrio qllC a pnt<soa objecto do
artigo diJfaLDatorio ou injurioso seja chamada por seu nome; bastanno que a designa<}ão ou alIn"üo seja clara e certa. (Dijon, Hl de
novembro de 18'72.
('124) E' improcedentc a aecusl1.cfio em cujo proces 'o se preterio
o preceito deste artigo.
•
A at.testação nâ(l é prova suilleiente para produzir a condC:lllnu~:l\l, alolU de desnatural' o delicto 'le ablu'o da liberdade de impremilt.
(Vide julgados na Revi,la Jurid'Íca de julbo dt; 1cG8, à pago 1O~.)
(l2f1) Não bit crime oe injul'Ía impref'sll, quando é lI1certn a pe,oa não n rJIll.:ada, cuntra quem elIa se <Iirig', sondo nel'e;;;::;arias a.
explicações, se é equivoca a dita injlll'ia,
(Acorc!ão da rela~no da rôde n. '7,5l-!O. rle 20 de dezeml,,·ú de lb':?'
("l26) Vid~ 3rt;:.. 0)0 . 2U-1, 212. ~::\ I" t: 2". B 2Gl <lo codi.-( d·, pr;)cesso criminal, ns.·jlll elll!iO o a.rt. 480 tlu J't:'g. n. l:lO, dI' 31 de janeil'u
lle 18,12, ann ltado.- 1")1' mim.
('12i) Os advogado SÓOlente podem j.lór as cota marginae" indicadas na ord. lív. l°, tit. U, §§ 1°,2° e 3", como lhes é facultado pela
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ord. do lDesmo liv., tit. 48, ~ 14, porque essa cotas facilitão o conhecimeoto dos factos allegados r. sua" pro,a.·, e guião 0-; juizL:s
para. chegarcm ~em grande tru bnlho a cel"tílicHr-:::e.d,t verdad .
No art. 14 da itatia ord., tit. ·18, exi:<ru a prohiuit.:~lO dc outrr,.
cota;;, que não "cjão a!'i facultadns no til. li, S~ 1", 2" e ::l."
Quanta vezes! e infelizmente, não tCLlI)S vi to advog',ulos in. cnsatos e que vivem da chicana, e. cre\'eJJc!o it guisa de cota verd'ldeiros pasquin. cm !luto., rluandn llulles. ó sc ddve cscreV0r O que
é sório e g'r!l\·c. 1;0'))0 é o rc"peito que se deve ao direito c ú jl1~ti<}u!
('728) Declara O av, n. 20G, 11e 16dejllo]lo ele ]834, rtne aqllulCjllcl'
advogado [lue ,üacar o jur.\', se dcver~lu al'pli 'ar as P' na.' d, ste arti~ro, pertencendo alI jui'l ue direito pllllil-o cm COl1fr·rlllidudc do ar!.
4U, § 4 0 , do codif.'o d'J prooe", o criminal.
(72H) O a\', TI. 128, de 10 de dezemll10 de ]tl3.--l, di'l: rjllf\ a dispo
sigilo de te'artigo HÃO póde comprehendur o oa>-o de . erem a~ ca].umnias e inj u ria. escl'i pta no:: aLI tús c ntrn a peso 'oa uo j :iÍz, :,en.lo 11 tteral e restricta a. ua intclliflCnci;j, e tendo IU!lnr ent~n o p'orcrlimrnto
c.'l;,uflicia, por Jt:1Il111tia do plolllú[or, 11l1.- lerl1lo, uUe' arts.· 7 ti '.] do
codigo do [rGces" .
('i30) ::;cnl1o lIcste caRO ll:: injuria" escript,u;:: pelo proll1otcl\·. nilo i'U
l1w póde applicar lt di posiçi'1o de te artigo: aute se deve proceder
contra l1]]e e.v-afiteio. \';~to cumo n~o rÓd0 .'/-,1' ;;imple;::mente erjuiparauo aos advogado. em VI t3 da;:: lei;::, (lue o fa'll'/D semp/'(' fi~c:11 rlc]la'
110 fôro e fóra deite.
(\\'Í O n, 2{J9, de HJ ue junhu de 1s;:)H.,
(7:31) Em caso nenhuJn tem O jlliz o 11il'"itn de cnuc..IJal' Of:; arra·
'tOados das parte.- por conter injuria;:; Ú. ua peso aa, viste lIl.0 lhe ser
conccdida !ôemclhanto faculdade por L. te llrtigo, cujn intl'lligeIlcill
deve ser litteral e re tricta, COIUO. e exnlioa nn a\'i_o de 10 de dezembro de 1838. (AYisr) 11. ~Ol, de 10 de dêzernbro de ]<;)D.:
('132) Ao autor, Rendo ad\'og:ldo nu pror-nrndor:
l\Ltximo --30 dia. (lu lIspell!"ào elo otlir;n, P, multa de -1O,~OÚÚ.
~édiu -1\:1 dias, iJem, e multa d' 2;:',:'0 O.
~liniU1o dilUo, idem, e muHa dt: ~f.O,)!).
('j32a) Aclvo·rado qUI! illju!'in em cota. margiuae:" e. cnpbt8 por
si ou 1.'<11' outr.em, incorre lias PUll:1. du artig-rl acillla,
Da decii-'ão que as;::im o conel !mn:l nlíll cal r. :!jlpella,:ãO lIum
ag·graVll. (Acordfto da relação da CÔrte d" 12 d ' IlUVl'lubro de 1 7;).
O empregado puhlico que cOlllmctle o criullJ de injuria;:, !lO ~:. :1'
cicio de seu cargo, deve ser re"'polli-'a1.111isn,10, e n~lo próce- ado lia
1'01'0 commUlll, e é doutrina u;:t.e t;;Ila, COill bOl1s fundamento::, pI \1
JlJini;;tl'o da ju ti\ill, em di:'cul"u lla l:afilara du:;! dl:lputl.l.dos. nu di:t . O
de mcOj'co de 18'75.
E nem se diga que o rev, n. 83,1" de 2 de outubro de ]t:Çl, lI.rt.
51, 10, e ,tv. n .. 24.j de 27 de ag. -to d le-55, rc oh ' I :l matel'ia;
pai .. COI'1I0 bem di;:: e O m S1Dr' milll:;tro, além,j
enloe meucionadr,s no regula,mento e a\'i, 0, outros. c pud,.. ·. ~U, U:lr taes, por
serem c0Jl1111ettido por em pregado nr. excrcici rle f'Cll cn rgo.
E a respeito ex.amine- e um e tudo no 7 0 "l". do Dinito, png..
460 II. ·tc7.
('i32 b) , erão di. ciplina.rcs as prnas de.'t.; artig( .!
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Art. 242. As calumuias e as injurias contra o imperador, 011 contra a assembléa geral legislativa, serão punidas com o dobro das penas estabelecidas nOf:i artigos du:lentos e trinta e duzeutus e trinta c trez. (733 a 735)
Segundo o, termos cio lll't. 310 deste cotligo, são peufls cl'imiuaes
todag as qUI} ahi estüo decla.rada ,e assim a re posta é pela negativa.
Essns penas, no entender do iII ustrado annotadol' do eodigo Ph ilippino. devem ser applicarlas lldmini. trativamente, desde que sustenta que a ord. liv. 3", tit. 20. § 34. está substituida pelo artigo acima.
Ma" segundu o entender de outros, e entre elles o autor do notavellivro - Pmi'ica dos aggra-vos - deve-se formar um processo, se.m ?
que não póde Itaver IJUnição. em vist,t do art. 179, § II, da Constltulgün, sendo q ue no processo repousa a maxima g-arllntia da defesa.
protegendo a liberdade individual. no intuito da execucão imparcial da lei.
•
Em tal caso o processo deve ser o summal'io. e ta belecido pelos
arls. 47 e seguintes do regulamento n. 4.824, de 22 de nov'~mbro
de 1871.
E o aviso n. 20G. de ]6 de junho de 1834. pareee que vem em
apoio desta ultima opinião,
.
u.'citalllos apeuas estlls opiniões. posto que. na pratica, o processo tenha sido sempre administrativo, com fundamento n,t ordenação citada, e com o fim de fa er conter. por uma pena prompta, os
desmandos de ad\'oguuos menos cOtH·ementes. senão muitas veze,.
insolentes.
A t.omar-se 0i vel (l preceito pena] e adm i,;!;i vel I) aggrll vo úo
<1e<:paeho que condemna (lU absohe ao advogado da smipensão (J
multa deste a rtigo. sendo comm ercial o j ui:l"; e se é ci velo súmen te
da absolyiçüo.
j132 c) 2,n edição. -- O juiz não póde responder crilüiualllldnte pe'a
má. :tpplicac,ão que fez da lei. elllbor~, violadll, quando a queixa a~"im
o di:l. uma vez que e..;;;a má a.pplicaçúo foi dcvici:t a erlonea interpl'etacão ela meilll1:t lei. SlJm intenciío criminosa..
• E deve riscar-se a,; paJavl'll~ cOllsideradas injuriosas e empregadag pelo juiz querelJado em sua re!'posta. applicando-se o caso do
art. 241 deste codigo, JIlaodando·, e ao escrivflO que a, cancelle lia
fúrlllll requerida-a.c. da rel. de Ouro-Preto. de 16 de maio de 1&;4.
Um dOf>jui:l':s di\"llrgio, no sentido de que-o art·. 2,1] nilo cogitou do caso de elcver']lll.,CI' risl'auas . ont\.;lI~as. dC,",PllCho.'. dcfesllfo;
dos juizc ou qu"esrluu1' outroE' escripto" d 'lIu'. em raZ;lQ do!' sell>;
omeio " 1J0rq ue. pai a a.' !;ua,: faltas. cst,aueleceu a l'3i outros weilJs
e fórrua de puni~:ão.
na3) Vide art. 312 deste codigo.
i'ai) Com refel'encia a-o artigo 2RO:
~rflxill1 - 4 anilO!' de pri, ào simples, e wulLa corl"t:~poIH.It}J1to a
metade do t,em po.
Médi1 - 2 :tllUÜS C <:llueze,; Jc prí.:ão si:ople:,. e IUlllta, et '.
Miniwo -1 anno e -! lOezes de pri ão siwples, e lllulta, ete.
(135) Com referencia ao artigo 233 :
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Ad. 243. As calumnias e as injurias feitas a todos, ou
a cada um dos agentes de poder executi VO, não se entendem directa nem il1diL'ectamente feitas ao impel'ador.
Art. 244. As cJluml1ias e as injurias contra o regente
ou a regencia, o principe imperial, a impp,ratriz, ou con·
tra cada uma das camaras legislativas, serão punidas
com o dobro das penas estabelecidas nos artigos duzentos
e trinta e um, duzentos e trinta e trez, duzentos e trinta
e sete, paragrapho segundo, e duzentos e trinta e
oito. (736)
Art. 245. As calumnias e as injurias contra alguma
das pessoas da familia imperial, ou contra algum dos
mem bros das camaras legislativas, em razão do exercicio
das suas attribuições, serão punidas com o dobro <.las penas
estabelecidas nos arligos duzentos e trinta e dois, duzentos e trinta e trez, duzentos e' trinta e sete, paragrapho
terceiro, e duzentos e trinta e oito. (737)
Maximo - 2 annos de pri ão simples, e multa correspondente li
metade dó tempo.
Médio - 1 anno e 4 mezes de prisão sim pIe,:, e multa, etc.
.Minimo - 8 mezes de prisão simples, e multa, etc.
(NãO sendo impressa a calumnia.)
(736) Vide o art. 312 deste coLligo :
Para o criminoso autor no caso do ~rt. 231, as penas são:
Maximo - 3 annos de pri ão simples e multa correspondente 11.
metade do tempo.
.
Médio -2 annos de pri ão simple:! e multa, etc.
Minimo - 1 anno de prisáo simples, e mu1t.u, etc.
No caso do art. 233, não sendo a calumnia impressa:
Maximo - 18 mezes de prisão simples, e a mesma multa do cal·
. cujo anterior.
Médio - 1 anno de prisão simples, e a mesma multa.
Minimo - 6 mezes de prisão simples, e a mesma multa.
No caso do art. 237, ~ 2" :
Maximo - 18 mezes de prisão simples, e a mesma multa.
Médio -1 anno de pri ão simples, e a mesma multa.
Minimo - 6 mezes de prisão simples, e a mesma multa.
1\0 caso do 3":.238, não sendo a injuria impressa:
Maximo - :.J llrezes de prisiío sim pIe. , e a mesma Jnulta.
MéJio - 6 l.l1ezes de prisão simpltk, e a Ille. IDa Ululta.
Milllm'J -3 mezes de prisão :;illlples, e a lll'smR lDulta.
(737) Ao autor, no ca o do art. 232:
Maximo - 2 annos de prisão simples, e multa cOl'J'espondente á
Uletade do tempo.
. _
_
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Al't. 246. Provando-se ql1e o delinquente teve pag'a ou
promessa pal'a commettel' alguma call1mnia. ou injuria,
além de ontens pelias, iucorl'ed. ma.i~ na rll) dnplo do!''''
valol'c. l' cebido.' ou pl'ometticlos.
CAP1TULO III
DO' CrrDIE.: CONTRA A SEGUHANÇA DO ESTADO CLY1L E nOME:-lTICO

Secção I
ET.EBllAÇIO DO ?lIATlll:llO;\;IG COl\THA A,

LEIS

no

DII'ERIO

('i3

a "i<!ü)

Ad. 247. Receber o ecclesiastico, cm matl'imonio, a
Médio - 1 anllÚ e 4 mezes de prisão simples, e multa, etc.
l\linimo - 8 mezes dc pl'Í âo simples, e multa. etc.
)lo caso do art. 233. e quando a calumnia não fór impressa:
Maximo - I anno de prisão ,·imples. e a mesma multa.
Médio - 8 mezes de pl'i~iío simples. e a me ma multa.
Minimo - 4 mezes de pri fio simples, e a mesma multa.
No ca o do art. ~3'7, ::; 3°:
Maximo -1 anno ue pri, ão simples, e a mesma Illulta.
Médio - 8 m.:zes de prisão simples, e a mesma multa.
Minimo -4 mezes de pri ltO simple::>, e a mesma multa.
Ko caso do al't. 2'38, quando a injul'ia uão fuI' impressa:
Maximo - 6 mezl:s dc prisão imples, c a me ma multa.
~r"llio -4 meze, de jJri, tIO simples, e a mesma multa.
:!Ilinimo - 2 mezes de prisão simples. e a meslDa multa.
(/38) O matrimonio não li regillo exclu!:;ivamente pelas lei. ecc1e,ia tica.. enelo que as civi télD neIle nota~'elll1tel'ferend[\; e assim,
vide, além ele outras. o as. unto de 9 Je abril de 1772. ~ 2°, n. -, conllrmado pelo alvará de 29 de agosto de 17i6, prevalecendo a sua doutrina
t:onLrfl as dispo..ições uas leis de 1U dú j unho e 2\J ele novembro ele 1175,
lei de 6 de outubro de 1784, ~ ·1" e 6°, ,obre a,' pc soa que não pof! m
ca ar sem licenca.
Ca~audo sel11 e~te consentimento. ineol'l'cll1 na p'ena de de. herda('lio e na privação dú direito de peelir alimento.
•
(Ord. liv. 4°, tit 88, § 1°.2°,3" e 19; leis d Ul ele junho de 1775,
~~ 4° e 5°; a de 2\J de novembro Jo mesmo anno; as. mto de 9 de abril
citado, ~2o, confirmado, como se dis:::e, pelo alvará citado, e lei de fi
de ou tu bro de 1784.)
consentimento é lIndo pelo tutor do filho, qualldo o pai nttO exerce o patrio poLler na rÓl'rna 011. lei, e Pl"lX-i. tas ai ontados pelo Dr.
LaJayette, em sua bell'l obra - DiJ'eilos rie {amilirL, § I Hl dizem 4. ue lião
est}1 em uso pedir- e o con;;entimento Jas mãis, como se póde ver na
lei de 22 ue :elembrll de 182', art, 2°, ~ 4", c re'''ulallltlnto ele 15 de mal'co de 1 12, al't. 5", R 5", pOI' i:; to que as ditas lei' só fllllão elo con eUtimento do pai ou tutor,
(739) A.. provi ões das lieenças eoncediJas pelos prelades tlio-
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conh'ahentes que se nao mostrarem habilitados na conformidade da.s leis. (741 a 746 g)

•

cesanos, para casamento::; devem, er de conformidaJie com o decreto
de 3 de novembro de 1827,
(A.vi. o de 25 de junho de 18~8.-Coll. _õab.
(7-10) O eonj uge eatholieo di voreiado. li ue hou \'lll' !TI lldlluo lle
l'eligiiio, páde, egundo os ritos acatholieos, contl'ahir nova nupcias
que sejão eivilmenl.e validas?
•
:'leste ~aso, o casamento aeatl,olieo'llóde !oel' considerado corno
cl'Ímc de pol:-o-amia ?
O pastor aeatholico, que inl,el'vir em tal easamento, eommette
algum crime?
.
.
(Vide a 1'6vista-o Direito-n. 7, ue 1813, pag.297.)
OHJ .\lém das kis citadas, quanto ás licença. nos menore. para
se ca ar, eomo da 1l0ta-'738-eonsnltae mais a ord. iiI'. l°, t,it. ~;
aviso n. 332, de 13 de nOVell11.JI'o, O ele 23 de uezcmbro ele 1858, que
não eneontro na collecçtio, o de n. :n'~, de 20 de outubro de Il59, e circular n. 228, de 20 de julho de 1801, quanclo Jeclarão 61' illlli, \)l"J.H;:lvel a licença do juiz de ol'[)hüo, para llm tal fim; e iôcorrcrn na. penlls
d""te artigo os eccle ia. tie 1!O, lj ne lHo oh~eryarell1 tal formalidade.
(Jota'H6r.)
.
.(742J As cli~posiçóes do coucilio de TI'ento, na secc:\o 2·~ Crlp. 1",
de 7'ej'Ol'lllaliollii e da. constituição da Bahia, no li\'. l°, tit. (j ,R 2!11. fi,
cãO em effecti va ou:-er\"llllClà em todos o bi. pado, e 1'1' gUt!zia,.. do
lll'az-il, 1.1rocedenrlo o 1.1:1l'ocho. I'espeeti \'OS em receber à face da igl'cja os noivos, quando lhes requêre.relU, sendo do rue, mo bispado, e no
menos Ulll delles. eu parllclIiano. e não havendo entre olIl)S impedi'mento', dcpoi. de feitas as denunciações callonieas, sem para i., o 01'
necessaria licençfl do. bispos ou de ell delegados. pmticando opaI'Ocho as diligencia, precisas, rccom,mendadas no . 26H c !or.~niTlt(' ..
da mesma. constituiçi"to, o que fnd gratuilarnelltr.
. (Lei rio 13 de novembro rlp 1827.J
. A ul~ima dispo.. ição de ta lei nriO prh';t aOR p:l.l'oclIO, (los CIOO·
11lffi'CO to da
den unciaçiJe. e certidões, q ne até Íl dat.u della. co tnmayi'io receber.
(Lei ue 28 de j'nlho de 18'.1 .)
(743) O av1so de 1 67. cita.do á nota '741, c1eela.m : que a pala 1':\ecelesiastico, segundo a, ua. oJ'igem, comprehencle os qlre se destinão
ao seryiço de CJualquer igreja, e, sendo a... im,l1flo e,::tá i~ento de cl'iminalidade tanto o mini tI'O pl'Ote. tante como o acercloto cntholi'o
qqe receber em matrimonio contral1entes que se não moAmrem lIabilitados na corlforll1iuade <la. lei.
E, segundo e~tas, o catllolico não pó·lo ca. ar perante o mini. Iro
protestanto.
(i·~4) ~[nis explicito d( (PUJ o a\"Í:,ô olltcrior (. o rle Ifl:i!), rit:lo\o
lÍ. nota ,,11. é O de n. 8 ,de 2a d 111a1'(;O dt! 1 08, rllwndo diz: rlnc d \'1)
. Cl' punido com as pená. dc!Ote urtigo o parocho que receber CI1\ casomen to orphãos de. qualq uer especie, sem lieença do juiz, e '0 ele
C~rn.

~
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5 de a~osto do mesmo nnno, n. 280, que declarou seI;. caso çle responfiabilidade, cabendo procedimentuofficial, quando o sacerdote infringe o preceito da ol'd. liv. l°, tit. 88, caflando o mcnol' sem consenvmenta do juiz.
.
Diz o Dr. Baptista P.oreira, om uma not.a a est.e artigo: que di·
vorsa é a jurispr"udencia dos trib"unaês., e concordant.e com a da sec~ão do conselho dc estnJ.o, sobrc O caso de dever-se consiacrar crinlC
particular o de que trata este artigo.
Sendo submettido ao julgamento do jury, como incurso neste artigo, '0 vigario tal, .e . §ondemnad'o, appelloll para a relaçiio. e esta
nnnnllou o processo perante o jury e'() mandou a novo, porq ne, com]letindo ao jury as decisõe;:'das ::j,uestões de facto, niio se dcvia pro. pôr o quesito-se os contrahentes es.tavão ou n(iO habilitados na fórma das lei ;mas sim-se algum ou ambos o;; con.trahentes erão meqore8, e se o réo os recebeu, tendo-lhe sido apresentado consentimento
do tutor ou pai de cada um deHes, Oll suprimento deste pela autoridade competente.
.
Esta appellação foi julgada em 26 de junho de 1859, tendo sido
o processo instaurado por queixa particular..
•
Se o supposto crime fôsse dc responsabilidade, nunca poderia
seI' julgado pelojur,)':
. (Vide a revista abaixo, n. 2,165.)
(745) Declara o aviso do imperio n, 363, de 9 de ago to de 1869,
que: incorre na pena de'ste artigo o .ecclesiastico flUO récebcr contrahen-tes não habilitados, e tratando·se mesmo de individuos quo
professão religião ditrerente da do estado, e a capacidade e mai~ requisitos para que o matrimonio produza 'etreitos civis regem-se' pelo
decreto n. 1,144, do 11 de setembro de ]861..
.
('146) O avo n: 470, de 16 de oqtubro de 1869, ainda de~lara: que
as disposições dos avisos de 18 de julho de 1846. o ]3 de novembro
de 1858, prohibiml"o aps orphãos ·casar·se sem licença. comprehendem todos e não sómeute os mencionados na ord liv. ).0, tit. 88, ~ 19:
pois as rt!ferid~s di. posi,ções são exte{)~ivas a todo os orphão.. e até
mesmo aos I~dlgentes, mcolTendo por 1.. to nas penas deste artigo os
paroclJOs, que os casarem sem licenCfa do re pectivo juiz; compe-.
t~ndo, p~réO?, '!-O f.0der judiciaria conhecor do acto, para n. applica.
çao da leI CrlllJllla .
.
(Vide art. 56 do decreto de 17 de abril de 1868, n 3,069.)
A revista do supremo tribunal n. 2,165, de 15 de julho de 1874.
preceitúa: que ecclesiastico que recebe em matri lllol1io a contrahentes menoJ'es, sem prévia licença do juiz de orphãos, commette crime.
E que o crime deste artigo não é o de respon abilidade e sjm particular, e o seu julgamento pertence.ao jur'y, e attenta a natul'eza da
respectiva pena,.não cabe o procedimento ex-oflieio.
.
(Revi ta o Di1'ei/{)J ae agosto de 1874, pago 733.)
.
.A rp,laxão da cOrte, em acordüo n..~,~16, ~e.3 de março de 18J.!, já
l1avla contirmado uma' ,'Bntença no gruo mInlmo deste arti"'O imposta ao parocho que celeb'rarà o casamento de ullla menoros~m.o
cQnsentimento do juiz de orphãos.
.
(Diario Oflieial de 4 de março.)
'(746 a) A relação da côrte, em acordão n, 3,668, de 19 de dezembro
de 1871, diz: que não ha lei que imponha ao ecclesiastico a 'Obriga-

-lUl.
çãO de exigir licença do jUiz de orphãos para o casamento de menor
orphão.
• E quando se dê a falla da licençR, só importa a pena da ord. liv.
1°, tit. 88, § l ú . ·
. '
(Combinae e. te acordão com a revista acima, e outra notas a este
artigo, e a conclusão serl,t que ésta deci. ão ·não está de confo.rmidad
com o espirito dalei.)
(74.61» Estab'elece o acol'diio da relaçãÇl d<.> Rio d~ 19 âe dezembTo
de 1811, q ue o crimL) definido neste artigo é particular, e ':) ecc1esillstico que recebe em matrimonio a orphãos, sem ptévia licença do ref;pectivo ~uiz, não commette crime.
,
(Vide o DIreito, 5° vo1. 1 pago 2~1.).
.
. (146 c) 2" ellição.- O a"- circo de 10 de janeiro de 1711 havia prohibido que .os parocho.· publica!5sem os .proclamas cios filhos família,
sem consentimento cfo paL, mas o dec. de 15 de maio de 1'178 revo'gou e te a vi o.
.
Hebouçl1s. porém (Ouservações á con~. das leiR civi ). diz: este
decr.eto de 1778 nmla tem de prejudicial á lei de 29 de novemuro de
1175, e nem a'o art. Ui do codigo cdmina).
.
E diz o sabio autor da Consol. que nunca se collig-io de suas palavras querpr enfraqlrecer a sancçiio do mesmo 3rt. 2"47, e ao contrario
clle cohibe o 31'bitrJo dos parochos - pos/eriom c/erogallt priori. "
?\ão é·~la com{:etencia do juizo eccJesiastico conJle.t' r da. vantagens-ou ue \'untagen:; dos casamentos dos menOre~. (Ord.liv. 1°, tit.
!:l8, §~ JU c 27, ad'50 II. 'lO, de 18 dejuJho de J846.)
- '
DecJaraoavi.so de 13 de ,novembro de 1858, n. 332, que os paroc1)os podel1l receber em matrimonio orphãos menOI'dS, sem licenca do
competente juizo.
•
O de n. 3J2, de 20-de outubro de 1859, .declara: o casamento de
ullla menor, filha. de pai iucoguito, com mãi viVA, não pócle ser effec.tlla.do em licença do juiz. em vista da ord, Jiv. l°, tit. 88, §§ 19 e 27,
H\'i!'o n. '10. do julho de 18'lü.
•
O de n.116, de 9 de março de 1860, diz: os filllOs menol es que ob.
tem I icença de seus pai. p::..ra se ca'1arem, não preci. ão do consentimento do juiz de orphãos.
.
. O de 11. ',de Z:l de março de lb68, já citado, accre centa: quanto
:lO ca 'amento de orphão filho de pais illCOgbito., nlio ba duvida, em
face lia. ord. li v. l°, til. 88,~, lI) e 27, e a \'i,-o de 18 de julho de 1846 e
20 do outubro de 1859.
,
O de n. 281), ele 5 de ago to de·I80" coufirma a doutrina do an- •
teccdellte.
O DI', Jeron}lIlo VilelJa, em carta a D. H.omualdo demonstl'oll
juridicam.el1te, '~ue o p:\rocho.' C tão 'ujeito_ a ser proce_ ados pela
<tu tül'idade tem poral.
Os escravo,; não podcw cusàr fllll o COD. ltutimouto ue seus .·tmllO·
res, como do art. 6:3, n. 6, uo rego. n. 3,G04, de 25 de abril de 1874.
.
Este mesmo decreto"de 1 1.J., ao ãrt. 63, n. ,diz: o a seu to de caSUll,el1tO deve'râ conter nl,:ce sarialllente, no caso de menoridade de um
.ou dJ ambos os conjugo... uecJaração .0 coo entimento dos superiores legitimos, que os podem dat:o
O me 100 decreto, ao art. Gi, diz: tia l'.YlJotheEe de menoridRde de
11m ou de amuos os ccnjuges, o as ento fará menção do conscntimen~o do,; pais,. tntores ou cura~ores, e da natureza do docume{lto que o
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prove, e uem assim do alvará ele llcença. do juiz de 'orphMs, nos caso,'
em que é preciso. O consentimento, pOl'ém,.(~..cripto, dos pa.i~, tutore
ou curadores, não é necessario, estando elle presentes e as ignanelq
' .
O flssento.
O mesmo decreLo, ao art. li3, o. 12, diz: o assen Lo do ca amellto
deverá cQntcr uecessariam'lmtc os nomes, idade, proli são e domicilio'
ou rcsidencia actual de duas testemunhas que as i 'tirão ao casamento
e que devem assignar o assento.
(746 d] 2" edição.- O pnroclJo que reCebe em matrimonio cootrahentes que não mostrào-se de\'idamenle habilitado., ·incolTe em
respoosabilidade-a~.da reI do Rio, n. 819, de IG,dc julho Je 1~7!i. IH..
rei/o, 19 vpJ., pago 71'i.
,
No entanto, o ac. da reI. de Ouro-Preto tle 18 de julho de IS7V,
diz: o crime deste art. 241 é por sua natureza particular e fóra da
alçada da ju. tica publica.,
.
- ' . , .
Os crimes de responsabilidade do. empregados publicos, não privile:r~l1.dos, ..ão só osdefioido e explicatlo. no a\'. ele 27 de agosto"
de 1t:!57.
'
E o nrt. 247, citado, devc ser entendido de nccor lo' com a ord. li,'.
1", tit. 88, .~ ]9.
\. doutrina do ac. da l'e1. da eorte é por cel'L a rlUO mais 150
coaelüua COI.O O· pl'Íncipios e t·,tuic1o" na no. !:ia legi ']3l;ião e apoiada.
na móI' parte das decio tiC3 emalladns neste re peitó do trib.nnaes SIlperiores. (Sustentando a doutrina do acol'dão; vide o 20 \'0J. do
Direito, p:~g, 594.)
•
(1-16 e) 2' f:cliçiio.- O parocho é empregado puurico, e ca 'ando
orplJãosmenore.. ,semlicençadojuiz, incorre no crimedo·urt. 24'7.
E. se crime é de responsabilidade. (Acordão ela rola~üo d') CÓ1't·(')
de ·1 de abo-to de ]876.)
(7-i6 f) 2" edição.- A lei de 2\J 1.Ie 1l0v~Ulbro de 17;5 cOlltemplull
lauibuul llS mãi,;, em accoruo com a ord. li v. '1°, ti t. 88, ~~ 1",2° e ao, porém nossas lei ultimas, de 22 de setembr,; de 1 28, nrt. 2°, .' 4 0 , e reO'.
de 15 do março de 1842, art. 5°, § 5°, e art. ]5, § 2", só dnsignão O pai ou
tutor, e diz o autor da ConsoJ. aa~ leis civis qne entende e. tal' ::;em
vigor a ord. quanto ao consentimento da mãi. e é o ta a intelligencia
seguida no 1'01'0.
. . Diz Rebouça;:;, refutanelo esta opiniãO, que é ella aYes-a, am geral.
á logica e hermeneutica e em especiA,1 indnz oifensa ele mui "Tfl\'C'
interesse da moral das fami]ias e da ordem civil, ao qUlj, ref'pooele
aquelle autor, que não convence, e ahi temo. a praxe elo fÔro. que é
boa. mesmo p',rque sob o dominio ~da legishlção antel'ior á lei. til! 22 de
setembro de 1828, e reg. n. ]4:'3, ele 1;) de março ele I8~2, entendl.ase que
o veto do maritlo preponderava sobr0 o dissenço ela mulher. Lobão,
Ac. f'umm., §~ 615 e 619, que dií'. prevalecer o '"ltO do m:lI'illo, moiS!UO
endo necess'nio que se declare qllc o pai consentia, apezar da repugnanoia da mãi.
•
(7-!(i g) 2" edição.- l!;' nullo o proc8ii;;o de re.~p()n~;lbiJi{\adeinstr ul'tlJO "outra o parocho ljue, ~elll licença do jl1iz l'e.pectivo, celebrou o
ca';:l.uwuto ue U:lla orphi1. porr]uanto' não est:~ este crime incluido
outre mi Je re~poosauiliJade,
(Acordiío da relação de Ouro-Pl'etu de 12 de fevereiro de 1~S.1.)
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Pena. - de pl'itiàO por dois mezes a um. anuo, e de multa cOl'l'esponuente á mctadA do ·tempo. (747)
\.rt. 248. Contrabü matrimonio clando -tiúo. (74 a 75])
Penas-de pritião por dois mezes. a tll~ anno. (752)
y

CH7} Autor"

.
Maxilllo -1 ôlllno de prLão ,imp]es, e multa correspond 'l1te :i
metade rio tempo.
Méd ia ....- 7 illczes de pri 'ão ::;i mplc;:;, e multa, etc.
Minimo - 2 mezcs de prisão .. illlples, c Illult.a, etc.
.
(74' Os casamentos clandestino. crão pcrmittidos antc::. Jo concilio de T r e n t o . .
.
Na accepcão juridica, ch;lmão-~e- a im afluelll\!< que se (:Qntl'ahelll na au. elicia do. acel'dote e ele duas estelllll n ha!:.
A. lei d~ 13 de no"erubro dc 1651, que punia com rrgorO::íO ca:stigo
aos contl'alleptes o aos qne con'corrião pnl'a um lal ca. amento, e!'tá
derog':ldn pot este artigo-Con t. do al'ctbi.pado do. nahia, liv. l°,
tit. 67, n. 285, imped. 14. •
.
(7
A .. egunrla parte do l!rt. 56 do decreto n. ,069, de 11 rle abril
do 1 63, diz: que' a falla de banhos 011 d"'nllnclaçõe. não unnullaráo
CR amentoda
pe .oas, qlH'profe são religião ditrercnte da·elo etado ; ma" fa1'á mconer o 1'espectivo pa~tor ou ministro nas pênas
de. te artigo.
.
(7;)0) A justiça criminal não pé le conhecer do ca o destc artigo'
nnte.. de ser O facto declarado "pelo juiz com petente, q II e é o <"cele ia tico.
O art. !:tn do der. n. ::l,060, citado á nota anterior, pret:eitua: que
compdc a•. juiz dJ direito do domIcilio conjugal, ou do domicilio do
conjuge deroalH!ad"I, cúnherer da n\lllidude do cn;;amentos entre
TlllciollllCS e e trangeiros e de qnalrluer que tão relati\'a a esses cuamentos.
O f1rt. 10 diz: que a nullidHle Feni . empre llisputaJ-a por acção
ordinuria, ouvido um curador nomeaclo e jurllLUelltado pelo juiz, paru
. defender um tal cfl~arnen: o.
O llrt. 12 e. tabelece . erem appellaveis pll1'll a relação do di tricto
a sentença. a re peito. devendo (J juiz re el er a appellaçã<> com
cl:l'dto H. [1en' ivo, e appellnl' ex-nflicio, seml're que allnullar o casamento.
Na ~gllnda iOhtancia . el'á ta 111 b ..' 111 Jlolne:uio e jllnunentndo Hill
cl1l'lldOl' panl defender o casamento, e" p(ldel1l a. parte interpôr o recuro o de revi tn. ( ata 4.20 do meu codigo do proc.)
(751) Será conveniente consultar ri respeito do registro civil dos
casamentos, o dccreto n. 5,60-4. rie 25 rle abril de 1874, art". 62 a 66
e outros.
(Oombiuue c. te artigo com algull1us das nota8 do artigo anterior.)
(752) Autor:
Maximo -1 anuo dc p+'i ão "illlplcli1.
Médio -7 mezes ue prisão simples.
Minimo - 2 mezes eTe pJ'i ão simple..

mi
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Art. 249, Contl'alil' matl'imonio scgunda on mUlS
zes sem ter dissolvido o' pl'imell'o. (754)

YC-

(753) Os crimJnali ta fraDceze~ su tcntão que o elemento e, eneiaI do crime de polygamfa é a fraude, q ue o Ligamo ou polvgamo faz,
para usurpar sobre o conjuge illuclido c ua família os u i'i-ei to. que
cmanão do legitimo matrimunio.
(i53~'l) 2· cdiçiío.- Ó direito romano não admit.tia a pol'ygamill :
,Semi11em qui sub dÜ'iolle si 1'0l7lalli nomini, ,.lei 2 cod., De 'Í'Ilcest. el inulil.
1tUp~, binns llXOl'eS habel'e posse,

vulgo palel. qtlum e/iam 'i1', ediclo pl'lPlOl'is
ll!tjlts mvrli 'viri úlfamia nolali sint.
'
•.

. A mesma lei- rOUluna prohibia a polJ'gamia e o incesto afsemelIrando um ao outro desses crime, appllcandQ-se·llle AS peul" da n ulli~ade e Uns cOD\'e1H;oe.. matl'imoniaes. (Inst" § 12). a privação. dA. magIstratura. para os que erão as.. im in\'e-tidos; e O azol'1'ugue pam os
individuo.. considerados vis. ctc.
'
O a.rt. 1...l7 do codigo civil fl'anccz trata da especic e a. sim O 310
do cod iciO penal.
'
o.contracto do eg.u11do cnsamento lIúojJóde l'OI'In<U' vlllidacle, por
isto qu.'. fulminado de 11nlli'dacle ab oJuta e porpetua, pórle. er ntncado não só pelos espo,os. como pulu miní teria publico.
.
DenHie apresentar c:n juizo a lirovaJega,] do laço soure O qual :'i~
funda a aeçiio; pOl'que <1. exl. toneia do laço anterior é condiçilo Rinc
qua non du lluliicladJ uo ca amE;nto at:lcado,
'IIJa imple alleg-ação não basLa para aniquiHar o mai san lu
do. C011 traeLos,
.
S O primeiro casamento, 1 orr'!ll1, ró.., II uulio. o ..eguudo denlrill
ser mAntido? (Demolouebe. lom, 3". u , ;3:10 e 3:-12.)
\. hUlbauidaue jl:l . ou \'01' ~;m estado de hélairi me, como chama
l:lacllufell, em que '1$ ullLillere vivião em commu1I1 com O hOlUl'Il.,
til'Rndo o mesdlO autor, em sou livro - Dire;to da. mili. uumero. oexemplos da. autigui lade, COIllO IIeroc\oto, ·trauão. Diodoro, Xenofonte, Apolonio de B,ltodes e ()ut.ro~.
•
Longo de er oca amellto umll iJ Htiluil,ião fUlltl,lLUCl tal c prime<il::l. não é "cnfio um coo turne reinti\ amente recente, seg'nnd(~ e cl'i·
ptore nota\'e!s dos ultimos tempo!", sendo certo qne ~ll-e não é pOl'
isto menos respeitave!. pai'a concordar COI1l UIII de. ell\'oIdmento . \1l'crior n:l ordtlll1 intelleet,ua\ e i110r'11., coo tituinc10 um dos caracter!)::; principan.. da.s ci\'ilisn~iõc" as mais avançada., .
Long'': de ···r enfraquecido el'l seu principio e em sua. au-ioridade
por suu appariçflo ta.rdill Il'is »(lciedaties humana:, O ca.. arncnto llSullle. ao eoutnlrio, uma ['orç,t c digniJude novas, ]lUl' i -to que se manifesta COIl}O ul1Ia conqui::;t'l ,(Jure a I;arb q ria e" .•elvujal'ia Ilntiva;;,
como um jJnsso.gigaritesco, que mais a,iuJa afa, ta a, hUIJ1;llliclade d",
t\llimlllidado, com a qlwl olià olltl"ora se COllfllndia, .
u:' pai' j, to qu'e a lei pune o casallluuto st"b'und • quando lJxiste um
d6slJOujuges.
A lei, diz De Molóne., cao em UUla injusto. scveridade, tluando

•
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pune eom igUllll'igol' todos o ca. os' de bigamia, cujo crime é de uma
natureza parti nlar quanto áf' Sll;\R cau as e f'eus effeitoi'. EUa pócle. er
l1etcl'mina la por uma baixa ubiçn. mnf' póde sueceuer' tambem que
uma paixão viQlenta, estranha.a. qualqner . entimento de interesse,
seja a callsa.
!\Ias Haus não compa.rtilba, e com todo o cl'iterio. rlc uma tal opinião, -porque o bigamo merece a pllni~ão, qunlquer que seja a cnu a e
q uaesq uer.fI ue sejão Of' efi'eitos produzido.
A inj uria de um. egundo casamel)tu. contractado an te da dissolll<::ão do primeiro. dizia o legislador elo corpo l~gislativo francez, não. e
concentra Ómente.no recillto dome. tico: é um crime social, um perj urio t\ ordem esta belecjda nas famIlin ,onde ignnes uniões, sflgundo
a. leis qne no:; regem, -acarretarião á p.~rturbação, a desordem e
confu.àO.
Dizem Chaveau et Relie-A bigamia nãô é ·ómelit.e uma offensa ri.
lei, q ne se infringe, é tam bem uma offensa á moral, po-rqunnto importa
Dece ariamen te o abandono do 1JTi meiro e. pos e a viohção da fé j uraiia. a di soluciio da f'amllia e O adulterio. o cl'Íme de fal~itlcacão e a
frande e~ercidn a respeito do segundo cspo._o.
•
De !\Iolénes propÕf!, como em matcria de adllltel·jo,.de não autorisar u perseguição, .enão a uma das partes lesada, mas Haus julga
• a Pl'oposição inadmi. _ i v e l . ·
.
om ef1:'eito, de~de qne O e poso otlendi.do con eJtte em perdoar
O ultraje, a ociedade Ílão tem mais'o intere se de pnDÍ'r o f:lcto do
adultel io. e' faltaria. mesmo ao seu fim, que con i te em manter indi.,oluveis os laço, do ca amento. autori ando per!'eguiçães CX-Qfllcío e
entregnnllo á publi.cillade facto que a. parte lo. ada desBja cobl'il' C')1J1
o véo do e quecimentfJ.
.
~las O crime de bigami.a ataca fi. me ma sociedade, p.orque esl a
tem por ba~e a fa.milia que repou a sobre a unidadc do casamento;
é um crime social.
Se a reconciliação. que intervem entre o culpado e a mulher que
abandonara. se o perdúo que lhe dá aquella que a ~ociara á ~ma sorte.
por um abu o de confiança. úo motivo para ces ár uma. 'per eguicão; fi. generosidade das parte- ofl'ondidn , pôde cobrir o crime de
falsidade q ne encerrll. o factô da biciamia. ?
•
Trata,se de segi.lndo ca amento: e a, ociedade tem intere. se na'
manutenção do pril]llJiro, a lei deve anl)ullar o outro.
. Diz 'Pirmer, em sem relatoriO ao senado belgn.. a proposito do art.
391 do cod. penal: Ne ta materia não11a tentatíva punivel. e'não no
ca o em que o seO'undo ca amento completo hou,er sido a.nnullado
por uma causa estranha a um do. contl'a tante_o..
'
FÓI'a. de um casamonto. a. .-iro completo (O 2°), é nece.. ario excluir
toda II idéa de uma tal tentativa.
O começo de execução de que faUa o.codigo francez, art. 2° (di:
zia Benech. profe 01' na facuJdad!;. de Toulouse), pre uppõe um facto
complexo. um llCtO s'u ceptivel rle e uecompôl' em muil.as partes, uma
execução cuja grada9úo 'pôde faltar, cujo complemento participa da
natureza do seus pl'lmeJro. elementos; mas o casamento resIste a
todas essas idéas, consi tinc10 inteiro em um facto lmple, indivisivel: se é além ou aquem; por isto que. não se'começa a ser casado
por uma parte, ficando por casar por outra pat'te.
Ra, ou liberdade ab oluta, Olt enO'ajam'ento perfeito e definitivo.

·
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Penas - de-prisão com tl'abalho por um a seis annos, e .
de multa cOl'l'espondcnte á metade do ~elüpo. (755)
Ser:çe"io 11 I
;\.DüL'l'ERIO ('I5fl)

Art. 250. A mul1~el' casada .que commetter' adull 1'10
Os te·rmos do no so codigo são peremptoriQ', bastando que fi.
prova: exista ele que se contl'nhio matrimonio 11l11a seg"Lmdã'e l11niR
"ezes, existindo o primeiro, e o crime li iuafian .:lycL
Na Ing1füe1'l'a, a polygamia, como o adulteJ'io. em dn. jul'i.-Jic<;üo
dos tl'ibunaes ecclc_iastIcos .. antes de Jacques I, e ujeitos ~Ólllente
:'Is penas canonicas.
.
Um e. tatüto do seculo XIII (12'16), f,tlla, é v.!rc1arle, d,t bigamia.
mas é da successi va. tendo parti ID dar forca de lei ao eanon de Gregorio IX, que tirava o privilcgio de cleres·lo. a quem se casas:e em
e ~ulldas nupcias.
.
Sabe-se que a igreja vê com Illáo olhos as segunelas nupcias, I:;
com ·mais for~e razão as térceiras, e as que se .. er'uem. Posto que S.'
Paulo deall.pprove tão pouco eS,sa polygamia successi va q ne parecu
mesmo preferil a para os VillVOS abaix.o de 60 anno>', elle não te telDunha men0s UIBa marcada predilecção pai'a o celibato que, cm
princi[Jio. prefcre ao casamento g'l:ral.
'
Wselu dU'1ill:l sob o impcria dessas idéas e do arnn.lgama perigo. o
da. moral e do direito. da lJi~)lia e do codigo, D.mnlgamll nüo meno. racil, porém. maIS facj]·uÇl. puizes prolest:1.l'Jtes elo que nos clttholico.,
que a lei in~loza, no tempo cle .Torge IV, editou éontm a polj'gall1ia a
tmnsportaçao por 7 nllDOS, como IDaximo. ou prisão dc 2 llUUOS,
como minimo.
.
('1511 Protestante, cujo casamen to não é. declarado di. sol vida tl0l'
sentença, incol'I"enas penasde po'ygamia se contrnhe segunuo matrimonio.
•
(Vide pareceres na revista O Direito, de 15 de agosto de 1873,
pago 113.)
(Consultaê as notas 7-10, 7-16 e 7,5'1.)
(755) Autor:
Maximo -- 6 annos de prisão com trabalho, e multa correspondent.e ú' metade do tempo.
Médio - 3 a~1UOS e 6 mezes de pri 'ão com tl'aballto, e a mesma
multa.
.
Minimo -1 an.no de prisão com trabalho, e a mesmn. roultn.
No caso uo ad. ,19:
•
~ülxilho - '1 unnos de pl'i iío simples, e a mesma multa ..
Médio - 0.1 aTInas de prisão simples,' e a m13. ma 11) ulta.
~Iinil}10 -1 anno e 2 mezes de prisllo simple.·, e a mesma.multa.
(75G) Para pl'oval' o adultel'io não é pl'eci'o prova rigol'Jsa, bristllndo afama publica, e ver-se ú barregão em Casa da amasia.
Ol'd. liv. 5°, tit. 28, § 6°, e tit. 30, Pl'.

•
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sel'á puq.ida com a pena de prisão com trabalho por um a
tl'ez annos. (757, 758, 758 a)
(157) A pessoa casada segundo O rito catholico, que estando
vivo o outro conjllge, cont,rae novo mat,rimonio. segnnd) alguns dos
rito acatllQlicos. o o ·onSUm!1lã. não so póde 1i\'ral' <la. pena. do
:)chdterio (AI·t;; 250 c 251 uo codigo criminal) ; porquanto, sllb_i. tiBuo sempre civilmente o primeil'o vinculo matrimonial, sllb8isteu\
tambern cJvilmente os devere ua lUutua fiJelidade, ainda que a lei
re1igio a ob ll'q ual foi co.ntrllhido os tenha declarado abolidos. e.
por conseguinte. subsiste a sancçãópenal, que a lei dQ estado ligou
,i. infraccão
de tlles deveres.
.
(758) Autor:
~aximo - 3 annos de '(lrisão com trabalLo.
i\lédio - 2 annos de pn ão com trabalho.
Mínimo - 1 anno de pri ão com trabalho.
'o ca'iO dü :lrt. 49 :
Maximo - 3 annos e ô mezes uo pri. lio imrJlel:'.
Médio - 2anno e -~ mczes de prisão simples.
1\lioil110 - 1 Illlno c 2 mez s de prisão simples.
(138 a) 2- edição.- A et,)'illoJogia da palana adlllterio. d,) lati.n
adulicriwJl. não é certa. Se"ulldo os interpretes da h.:i J·eiigi0511. a pala vra \"l;\m. quod aZiquis accedat ad alieram. seguutlo '. I'homaz. q ll~stão
154; e . e~llndo diverso criminalistas. é : ad aliel'illS /hol'lun acccssiu.
sentlo neces. ario. para a·sua pnnição, a profanação do leito cOlljllgal:
aZ,elli /1tol'i ·villlt.Llio. diz Farinacius.. Seg-undo a eldinição de Curpzoriro
é elle: cst (/cceSSlIs rei tl'ansi/II' in aitCl'ilLS tltunl/lI; c !'c;rllnC!o Zanlit.:

.

qnanc/o cs~ coillls 'luo altcri!Ls rio/a/III' /hol'us.
.~. .
Este cri me é grll.\·e. porq u é um Ilttentado á l1l tidaUll do

.
rll3a-

mento e ;IS leis ela familia, depl'õl\'lllldo os COstlllJlC'J e produzindo
I'e ultados deploril\'eis.
I o E~~.·pto () homem adultero em punido de morte, e corl.:\\"\·80
o nariz;L Illulhêr. EuLre os judlJUS erâu apedrejauos.
Em Roma. o poLier elo marido sobre a mulher. enllo absoluto.
esse erime pertencia ao trib'lUul dornestice. 'e o marido sorpren-.
dia a mulher em auulterio, pouia apunhalaI li ; mas eHa nada podia
fazer no rnariuo no 1116'>1110 ca o. AUg'u"to fez do adulterio um crime
publioo pela lei luZia· de ar/lIltel'iis, da tlnal o juriscontilllto Paulo nos
COllsen'OU frag-men tos.
As mulh~I'Js romanas oão tinbão a accão de I\,lulterio cont1'll. os
"ns maridos, 6 não era permitliJa ao:! mâritlos contl'a' RS mulherl:s,
scnão depois da di ~olução do·casamento.
Con tllotillO reforlllou es es usos e a~g:a"o_ú li pena de adult~rio,
ordnnãndo a morte dos cul pado, sem dlstlllcçao de sexo: SacnlelJos
on/cm Iwplia.r1L111 gladiu pUlliri opor/elo (L. 30, cod. h. t.)
Sem \,(1ntade culpO'a não 11a adultel'io: 'inc doZe" adulterium llon
COlllll1itlilul'; pois a \'ioleneia soffrida, o erro COffilllCttil1o. com prova
evidente. seriflQ lactos ju. tilicnti,-o . Ko entanto. a falia de tliscernimento não póde ser invocada 'pela mulher casada, embora menor de

C. CaIM.
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A mesma pena se imporá neste caso ao adultero. (758 1J )
Al't. 251. O homem casauo que tiver concubina, teúda
c mantcúda, será punido com as penas do artigo antecedente ..
AI·t. 252. ~ accusação deste crime não. el'ú permittida
a pessoa que não seja marido ou mullH'I', c ste,' mesmo.~
não terão dÍl'eito de accusal' se eDl algum tempo tiverem
consentido no aduHerio. (759, 759 a)
1'1 annos ; visto como existe a pl'esum pção legal de tI ue q ualq uer m ulher conhece o,' seus de\'eres. conjugaes, bem como a lei do pudor.
Bedel, n. 53.
A má conducta do marirlo nunca SCl'li. um facto justificativo por
parte da mulher, seguhdo os antigos autores, como FournrI. .lousse
e outros; e a separação voluntaria do..esposo. e a judiciaria não
pódejustificar esse crime j'elativamente á JJ1ulher; lUas ha quem utente que - é e encia! ao matrimonio, além do vincu!o, a unidade da carne e a fldelidadn do Jeito; sp-ndo da subo tancia eles. e crime a ql16bra da fidl;lliclaue, a desunião elll. éllrne e n mancha do thol'o,
segundo um estudo no Direilo, e l'efaxlIdas as pl'i ões tempora.cs d
casamento pelo ndultf.lrio da mulher, por exemplo. 11;'0 é o lJIarido
obl'igado a guarda.r a fidelidade li lU u l!ler; enelo certo que, a com7ltlt?lio conjltgat·is. Rendo desfeita. a sepa.ração qltO u.d tllorwnel cohubitatiollel1l,
liberta o marido da fé conjugal, ao pas O que não fac'ulbt á Illulher
de continuar no coito clamnado em que peceou e delinquio. (Sanche:l
e Ferrat'i<:.)
, E assim o coito po terior ao divorcio cio marido innocento com
mulher desimpedilJa não é damnado, pel'll1lttinclo a lei natl1l'al e a
eq uirlnde cll.lJonica - ob evitandwn !Jl'aviol'ell~ pecc<.llwn sodomicil, mano
slwrbalionis et bestial i IUXl/Il' ia:.
.
(758 b) 2° edição.- A. lei romana permitlia a per eguição, como
complices da mulher, aos que favor.ecião o seu adulterio e mp.sm aos
q'ue recebião dinheiro para não rtlvelar ao mariclo; e a.antiO'ajuri. prll• dencia franceza., segllndo·.lollsse, considerava cOI~plices tambem aos
que fa.vorecião a entrevistas cri mino as e prestavão para ellas a sua
casa.
Porém, á. vista ela lettrlt do novo codigo. O complice é tão sÓlllente o q uc çommette o ad u1terio, e nunca o que o fa voreee.
(759) Vide arts. 72 a '73 do .cod. do proc. erim.
. '
(759'a) 2" ediçáo.-'O .antigo direito tinha admittido a regra,
attestada por Loysel, de que: se não póde accusar uma Illulher de
adulterio sem a queixa do marido: lIIuríttts genilalis lhol'i sortis est
víndex. porque, se o delicto não é provado pelo maridJ, nüo o ,erá
por ninguem, elle perdôa á.lllulher, a soci<ldado nüo tem interesse de
declaraI-a .cu!pada...
-.
Monseignat dizia:·o adulterio é menos um clelicto contra a sociedade do que contra o esposo ferido no seu amor proprio, na ua
propriedade e no seu amor.
O marido é uma parte privilegiada, e a lei edminal" no artigo

Art. 253. A accusação por adulterio deverá ser intent~
tla coujllnctamente coub':! a mulher e o homeUl com quem
olla tivCl' commeUido o cri mo, e fÔl' vivo, e um não podcrá sei' conclrmnado sem o outro.
.

Secção 1V .
PARTO 'sUPPO TO E OUTll'"

prNGDIEI'TOS

Art. 254, bngir-se a mulher prenhe c'dar o pal'to alheio
por seu, ou, sendo verdadeiramente prenhe, substituir a
sua por outra· criança, furtar alguma criança, occultal-a
ou hocaI, a pOl' outra.
.
Penas - de prisãO pOIL quatl'.o mezc, a dois annos, e de
m uha correspondente á metade do tempo, além da maIS
em que Ülcorl'el'. (760)
acima oe. tabelece com O maior cri teria, acatando a paz domestica,
moralidade da familia, e é por isto CJue, no ca o, Merlin e. Carnot
dilo n elle t.ouas a prerog-ati vas do orgilo da. j ustica publica; e é
a." im que, em França., Ca a~ào de 7 de a"'osto de 1828. sc decidia
que: importa :lO interesse cios hoo cos ume. que um fa.cto que ferc
fi. "antiu'lCle dó ca 'amento não se torne, por uma instrucção porante
os tribullll.OS, Itm e c:ludalo publico, e não adquira, por um julgamento. ulUa c~rteza j uliiciaria; de" ndo o perdão do marido ou a reconciliaçõo com sua mulbel' ser acolhidos como uma. pro":llegaI de que
)1itü c commetteu o adultcrio .
. 'c o marid/)o ele 'i:tc, é claro q.ue abrange o com plice, pCl'q ue este
crime é um uilquclle em que o~ cancclt ado. . fio reciprocamente
compliccs l\lU do outro c a reconcI1iaçfio do marido com a mulher
eqlliville fl prova legal de (1\le o crime nilo e commetteu c, pOl' uma
con. eqllencia neces:arià, não ha culpndo de te crime.
1\0 antigo uireito. j'l n. connÍ\'enela çio marido era admitt;idaeomo
eSCllsa legal ou c.\:cepçilo peremploriu, JOIl. ~e, Merlin e ontro ,
e era privado do direito de dar rIlleix:l, d, utrllla que O no\'o
codigo consagra neste artigo.
'nUO) ~ltOI':
Maximo - 2 llnno de pri ão impIes, e muli.à correspondente á
metade do tempo. além da mais em que,incorrer.
Médio - 1 anno e 2 meze ue l'l'i_fto imples, e multa, idem,
além. etc,
~inilllo - 4 mezes de prisão simplc ,e I11UJt:l, idem. além, etC'.
llavell-llo tentutí\'l\ ou complieidalle :
"Th1:Lxim' - 1 allHO U .J. 1Uezc~ de pl'i~ão siUJple., a me ma multa,
all'm, etl:.
Médio - !) mezes e 10 l1ia. de prisão ~imple , n me ma multa,
além, etc.
iIlinimo - 2 mezes e20 dia: dtl prisão ímpIos, p. me ma multa.,
além, etc.
fi
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Art. 255. Fingir-se o homem marido de uma mulher
contra a vontade desta, para usurpar direitos maritaes,
ou fingir-se a mulhel> casada com um homem para o
mesmo fim.
Penas - de prisão com trabalho por Uill a seis anno " e
multa correspondente á 'metade do tempo. (761)
Com COIll plicidade ua teu tati va :
Maximo - 10 meies e20 dias de prisão simpllls, a mesma multa,
além, etc.
Médio - (j lllozes c 6 dias o 2/3 de prisflo simples, a mosma multa, além, etc.
.
Minimo - 1 lllez e 23 dias e 113 do pri lío simples, a mesma mul- .
ta, além. ete.
.
(Vide o art. 2·; § 2·, 2" parte, de te codigo,. para o minimo da ultima hJpothese.)
(161) Autor:
Maximo - 6 anuas de prisão com trabalho. e multa correspondente li metade do tempo.
Médio - 3 annos e 6 mezes do prisão com trabalho, o a mesma
multR.
Minimu - 1 auno de prisão com trabalho, e a mo ma multa.
No ca o do art. 49 :
Maxi mo - '7 annas de prislio :;;i mples. e a mef'ma. multa.
Médio - 4 annos c 1 mez de pl'Ísfto simples. e a mesma. multa.
Minimo -1 anuo e 2 meze de pri.·üo imple.. e a mesma multa.
Havendo tentativa ou complicidade :
Maximo - 4 anuas de pl'Ístío com trabalho, e a mCSUla multa.
MjÍdio - 2 annos e 4 mezes do p'ri ão com trab:üup, e a mosma
multa.
Minimo - 8 Illezes de prisão oom trabalho, e a mo_ma multa.
Segundo o art. 49 :
.
Maximo'- 4 annos 08 mezes de priSlíO simples. e a mosma multa.
Médio - 2 annos. 8 mezes o 20 dias de prisão simples, e a mesma
multa.
Minimo - ti mezes e 10 di<\s L!e pri lia simples, e a mesma multa.
Com oomplieidade na tentativa:
.
Maximo.- 2 annos e mezes de prisão com t,rabalho, e li, mesma
multa.:
.
Médio - 1 anuo, 6 mezes e 20 dias de prisão com trabalho. e a
mllsma multa.
Minilll0 - 5 lllezes o 10 di,ls de pri. ão caIU trauallJo, e a meslDa
multa.
.
No eH,f;O ,lo a l't. ,10: .
i\laxilil') - 3 anIl. s. 1 mnz I) 10 dia~ d.' pri.~i\(l
inlplc_. e <l
:lI :':i lJ1 fi n 'til:) .
. Mé,l io - 1 anna, \) mez>}::;, 23 dia' e 1(.3 de pri~üa ~iJU llJu <, e a llH1rl'
ma multa.
Minimo - {) m6zea, 6 dias e 2/3 de prisão silllple", 6 a mesma
multa..

'I

Se este fingimento fÔl' de-accordo do homem com a mulher em prcj iz.o de tCl'<oeiro, .além das referidas pcnas,
SOfi'l'Ol'UO mais as em que incon;crem polo mal qnc êansarem.
Art. 256 .. Fingil'-se empregado publico'.
Penas - de pl'isão POl' um mez a um anno, c de multu
conespondente êÍ metade dg tempo. (762)

TITULO III
Dos orill1.es contra

a.

p:l.'oprieclado (763)

CAPIT'GLO I
(764 a 76G)
..
Art. 257, Tirar a conf':a alheia contra a yonlade de seu'
dono,. para si ou para outro. (76 I ~ 769 h)
FURTO

(762) O calculo da pena deste artigo está feito na. nota 626 do
nrt. 201 deste coc1igo.
(7ti3) A. lei n. 1,099, de 18 de etemUI'o dc 1 60. di._põe o seguinte:
A,rt. 1.0 l1'icàe. proltibi las a lotci'ia c rif'Js de qualquer especio
não autorisnda. por I~i, ainda que onrriío anncxa. a qualqucr outra
ulltorisada, sob pena dll pri. ão l-ojmple~ de doi. a ei" lucze . perda de
todos os beu' e valores obrlJ que versarem, ou fõrcm ncces,lHios
para eu cur:,o, e de multa igual á metadc do valor do bilhete
di tribui·jo!:.
O calculo das penas ueste artigo é:
Maximo - G mezes de pri ão ::imple" e o mais COfiO ,o segue no
Illesmo artigo.
.
.Médio - 4 moze de pris50 simplc . e idem.
Minimo - 2 meZd' de pris~lO simples e idem.
~ 1.° Será repu tada loteria O~l rifa a ,'enda dc uens, merca,loria ,
ou objectos de qtHdqller natureza, que se proilletter 011 eifectuur por
meio de sorte: toda e qualquer operação em qile houver proillessa
de premie ou do benelieio uependente dc sorte.
'
~ 2.° Nu penas de~te artigo incorrerão:
1.0 Os autores, empreheudedore , ou agenl,ds .le loterias ou de
rifas.
2.° O" que (li triuuil'em, pas arem ou vendcrem lJilhet·es de loterias ou rifa~.
3.° Os que, por aviso, anuuncios, ou por outro qualquer meio,
promoverem o .eu curo o e extracção.
§ :3." O producto dos bens, valores e multa de que trata o presenle artigo, deduzidu. cinpoenta por cento da ua importaIleia a fa"01' da pessoa ou clOprc"auo que der noticia da infrac(;ào 01) promover 'Ull repre 'são, I;'orú npplirado ás despezas dos estabeleciJUcntos
]Jios q ue o ljovernu dcsignal',
'
§l 4.° Contra os infractores se procederá na fórma determinada
pela1egislaçãO em vigor contra os crimo policiae~.

o

art. 2°, e . eu, oito par;,'l'rfqJho., tratão do mouo por que o governo Jevc conl:eder lotcria , l:e\oJalJdo-se a lei de 6 de j un IIo ue
1!:l31. '
O mg'ul:"nenro p.:tra ~ ·ta Jui di' n. 2,81-1,. de 31 de dezembro de
18lil, r"produz, atéo int. ~" da lei, aquillo que de~tase tran. creveu:
C o !Dai que 'U segne .u re 'peitl' da alltori:-ação Fura loteria., O seu
n umcro, aonde rccolllldo o pro 1ueto della.;, o moeI/) jlor que ';0 a,'
deve requerer, ete.• se eon:ulLarú, no.m 'smo regulamento.
('"mi) São trez ós elementQs rio erime dc furtó, egundo o no" o
codigo: em <;>rimeiro lugal' a til'adn:de COu a alheia-rei no tri (Ilrttl1n
(acel'e ~lon po somus: em egundo 11Iga.r, que eja tirada contra a vontade de seu dono-nuno ridelul' (raudfll'e co qui scilt'111 cl consentilll.!" e
que scja para i 011 para ontr"J)1: em terceiro lugar-is (urli tenelur,
qui fdca rmm a1l10L'el ip-ius, vel ut eam alii dune/.
A fl'aude e a má fé ão ubenr.:ndidüs, sendo de todo os crimes
-COI! ili'wm (Iaudls; porque t'ID inrençflo crimiuo!'a não lia dclicto,
na pIna e do art. 3° de, te eocllg-o, a L. -4.6 el53, /1' de (m'l: ,. ln'/., ~ ] 0;
(le VL von, raJl" a sillJ já se eXpl'IDlÍi : {nrlullL enim sille affecln {urand-i
no?! cOllllllillilur.
b jurisconsulto Paulo -dl'finia O furto: (UI' est qui dolo maio l'cm
alienailt eOIl/I'ecta, o flue foi ad pladq, mai ou llJeno~, pclo codigo

penal fruncez, eo) seu itl't. 879.
.
(165) O nosso codigo, alJl"II'!."eLdo toclas [1S e pllcies de furto,
quanto ao seu valur, pUllillll.) tom as me tna~ pena o que furta
quantia superior. tomú c, qn p f:ll'b a llllnima, 111\0 cou-LÍltou qual o
maior perigo pura a (,rdem puhlica. ,\ per\'er, idade rl0 agente, e o
alarlll:l que llatur!lJull)nte causa II fUI to dI' quallt.ia II nltada, re\'e·
la~dll maior audacJ:l da parte de s,'u aulor, e c, ta falta é tnuto tnlli,
sen. i\'el, qnando o rl1l'al'u é u;cral, I! ao ponto, de aiuda, no unno dI!
]874. em o relaturio lirlo ao p:Ll'lumouto pelo Exm, Sr, mini tro d.t
ju tiça. sobrosahireln ns Sr.gUlIltc,· pnlavrns:
'
A pena em que ,'e nflO le\'[l em 'Ollla.a importancia da consa furtada, ti em alguns CltS s exce .inl e llcarr,ta 11 impunidade, ell'eito natura! da nill1Jlt scn:ridacle das leis nenae·.
Parece. poi., que quando·(l OlJ.ll!cto do furto não e.·ceder no ,"HhJl'
de IO01)00U, cleve c!"te'delicto s r pU!Jirlo com prisão de 2 a () ll1eze: lJ
multa corresp..ndel1te II metade tio tl'IllPU. COIllO já tem sido indicado
cm mais de u n.. t' propostiL apre~eutadit ao poder leg-i:ltll ivoo
Comtudo, 11a excepeões a e:ta regra; porque ueve ser o maior Jl •
rigo social que. e deyc -Ievlll' el1l conta, na confec<.;ão ela: lei>, e a.. iID,
por exemplo, o fUrto ele gado e ltnill1<l's eID pastl) de criação. não'pódo
ser att"ndido, no intuitu de se tiill1illuir!l pena, e é sÍluples a razão.
de de l}l).e se consielem na auclacia do. autores de) Ulll tal crime,
e tanto maior quautlo o obje\:to fllrtado está fó, a dos lu,,·ftl'cS polieiados e Sl\m a munor in:pecção, senelo que O :Jri'ojo a.. umc tllutO
J?r.io1'. propOl'çflU quanto a illlpuuidauc, uIJllinuiSl\() elas lJenas e
frouxIdão da autoriLia.,e,:,·
\. lei romana de abigci.· punia particularmente aqucllc que sub·
traltia dos cllmpos as be ta, nJltcia" ,e as apropl'Íllndo, e o edicto de
S, L'Diz, c muitos cOltfulIles fl'llllcezes, assilD como leis gemes, ião nté á
applicllr a pena de l1torte a. esta especie de furto, quando o codigo pcnal fl'aueez de 1791, art. 21, fez a dillJinlli\:ão, )Jlfnindo o uito cri rue
com ~ a 6 annos de prisão.

431
Kesta provincia (Ceará), e te crime as ume proporçõe~ a 'su ·tadoras e paraa pratica rlellejáse formão quadrilhas d·, homens, que vivem exelusivam~fJte disto, mesmo na,; COO1al·ca.. , como a. do Sobral,
em que a puniçi\Çlllão se'faz esp,mll', desde que é provadu o facto criminoso e o se.! antor.
,
A. lei de 1 li setembro de 1860, D. 1,090, já. foi nm beneficio: e nüo
. c queira de. pref'tigial-n, modificando-a no que diz rl:speilo :\ penalidade,
(766) ti. lei de 1 de setembro ele 1 60, n. 1.090, diz no UI't. ln:
O- crimes de furto ele gado vacculll e cnvallar n'lS ca!npo- e pasto.
das fazenda. de criação ou cultura, .ão ca"08 de denuncia, e no sell
proces"o e jul'" .mento se obs 'rV3.1 á'o mllsmo CJnél ;Íc"I'ca de eutro.
crime se ac,llU e thbelecido na lei n. G(j~. de:d de julho de 1850. e regulamento de 9 de outubro do ll1ef'mo HnnO.
§ 2,0 Furto e daJ11ll0 de cou. a pertenc 'nte. ÍL fnzend!1. publiea.
(Vide esta lei e a lle 1850, com o re.;ulamenl·o nu appendice,)
0(7) O u prcmo tribnnal, em re\'isbt n, l,G W, d ~ 7 d }julho de 1 60.
e. tabelece que, ne ta hJpotlle e de fuI' • o Cjucsito no jur} - lirar
para si ou par;t ontrem - são pala vras efsenciaes pa l'a con. tituir o
- dito crime, as quaes não de em 'ar ômittida..
(708) Sendo ue natureza propriamente cidl toda" af' duvida. fl
questõe. ftgitarla entre o~ intel'eSlCl(·,;:; de UIJ} ca ai pro illdiviso. não
se lJóde ele\'ltl' ,i ('ategoria de crime de furto tran-;acçõe" feitas pOI'
um deJle
obl'e bell~ pertencente;:;t tllU')S em COl1ll11UI1l, mÓi'lnente
dada a cir 'uD1stallcia dã admini tr,,(;; o () no .-e do,: bell do ('a;:a1.
(Revi;:t,t do·me. mo su!-,re1110 trifhlnat' D. 1,701, de P de marco
de 1 '62.)
"
(7u9) Diz o de . n. 1:~ , \Ic I:) de outubro de 1 '37, ao art. l°:
Ficiio exten"i\'a. ao dalicto de fu' t de e. !':1YOS a penn c maidi posições legi:<lntiva- pam o d 1 lU 1)I).
Accre_centa o avi o n. 307, ,le 8 r.í,' julho de 1 G3. que e te decreto comprehend,\ toda as especie' , 'furtú d,' c Cl':l\ o que c pOssão
dar, em virtude Jos art ' 2='>7:l 2<:0 'Ie:;tu codli1,·o.
(' ide nota ';leg, e combinae om alguma ela dos aJ't.. 2(31" .1°, c
269, e !Uai ir de n, 00.
(7GU a) .A rchçãfJ de ... Paulo, em af'ordão D. 32. de 'i de agosto de
1874, preceitua: CIue uCjuelle qlW vl'nd" ()u troc:t a COU!:ia que furtou
não COl11melte pelo mesm-o facto dt,l" cr"no : furto e e t Ilionnto.
E q ue o de ·tino"dauo á cou:;a lU rt .Ia n: o ln uda fl natureza rIo
crime do àrt. 2,-7,
(Revi ta O Direito, de 13 Je outubro c] Lol pa . 21~.)
(Vide nota 1"1 a, e 2' a.)
nG9 b) O motivo reprovado não é' circnm tancia aggranlnle no
cl'ime de fVJ'to,
.
A de.lúgnr erIDO, Hão pótlt: elO agA'l':wunte do dito crime no.
campos e pa to da fazenda. de cri·l'lào.
(JUlgitJO no 0° \'01. do DireitQ, pa~. 4D1.)
(769 c) 2- edição.- Con titue TI llid1d' não se h~t\'er feito érie
ue que itos, ver .ando a accusação .0bl'l' furto de t).bj cto!" dh crso:,
pertencentes a offendido. tambem diyer. O " A.c, da reI. .da côrte 11.
434, de 11 de maio de 187'1.

./
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Penas- de prisão com trabalho por dois mezc.s a qua(1ti9 d) 2' ed içiíO. - O q U'3 é fUl'to, roubo ou e tel!ionato? Em
que se assemelhão? Denrangeat. 2° tom. do Direito rOlUano, pag, 380.
Estuu.::> no Direito, 12 ,01., pag.4ü7.
(7ü9 e)- 2' edicãn.-- Cou. titue nul!idade ter deix.ado o libello de
i1.l'ticulnr formal nJeu te o I'acto prat;eado pcln réo da tirada da cou. a
;tlhein eontra a vonbule do seu dono pom -'i ou para outro, e sucl:ede
que tendo a pronuncia ela . ificado Ocl'ime de tentati\'a (elas. ifieaçflo
da. q \lal o promotol' podia a/'astar- e) a I'edac';üo do libello pre bl-se
a ambiguidade cutre a accusaçiio do crime con. lllnllladu e a tentativa
dell.e. dando causa a que O juiz de direito propm:cssc ao jury dois
quesito~ princlpae de facto. que nflO. e poJem real i ar iillultaneaJUeUGe sobre o me. mo objecto,
E acere. ce ser deficiente o se~undo quesito, por faltarem-lhe us
c.-pressõe ~o facto co.n tituLi\'o de ten.t.ativrt do cl'ime. is II é. se o
róO tentou tll'ar parà SI um . aeco de cate perteneellte a... cnntm a
vontade u.esLe, manif stlll1do a teutafriVtl pOI' aeto extel'iol'es c principio de execuçãO, que u.:í.O tevc eJfeito pOI' circumstancia. illdep,lDrlente. da vontade do dellur111cntc. A.c. da rel. da côrte n. 49 , de 20
de julho de 1 rr1.
(';69 f) 2-" ediçiío,- Intelligellcia de te artigo. Não COB titue furto
nem teutativa delle, ntll11 outru qualquer cl'ÍI1le, e niio dá portanto
11l0'ar no procedimento criminal o . ímple facto de contrafarar-. e
O'a~os alheios.
.
t:l
O UI1ICO r"medio de que púde mm!: aquo]]e flue se julgo prejudicado e olfendido é o de que tmta a ord.liv. 3', tit. 7 • ~ 5°, ou aute. O
indicado no at't. 112 do reg. n. 120. de 1812,. Deci ão de lü lle uez\}l1lbro
. de 1 7b, no Direito. 18 vaI., pago (i·H.
A. decisão ó dc todo contraria ao. principios ue direito, porque
con trnferrar é fazer· se senhor do j ue não lho pertence cou tl'll a \-OUtudé do seu dono, e revela touos O. curactel'i Ucos do furto.
Coutrafel'!'al' é fner seu o objecto alheio, com o maior abuso de
confianqa; pOl'que o garlo gel':1luHJnte vive solto nos campo.:.
A doutrina da deci .. ãtJ ó perigosi sima e contnnia a toda a garantia áquillo que e!"? mui!;\s prO\'il1cins con. titue a fOl'tun:t da mói'
parte dos s;"ttS hll.bltautl'~,
(7690') 2' edicão:-- Não; perfeito o contracto de venda para d:u
iI: accão criminal de fUl'to ao comprador contra'o detentor se o \' 'ndedal' foi e1fecti vameu te esbullmdo da po~se <Ia cou~a. porque. em
tal cu. o, não póde fazer tradiçãO, 'lue ó coucli;ão do contracto.
As qllestões. sobre dote entre.. agro e genro deve.m <;ter deciJilas Ve]o juizo CIvIl, que tambem e O competentc pal'll .Julgar a questão entre o genro l!O v·endedor e o comprador da cousa dp cuja pos::
foi o soO'ro ex.eluído pelo genro, a titulo de dote.
J ul~ado
no 20 Vil!. do Direito. pago 252.
t:l
('i69 11) 2" ec1ição.- Não COll1metle fqrto O indiviu.uo que tira objecto que lue pertence do poder de outro que o pos ue.
O acoruão que annulh. por falta de ba~e, todo o pl'oce O. nüO
.tpl'oveita tilmbelll ao cO·l'éo. ainda não julgado-ac. da reI. de OuroPreto de 11 de fevereiro de 1881.
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tro annos, e de multa de cinco a vinte por cento «;lo valor
furtado. (770) .
.
('1'70) Autor:
Max imo - 4 annas 4e prisão com trabalho, e mul~a qe 20"10 do
valor furtado.
.
' o
Médio - 2 annos e I mez de prisão com trabalho, e multa de
121/2'"10 do valor furtado.
•
. Minimo - 2 mezes de prisão com trabalho, e multa de 5 "lo ·do
valor furtado.
No caso cio art. 49 :
Maximo - 4 ~nnos e 8 inezes de prisão simp'les, e multa de 20 "lo
do valor furtado.
Médio -:2 annos. 5 mezes e 5 dias de prisão simples, e multa de
12 1/2 "/0 do valor furtado.
•
Minimo - 2 mezes e 10 dias de prisão simples, e multa de 5 ajo do
valor furtado.
Por tentativa ou complicidàde :
Maximo - 2 annos e 8 mezes de prisão com trabalho, e milita de
13 1/3 0 10 do valor furtado.
Médio - I anno, 4 mezes e 20 dias de prisão c-om trabalho, e multa
de 81/3"10 do valor furtado.
Minimo - 1 mez e 10 dias de'prisão com trabalho, e multa de
3 1/3 % do valor. furtado.
No caso do art. 49 :
Maximo - 3 'annos. 1.mez e 10 dias de prisão simples, e multa de
13 1/3 % do valor furtado.
~édio - 1 anno, 7 mezes, 13 dias e 1/3 de prisão simples; e multa
de 81/3 do valor furtado. '.
'
Minimo - 1 mez, 16 dias, e 2/3 dê prisão simples, e multa de
31/3:/0 do valor furtado.
Com couiplic~ade na tentativa:
Maximo - 1 anno, 9 mezes e 10 dias de prlsao cõm trabalho. c
muJt.a correspondente a 8 ~/9 "lu do valor.furtado.
Médio - 11 mezes. 3 dias e l/a de prisão com trabalho, e multa
de 55(9 ola do valor furtallo.
Minim ) - 26 dia e 2/3 de pr! ao com trabalho,'e multa correspondente a 2 2/9
do valor furt~do.
Na bypothese do art. 4(1:
Maximo - 2 annos, 2G dias () 2/3 de prisão simpleil, e multa de
88/9
do valor furtada...·
. _ .'
Médio - 1 anno, 2'; dnls, 21 horas e 1/3 de prlsuo Simples, e multa
de 55/9 "Iodo valor furt~do. .
"
Minimo:- t mez, 1 dia, 2 horaE' a2/? de prisão SImples, e multa de
22/9
do valor flutado.
.
(Consultae, no ca!!ô de teu tati va e q uandtl a prisão não e"Xceda a 2
mezes, o a·rt. 20, § 2°, segunda parte, deste codigo.)
%

%

%

%
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Art. 258. Tall1hem commettel'á furto c iUCOl'l'el'ú, uas
penas do art.igo antecedente o que, tendo p'am. algum fim
J'Pcebido a cousa alhoia rOl' íllnta(lc dr sen dono, sr êll'l'Ogal' depois o dominio ou u o fllle lhe fliL' transferido.
(771.'1'7)
.-\rt. 25n. Tirar ._cm autol'i, acitO leo-al a c ll,_a Pl'ú/Il'ia,
iI·
d d
• .
'lU<lll(O SC:lC1UI' "fi po er ~ tel'cell'O pOl' ('011\'C11C:<10 Oll
detel'il1i nação judicial, e o tel'cei ro COIU a tirada s n til'
preJ'uizo ou estiver a soffl'el-o. (772J
'
P~llas - as mesmas d
o artIgo
a 11 tece d
e.H t ',"
(,''3)
; I'L 2GO, Mais se julgal'él fUl'to a achada da
u, a
alheia perdisla, quando se não mallift:dul' ilo.i uiz <.lo paz
dl:) distl'icto ou oflicial de q narteit'ão, delltl'ü de q uinz
días depois que fôr ac1Jada, (774 a ;j7 -1 c)

ar .

111h...

queten
da q un'
ai alIJO\)
(e
e,
q Ultsi

, !Ueo
cx.p
réo

~f
cl
(

.

('111) Vide ·notás do :l.ftigo anterior, e,pecialll1'entll as de 1\S.

761 e 'iog.
.
('171 a) 2· ediç!io,- O deposita rio, diz o Sr. Jl'eixcira de Freitas,
Cons" nilo póde usar da eousa depo ibtda, sem expre O con entimento do 'Sen dono, Se o fizel', COll1lllette o CriIDC de furto, deste artigo.
Ord, liv. '.1;", til. 76, § 5.°
.
O deposito vo!untari'J é regular ou irregular, ,:rmdo o pl'imeiro
de cousas u:to tangiveise o segundo dI;) cOU as tangi\'ci ,
.
No primeiro, a ancção deste artigo p0dtl dar e em JualC)uer
tempo, se'lllpre qne o depositante provar que o depo ital'io UStlll tio
l1eposit<>.o; no se(ruodo, tal 11 [;Cç;:iO ,6 é po. si\'el "e o depo!::ilal'lo Ue:!r
l;),U mora de r~st,jtuir a quuntill ou qúallt.id,tde depositatln.
l 1 ão e pótll: reter O ueposito a titulo de cnmpên, açi10 de diYitla,
se a eOUlrenS:l~no funda-!:'e ~m ontro depo, ito. Ord,_liv, .1\ til. 7 " 1",
ad. '!.lO do coclIgo cOInmerclal, e 218 do reg. n. 'j:l;i. de :".) de JIIlI't'ITI1)1'0 de J 50, Ay, 11.5:)8, de 29dcclezcmhro de ] "{):l.
(';12) Yidu notas citadas uo urti",O anlcriOl',
(73) SflO as mesmas ela;; do art. '457, cuju cnlculo alli , e acha feito, .
nota 'TiO. '
(174) l\ão se deve considerar como cou a sem dono aq uel1a que
se dtlsviou accic!entalmente, e sobr~ u qual pódJ ser pretendido um
dir'ito por outrem, que não uquelle qUlJ c!ella e a-senitoreou.
:-;u n apropriação é feita POI' outro modo, que n[w n'luelJ ústabelecido rlLU.ltito a um the. ouro encontrado, !la o erimc de f\Lrto, nos
termos do, urts. '71ü e 71'1 do codigo civil l'ranCQz, e leis de I do d zembro de 1790 e 20 de abril de 1701.
A respeito da especie, cli.z o aviso UJi, de 20 du julho de 18.'53, (LUC
tlevcllclo a consa aliJem perdida, quaodo acha la, ser entregue llO eu
dUIIO ou seobori?, que ,lI.o11~ tem ]Jropl'icdade,·colTIo é explicito neste
fll'tigo', clara, ?St,l a o!)l'Igaç\~o qLle te,n~ no ])<:)8. Ou cm clljo poder elln:
, plÍra de manlfestal·a, a autorIdade poltcml competente, P:ll'ól que, feitas
as ~Iigencias l'ecolllll1endl!d80S nos ltrts. ]94 e HJ5 do codigo do pJ'o-
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Penas - de prisão com tra halLo por um mez à c.lois
no, , e da multa de CillCO a yinte por cento do yalor da
COI1 'a achada. (775)
,
. Alt, 261. I~1pl'imir, gl'a Vél 1', lithog'l'aplJar ou introduzir qllaCf:ql1~r escriptos 011 cs'tampas que tiverem sido feitos, com postes ou traduzido:; por cidadãos bl'a~ileiro , emquanto estes viverem, e dez annos d pois da sua mort~j, se
deixal'em herdeiros. (776 a 7/8)

•

cc!' :) crimin;i1, e não comparecendo qllem a roo:al1le•. aja cntlio relllüttilh 00 juizo, n qnem compete a alTe~aJnção c!os bens "ago!'.
rn~ a) :\ aclHldn de ,dinh 'iro alheio enterrado c sem sep11Orio
certo uu conhecido, qu~ndo não fel r 11'Ianifestacln ti Rutol'idadc policial
do Li i"tricto, consl itue o crime previSto neste artigo.
('l:ntença no Direi/o, O· vai" pag, 225.)
(ii 1 b) Acoutamellto de C5cravOE. com con~ciencja, é crime de tI)
artigo. Pelu direito rOlllnno, qaem cs o~cllltava cl'acriruinoRo de furtl'.
( "p. L. 1', Dig. de FIlJi!. :s.r, ·1 - rs, qui (ugilimlll celaril (ur csl.)
Ne. te .. IItirlo exi. tili a oro. liv. 5°. t,it... 62., 6~ e 70.
O til'. Perd:gão :Ufa I h 'iro:;. em sua obra - E cral:idão /la llra:,il, "
assim tiO enlln 'ifl no ~ 11 da I' parte e llOt ' respectivas.
(Ne:te sentido ha um julgado no lu \'u] do Direito, pag, 367.)
(Ti-l e) 2' :.:Jiçüo.- .1. achada do lh;}·soul'O. linllei o c quaesllucr
objecto. lJue se encolltrelll enterrado. e <:Jccultos, '3Stá no caso do
artigo aClIna, 260?
. .
.
~ill1, d,z. o :--:1'. TeixeiJ'll de Frcitn<;, c não nppn.recendo o seu aOHO
\'cg-em a c1if'po. ir.õ,·~ ,lo ~ an, fllSIU. de rer. diris, e L. Cll. cod. de (h(oO~LI:
se~ll \1110 ao< fI l:ae;:, pel'tencc ao in \'eo tal' (ac!lndor) todo'. se fOI
a 'i'llU J em t·errelln proprio; '!petadc, "C foi achado em terreno
:llheio ou publico. ~e, ta ultima hypothe. e. n çlUtra metnde pertence
ao duna d turreno uu ao c"tado. 'fae objectos enterrados ou oecullos, lIltO ~ilo beliO:; \'agu,. a que não- é achado senhor certo - nos terJIIOS da ord. liv. 5°, tit. 32., ~ 2"·-e li\'. 2°, tit. 20.
(Tt5) AntoJ'"
.
.:Jaximo - 2 atlUOS de pri. ã,) COlll trabalho, e multa de 20 n/. do
valor dn ou;:a achaI!;',
MéJio - 1 anno e 15 dias de pnsao cóm trabalho, e multa. de
12 1/2 n/. cio \'alor, ele.
Minimo -- 1 mez do pri;,ão com traballlO, e multa de 5 n/. do \'alol',
ute.•
,'o ca50 Elo art. -19 :
laximo - 2 anuo e,l meze de pri ao' simples. e multa de 20 "/.
do ndoJ', etc.
•
Médio - 1 anuo. 2 meze" e 17 dias o 1/2 de prisão silllple". ~ multa
de 12 1/2 o/u do \'aJor, etc.
Minirno - 11lll'Z (':í dia;; de pri,ão siJllples. lJ lllllHa de 5 0/. do Y;l'
lur, etc:.
ti/li) Os in \":lltorell terão a I!rvlriedade ti, s ,;uas uescoLerlat> JU.
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das suas producçõei:,

•

•

-

•

A lei lh'e assignará um privilegio exclusivo tem pararia, ou lhe
remunerará em resarcimento da perda que hajão de sofl'rer pela
vulga:risação.
Art. 119, § 25, da constituiçá0.)
A'lei promettida neste p!lragrapllo do artigo citado da constituiclio, é a de 28 de agosto de 18BO. .
.
• O infractor do direito de patente, diz o 3rt. '1" dessa lei. perdertí.
os instrumentos e productos, e pagará. além disso, uma multa i"'ual ú.
<1ecima partc do valor dos prod uctos fabricado e as custas, ficando
sompr!! sujeito á indemni ação ele perda8 c damnos. Os instrumcntos,
productos e multa serão applicados ao dono da patente,
(117) Compete á fazenda publica o privilegio exclusi\(o da impl'cssão \I publicaciío das leifl, decretos e resoluções da a semWóa geral
le&,islativa. e dos decretos. r~ulllmentos, instruccões do governo geral c outros actos govel'l~ativos, para sel'em "endldo em colIecçlío.
Paragrapho unico. Este privilegio não importa prollibição :
).0 Da transcripcão ou insercão das lei , decretos, resoluçõell, regulamcntos. actos, instrucções, relatarias e outros documento nos
periodicos: 2. 0 De sua impressão em com pendias, tratado e quaesquer obras juridic:-ls; c menos pólie prejudicar as colIecções impressas até o dia da publicação da lei n. 369, de I? de setembro ~e 1845.
(Decreto n, 2.491, de 30 de setembro de 185~, art. I.")
À infracção do disposto no UI't, lo importará confisco ou apll'ehensão. e perillL de todos os exemplares publicados ou postos á venda.
e multa igual á importancia do seu valor.
Estas penas recahirão: lo, sobre o dono da. officina. que fizer a.
impressão ou publicação-2o , sobre o autor ou Importador-3 D , sobre
o vendedor: os quaes todos serão solidariamente responsaveis pela
rtlferida infraccão.
(A.rt..2° do' citado decreto.)
O art. 30 do mesmo. diz:
A impressão da Icgi~lação e documentos de que. t-ratão os artigos
antecedentes será feita.na. typographia nacional.
Parllgrapho unico. Exceptuão-s.e os casos em que o serviço publico exigir que alguns desses docum~ntos Bajão ímpres os cm officina particular., . .
p art. 50 do citado decreto, aiuda diz:
.
A' fazenda publica 'cnbe todo o direito e accão garantidos p'elo
art. 261 do codigo criminal e maiS legislação em ·vigor, contra os individuas' que reimprimirem, gravarem, lithographarem. importarem ou introduzirem e venderem documentos, obrlls e quaesquel' escriptas, estampas, cartas. mappasftlitos e publicados por conta do
estado e~ quaesque.r officinas publicas ou particulare!il:.
Paragr~pho 1100CO.: A excepção do paragrapho unico do nrt. lo
fica exten~lva aos.escl'lptos e documentos a que se refere este artigo.
. '.
, (1'18) A revista do supremo tribunal u. 1,821 establllece: que a
propriedade litteral'ia do autor estrangeiro, casado com UlUa IllUlher braziIeira. é transmissivt,1 por sua morte á viuva e hl:lrdeiros,
segundo o decreto de 10 de setembl'o de 1860.
.
tGazetfJ, Juridicã, de 1873, n.. 1, pago 5.)

-.
•

Penas - de perda de todos os exemplares para o autor
ou traductor,. ou seu,' herdeiros, ou, na falta delles, do
seu valor e outro tuuto, e de multa igual ao tresdobro do
valor dos exemplares.
Se os escriptos ou estampa::; pcrtencel'cm.a COl'p01'ações,
a prohibição de imprimil', ª'l'a vã r, lítLograpLm' ou introduzir, durará sámente por e'"'l'a<;o de dez anuos.
.
AI'r. 262.
ão se dal'á acção de furto entre marido e mulhm', ascendentes e descendente!', affins nos mesmos grão.',
nem pOI: ella poderão ser demandados os vinvos ou viuvas,
quanto ás consas que pel'tencerão aO conjuge morto, tendo
sómente lugar em todos estes casos a acç.ão civil 'para a
satisfação. (77~ a 781 c)
(i'19) O co-proprielurio ou co-ltcrclciro, que subtrahe a COUSlt com-

cOlUlDette um furto?
A ll!i romana n~o aclmittill. furl·um 'rei heredilarro. e a.' penas de ·ta
espoliação parcial erào puramente civi,.
A me. ma lei romana, porém. re~on hecia a. existencia do furto da
parte do filho ou e5:pãso,. que occultasf'e UUla cousa pertencente ao
chefe da famili.a ou marido. ma. rl'cusando á accão do furto,
(LL. lG e 17, ff. de (IIrt. ,. L. 1. t1' de UGt. reI'. alnol. L. 22, C. de '/H'ro
can·." rI~ t .• de oblig. qllw e.l; dei ict. '!lasc., ~ 12.)
(Yide ~emangeat. Gnrso el~menlar do IJireilo romano, 2° tomo:
pllg. 379.e outra '.
.
(780) A revista elo. upremo tribunal n. 1,100, de 13 de novembro
de 1861, preccitua: que não póde cxistir o crime de furto entre
marido e mulher. por nf10 hav6-l' uma lei anterior que b qualifique.'
(Art. l° de te codigo.)
(781) A excepcão e tabelccida ne te artigo a fà\'or dos conjuge::.
lIescendentes, etc.:aproveita .aos e tranhos que com elle partlcipão
do furto?
E esta excepção ti e tende ao crime de e tellionato e roubo'~
•.(Vide RevistaJul'idicadejulhoa outubrode 1 69, pago 5 ti egull~'
tes, e ahi um estude, a re peito, concluindo pela affirmativa a. respeIto dÇlf' dois caSOE. (Vide n ,ta 781 c.)
.
(78111.) O senhor, nOi> termos uo art. 15. ~ 2", do codigo <lo
I:lrocesso criminal, parece não poder lIar qllei~ll. cr·nlru o escra\'o cm
crime' de furto em objecto de nn propnedadtl; porquanto. não
obstante a exceocão do urt. 262 t!e"tc codigo. q ue não com prehendc
o escravo e enh'oi'; comtudo a ol'tl.liv. 4°, tiL 81, c Pcreü:a c 'Ol1za;
nota 113. equiparoll'os em actos ic!enticos aos filho mellO"CS, mulher
casada, litRos e outros nas meSlllll. condições.
(itil b) 2 u edição.- Deduz·se de"te artigo JUc os belJs (ormií.Õ Ul,o
patl'imonio da familia e não são propriedades exclu.·ivn do chefe. LeIS
d6017 ele agosto de 17tH, 25 de jllllllO 'I~ 17G6, \) Jc novemuro de 1769 e
1 de a «osto de 1774.
liUIll,

, CA PITULO II
BANCA-ROTA, 'ESTELLIONATO E OUTROS CRUIE;,; COI TRA. A

pua-

.

PRIEDADE

Art. 263.'"l\. banca rota que fÓl' qnali6cadn de fraudulenta, na conformidade d',s lois do cornmcl'cio. S 'I'á pU! ida com prisão Gi)LIl ti'aballl paI' um a oito anUOi>. (7 2,
78.2 a, até 798 b)
ll

(781 e) 2" edi<;iio.- Pflrece claro' que as. ubLrac-:úe con"ervão o
seu camelol' pl'oprio, uill} sentla senüo em considel"lçi:O da 111'. Da!"
que as cOIDlI1eltoriio.rlllO. e nilO ongel1rlJ'fluma. acçiin cl'ioJinil1. O facto
fica in1l11utnvd, bem (lue o agJllt': se li1Jerto de ,uas cOllse1jut'llciai:'.
Illas quau..lo um terceiro, um ostl'anho, vem toma:' parto no facto.
outl'll. reJarõu: . e estabclc em.
O facto' nacln perdeu de 03U ca~'aotel' pl'i lOiti, (j ou 'COIl,'Lj tu~i vO,
t[lIe per ist·e a 53,' Ullla SUbtl'allÇãO, polo motivo de 'e n lial' em r.on·
tacto com UIlI incli\'iduo a quem não 1'-\voroce e:-,r.I'i'çiiO algullHl, o',
tabelecendo as rdln·çúlJ. dú pennli lade que a le1 cstalJelecu ~tl'e o
autor de um delicto e o,'se dlllicto.
Que O agente ptivilegia.lo aproveite da imlUn:lil1ade. (lU" lhe (,
dada é simples, lI1a pel'guula e: a (jUH titulo- podJriào goO'/ar de s.
immunillaLie os individuas qlle, l'stan lo n1J.ndtido~ aO r1ircitn comIll;um, pa.l'ticiparem eh ubtl':wçiio'! 'l'l)do$ o.ç delicio súo pessOlle. /lú/)
hai'cndo gerenle no crime-e ta m<1xima é tão antiga cOlno a I'azào c a
ju tiça.
Esta verdade não escnpara ao. juri'icon nUas romano.. Em.: 'Ll.
priucipiof',os roubos commettiuo pelo. flllLO.', o esera\") ou?' 1111Llher
não davão luga1' a. nenhu1l1rt acção conlra os ilLltOl'eS de:'ú rou!)o",
mas não impedia que os compliclJ fó .. em. n1Jm ttido,; ti acção {ur/i:
Item. IJlacUl1. diz Ipi:wo, ()lIm qni lUis, v6l erro, l·I'IIl.l:Ori OIJl'III (eri (arllll/l
facienl ibus, (nrl iteneri, quam 'Vis ipsi ((lrl i llclione iLOn conv('nianl UI'. L. : li,
fi'. de Farlis. Justiniauo nã·) é meu',s explicito: /lO dJj10i . dJ ter reconhecido que as sUQtraeçõe: comrnettidas pelo ti'lio ou estl avo cI)J1~ti·
tnc.n vorr!adeil'Os roubos, uão pod ndo, pbrém. Ilal' !uó 'l1' ti acção (ul'li.
l,lccl'ei"centa: se o rOllbo foi praticado pelo auxilio e conselho 'de 11111
outro ope ei consil'ioalierills (á complicirlade), como !La I'oubo, qll'í l ! IIliq~lC
{U1'lul11 cOlllmillitw', este ultimo será paf' i\'el da acção d:l roubo, porque
e certo (lue ha cooperado a um roub com assi, tencia e clesig-nio.
qniaverwnestopectconsilioejns ("rlum (acllblll ('.~'e. (Inst., ~ 12. clcobligal,
quw' ex delicl naSC(bntlbr.) 1m porta {lOUCO q ne a aoção (tbrli, não rle . e
lugar senão a pella pecuuiarias; est, principio em i nào I'cceb~ ne·
ub um gol pc, pai,,; representfl idéas ele justiça o noçóes ela ordem' social,
que são de todos os tempof',
('182) O processo de f!lJlencia não era regulado pela legislação
antiga.
Apena~ o nh-nrâ de 13 de novo011)1'
de 1'755 mandou quo :13
ob. clovnsse a orei. liv. 5", tit. 50.
O co.ligo commercial c5ta1Jeleee ao a1't. 797:·
.
Todo ocomll1erciante queeessa os seus pagalllenLÚl:l entc)luc-.e
q!1ebrado ou fallido.
.

Art. "iI) • A quebra ou fulJencia póde sei' casual, com culpa ou
fra ue! ulen til.
Art. J'79::J. E' casual. q llanflo a in:;:ol vencia procede de arcidente!'l.
(le CIISU fortuitos ou forc'l\ maior.
•
(Art. SIlH 'flo me mo ·co·ligo·para ser examinado.)
Art. SOO. A quebra sim\ qualificada com culpa, quando a insol\"l'n ia pócle attribuir,. e a algllm do.' caso. seguinte~'
.
L" Exctl so de despeza.· n'. tl"Ü:lll1eu..to pes50al do falI ido, cm reh~:ii() ao sen rilh~dal e 1l1uner0 de pessoas de :-;na familia.
2." Penhls avultadas aos jogus. ou eSl-,eculaçiio dJ ~posta ou
agío t ag-C:ln.
3." Venda por menos do preço c rr,mte (le elfeitos que o falJido
'ompl'l1ra nos s i. mllze 'lllt riorc; â 4uebril., e. e acha ainda devendo.
4. 0 A ont~ ~n lo qlHl o fallido. entrd a dat:l de seu ulti.oo balan': ) (ado lú;.u. 4.) e a da f:lll nch (art. 8 li), 'e aclul"'e de\renJo pai'
ul,riga\:óe. tl if-.J tas () dubro d.J .w. cabedal apuradO' nesse balaoc·o.
An. 81)1. A. quebra Voded. SJ1' qualificada com culpa:
]," QllanJ.o o falJido não ti\'el' a lU1 escriptnração e cOI'i'e!'pon
uen ia·mJrcallLil nos tel'mo re"'ll1:ldos por este codigo COll1llltH·cial.
(,1..rts. 13 eH.)
2." Não Stl apre entatido no tempo e na fÓl'ma de\·ida. (Art. 05.)
;J.o Ausenl:wtlo-se 011 occultando, e.
.\.l't. !J2. E' fl'alluu!cn.ta a qUt.:bl'il 110 caso cm que concorre
algull1:t da,; cil'l:ulJI tancias se!"uiutes:
l." DJ.~pez.ils oll perelas ficticias, au falta de ju, tifieação do emprego de todas as l'qceihas do falJi lo.
2." Occultação no balanço de qualquer sarnma de dinheiro ou de
(1\U1c;-qllel' bal1; Oll titulas. (Art. '03.),
:~." De. via ou aIJplicação.de fUllLlo' ou \'alol'es de que o fallido
tive. S0. ido depú. it:lrio ou mandataria.
,1,.' Veqda:, ne;ocia::õe: ou dOftr~õJS feitás, ou di\'idas cOlltrahi·
da. com illlUlacül) ou tingimento.
-.' Coinpm da uen em liame de tel'caira pc. sono
ti.' Não lelldo o fallIJo o livros que deve ter (Art. 11 e LI) oU
!';,~ o. apl'escutar truncados ou falsi.1icad .,
Art.
·1.:\.s q uel "a' do. eÚl'J'àore' e do:: n,"'Jl1 tes de casn de
1-ilão. ;,em pl'C i"C presam JIO frallu u]en ta~.
(7'2 a) 2' e'lic;í . ..,. .\..u0l'ta a fa!len ia do commerciant,), e tomanJo-. e II'l'evogave] a deci, ão do juizo commel'cial. p!'o~ede' e :l.qúaliücacão d,t i'a]]0ncia, e a qunlificat;ão compete: no muuicipio da côrte
e nas (:.omal'ea. da capiJ;;te.- da U, hia, [Jern~1ll1 uco c lIlal'anhão, ao.
juiz.es eSpeCl:l" do com:nel'cio. •
~os demai::; terlllo: do impcl'i
aos juize lIlunicipae:::, qunndo Il.
cau. a é de \'alol' até 500 000, e ao:; j lilzes dt: direito. q llanJo su pel'ior ;Í,
ditaqu3.lltia. Al't. 820 ,lu co,l. do COUlm., nl't. 19 do dee. de 1 de. mltio
ele 1855 e mais al't 20 e 21. A.I'. d~ (j de abl'l] de 1 2.)
Tomada defin~tiv'l a Jc.ci~ão :lu abJrtlll':l da faIlen ia do COlTImorci lIlte, o.i niz commel'cia, pl'ocddel'á ao in\'en ano da was a fullida.
(Art.. tU;;! e 'li:! do coJ. do comm.)
.
Concltliclo o inventario, p,:oceJel',sfl-lIa ao balauço. e o fallido o
não ti\'er allresentado; e fechlldo o me:::UlO balanço ou Illesmo pondente élle, procederá o dito juiz commercial; com o curador fiscal, ao

examo e averiguação dos livros do fallido, para conhecer se estão em
fórma legnl e escripturad.os com regularidade e em vicio.
(Art. 818 do cod. do comID. - e art . ]20 e 121 do reg. n ..738, dI' 2.5
de novembro de 1850.) •
Indagará das CRusas da falJencia, podendo para este fi m pcrguntal' as testem un has que julgar precisas e sa bedoras.
.(Art.818 do cod. do comm.)
Estas testemunhas serilo imprescindiveis na instrucção do processo e constituem formula substancial.
(Art. l° do decreto tle 8 de novembro de 1856.)
As testemunha serão interrogadas em presença do faUido, quando presente, ou de seu procurador e do curador fiscal, e promotor publico, quando possno assistir (A rt. 81 do codigo citado), sendo a
cada um delIes perlDittido conte. tal' as teste:nunhas no acto da inquiricão e requerer qualquer diligencia que concerne ao deseobrimento
da" verdade. (Art. 818 c i t a d o . ) '
•
: e a diligencia parecer ociosa ou impertinente ao juiz, erá denegada. (Art. 818 citado.)
O juiz ex-oflicio póde decretar, antes de proferir a decis~o ckl q ualifiCRCi'iO. qualquer diligencia necessaria ao esclarecimento da verdade.
(Art. 144 dó cod. do proc., art. 200, § 2°, do J·eg. n. ]20, de 31 de janeiro
de 1842, c Rrt. l° do dec. de 8 de novembro de 1856.)
Finda a instrucção do proces~o, o promotor publico será ouvido.
(Av. dcgde mnrço de 1850.)
.
Ao depois do que. o jlllZ cla.ssificará a falIenein, juIO'ando-a; ou
casual- culposa, ou frRudulenta.JArts.800, 801, 802, 803 e 820 do
cad. do comm.)
S.endo julgaela culposa ou ft'audulenta, a falIencia. erá pronun·
ciado o fallido, como no caso caiba. com os complice., se os houver.
(A.rts. 801 a 803 e 820 do cod. elo comrnercio.)
Pronuncifldos o faUido e complices (havendo-os), serão l'emettidos pre!"os. com Q traslado do processo, ao juiz de direito criminal.
para serem julgados. (Art.820 do cod. citado.)
E pelo mesmo art. 820 não se invalidão os etreitos civis da
pronuncia pelo j ulg'imento criminal, q ualq uer que eUc seja.
Osjuize~ mu'nicipatls formarão culpa nas comarcas gemes, c o'
de direito nfls especiac", e nesta;; ultimas. quando se houver dejulgar o crime de banca-rota, os presidentes das relações designarão.
por despacho, qual oj\liz de direito que deve'julgar em cnd~ um dos
processos-. (A.rt. e do decreto de 3u de dezembro de 1871.)
('183) O art. 821 do codigo com.mercial diz: emquanto no codigo crindn'al oútra pena se niío detérminar para a. f'nllenéia com
culpa,. será esta punida com prisiJo d6lu m a oito annos.
O conselheiro Coito. como presidente do tl'ibunal do commercio, e em Sê.lI relatorio de 1865, pedio a !'educcão das penas deste
artigo para a metnde ; e O conselheiro Furtado CJ'pinou neste sentido,
quando mInistro dR justiça.
('7'8b) O art.2° dft lei n. 562, ,de 2 d·e julho de "1850, diz:
O crime de banca-rota tal11bcm será definitivamente julgado pelo
juizes de-direito.
t185) A qualificação da quebra, feita no art. 801 do codigo commercial, é facultativa; mas as dos arts. 800 ~ 802 é taxati vá, res~rictiva

441
e obrigatnria ; e ainda mais, que a fallencia fraudulenta absorve li. culposa, cryindo esta para ser aquella lev'l.d'a a elfeito.
A oppo~ição oppo~ta ás testei unhas; que são credoras do fallido,
quanto li. sel':m su peitas, não e-túlla.lú (A.rt, 89 do codi~o do pro~cSSO); importa ampliação com uma. garantia de menos, á jU'stiça, na
lIldngação da verdade.
(Faustin Belie, tlim. 5°, pago 592.)
Esta doutrina ( u peiçãO) é combatüla por escriptores de nota,
como Partle"sus, n. 1,30D-Gouge~ e ~Ierge~, tom. 10,pag. 578, Hollantl
de Villarglles, Codigo da instrucçüo criminal. pago 275, e Helie, pago
115-c não é aceita pelos tribullaes,
(7 6) À di posição do (j. do art. 802 llo cod igo com mercinl, cio
taLlo á nota 782, refere-se em excepção a todos O negociantes, quer
ou não ma triculados?
.
O instl tu~o dos ad vogados da c:.tJl'te, em conferencia de 22 ue agosto de 185 \ decidio pela alfil'mnti va, a pezal' do disposto no art, 15, ultil'Ja pal'tlJ, c\o regulamento n. 73", de 23 de DQvembl'o úe IS50.
O me"iOO in tituto, em conferencia de W de agosto de I 62, decio
dio: que a falsidade nos livro do commel'ciante póde dar lugal', em
alguns ca os, á ancção pçual do art. 107 deste codigo.
.
(787) O sllpl'emo tl"iburr.tl, em I'cvista 11.1,595, de 3 de setembro de
1859, decirlio: que 1m nllllidade em ter· e come,ado a acção criminal
sem flue pl'imeiro se tivesse qualificado a banca-rota, cm conformidade das leis do commerl'io e como P. 6xprl.',.so neste artigo; fa!taIldo,
por eon eguintc, a !la LI e corpo de delicto, para o procedimento ela
juizo el'i 111 itlftI, tOl'nan.\o-se por isto tUIDllltllario, nullo e insu~isten te tod) o pr 'essO,
_
• (i8 A quebra frauduleuta absorve!t culpas') e assim não póde
UID illdivi.\uo a~ prou;lllciauo ao mesmo ,temp:> por quebra fraudulenta e culpo.:l.
'
(AeDrrHío da relação da côrte de 25 de outubro de 1 M.)
("'I 9) U.n ne",ociant fali ido pela pl'imew'a vez, embora ab 0Iv1.10,
S'31ll que 8 rehabilite. não póde negociar e por conseguinte não
póde ser pl'oces ado segunda-vez pelo crime de banca·rota.
05 factos pl'aticarJo-l10r elle podem con tituir outros crimCJ3 da
compet mia do jnry; nunca, porém, da do juiz de dire)to, que é privativo do.. co:nmel'ciant s, com a qnalilieações legne ,
(ACOl'diIO na revi. ta n. l,(j~~, sendo re ol'l'ente Au,rusto Mnximo
Pimenta, e )'ecorrid;l. ajustiqa.)
("'IJO) A re\'Í. ta do mt'sm
tribun',] n. 1, 13 c, tatuc: qUd O juiz
criminal da fallencia não tem poder para dtleretar a uullidnde da
abertum de fallencia e com eJb fi, de toJo o proc ,80; importando
este aeto uma usurpação de jur;, dieção Cf)mmercinl; sendo quo,
q ua\q uer q nc seja a cled;:i\o ua parte crimillnl, prevalecem os elfeitos
civis da pronllllcia_
(A relação reviRara Lio Rio contlJomou esta doutrina.).
(791) A l'évi. ta do mesmo trilJuna\ n. 1,872, de a de abril de
l8()(). julgou ltijU. tiça notoria a condernnaçâo, no gráo minimo do
art. 821 do cocligo cO.Dlll1ercial, do certo indi iduo, \,01' f~lta de !lase
P.8-ra. uma·tal classificação, visto como a irregularidade da escriptu-
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racão de livros, que foi o principal fundamento para. ella, um vez que
nãô se provou dólo, e que os ianq:l.lnentos intercalados, as ra paduras e !1~eração errada da lettra do livro dia rio. pode- e attribuir á
imperiCla do guarda-livros, não constando que d'ahi resulta se algum
proveito ou damno aos credores, não se póde suppôr intenção criminosa, quando, ao contrario. se prova dos autos a boa ·fé do recorrenttl.
('192) A revista do supremo tribunal n. 1,895, de 3 de outubro de
1,866. preceitua que o livro-Bol'l'ador-escriptüra,lo de modo a excluil' a idéa de fra'Jde da parte do fallido para prejudicar a terceiro,
deve por justiç'l ser considerado substitutivo do-Diario-que não
existe, .uura o'effeito de não ser punido o me mo faUido como culpado de qi"!'ebrll fraudulenta.
,
O aCOI'dão revisor da Bahia.de 6 de abril de 186'1 decidi O no'
mesmo sentido.
('193) A. relação dae'côrte, em acordão de 14 de maio de 1~. pronunciou neste'art, 263 a certo faUido, que fôra despronunciado, julgando,se casual a fallencia, e pelo motivo cie não tel' Ó me mo fallido
'um dos dois livros do art, 11 do codigo commercifll, por i to que
todo o commerciante o deve ter indispenlmvelme-nte nas operações de
seu negocio e que são a prova reciproca um do outro e do acto que
nelle se escreverõ'o.
(194) A mesma relação, em ncordão de 21 de agosto de 1868, sustentou a despronuncia de um faUido, não obstante o copiador e o
Q-ia,l'io nno estarem Bullados, e te escri ptu I'ado e aq uelle cm branco,
não resultando p'or isto nem prova nem indicio vehementes de
fraude, imprudencia ou negligencia puni vel ; pois q ue a fal ta de ~lo
nos ditos livros, comquanto. repruhensivel e podencio con tituir quebra culposa. todavtll por si só e independente de outras circumstancins, nlio constitue nece sariamento a q llebra culpo a, como e ve do
art. 801 do codigo comlPercial, cuja disposição é fncultl1ti\:a, e tanto
mais quando o depoimento das testemunl1as'não prejudica e é antes
favorav~l ao faUido.
:
.
. (795) O acordáQ da mesma relação de 6 de setembro de 1868 considerou CUlpolõll'umll fallencia, pela razão ele não ter o fallido o copiador c1)mpetentemente sellado e e 'cripturado, e ómente em bl'1lnco,
cODtra o disposto lias arts. 11, J2 e 13 do codigo cOI11IOf\rciaJ; achando-se por isto comprehendido o mesmo fallido na hyputhese do nrt.
. SOl, § l°, do mesmo codig:l, e incurso no nrt. 821, 'em que o pronunciárão.
('196) O presidente do tribunal cio cOl1lll1elci0 ela côl'le decidia,
em Z7 de setembro de 1871, que excepção de incompetencia do juizo
não cabe em o procc~so de fallencilt.
.
('19'1) O aviso de l! de nov:em))!'o de 18'1:3 declal'll: que os juizes
substituto~ nliO podem profel'lr rlespachps de abertura cle faUencia,.
em vista dos arts. 4°, § ln, e US, § l°, d) dec. n. 4,82!, de 22 dê novembro de 1811.
('197 a) A relação da côrte, em acordito n. '1,1>33. de 13 de fevereiro
de 18'14, estatue : que casnal é a fallencia que não provém.· de frallde
ou de intencão criminosa; mas de embaracos ordinal'ios de com mercio, embora"haja nella irregularidade.
..
(Gaze/1J Juridic.a de 26 de abril de 18'14, pago 132,)
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Na mesma pena incorrerão '05 complices. [79D)
Art. 264. J ulgal'-se-ha crime de estellionatd. (800 a 803 a)
A. instrnccão criminal, na fallencia do morto, é só contra os com·
plices. pela regra: crimen mar/em finilum es/.
(Decisão na Gaze/cc Juridica de 18 de outubro de 1874, pago 113.)
(19cl A. u to r :
Maximo - 8 annos de-prisão com trabalho .
. Nédio - -! annos e 6 mezes de 'prisão com trabalho.
Minimo -.1 anno de prisão com trabalho.
No caso do art. 49 :
Maximo - 9 annos e 4 mezes de prisão simples,
)Iédio - ã anno. e] mez de pri ão simple!:'..
Minimo - 1 anno e 2 mezes de pri 'ão simples. .
('1\)8 a) 2- ediçãQ.- A escripturação. embora def.:ituúsa e irregular. não pódemotivar a condemnação do cOIDmel·ciante. contra o qulll
e não prova CUlpR ,e má fé. Ac. da. rei. do Rio u. ,260. de 25 de fevereiro de 1876.
098 b)2- eclição.- Não'póde, er declarada fraudulenta a quebra
do uegociante. que se prova não ter ,Ç:redores. se bem que não 'tenha
o c(lpi,rdor de cartas-ac. da. reI da côrte n. 728. de 28 de março
de 1879.
(79 c) 2" edição.- A quebra é fraudulenta, desde que O faBido
lião exhibe os Uvro.· qun o art, ll.do cod. comlllercial considera inui peno aveis-ac. da reI. de Ouro-Preto ~é 11 de março de 1884.
(199) O codigo commercial diz ao art. 803:
:-ão'eomplices de quebra fraudulenta:
},O OS flue, por qualquer modo, se mancommunarem com o faBido
pa]'; frauuar os credores. e os q ue o auxiliarem para 'occultar ou desviar ben , seja qual [ó,' a sua e:::pecie. quer antes. quer depois da fallencia. CArts. 1:1-820 e 821.
2.° Os que occultarem ou recusarem aos administradores a entl'ega dos bens, cred.itos ou titulo' que tenhão do falliuo.
3." Os qlLe. depois de publicada a.declaração do fallimento. admittil'em ce!:' ào ou enuos os do fallido .ou com elle celebrarem algum
contl'acto ou transaccão.
4.° O' 'credores le~~itimos que fizerdm concertos com o fallirlo. em
projulzo da massa.
5.° Os cOl:retol'es que intervierem em qualquer operação mercantil do fa.llido depois de declarada a l}ue!.Jra.
(Vide nola seguinte e algumas da correspondentes ao crime de
estellionnto.
_
(800) Combinae com o art. 167 de te codigo e algulllas de suas
notas de 495 a 506.
O elhudo ele Achilles MOl'in. em.eu Repel'Lorio do Direito criminal,
é cn riosissimo. nas pala Vl'a -escroquerie, faux et vol-e consultae-o a
rospeito do assnmpto deste artigo.
Rogron. na. o!.Jl'ajá citada, e como commentario aos arts. 379 a
405 do codigo penal francez. contém muita curiosidade a respeito de
stelJitmato, falsifica~ão, banca-rota, furto e roubo,. como se qualifica
.
,
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§ 1.0 A alheação dos.bens alheios como proprios,ou a
neste codigo, as aspecies que têm relação com a materia deste
mesmo artigo, e vide-o de pags. 1,018 a 1,163; e assim Rolland de •
ViIlargues, obra citada. e aos artigos do coeligo penal francaz, de
que já fle fez menção acima.
. (801) O estellionato é um furto; e, se"lhe falta um dos elementos
do art. 25'1 deste coeligo, alie é substituido por outro de maior gra.-.
vidade, que augmenta a pena.
Diz o conselheiro Ferrão, am seu Commentario ao codigo penal
poI'tuguez, voI. 8°, pago 132:
_.
No furto, assim como no roubo, O delinquente re'move O obstaculo
da falta de vontade alheia., dispensando·a ou subjugando-a; no e ..
tellionato, attrahinrlà, sorprendenclo ou illudindo essa vontade pll1'
meio de engoanos ou de artificioso
O Sr. Teixeira de Freitas, em um parecer datado em 6 d':l dezembro de 1862, diz que o caracter distinctivo de estell!(1I1ato. é obter fi.
'cousa alheia por vontade de seu dono; ao inverso do furto, em que a
cousa allleia é obtida contra a vonladc de seu dono.
. ND estellionato ha vicio de vontade do offendil1o. E e~se vicio,
urdido d~'má. fé. es. e engano. e3se dólo, é o artificio frauriulento que
constitue o crime deste artigo.
.
O Dr. Paiva Teixeirn, em sentenca de 3 de dezembro de 1862,
assim considera; que a fraude e o embuste constituem o elemento
caracteristico do esteIlionato, que não se confunde com o roubo e furto, porque no estellionato O qelinquente não occulta ofncto á pes·
soa offendida, mas a verdade na· qualidade ou circumstancia . na
ca'usa ou razão det rminante deste facto, por fórma t;ll que .. iam ii sa
occultação, não se·obteri<'l. consentimento do legitimo propríetal'lo do
objecto do delicto, em relação ao fim do delinq llunte : o camctel', 'pois,
distinctivo deste crime consiste em q ue o estellionatario. por IIrtificios
e fraudes, sorprende o consentimento da pes-soa lesada. e as. irn conse~
gue a entrega de urna cousa que de outro 1110do não obteria.
O desembal'gadol' Pacheco, um 'razões publicadas no Jornal do
Comme'l'cio de dezembro de 1862, llssim se exprime: o est,cllionato é
um crime todo e. pecial: a fl'a udlol q ue o constitl-l9 não é ltq uella que
entra como elemenlo em todos os crimes; é de outra e, pecie : é uma
fraude mais grave. e por isso o legislador servia-se das eXpre~sões
artificios fraudulentos-qne s50 equivalentes a-manobras fruudulentas--da legislação franceza; é nma fraude que exigfl.plnnoR, combinações, enganos, que illudem a UlIl terceil'O, para delle se obter. paI'
sua vontade, sua fortuna ou parte deli a : nUI1C'l póde confuor!ir se
nem com o furto, n~ cr mo f1bu$o de confiança, que são cousas dif·
ferentes.
O estellionato dilfere, pois, do furto, porque a victil11fl. dellcl dá
seu consentimento ao facto que a despoja, um consentimiM1to por
sorpreza.
(802) A. relacão da CÔrte, em acordão n. 4,080, de'5 rie setembro
de 1862, llnnulloll um julgitl")Jcnto por não haver o juiz ele dirçito
formulado quesItos especiaes sobre os diversos factos qn constituem o crime de estel1ionato sobre que versou II fl.ccusaçào.
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h'oca das cousas, que Re deverem entregar, paI' outl'aS diversas. (803"b c. ~03 c)
8 2.° A alheacào, locacão, afol'amento ou al'l'endamento da cou;;a pl'oprla já albéada, locada, afol'ada ou arrendada a outrem, ou a alheação da cousa propl'ia especialmente hypothecada a tel'ceil'o, (80oJ:)
~ 3.° A hypotheca 'lspecial ela mesma·cousa a diversas
pessoas, não chegando o seu valor para pagamento de
todos os creqores hypothecal'ios.
§ 4.'" Em geral todo e q ua lq uel' artifieio -fl'audnlen to,
(S03) l\ão con. titue crime de estellionato a re.cll.;;a de entrega de
dinheiro por parte do con. i!l'natllrin eh niwios arribadO.
(Acordilo <la L·e]a.~iio Lh eõr~e dcl H de a,.,ol"tCl U lSil.)
.• A disCllS. fIO ba'vida por c. ta oeca ião é curio:·i..~il)}a e de YiV(I
int,resse, e virle·a, com mnito. parecere. de aJvo:"ado. de nota, em a
Revi ·ta J llridicu d ' j u u ho d il 1872, P'!.J' 33() a 37}1. .')fl, tn 70\) 1.)
(803 a) 2· eJiç:1o.- A. t:xtr:ld :cção, sendo conce lida pelú crime ~Ie
estel1ionato, IIflo imp"d :l jll'!?tiiicar:ão para a. ahal'tltra de fallenCla.
Ac. da reI. do Rir) de 4 de ~bJ'i1 riu lS'O. (. ota 1(j.J. b.)
(S03 h) 2" .. eliC'ii.o.-; 'ão com!l'ettc o crime .le eslellionltlô o dOlldor rjll.' S')IJ, nrtrticio t'nHllluiellt'o. vcnde' ~11J terr,no que C!oarasei t·n,a de7d~ ab:l1 el'IS<'3l, no Direito, \·Ul. 3±, pai, -15U.
(" ~ c 2· edil'i\o. - III\' ,1ltAri:tnte incorre n" ",mr6íl) de. L para.grApho qnando \:en IJ bens do ae 1'\'0, alélll elo qUJ illll jJoelia tocar
em partilha?
•
~este R0n tido ha II;U c;;tudo ligvirn no \)0 yol. do Direito, pago
220, decidindr) pela nfir uat.iv:).
A 111 I: ti ida hJ1nbr'tda por Ptlreira ele C:lrnLlho, é mai rllzoavlll,
quando diz li. not.a 67. ni\o jlod'>T h 11.\'01' a nlienll<;flO, em fi certeza do
dominio daqlll.lle que nliuna eSI;l nüo PÓdl1 existir de sorte alguma
antJs da pll.l·tilhll, por gel' ella qUII designa. O· btln:> pertencente a
cael', co·hel·deiro. ::;e apezHr, porém. di. to, o cabeça do casal Cltienar
alguma cnll. a pertencente iÍ. heranc:1. eleve o juiz f'lzeI:l entrar no
juizo divfl"ol'io e implllal a no pa 'a;nento do quinllão hereditario do
alienant , pelo, eu ju. to \'alor flllra. eevitarem leti"'io .
(SOl) ~este pn.mgraphu fót'f' , prouuneiados certo in·JiviJuo e sua
mulher, por hM'erem vendido um sitio a duas pe~l"oa diiferentes, e
o .jury os a~ nl\'enclo, o j,l.liz de dir . o arfleP"u para a relal;ào do
RLO le Janell'o, e esta l1landqu o proces. o li novo jUl'Y, por acordão ele
27
outubro de 1 '65, achl1ndojuridic:\s. como são, a' razoe. do mesmo juiz de direito, e vide-a n I Revista JnridlGa ,Ie janJiru a fe\'ereiro
de 1866,pags. 86 a 89.

ue

.
No eri'me do compJiclfiarle de estl'llinnnto tum Jn:~nr o procedimento officinl, e ai';. im d 1cirlio :t l' ,1 a dto eh CÓI' ,) cm :lc')l'dflO n. 2-~,
de 18-de fevereiro de l87'll.
•
(No 10 vol. do Direito, pU". ü .)
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pelo qual se obtenha de outrem tod.l a sua fOl·tuna ou par.
te d~na, ou quaesquel' titulos. (805 a 817 e).
(805) O relattlrio da justi<;a (mini, ~.e-rio) de 1866 traz uma re>olução de con ulta de 20 da deZlllllbL') (1e 1805, sobre' os que auvogftO por
ambas as partes.
-(806) Comme.ttem criou espec: ficado ne te paraól'a pho llq uelles que fizerem rif~s com dólll, f,\l:.id'·lde ú lesão enorme: quando negarem os premios pl'omettidus OLl, e ULl.',mtarelll com o dlnlleiro dos
bilhetes.
(Av, n. 514, de 14 de outu bro (le 1837.)
, (Vicie nota 70il, c ahi a lei 'il. 1,0\)9, de 18 de setembro de. 186u, e
nota 800.)
•
(801) Dá-se o crime de e. tellionato, qU\lDdo a lei não tem e·tubeleeido pena para.U'Ill'ncto que ella conbitltlm criminoso.
Pam se classificar de estelli nato o rapto da noiva com quem e
celebra o casnmen to, não illrporta o factu (le sal' elta rica,
E não póde ~I'vir de oa e a um processo e fulgamento criminàl
o facto d,~ se UppÔl' 011 daI' COIIlO ce-rta a nullidnde do casamento,
quando esta não ttlnha~, ido allt riorm.ente decretada, pela autol'iclade competente.
(A cordão da relação da côrte le 19 de novembro de 1858.)
(808) A revi. ta do s'uprl~1l1fl tribuualn. l,673, de20 de abril de
1861, annullou uma decisão di> j Ilry, por ter sido o réu c011demnlltlo
na multa de 25 % do ~steJJiullato. quando do vera ~cl o na lI1ulta de 20 % .
(809) A rclnção da r.ÔI'te. em acordãO n, 3,71H, .de 7 de junho de
1801. annullou Illll julga;lllunto. em razão de tor o conselho respondidu nega ivamente á exi tel CH!. do>; crimes' de' I'OUUO o cstellionato
(tentativa) e re~pondido que h;, ia circumstancia, attelluantes.
• (810) Ião é considerado cl'ime Lieste paragrapho o ter um individuo simulado dlvidns qlle po são absorvor todos os bens. com o
fim de privar a lDulhur na l!IeÍllção jlle tinha de dar, so rô se provado
e as"ilIl julg<Jdo o libellu cio div"rcio perpetuo, que ella propoz pelo
juizo ecclesiastico; pOl'que llunca o inventarinnte. POI" mai. roprovado que seja o eu comportamento, sofi're-a pena de burlão. e o codigo criminal não impõe a de estellionato. que hoje he corre ponde.
" Todas as quest6es entre o, intcJ'essados de ULD casal sempre fórão discutidas civilmente, e a :illl pI i',çfi.o da gunerica definiç:ão de te
paragrapho a um caso, que nelle não'é comprehendido, estando em
vigor a ord. rio liv. lo tit. 88, ~ ~)n, traria com igo, em. algumas occa·
si1jes, ou a acculTIulação, q ue n~ e tá deêretada. das pena. do codigo
e da ordenaçilO, f>lzendo-st:: uma, aggravação odiosa. que o codigo não
determina. ou o Jll'ejuizu do hercleiJ'os prejuJicados, que. privado
do beneficio da ordenação. nem a multa do codigo, que é muito menur, terião de recebei' como indemnJsaÇ"ão.
Quando a, sim não fôsse, a verdadeira classificação' do crime
seria a lL.. art. 265 ; e nem ajustiça poderia proceder cx-olficio, pela
disposição dos ar .,;. 74, § 1", õ lOl 'do codigo do processo criminal,
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nem tão pouco ser admittida a- mu'her do indiciado, por lh'o prohibir o art. 262 deste codigo.
E nem e deve considel"ar complices e como taes ser proces ados
o. estranhos, que se-mancotnlTlunão cóm algum Jo conjuges, para
defraudarem o outro.
Tratava-se de uma tentati va.
(Revi. ta do supremo tribunal n. 1,700, de 13 de novembro
de I 61.)
(811) A. re1ft~ão da c.Ôrte. em acordão dd 1 de março de 1862, preceitua: que quando os bens hypothec ,dos "ão todos ou al;.\'uns ven·
elido a elivel';5as pessoa. ha nl.. o um ClI'ime só; e não tantos quantos
os acto de venda; pois o crime COIl. iste na "enda (,ie objectos h'ypo,
tltecado. , embora feita a diverso. .
(812) O quesito PI'OPO to ao jur'y. consistindo na definição do cri·
me .de estellionaoo. sllgundo est,~ p.tragl'a'\)ho. sobre ser comp1ex9.
contéln uma apreciação legal do f"cto ; e. r~spondido affirmativalllente, não fica ao juiz de direito. enão applicar a pena; porque os juta
dos não só verificão a exiSLencia de um facto. como, demai., fixilo a
sua natureza juridica. o que lhes não eompete, em vi tIL da lei.
(Revista do sllprr:mo tribunal n. I,U33:)
(813) A geqerulidade destê paragrflpho Ó. comprehende os ca- .
sos que. não estão positinlmentH previstos ne te c.,digo.
(R.evista do supremo trLbuual n. 1.7'1, de 9 de março de I (j I.)
(814) Não é crime ele e. telliouato o não ter feito uma irmanriadJ
de cas;t da caridllele a in cripção ]1'gaJ d", h' o heca, nos terlnos do
al·t. i}o, ~ 22, da lei de 24 de setem brlJ de I 'ô!, a menos q ue não se
tenha provado a fraude, que dominou a tal 0tUI.,. fIO.
(Vide't discu:::,ãoare peitod .t· tiO trosponto~, {juecom elIe
têm analogia, na Revista Jllridicn d,~ j,.neiro a. março de 1872, Pl\"S.
13lal0,)
.•
o
O supremo Úibunal couceutlu . oltuJ:a. por habeas-corpus, cm tal
caso, em I'evista de 27 de maio di! lti71. quando o pacitH1te havia sido
pronunciado pelo juiz municipal de 'antas.
(815) Em sessão do jl1l' da côrte ,Ie ao de abril d~ 1874, o presidente dolIa,
Exm. desembargador Paiva Teixeira, condemnou um
réo a 4 annos e ~ mczes de pri~ão com trabalho, e multa de t3 1/3 %
do valor do estellionato, pena de complicidade]lo maximo, pela re
ftlrencia ao art. 35 de. te c o d i g - o . .
•
Em essão do me mo jury de 18 de maIO de 1 74., no crime deste
paragrapho e no ca o ela c0ll1plicidllde do 3rt. 35, havendo 11 votos contra O réo, o pre id~nte do tnbunaL 0. EX,m. I'. Mariani, julgou a causa perel~pta.' VIstO amo, pela dl~JllUI ,iio tia pena, conforme o mesmo art. 35 Citado, tornou·~e o crIme afiancavel, lião havendo parte aceu. adora e nem pri ão COI flagrante.
•
Não se combinão a una deci õe acima. e erá bom reflectir.se
na melhor, ficando a interpre ação da lei a respeito ao melhor
pensar do juiz.
(816) O att. Ql da iei D. 2,03:1, d 20 de set~TlJbl'O de 1 'I, :l sim -:preceitua.
Em garal o e t~lionato dd 4 u . trata o ,1° do llrt. 264 do codigo criminal, é o artificio fraudu ento, pelo qual se obtenha de OU-
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trem a entrega de dinheiro, fundo, titulo' ou quaesCJ.uer bens, pelos
seguintes meios:
.
~ 1.' U"nn-h·sa d' f,l.~~) IHlIl' ()u f"Js" qnnlidarlo.
~ 2.' U nndlJ-slj d \ pap.:l ftlso ou fa1:Jficarlo.
§ 3.' Empreg:1.D,lo-f'e fraude para persuadir a exi!'tcncia de emprezas. beu , credit'l, ou PI) 1el'.sllj1\ osto. ou para [ll'oduzir a esper:inca de qualquer accidclJte.
•
A. res ....Iuçâo ele consulta do conselho de estado seccií.o da justi~n;
cie 18 de Rbril de lR7J. cxprim '-Rn 10. cgurnte modo, eÍn f;ua conciuão: o facto de uma simulada a"s',cia~r1o commercial, pnrõ1 Oreallilll
de defn1udar O puolico na ver;da da Cllrne, comprellelldc·, c parl'eitamente na cenSll ra do <trt. 26-1, ~ 'lo, ue.-te co.ligo j con. titnindo n espeaie previ ta ~ bem determinada no § 3° do art, 21 da lei de 2 de
setembr de 1871.·
(Vide na revista o Direito, 1:- de outllbl'O de 18'74, pag.366.)
(817) Vide nota 49-,499, -01, 612 b, '/6-! B 765.,
. Não tem commetticlo o crime de estellionato o mí'nOr que se nega a pagar obriO'açõe contrahidas cum llereial1uente, a pretexto de
menoridade. desde que se mo'tm a notoriedade de. se facto.
(Revista o D'ireito, junho de 1874, png. 271.)
A revista do supremo tribuna!, cujo numero c data acima ~e vê,
dispõe o. eguínte:. ,
N. 2,168.- VI to', expostns c relatados os 111'e ente !lutos
de revista cri me en tre parLe,: - rccor~el te ~lal1oe) ,'oares Leite
Godinho e re~orrid: a justiça: c,illc"dem II revi ta pedida, pela nuUi.dademal1it'est'ldopl'o e~so [njl1!'ycclo,jnJgatlo. dcqnese reCl1rrei
porquanto, ,endo o rc;~ol'l'eut", accu. aJo do ter por tliver~as 'VeL.e
commettld o crlmp. d.e e (,f~Jlion:uo, o pro. idente do jur', elo vez d0
fazer tanLas scrics ( e q 1'. ito. "jnautos cril,) (, delicto, COl\10 prescreve O art. 03 da lei de 3 de dezembro d l8±t,09gI01;ou-o, perguntando sómente llmâ vez ác rca da.. ('irCllmstancias afígravaIltes, que
aliás podiüo dal'-se de um do,.; dclICLus, e I1llO a respeIto de outro. e
vice-versa.
E lavrando a 'entenç:l do fil"'. 91 v., não applicon, pena con.'spondente aos diíl'erentt~S netos criminO";l)s.
Rémettcm-se osaulos li I'el"ção dcP. Paulo, que designão pama
revisãtl e novo julgamJuto.
.
Ri,) de Janeiro, 22 ll(' ag'O, tn dú 1 ; l. fll'ilo,11r",idl'nt.- llaj·b"sa.
_ V.,tlde(ar~. - CosI,eh .f'i.lll!.- G..0iIO, vpncirlo.- A lbllg!lerque.- _imães da
Silva, veucldo.-;- l' etga. - fla'1'ao de Mortlserl'al, veue1('\o. - Lean.- Cerqueira. - Villares.
(Vide notâ 96 a.)
.' (817 a) 2' edição.- O furto de gado V3ccum em campos de cria·
cão e eultlll'a, é punido com as penas do nrt. 251 elo cad. cl'im. e preêeito do art. l' d,t lei n. l,O()O, sendo o procesw o elet rminado na
lei de 2 de julho e reg. n. 707, dc Ç) de ontllbro ele 1850.
A vendn.l1o gado furtil'A.mente clbtido, lliio ,.. uda a llatureza do
c1elicto.
E o estallionato só r!xi. te quando :1. lei nâo e. tabelBceu penA. pam
acto qualquer, que ella considere crimiuoso. não. endo por ella previsto.
A não ter lugar o furto de gado Vllccum, p~lo modo consignado
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na mesma: lei n. 1,090, a acção fica perempta e só póde ser admittida.
a particular. (Rev. n. 2,212, de 21 de fevereiro de lR'17.r
•
(81'"1 b) 2°-edição.- Quem pede, em nome de terceiro, ao dono o
objecto por em prestimo, e o vende, pratica crime de estellionato:
q ner o objecto esteja. em poder de seu dono, quer no de terceiro, o
crime é sempre de c!:'tellionato.
Tal a di 'posição deste paragrapho e art. 21, § l°, da lei n. 2,033,
julgado na Gaz. Jur., 15 vol., pago 513, e vide mais a pago 516, em que
se trata de outro caso de e tel1lOnato. O redactor da Gazela critica
com bons fundamentos esses julgados. .
(817 c) 2 0 edição.- O jniz municipal é incompetente para ordenar a prisão em Jl~at~ria exclusivamente do juiz de direito,' como da
r'esponsabilidade de um collector. mesmo na denuncia articulando-se
indevidamente o crime ele estellionato. Ac. da rd. da côrte n. 470, de
1 de junho de 1877.
(817 rI) 2· edição. - A expressão-artificio fraudulento-empregada neste paragrapho, presllppõe uma certa combillacão de factos
preparados com mai ou menos destreza. com mai~ ou menos arte. e
que pos a. engoann1' e sorprender a confiança de ou trem ou capaz de
d'ct~rlllinal-0! d.e compromctter a prude~cia e a sagacidade vulgnrdeCIsão no Dlrel.to, 22 vaI.. pago 712.
.
(81'"1 e) 21 edição.- O dec. n. 8, 21. de 30 de dezembro de 1882.
que dá reglllamen to para a lei lJ. 3,150, de 4 de novembro de 1882,
soure a sociedades anonymas, dispõe ao art.. 136:
.Incorrem na di posiçõe$ do ad. 264, ~ 4°, do cad. crim:
1.0 Os administradores que infringirem ai" prescripções do art. 31
da lei.
.
2.° Os administradores ou gerentes qne di tribuirem dividendos
não devidos.
3.° Os administradores que, por qualquer artificio, promoverem
fal as cotncões das aceõe .
.
4.° Os administraaore que, para garantirem creditas, aceitareJn
o valor das acções da propria com panhia.
Paragrapho unieo. Os fiscne que dei:mrem de denunciar nos
seus relatorJOs'annuaes a distribuicão de dividendos não devidos e
quaesquer outr~s fraudes praticadn" no decurso do anno, o constantes do livros e papeis 'ujeito<; ao eu eXfune, erão havidos como'
complices dos autores desses aelicto e corno taes punido!:'.
Art. 137. o ca o de dissolução da sociedade anonyma. por insol vabilidade ou por ce. sa<}ão de pa"'a~ento, erli~ i.gualmente punidos c.om as penas do art. 264 elo cad. Cl'Jm. os admIDlstrndores ou gerentes que subtrahirem os livros da mesma sociedade, inutilisaremnos, ou lhes ~dterarem o conteudo; os que diminuirem. desviarem
ou occultarem pnrte do activo; oU,os que, em instrumentos publicos.
em escriptos particulares ou cm balanços, reco)lbecerem II. sociedade
devedora desommas que eft'ectivamente elIo. nlio dover.
.
Art. 138. Em todos os crimes de que tratlls lei n. 3,150 terá ca·
bi'mento a acção publica.
Art. 139. A sociedade 1 q ulllq uer accionista, e os terceiros offenC. CRIM.
5.6

450
Penas-de prisão com trabalho por seis mezes· a seis
annos, e de multa de cinco a vinte por cento do valor das
cousas sobre que ver. ar o ostellionato. (818)
Ai·t. 265. Usar de qualquer falsidade para se constituir a outro em obrigação que não ti ver em vista ou não
pudei' contl'ahir.
didos podem dar queixa pelos crimes definidos nos artigos antecedentes.
(818) Autor:
Maximo - 6 annos de prisão com trabalho, e multa de 20 010 d~
valor do estellionato.
Méd·io - 3 annos e 3 mezes de prisão com trabalho, e multa de
12 1/2 010 do valor, etc.
Minimo - 6 mezes de prisão com trabalho, e multa de 5 010 do
valor, etc.
No caso do art. 49 :
Maximo - 7 annos lIe prisão simples, e multa de 20 "lo do valor, etc.
,Médio - 3 annos.9 mezes II 15 dias de pri ão simples, e multa
de 12 1/2 "lo do valor, etc.
Minimo -7 mezes de prisãO simples. e multa de 5"10 do val0r, etc.
Havendo complicidade ou tentativa:
•
Maximo - 4 annos de prisão com trabalho, e milIta de13 1/3"10 do
valor, etc.
.
Médio - 2 a'nnos e 2 mezes de prisiio com trabalho, e multa de
81/3 "/o do valor, etc.
Minimo - 4 mezes de prisão com trabalho, e multa de 31/3 010
do valor. etc.
.
No caso do art. 49 :
Maximo - 4 annos e 8 mezes de prisão simples, e multa de 131/3 0/0
do va.lor, etc.
Médio - 2 annos, 6 mezes e 10 dias de prisão simples, e multa de
8 1/3 0 10 do. valor, etc.
, Miníma - 4 mezes e 20 dias de prisão simple.·, e multa de 31/3"10
do valor, etc.
Havendo complicidade na tentAtiva:
Maximo -2 annos e 8 mezes de prisão com trabalho, e multa
de 88/9 0 10 do valor, etc.
. Médio - 1 atino, 5 mezes e 10 dias ele prisão com trabalho, e multa
de 55/9 0 10 do valor, etc.
!\[inimo - 2 mezes e 20 dias de prisão com tra balho, e multa de
22/9"/0 do valor, etc.
No caso do art. 4P:
MaxiQ"lo - 3 annos, 1 rn.cz e 10 dias de prisão simples, e lllulta de
88/9 "/o do valor, etc.
. Médio - 1 anno, 8 mezes, 6 dias e 2/3 de pris'ão simpleil, e multa
de 5 5/9 "/o do valor, etc.
'
.

.'\.

'I.

461
Desviar ou dissipar em prejuizo do proprietario, pos8uidOl' ou detentor, cousa de qualquel' valor, que se tenha
co~fiado. por qualquel' motivo, com a obrigação de a restitUll' ou apl'escntar. (818 a)
Ti1'3l' folhas de autos ou livros judiciaes, subtrahi1' do
juizo documentos nelle offel'ecidos, sem licença judicial.

(819-820)

.

Penas -dr. prisãO com trabalho por dois mezes a quatro
annos, e de multa de cinco 'a vinte pOl' cento da quantia
da obrigação, QU do valor desviado ou dissipado, ou o
damllo causado. (821)
Miuimo - 3 mezcs. 3 dia e 1/8 de prisão simples, e mulLa de .
2 2/íJ "/0 do valor, etc.
(81S a) 2" edi<;ão.- O depositaria que não entrega a cousa depo!:i.
tada. sem moti vO Rttendi vel, e tá sujeito a ser processado pelo crime
deste artigo, segunda parte, por abuso de confiança.
Vide a ord. liv. 4", tit. 76, § 5.°
( 19) O ~upremo tribunal, em revistR de 23 de agosto de 1865,
julgou nulliclacle manifesta o ter a scntença appelIada condemnado
ao recorrente no gr.áo maximo do art. 204, ~ 4". e no gráo médio do
art. 161. só tendo o acordão recorrido conhecido do segunrlo crime,
deixando de pronunciar-se, como devera. sobre o primeiro.
Qu,tndo, porém, 1:e pude. se inferil' cio mesmo acordão, que eBe
implicitamente havia confinnado ascntenca nR parte em que condcmnou igualmente ao recol'l'ente nas pénas do e teIlionato. está.
aCCUIll ulação jámais poderia ter lugflr, attenta a qualidade cios factos
a.rgllidós no prvcesso, e n di, posiÇão da lei a respeito; porque o crime
d~ eeleliJonato, comlllcLtido pejo recorrente, é o previsto lia art. 265,
do citado codigo ; não e podendo por isso applicar a generalidade
do ~ 4° do art. ~(j-!, e impondo aquelJe artigo pena Igual á do crime
de fal"idade, não quer a lei que hajll accnmulação de penll. (A.rt. 168.)
(820) A segunda parte do art. 4'1 do reg, u. 5,604, de 25 de abril de
1.14, para o registro civil dos na cimentos, caSnlllen tos e obitos, diz o
s~gl1iutc :
Os que CUll1illetterem o crime previsto no art. 32 ficão s)Jjeitos ás
pena do ólrt'. 265 lia codigo criminal.
.
O art. 32 é concebido nestes termos: os extraviaI' dos papeis do
registro Civil sujeit1io li respon.llbilidade civil c c(iminal os seus
gUõll'das ou depositarios.
(8"~1) A penalidade é a. mesma dR do art. 25'7 deste codigo, nota
670, com a ·differença de q lIe R.m uHa HBi é a do valor da cou a furtada
e aqui da qllantia da obrigaç1io, ou'do valor desviado ou dissipado, ou
du damno cansado.
Assim, pois, o calculo e tá feito na mesma nota 670.
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CA PITULO III
DAMNO

(822---822 a)

Al't. 266. Destruir ou damIlificar uma cousa alheia de
qualquer valo..r. (823 a 828 g)
(822) As duas hypotl1ese. do crime de da111no. com ou scm aggravante!i\, têm cllusado embaraços a 1111\ is de um juiz i porque se de. tacão lias regras estabelecidas por este codigo a respeito do gráo da
pena edojuizoemquedeveserjulO'ado o dito crime. Cll QuflO hlljl\
R.A'gra\'nnte, cuja peI)lllidlldu nr.o exceda a alçada de que tra a O art,
12, § 7". do cotligo do procei'so criminal.
.
A sua interp!'etaçiio é ca. O urgente. e i to ll1eiOlllO já. ,"conheceu
O "'o\"erno e.m o nvif'(l de 21 dejaneiro de 1867. n. ::lO. quando diz i que
II duddll R. ('espeito da applicaçiio das penas do art. 2(j6. dep~l1Lle de
interpretação autllenticn, para O que tem de .er. u1Jrnettida ao corpo
legislativo, de confOI'U)idade com a illJpel'ialresoJucio dt\ con n\tll. de
3 de j un ho de 186.').'
- '
No entretanto nada se fez rio sentido da prOlllessll. e aventuramos
por isto n dt\clarar que, na primeira hypotheilo, combinada com a . e·
gunda dt\sto artigo •. a penaJidaut\ no gráo ma.xiltlo é urna verdadeira
impossibilidade, por isto que,. em aggravante, alia se não póde tlar,
segundo o 9,ue clara ti terminantemente ~e acha e tabelecido no art.
63 deste codlgo; e a 'sim, as penas da:pI'i:l)eira parte do art. 266 erão
calculatlas sem maximo.
Os autores do nosso codigo. que tanto reflectirã:> . obre a mór
parte de suas disposições. nesta lião attenelerão em o ausurdo que e
vil'ia li dllr, como pàl'cce e se vem ele expOr j accl'eSccntaDuO que. li uno
recoDhecer·se como elemental' do crime de damno a:tiuma das circumstnncias aggravante!' do art. W, j~lIJ)ai se poderá impOr o mlaimo da seguDda parte do dito artigo; mas isto nece ~ita dI" uma interpretação legislati .. a, porq uaD to não p!lssa de tllna lem brança aq uillo que sc lê em o relatorio do ministro da justiça de 1 60, lias pl1lavras: pRrece-me que na c1isposicão do art. 26G, parte egunda, se
teve em vista augmentar a peDafidade do C"l'ime de dalllno, quando
se tlésfle-a circumstancia aggravllnt.e do art. lD, )i 2°, e esta iDtel1i·
geDcia é autorisada pela lição das legislações criminaes, que punem
com maior severitlade o incendiario, e tltlito é uma a pinlçno, q lia
não haver~jlliz que po"sa fazer uma interpretação e applicllr a lei
Deste sentido.
(8"228) 2' edição.- Na Gazela Jw'idica" tomo 16, a pa"'. 15. vem
um projecto Robl'e dltmno e sinistro, apresentado á. ('amara dos deputados, e será bom vel-o.
(8:23j Declara O aviso de 2 de setembro de 184\). n. 217, que o. cl'Ímes de damno excedem li attribuicllo do delegados e suhdele<>adoi',
P?is, além d.e outros motivos, b~sta con .iJ~rar que. dej1onc!e;do de
Clrcumstanclas aggl'llvRDtes (cuJa apreclaçao pert\Jrice ll1telramente
ao julgad'lr) o Clll!'sifiC'al-os Da priQ1.1Ira ou na. egunda pArte dn. arls,
266 e 267, é evidente que o maximo das penas em q. ue podem e!:'tar illcursos os autores de8se crime é muito superior as que o codigo do
processo menciona no art. 12, § 1°, e que regulão a alçada dos dele-
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gados e subdelegados, Q é seguramente o gráo maximo que serve de
regulador ás alcadas e ás fianças.
(824) Igualmente declara o avo n. 221, de 2"2 de maio de 1860, que
os crimes de damno, .de que tratão os arts 266 e 267, não cabem na ai·
'lado. das autoridades policin1ls.
(825) O art. 2°, § 2°, da lei n. 1,090,. de 1 de setembro de 1860,
dispõe:
Tambern terá lugar o procedimento oflicial da justiça no furto e
damno de cousas pertencentes á fazenda publica.
(826) A relácão da cÔrte, em acordão n. ti. 196, de 4 de outubro de
1868, diz: que Ú"\tanuo-st: de actos possessorios qualificados ue damno e dentro das divisas ou posses a que se juJgão com direitll as partes contestantes, nno ha 1l1gar a acção criminal e o julgamento no
jury, porgue, ou sejão as partes heréos confinante ou posslticlores de
terras indivisas e d~mni1icadas. sómcnte a acção civil ou a alçada criminal especial, com procedimento tambem especial, páde ter lugar,
em vi ta da lei de 18 dc setembro de 1850, e regulamento respectivo.
O art. 2° da lei citada neste acordão de n. 601, di:~ :
Os que se a-possarem de terras devolutas ou alheias, c nellas
derrubarem mattos ou lhe puzerem fogo. se"ão obrigados a dee:pejo.
co.m perda de bemfeitorias, e de mais soffrerão II. pena de dois a seis
mezes de prisão, e multa de 100$000. além da. satisfação do damno
causado. Esta pena, porém, não terá lugar nos actos possessorios
.entre heréos confinante.
Plll'agrapho unico.- Os juizes dfl direito em correição re ponsabilisarüo, impondo no caso tle simples negligencia a multa çle
50$000 a 200nO O, as autorj~.ade-· que não puzerem todo o cuidado em
proces ll.l' e punir e e- delictos.
(E' analogo a este paragrapho o art. 90 do reg. n. 1,318, de 30 de
janeiro ue 185*-e o aviso n. 14.1. de lO clll abl'll de' 1856, recommenda
aos juizes de direito o cumprimento deste artigo.)
O art. 87 do regulamento citado, de 1 3*, estatue os juizes municipae são os ~on-ervadores das terras devolutas.
Os delegados e subdelegadc exercerão tamblJoID 8S funcções dos
con ervadores em ,eus districto , e como tll.es deverão proceder exonicio contra o' que commetterem os delictos de que tratão o, art~.
~,89, 90 e seguintes, e remetter. depois de preparados, os respectivos autus ao juiz 'tlunicipal do termo, para o julgamento final.
(A respeito desce art. diz o avo n. 31:, da 29 de setembro de 1856,
q ue as autoridades ás qU?lCS, em ,rirtude de te artigo, incumbe a c~n
servação das terras devol utas devem proceder ex-o~io contra os lUvasores da mesmas, mas não podem exigir destes directamente. a
exhibição dos titulos de po e que c nstituem a defesa a que os mdiciado não l1eixarão de recorrer, quando a tivere ,)
O art. 88 pI'eceltua que o juize" municipaes, recebenúo os autos mencionados n, artigo antecollente -(87) ou s'lbol1do pur .outro
meio que alguem se tem apossado de terra", Jl. olutas, 0'1 ler:ub'~
do seus mattos, ou lançado fogo. procederão i.nl ledil.l.t meot" ex-ofliaw
contra os delinquen tes, pl"Oc.essando os pela ferma por q Ile 'e proce são .os que viol'lo as po tUl'as municipaes e impondú lhe - penas
..
do art. 2° da lei de 1850, transcripto.
O UI·t, 89 diz: que o mesmo pro edimento terão, a requeri meut.o dos proprietarios, contJ;R o quo se apo. sarem' de uas terras e-

454
nellas 'derrubarem mattos ou lançarem fogo; com tanto que os individuas que prac,icarem taes nctos não sejão herêo confinante!:'. N~ste
caso, sómente compete ao herêo prejudicndo a acção civel.
(827) A revista do supremo tribunal n. 8:166, de 12 de otltubro
de 187\1, deelara : que nas nCCÕdS por pádas e damnos em lavouras
não se discute a propriedade~do teITeno.
A relação da côrte, em llcordão de 4 de julho dd 1873, preceitua;
que não incorre em responsabilidade o juiz que, em proces o POI' crime de damno. reconhecendo que o rtÍo não fez mai do que desforçarse nos termos da ord. liv. 4", tit. 58, ~ 2°, o despronullcill.
(Revista-o Direito-setembro de 1874, pag.114.)
(828) O regulamento ITInnrl"do observar pelo decreto de 26 de
abril de 1857. n. 1,930,'eexpedidoem virtudedo art. 1",,14, dalei n.
&H. de 22 de junho de 1852, diz re peito a estradns rle ferro, sua administração-d~struj\iãode esgotos do' terreno por onde elJa Pit.sã<? ef'coamento das agunii, plantação de arl'ores, a introdl1cçãO de
ll111lTlaeR dentro do terreno occuparlo pela mesma. : derribamento tle
poste. e marco.'; collocR~ão ue e, torvo f'obre OR cnl'l'is, etc.,-impõe
prisão e multa em muitas hj'pothe es; e vitle-o em eu differentes
artigof'.
(Vide mais Of' avs. n. 139, de 4 de abril de 1867-e o de 19 de
novembro de 18ô8.)
(828 a) Em snntença do distillct.o magi. trado ilvn Jafra, ele H de
setombro de.18'i4, a re peito d'l hypotllc, c com relação a este artig6,
conclue: (lf' actos pO~iiessorios em propriedaues ~crritoriaes ão regidos, quanto li ua criroinaJiJac1e, não polo art. 26U Llo cod. crim.,
maS pela lei de 18 de setembJ o de IDe regulamento de 30 de janeiro
de 1854, e quanto á fórJna pelo Hrt. 205 e seguintes do codigo do process(', ex-v'i do art. 88 do eitael rcgulamento.
E ainrla assim. a!'\ dispo:;ic;õcs respcctivas referem·se e C(IlUI'I'Chendem sómente a h,)'pot.l.lese le nllO sercm às partes herêo COI1-.
finllntef'
.
e ainda mesmo fI,ue claramente e. tiveR<:;(~m distincto os limite não
tem lugar a acc;:;() crllninal pelo!' f'lCtOS . ujeitos, que fIO verdadeiros
actos posses odus. os quae_ ~ó düo lugar á acção civil. (Lei de 1 de
setembro de 1850. ar!. 2", regulamento de 30 de janeiro de I 54. art .
88 e 89. e acordãú ela relaçno da côrte-, appeJla,ão n. 6,196, de 4 de
outubro de 186 .)
.
(Nota S'lô.)
(Revista-o Direito-15 de dezembro ue 1874, pago 701 )
(228 b) 2" ed'ção.- A queixa por crime de damno não pócle ser
dada por terceiro tl só pelo proprietario da cousa dam n ificada.
O segurador contra fogo . ó tem accão civil contra. o promotor
do incendio quando expressamente sobJ'õgado nos direito do uono
da cousa incendiada, o q ue não com prehende o Llirelto de proceder
crimina~mente. Ac. da reI. do Rio n. 393. de 7·c1e dezembro.de 1876.
(828 c) 2" tldição.- Não incone em respúnsabili'jade o juiz que,
em processo por crime de damno, rcconhece que o l'éo,não fez JUalS
do que desforçar·se nos termos da ord. liv. 4", til. 58, § 2°, e o despronuncia. (Julgado nu Direito, 12 vol, pags. 413 a 429.)
(~ d) 2" edição.- Crime de damno, praticado por um só ngeqte
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Penas-de prisão por dez a quarenta dias, e de multa
de cinco a vinte por ceuta do valoL' destruiuo ou damnificada, (829)
•
Se conCOl'L'crem ciL'cumstancias aggravantes. (829 a)
em predios diversos e lugal'es differentes. tem differentes punições.
Ac. da reI. da Bahia de 4 de agosto de 1876.
(Vide algumas das notas do art. 61.)
(828 e) 2' edição.- Está sujeito n processo criminal e ás penas do
art. 2° da lei n. 601, de 1850, quem devasta terras alheias sem conseutimento do dono. e em desouetiiencia ao mandado cOllllUinatorio
para n. desoccupnr.
E da decisão da relacão q ue a sim julga não cabe revista-rev.
I!. 2~357, dê 20 de março de 1 O.
(828 f) 2" ediçiío.- A decisão da appellação nos processos por
crime previ. to no art.. 20 da lei de 18 de setembl'o de 1850, cnbe nos
juizes de direito. em vista dos arts. '78. § l°. da lei de 3 de dezembro
de ~8.n-128 e 450, § l°, 4ã2. ~ 2°, do rllg'. n. ]20. de 18-12-e 45, § 5°, do
regulamento de 22 de novembro de 18'i1.
E o promotor publico, é competente para denunciar e intervir
nos procec:sos desta orelem, por isto que lhe é <:onfp.rida esta competenClll pelo 2° do art. 20 do regulll menta de 22"de nO\'embro de 1871,
e. 2° do al't. 16 da lei de:tO de setembro do mesmo anuo, assim como
já o era pelo art. 3i do cad. do proc., explicado pelos avs. de 15 e 24
de novem.lJro de 1852.
Sentença no Direito, 22 voL, pago 70i.
(Nota 347 e)
(828 g) 2' edição.- No crime deste artigo, a circumstancias aggravantes servem apenas para caractel isnr a sua segunda parte, ni'io
padendo ag~ravar a pena-ac. ela relação de Ouro-Preto de 5 de se·
tembro de ]88,1,.
(829) Autor:
Sem aggravantc não ha maximo,
Médio - 25 dias de prisão ímple" e multa de 12 ]/2% do valor
deRtruit!o vu damnificaelo.
Minimo - 10 dia da pri fio imple', e multu de 5 n/o, etc.
Havendo tentativa Otl compliciJadé :
Médio - Judia e 2/3 de pri -üo imples, e multa de 81/3 %, etc.
Minimo - 6 dia de prisão simples, e milita de 3.1/3 "/0. etc.
Havendo complicidada na tentativa:
.Médio -11 dia., 2 horas e 2/3 de prisão simples. e multa de
5 5/9 % . etc.
Miuimo - 4 àias, ]0 horas e 2/3 de pri ão sim~.les, e multa de
22/9 % do valor, etc.
(Consultae no caso de teutativa o art. 2°, § 2°,
deste codigo.)
(829!1.) (Vide nota 247 b

'.
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Penas-de prisão com trabalho por dois mezes a quatro
•
annos, e a mesma llIulta. (830)'
Art. 267. Se fi destnficão ou dam nificacão fÔl' de cansas que servirem a disting'uir e separa!' ÔS limites dos
predios. (831)
Pen8s-dc prisão por vinte dias a quatro rnezes, e a
IDesma multa. (832)
Se fi clcstruicão ou damnificacão neste caso fÔI' feita
para se apl'oprIar o delinquente cIo tel'l'eno 'alheio,
Penas.-as mesmas do furto. (833)
(830) O calculo das penas é o mesmo daq uelle do art. 257 á nota
770, e a mesma multa. com a differença do objecto dell(l.
.
(831) O dee. n. 1,081, de 11 de dezembro de 1852, mandando executar o !'egulamento para o o arrendamento de terrenos diamantinos.
diz ao art. 35. § l°:
Os que destruirem, al'l"anCllrem, damniJicarem ou desfignrarelll
qualq uer dos marcos Ou balisas postos, por ordem do inspector g-eral
ou dos delegados, nos lotes dos tl:'rrenos arrendados. ou por alTendar,
ficão sujl1itos á multa. de sogooo a l00S000, substitutiva tlaquclla ele
que trata o art. "4.6 do reg-. de 17 de ago to de 1 iG; accre centando-se
ao art. 45 rIo regulamento citatin de I '-2 que: as pemL comminadas
pelo presente regnlamento não isentão do proce so em jnizo competente os que tambem incorrem nas (lo codigo criminal.
.
A accão criminal, neste caso, funda-se nas II. 1 e 2, D. de Termino mot:
(832) Autor:
Maximo - 4 mezes de prisão simples e mnlta de 20 % do valor
destl'Uido on damnificado.
Médio-2mezes e la dias de prisão imples, e multa de
12 1/2 0/•• etc.
Minimo - 20 dias de prisão simples, e multa de 5 0/., etc.
No caso de tentativa ou complicidade:
Maximo - 2 lDezes e 20 dias ue pl'Í ão simples, e multa de
13 1/,~ 0/" do valor, etc.
Médio - 1 mez, 16 dias e 2/3 de prisão simples, e multa de 81/3 %
do valor, etc.
Minimo - 13 dias é 1/3 de pri 110 simples, e IUulta ele 31/3 % do
valor, etc.
No caso de complicidade na téntativa':
Maximo - 1 me..:, 23 dias e 1/3 de prisão simples, e multa- de
88/9 % dovalor,etc. Médio -l'mez, 1 dia, 2110l'as e 2/3 de prisiío simlJles, c multa
de 5 5/9 % do. valor, etc.
Minimo - 8 dias, 21 horas e 1/3 ele 'prisão simples, e lDUltl!- de
2 2/~ % do valor, etc.
(833) Vide o calculo das penas do art. 257, nota "no, c applicae ao
caso presente, com a lDeSlUa multa.
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. Al't. 268. Haverá. .cl'ime 'contra a propriedade, ou o seu
Qbjecto tenha valor pOl' si OÚ de qua,lquer maneü'a o, represente.

TITULO IV
Dos crin"\e.s contra. n ,P0ssoa e contl"a a 'propl'iednde

Art.· 269. Roubar, isto é. furtal' fazendo '-yiolcncia á
pessoa ou ás consas.-{834a 843 h).
(83-1) (Vid'e Ruus, Considerações (to coàigo penal belga, tOIllr> 3'; po.gs.•
7ü a 98.. e combinae este artigo com 0·274 Eeguinte. .
_ .
(835) O crimH de roubo, sendo commetlido no municipio das fl'on'
tetrns do impedo, é processado p-elos juizes municipaes e j~llglldo
'pelos juizes de d i r e i t o . '
•
(Lei n. 562, de 2 dejulllO de 1850, art. 1', & 20 , e reg. n. 707, de 9
de outubro de 18.)0.)
.
(836) A compliciLiudlJ no delicto de -roubõ, nos termos do art.
6", § lo. deste codigo, póde ser punida com a pena de 4 annos e meio
de g.ulés, g-r<Ío méLiio, combinado C0111 o. arts.·27-1 e 35, e multn de
12 1/2 % do vàlor rouLado '1
Por acordão da rela ção da côrte de 2 de março de 1855 j ulgou·se
pela negativa; porquanto. estando nos term0S do art. 6", § 1", acima
citado; é. eviclente que se dcvia ill1 pôr em observancia do q ue dispõe
o art. 35 citado, a pena de 311unos de galis e multa de 8 e
do
valor roubado.
.
(8TI) Preceitlia o acordão' da re·lacão.da côrte D. 6,389, de 14 de
maio de 1869. que constitue nullidadê o ter sido feito o fl>. que.!>ito
com il'l"egularitlade, sem C011 'uLiar-se especialmente sobre as cir.
cumstllDci:IS da violencia, indispensavel para que s~ dê O crime de
rou~.
.
'Nos casás deste arti"'o nüo deve Ser feita ulDa simples pergulltll,
devc-se a11te classifil:al' o facto criminoso cm furto ou roubo. para,
conforme a respostas do jUlt ),. e decidido e.houve ou não violencia,
npplicar-se a pena em que houver O réo incorrido.
(838) Não constitue crime de roubo O facto de exigir-se n assignatlll'll. de titulo de divida alheia, embofllcom violencia,
. (Sentel)çll do juiz de direito de Vassouras. ae 15 de janeiro de
1812.)
.
Nesta questão, 1l,lvogaúos notaveis derão pareceres, e as razões
do reCUTSU e .tudo o Illai é digno de ler-se, na Revista Juridica de
1872, julho a setembro, pllgs. 1'13 0.19'1..
(8i19) Nos- ca o de tentativa ou coMplicidade de roubo não se
'procede. ao desconto estabelecido pelo art. 3.1 de te codigo ; porq ue
a tentativa de roulJo tem a pena especial comminada no art. 214, e .é
essa tambelll a pena de complicidacle do roubo, ex-v·i do. art. 35.--

2ra "/.
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(Pnr.}cer do conselho de e. tad·) ue 30 ele jllneiro de 1872, secci'io
da justiça, sobre duvillll 1\ re p~ltc do modo pratico de combiúllr
c:;.te artigo com o 311.)
.
Rllsolvida·1\ consulta pOl' uviso Jc 18 dJ ã!Jril de 18'12.
(Virte o .pareccr, que.é intel'essan.t • na Gazelú' J,wridíca de 1873:
n. S. p:tgs. 5B e 59.
(SW) Nas explorné6es em terreno. dillml\n~nos não se dá roubo,
embora seji'iO ellas vi01entlls,
(Sentença do juiz de direito de Di:unantina de 2-1 de llbl'il de 187:~,
na Ga:eta Jurídica J1e 1878. ~. 21, pago 214.'
(S-11) Em acerd'üo d·t I'el:.cão da côrte dI) 4 de fevereiró de '1873 se
estnbeleccu qu'e: o emprego· da chave con, t!~ue o upparell10 ou in!!tromento -de que trata o art. 2111 deste codigo,
•
A ioformllci'ill do .juiz criminal f4ue . u, tenta esta dQutrina é in·t"rcssaÍlt'e. e vide-a na Revista JIt1'idiw de 1873, julho a dezembro,
.pags. aOl a 309.,
.
. (8J2) A relação da côrte, em ue., n. 7,570, de 13 ,re março de ·JS'H-.
irnpllz a pella de lnnno ele prisão COl1t trabalho a um réo incurso·
no minilllo deste artigo. d~ combinação com o art.311 de te codigo,
(S-12 ai O fll rto com .clta ve falsa considel:l!-se rou bo.
(8entenca de 20 défcvereiro de'l87-1, nn Go./zeta JUl'idíca de maio
de 1874. pRg: 183)
(S-12 b) O crime lle CDmpneidadc de roubo nüo é afiançave!.
'(Dec'jsão na revista o Direilo, de abril de 187·1. .pag, 595.) ,
(8-12 c) A. ~elação da CÔI'! e. em acm'dão n. 5.815, de 1 dll maio de
1874.. annullolL um processo com O funda.mento de que era. que tão de
limites de terras e portanto civeI. opinándo dois desembnrgadorns
para que o. processo- tambem se aUllullusse. pela razão de só ter !lavida dalllno, que é. crime particular.
, É vio-ae q úe o processo p1"inci pOiou lJor q lleixa e, sendo o réo pronunciado no aIt. 269 dp couigo cl:imi.na!. foi d'epois nb 01 viuo. com o
fundamento de que não houve vlplencIa, e Re houvesse devia haver
corpo de delicto. q.Ull não consta do processo, sendo ap~nas o crime
de damno d~ al'rnncar mourões,em que' não cauia procedimento
omeial.
'
O neordão.d~ relação dI) ~. Paulo n. W. de5 de m'lio de I, '74. diz:
que ~ pont.o principal d1l. causa, no crime d-e rOubo, a circumstaDcia
da vlOlenClll..
,
'E' elemento constitutivo do c}cime cle u urpação dcl 'Cou' a immovel, .ll cousa. cujo uso, .dominio·oll posse alguem se al'l'o~a por meio
de violencia ou ameaça.s, não .lhe pertencendo; deixando as im de
. existir, qURndo o dOillinio, pos'e QU uso StI prove não ser exclusivilmente alheio;havelluo ne:;t~ casO sÓlllente lugar a acçiío civil.
(Acordão do Eupremo tribuRal de Lisuoa de 23 de janeiro ele 1874,
Ileganuo revista ao da,relRçã~l:do lJorto de·u de maio de ]873,)
-(842dJ.A re~açãodlt côrte, cm acol'.dãon. 8.097, dela dejunllO
de 187-1, refllrmou uma sent.:nça, pllra ImpOr a multa- na hSpothese
do art, :.!ü9 do .codigo criminal e reduzir a pena imposta a 8 lUezes de
prisão com trabalho,

Penas-de galés'por um a oito annos. (844-0' 844 a)
0,<; réos.fórão condemnndos pelo jury cm· crime de roubo, mns
o juiz presidente !;IãO O), con(ltJll~nara cm multll ; e pela complicidnde.
condemnara em um anno, Iluando devllria scr ~.n 8 IUezes.
.
• I, I mesmo sen tido lia ou tro acorc\iio da mesma r~lação n:8,033.
( 1:1) Vi le o dee. n. 1:3 , de 15 de outuaro de 1837, á nota -769.
. (Consultae mais as notas 161. 16,1, }i-.l, 235 e as dos arts. 167, 257,
2U:l c 2M, § -.1.0)
(".1311) O réo c cravo, contlem.nndo pelo jl1ry como incurso no
Ilrt. 269 do coJig().criJnin~l.tle'Ze, oft'rer sómel}te ÍI. pena de galés; ou
deve ser llddicionnda'o esta n dtl~çoutes, eúl virtude do disposto nos
a rt~. 972 c 1:0 do mesmo codigó ?
,
.Pela nffil'll111tiva, diz um estudo no 10 o 'yolume do Direi/'o, pago
430 ; II1~S O procurador da corõa. perllnt,e a relação de S. Paulo. na
p.ag.50 do me. mo \'olulJ1e, opina rm sentido contrario, e com bons.
fundamentos, egundo me parece.
(81,3 b) Em crime de rou bo, o ulot,h'o reprovado deixa de ser
circu·mstancia aggravnnte para se tornar elElmeIltar do crime:
(A.cordão da relacão de Ouro-Preto de 8 tle maio de J874.)
(Nota 7(i\).d-)
.,
.
Subre n elt:mcilto con t.itut,ivo do crime de roubo, vide rcv. D.
2,214. no.J)i~·cilo, 11 vol.. pago tio.
'.
.
(84::! C) 2' cdição.- Negando o jury a existencin aa forç-a e vio·
Irnnia feita ã. cousa; absolv1J se o réo proeessado por cnme de ronbo.
c niio julga-se perempta a accusação, re\'. n.2,255, de 22 de julho
de 1876.
(ti!3 d) 2' ediçilo.- ,,'obre tentati\'lL de raubo, preliminures do
cl'ime e violencia li eOU~ll. vide a rev. n·. 2,187, de5 de setembro de
H:!74, na Gazela "Jul'idica. 12 vol:,YlIg. 7 : 3 2 . '
:
(81,3 e 2- ediçil"'- E' nullo o julgamento, 'quando se accumula
. em um ó quesito li circum tallcia da violel1cia e da tirada da COUl:'3
- ac. eh reI. de [Jortf)·Alegre de' 12 Ce maio de 1816.
.
(~ota 3J7 e.)
(tH3 f) 2- edição.- O que ito sobre o crime de roubo deve espe·
cificar a v.ioleucia no segúnuo quesito e mencionlll' o facto que a
con:-;titu,í0-lIc. da relação do Hecife de 2-.1 áe novembl'p dr. 1882.
(8-.13 g) 2' edição.- Ao jul'Y compete conhecei: da circumstancia
da v~olenein' con titut.iva do crime de roubu-ac. da r.elllcão do Rio
D. 1,5-1"9, d~ II de setem bro cl e 1883.
/
(813 h) 2" edição.- Declara o ll-\'i!'o de 4, dç janeiro de 1884 que
n.(io pócle seI' aclmittido a cumprir penll no presidio de Fernando .
.0 r~o conllemnac!o por crime de roubo. não se achando o ,<aso comprlJl'~Hli\)o na. disposições da lei 11.52, dtl 3 de outubro de 1833, e
dec. n. 2,375, de 5 de março de 1859, e como explicado pellli> avs. DF.
3l5, de 26 de junho7'47\), d<J I ele outubro, 004. doe Hl de novembro
. de IH8tI, e de 12 de janeiro de I 1.
(SUl .-\.'lrtor:

•

•
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Art. 270,. J ulgar-se- ha violenC'ia feila á pessoa, todas
as v9zes que, por meio de offcnsas physicas, de ameaças, ou
por outi'O quaLquec meio, se reduzir alguem a. não defen• ~er as-suas cousas.
Jnlgar·se-ha 1iolencia feita á cousa, tOdêlS as vezes que
se destruirem os obstacul.os á perpetl'ação tios roubos, ou
se ·fizei'em arrombamentos exteriores ou intcriorcs.
Os arrombamentos se considel'arão feitos todas a,s veies
que se enipI'egar a força ou quaesquer instl'Umcntos ou arparelhos para ven~ú os obstaculCJs, (8.45}
.
Ai't. 271.' Se para' verificação do rou bo, ou no acto
delle, se commetter. morte. (846 a 846 b)
Mnximo - 8 annOB de galés. e mnlta de 20 '/:do \:alor roubaria.
:l\Iédio - 4 annos e 6 mezes de galés, e multa de 12 '/0 do Vll
101', etc. .
~)nimo -1 ah~o d~ galés, e mlll ta de 5 % do va'or, etc.
Havendo complici-dade :
Maximo - 5 annos e 4 mezc. de galés, e multa de 13 l/J ./. d.)
valor, etc.
'
'
Médio.- 3 anDaS de galés, e m nlta d'e 8 1/3 % do valor, etc.
.
, Minimo - 8 mezes de galés, e multa de 31/3 0/. do valor, etc.
A respeito d') calculo das penas de. c0ll1p1icidade, combinlle O
art.. 2'14, com algumas da notns de~te artigo.
(8.J.4 a) A. I' t. 269.
Negando o jl1ry li. existencia da força e vioJencia feita á cousa,
absolve sc o réu.processado por crime de roubo e não Stl julga pcremptà a "ccusação.
E não se consid~ra em flagrante a prisão do ladrão, que é encontrado conduzi.odo os objectos furtados.
.
(Revista n. 2,255, de 2<l de julho de. 1876.)
(815) Vide not(l. 841, e outr,ls, elo artigo anterior.
~
(846) A relaçno õa côrte; em acorelão de29 de outubro de 1850,
tomo.uconhecimen"to d~appelIação.ex·oflicio,interposta pelo jl1i"- ele
direito-nrt. 449, §2', do regulnmento n. 120, em rllzão da condemllação á morte de uln escravo, conclemnado no mnxi mo deste artigo,
para mandar.executar a sentenca.
'A meSMa relação, eu; acorclão n. 6,451, de 24 de agosto de 1863, e
em caso deste meRmo artigo, não tomou conhecimento da' appellnção·
interposta em razãe de cOlJdenínação a glllés perpetuas i porque,
tendo ao caso a applicncão das di posições dos al'ts. 2" e 4° da lei do
1835. não se podia dar récurso algum da decio ã.o cóndemnatol'Ía 'proferida pelo jur)'.
.
. (846 a) 2' edição.- Constitue n ullirlade q \lán~lo o quesito de ~ Bit.sinato no cas.o ~este artigo é propo~to em primeiro lugar, por isto
que deve preceder, de confol'mida~e com este dito artigo, o quesito
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Penas --.de mOl'te no gráo maximo, galés perpctnas no
médio e P?l' vinte anll.Os no minimo .. (8-1:7)
Al't. 272. Quando se commctt~l' alg'uma outra offensa
physica, il'l'eparavel, ou de q'ue l'esuttc defol'midade ou
alcijào.
'.
.
.
Penas - dú ga:lés por quatro a d{)ze anuos. (848)
Se da offensa physica re:-:ultar gra\~e incommodo de sande OH inhabilita(jãO de serv-iç.o pOl~ mais de nm mez.
~eDas-de galés POl' dois a d.ezeseis annos. (849)
relativo ao roubo. Acordão da rel:lclio da corte n. 4<>3, .de 5 de junho
de 18'17.
•

•

(Nota 843 o.) .
BtG b) 2' edicão.- Quando se ele!' morte na occasii'io do rnubo de- .
\'8- e formular o 'q lle.!-li to : se ali? fui feita pllra verIfi.car se n tinl~a.
dó o~.iecto alheio, ou 110 neto dellase verificar-ac. da reI. do RecIfe
de 2! de outubro de 1882.
. ( 47) Autor·:'
1\f:1ximo - mort,e, o n111Jt.:l de '20 o{u do vll]l)r ronbac.1o.
.
l\Iédio - galés perpetua .. e multa de 121{2 0 { .. do vnlor. etc.
l\Iinimo - 20 allnes de galô}' c I.nulb de 5 °/. do "Rlor, etc.
No CIISO dt: cOillpJicidllde :
l\Jnximo - glllf-is Ih:rpetlln ... n multa de 13 1{3 0{0 do valor roubado,
.
Médio - 20 anuo:- de g'nltL. e mlllt.a de 8 1{3 0/•• ete.
. "lIfinill10 -13 annos c·1 Ulc:tes de ganis, e multa. de ,1'1r3 uI, do
valor roubado.
(Vide notas'" '0 a 50-1, e alg'uIDas da netlls do alplwbctu a esta
ultima.)

( i8) Al:ItOl':
Ma.ximo -- 12 nnno r.c galé., e multa de 20 o{u do valor roub do.
lIléclio llnno!" do galé., e multa d" 121{2 u{"de.
l\Iillimo - 4 annos de /?alés, e multa de 5 '{.u, etc.
No cnso de com plictd>lde :
.
l\Iaximo annos de galés. e multa de 13 1(3 '/0 do vnlor roubatlo.
.
Médib - 5 anno e -10 meze dBgalé.. e multa de 81{:l alo. etc.
l\Iin~mo - 2 annos e 8 inezes de gr.lé • c milIta de 31{3 u{., etc,
(Vide nota 43 a.).
(8iO).Autor:
l\IllXiIno ..... 16 annos de galés, e·multa de <:I) O{u do valor roubado.
~Iéd 0 - \J anlloe:: de galé.• e lImltn de U 1{2 '{., etc.
l\linimo - Z lll1nos de '"aI tis. (\ multa:Je 5 "/ , etc.
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Em todos os casos dos artigos alltecedentes. pagal'á o
réo uma multa rle cinco a vinte pOI'.cento do val.ol· roubado. (849 a)
.
Alt. 273. Tambem se rlJplltani roupo, e como tal sel'á
p~!údo, o furto feito por nquelle qlle s~ fingir' empregado
. publico e autol'isado para .tomal· a propriedade albeia.
Al't. 2'14. A tentativa de ronbo, quando so tivel' veJ'ificado a·violeucia, ainda que hão haja a tirada da cousa
athoia, seni punida como ~ mesmo crime. ( 50)
.
Di .. po;lçÜó

CI}JU'Ul'l1.D. aos dolicj;os l.lQ.rticúlnros

. Art. 275. O abuso de podei' dos empl'egados pllblicos
nestes dclictos SCl'<Í considerado cit'cumstancia ·aggravante. (851)'
.

No caso d'3 complicidl1de:
MaxiulO - 10 aDlWs e 8 mezes de galés, c multa de 13 1/3 % tIo
valai' rouUaeb.
- .
l\lédio - 6 anuas' de gllléf', o multa 'de 81/3°/. elo va!or roubado•
. Minimo - 1 anno e 4 meze. de galés, e lUulta ue 3 I/~ 0/•• idcm.
(8-19 a) N~ta 813 a.
.
.
. (850) Declara o aviso de 18 de abril de 1872, que, li vi.·ta desta artigo e 35 de te co.digo, a. sim como do 301 do reg. 11.120. de 31 I:e jnneiro
de 18!2, e avi,) de;j ele j:llleirt) do IlnDO pas ado, uno tem lugar II
fiança Da tr'ntativa e \la eOll1plicidade'do crime tle roubo.
•
Que em ta.es c IUdições~ e de accôl'rlo com. o di po.·to liO lut. 3i, ~
20 , do codigo do PI'( cesso criminal, é competente 9 promotor puLJlico
para promover a accu. ação e mais termo: do proce:'so.
.
(Consultae as notas ro, li1, 64,81:),836 e 39.)
(O. aviso àcima não encoutrei na colIeccão j mas vem elle na
Revista !lwidfca de abril a junho rle 18";'2, p}lg~ iI.)
E"justa a disposição deste artigo . .
(VIde mreilrJ, J 1 vai., pago 45.)
(851) Na llevü(a Jllridi,;YI elejaneiro ajunho' d(~ 1869 ha um estudo intereS'a)lte sobre illgUll.S dos primeiro artigos deste codigo, e
nãs pags.3i e seguintes stllê:
Parece que IIn antinomia..entre este artigo e o ~ 3n do art, 2n ele te
mesmo eodigo, deveucfo-se cl'er que provém ella de um eno de elas. sifieacão. .
.
Ea crimes cQmprebenc.liclos no tit. lo, parte 3" (Art". 181 li 191),
que deviãl) pert.eneer á parte 2", cap. ln, e suhrirdinados li. epigraphe:
preval'ieaçõ()s, ~busos P. omissões. dos er~pl'egados publico€'.
Silo' ef.:seE! crime.' manifestos abusos elo poder commettidos no
exercício das funcçõcs elo eQlfll'ego e .:lssilu crin)es de responsabilida-'
de, e:-por isto, publicos, COlll~ cxplirsa o aV.n 245. Je21 de agosto
de 18;>5.
.
-.
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PARTE IV
Dos cl'hnes: policlaes

(85~

a 854)

CAP1TULO I
OFFEN~.A. DA.

RELIGIÃO, .DA ilIORAL E BO:\S C03TUME~

Art. 276. Celebrar em casa ou edificio que tenha ~lgn
mafórma extc'l'iol' de templo, ou publicamente em qualquer lugar, o culto .de outra religião que não seja a do
estado. (855)
.
(852) 'os crimes pnliciaes tem.lugar 9 procedimento e:t-oflicío.
(A.rt. 37, ~ l°, do codigo do proce"so cl'imipal-e art, 2ü3 do reg. n.
120, de 31 de j'lneil'o de 1842.)
.
Para O C'1S0 da formnção da .culpa., viue os !tI'ts. 15 da lei n, 2,033,
de 20 de setcmbro de I 71, c 38 a 44, 47 a 53 do reg. n. 4,8U, ue 22,de
novembro de 187l.
, A l~i pllntrOS crimes policiaes, mai- pdos male, que delles pau em
resultaI', do q ue por aq uelles q lIe del1e resultão; q uercnd'o a lei OppÔI'
um plu'adeiro a actos preparatórios com perigo paFa a ordem oeial.
(Vide <> u'tilissimo livro do illllstrado desembargador Dr. Olegario. I'rattca das corl'cições, pago 363 a ~78.)
.
(853) O' militares que com rncttem taes crime, não gozão do pri·
vilegio do fôro, e devein ser proccs 'aüo pelo, juize. criLDinaes.
(Aviso de 17 de janeiro de 1832.)
(8;)-00 O art, 13 da lei de 6 de jllnho de 1831 diz-quc os juizes,
qUll não procederem com a diligencia nece- aria em indagar dos implicados nos Ql'imes policiae • scrão reputados complice'.
O urt. '70 da lei de 20 de outubrl) de 1 31, prdcd.itun-qlle qual.
q-uertumultO. motim ou"as t1ada, não e.pecificado.- no corli"'!) criminlll. serão punidos co:n um !I. "'eis mezes 'de pl'l fio com ~rabalho.
,E' peremptol'io o a·I't. R" da lú n. 1,0:.10, d13_ 1 de setembro d-.J
18uO, quando a sim se exprime:
.
Ficão revogadas as lei d~6 de jutll10 e 26 ue outubl·.,) de 1831-parecendo certo que as ditas lei ão .apenas uma l~mbl'Unçit hi_toricn..
(Vide notas 13 a. 873 a.)
(855) Na nota ao artigo Sl!guinte se fará referencia ao al'L 5° da
con trtuicito do imperio.
Declâra o nviso de 26 de novembro de ]86 -que se o culoo 'da
roJ1gifio tolerada· e fizer pu blicamen te cm editicio com fó nIJ a exterior
de templo, contra c te- al'tigo. ou se por occ~siào d~lle se d13rem o
abusos do artigo se.!!uinte, deve \1. autorid<lde proceder contra os
delinquentós"mns não COIl entil' que e9l;ejão elles e.xpo to~ a desacatos; quantlo os mini tl'OS dO culto, estrangeiro func~ionárem em
actos dessas religiões. Não vem na collecção e sim no Diano tio Poro
de 29 do mesmo mez. -

".:":
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. Pellas

-ue sere'fi dispcl'>;os pelo j njz de paz os q ne

esti-

ve~'em l'e.l1l1idos para o culto, da demoliçãu da fórma exterior, e da mult~ de dois a doze mil róis que pagal'á cada.
um.~5~
. '
i

Art. 277. Abusar ou zombaI' de qnalquel' culto estabelecido no imperio; por meio de papeis impresso?, litho. graphados on gmvados que se distl'ibl1Í1'em por· meio. de
quinze pessoas, ou por meio de discursos pl'ofel'idos ém
pnblicas reuniões, ou na occasião e lugal; cm que o culto
se prestar. (857 a 858 a)
.
(856) Autor:
Maximo ~ 128000 de multa,
Médio - 7$000 de multa,
Minimo - 2HOuO de multa.
(8:i'i) A. nossa constituição. nus IIrts. 5°, c 179, .' 5°, .gal·ante a liberdade de religião cd: crença :. as. j m como II do pcnsamen to e sua
communicação, mesmo no seut.ido religioso, ,\ vista do modo por qne
se achlt escript o ~ 4" do l\rt. no ciladu.
.
fi: vê se que o art 9", ~ 20, d3s~e codigo é uma con equencill do
e. pirito de nos.-a legiQlagão. que nbmn;.{e c estimula todas u. libcrda
de:; compativcid com II ordem, não vedul}do a nnalyse dos principios
e uso!:; religioso>;; obstando apena. a aÍfronta f,Jita ao curto estabelecido, como deste al'tigo, sem se poder suppõr que seja anti-con. titucioUlI1 () preceituado no mesmo art·, .\,1'\ § 2°, é contradictorio com
ou tras d:sposi<;ões.
.
A censura sensata e comeMda llunca abalou e Irenos prejudicou
a um princípio verdadeiro, quando ella dá lugar á di. cu ~:\O, dl\ qual
deve a verd \,le sallil' sempre victoriosa e radiante.
No ll.l't. 27,8 foi que o codigo restriugio o direito de di cussão, prohibindo II da cxistencill da alma e de Deos, sem po,ler por isso ser
tuxado o legislador criminal de inconsequente coin os principio
mantidos, já peh çonstituição e já por este codigo, quanto á liberdadc de di. cus..ãn; por i to que só dominou em o dito art. 278 O
sentimento da fé e da religião, tendo· se estas duas verdades como
san tas c respei t·a vei!'.
(858) O aV, 11. 146. uc-4l1 maio de 1868. declara que o pre. idcnte
e chefe de-policia de tal provincia não podião negar licllnça pam
a venda de livros sagrado., pela razão de serem reputados contrarias á religião cntholica apostolica. romana.; porquanto se. devEl resp-eita"r e mantcr a liberlll1de inuividu.al consagrada no art. 179, §§ ln,
5" e ';2·1, da constituição; e que o me. mo chef13 u~ policia nüo poul:\
pro'::cuer con tl'll o reCll\l11all te senão nos cnsos _expressos neste artigo e 110 seguinte; mas não arbitrariamente e sim por via de proce.50 criminal.
(Vide. art. 312.)
(858.10\) 2 4 edição_ - Percorrei a tena, diz Plutll.rco, e achareis
·cidades. em muros, sem sciencias, sem artes, sem rei, achal'eis povos
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Peúas--de prisão por um a seis mezes, e de mtllta correspondente á metade do tempo, (859)
sem habilitações fixa. ,sem uso nem conhecimento da moeda, sem
eXilrcicios do corpo, sem theatros, sem espectaculos, mas não os
achareis sem Deog, em culto e sem sacTificios.
A religião, sendo o principal fundamento. ocial, é de alto assumpt) politico; po rq ue ella, na ph ra e de M nte~q uie'l, tem as suas razu ~s !la na tu reza h umn;Ja, sendo o hOLLem um "er rtdigioso e ao
Ill-.lSIJ10 te111;'o social, como é, dotado da faculdaue de expri::;ir os seus
pensamenLo, pela palavra,
Emquauto o homem, di7: !'liguel Ni ola ,~ivel' a con cienciada
sua fraqueza, vendo se contJJluadament,J em pre ença do fim mais
ou meno proximo, mas inevitavel, de sna existencia actual, e elnquanto fõr fl1ril1o em seus afrectos pela morte de ere ternamentnnHLdos, emrluanto se achar impotent" para attin:ir o ülénl da fee
Iicidade e da perfeição, que lhe parece nel'~ssarjo li sua natureza, e ao
qna\não póde dcixal' de a"pirar, .·em cp.s. UI'. , . el:e experilJ1l::ntará
a nece!:siünd~ irresi. tivel de elel ar·. c p~lo pensamento acima do fillito, pl'ocurando, além das cou. as presente., um apoio. (Iue !llio encontra' em si n0l1l nos que ro~cii\o, e n!D:\ esperança cun olaLlor!t.
que narla no mundo _lhe poJena dai', onltando UUla ol'Jem !I1clhol'
ue cou a e uma exi tencia mai; perfei t~.
A lei véd<t a fórma exterior do templo, mas nunca cOlllpI'i1l1indo
n. liberdade de consciencia, que é Uill sanctuario impenetravel á lei
humana.
A lei humana, disse Royer-Collard, nlio partieipa das crenças relig-iosas na capacidade teuJporal. ella não as conhece, nem as eomprehen'de, e além do. inteJ'J:' e de -ta vida, a lei é ferida pela i~no
rancia e a impoccncia. Como a religião não é de. te mundo. a leiohumana não é do lI1undo invisivel. Esse dois mundos, qUI:: se to cão,
nilo poderilio nllnca. e confuudir, poi o tumulo é o seu limite. (Discurso de 12 de abril de 1 25.)
A lei v.éda t-Lmbem a zomharia Jo culto estabelecido pelo e..
tauo, por lUeio (le papei imprll. 'o;::, etc., e é neste sentido, que diz
Bel'urd De glnjeux, ad ogad'> geral, cm França, na que t;;o Chatclam, W2'J: 11Ó, reconhecemo que aq uillo que é da c0nscieucin e. tá
fóra do domínio da lei ... ma se a religião, con. iucrada elll tuJó o
que regula O interior da consciencia, não e:·tá enão entre o h01l1em
e De s, que I) j nl"a, ella pertence á o 'edl\de, ti>L ri u::d é O prill)ciro
bem na vcrdade,. g'llrae_, que e. pltlha no. pI'eceitos de moraL'que
eusi na n s laços q ue e tab"lece cn Irre touo o: hOl11en;::,
}:. ,ob est'l rJlação que ella rccebJ protecção da sociedadll, e lião
é como profes:antlo e 'sa crença, ma como cidadão, co:uo suodito
da Ici, que eu?-a. UIU é .respousn.vt:l d i:ln t~ da. j ustiçn. não. do q ue crê
ma da maneu'!1. publica. IJ( r que c expl'lUlc. Desta doutl'lna devll-se
t.irar dua con. oquencias: a ])rilneil'n. qno no ultrag'e feito li religião, é o ultl'age para com!1. oci~du.de que e pune; a segulllla, que é
ula ultragc á ocied:Lde o ataq U0 tias crlluça reconheciJas por grande numero dos !;eu~ membros.
(859) Autor:

°
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Al't. 278. Propagar pOl' meio de papei8 impressos, lithogl'uphados ou gmvados, qUI) se distribuil'cm pOl' mais
de quinze pessoas, ou pOl' <.\i.-;CUl'SOS proferidos em publicas renniões, doutl'ina,; que dil'uctamentc dcstl'uãO as verdades fu~damentacs da cxistellcia de Deas c da immol'lali·
dade da alma, (8ÜO a 860 b)
Maximo - 6 mezes de prisão simples, e multa corresponuente li
metade do. tempo.
Médio -;- 3 mezes c 15 dias de prisão si ln pies, e fi mesma multa.
Minimo -1 mez lle prisão simpll s, e fi mesma multa.
(860) Vide notas nos L10is artigos anteriores, e nrt. :-lI?)
(860 a) 2· erlição.- ;\lonte. q'uieu disse, COI1l muita sauedoi'ia: é
necessario honrar a Duos e r.uuca vingaI o.
.
Mas quantas vezes, em nOlUe ue 11m Ueo de paz e de misel'icordia, se não tem ,"otado os homens a. torturas atroze . pdo crillle
unico de rdntlcl' li. Divinuade uma homenagem não cOllfol'lue a aquella de seu perseguidores!?
Hoje, porém, aq uillo q ue ou tr'ont era tratado pelos legisIudorei
com o rigor de UID crime adio o, não passa llo ttibunal da penitencia
011 da consciellcill, que >empl'c condernna uma 1I111 acção: e erão horrivei. os tempo elll que Justluiano vota"a o bla phemadore. no. ultimos supplicios, peu·-anJo que um lle.' io como e~t,e ncarretfllill um
lI1al rlesoJadOl' para. a humuniuade :
I't'Ofller lolia willi deliola, el {ctlnes, cl lel'rrrJ'lIlOll/s, cl pesl'ilelllia (t1l1l1.

(caf). 1", §

1.0)

A ol'l.liv. 1", tit.Io, votnva-oslÍspenas do degredo e lIo dinheiro, e a ord, li", 5", tit. 2°, ~ 5°, manuava-o!> denunciar em egredo.
(SeO bj 2' edição.- A libCl'dade reli<rjo. n, como toua. as politiclIS,
deve estar submettillll ás necessidadcs <Ia ol'de,m iõ-ocial, que para a
sua conservagão precisa da vigilancia lia autoridade t.emllurnl.
Dupin disse: se o direito de' invasão em nome de todo o
cultOS fósse II bsoln to para o q ue a cada um li praz em chamar a sua
religião, que desordem não se introuuziria na sociedade!
Uns poueriáo resuscitar o pa6'lluiSl110 c as torpezas da sua Ill)'thologiu, ou tros se porião a celebrar os IDy:>terios de L-is o da boa
lI,,:oS1\ !

POdlll'-S..:-hião rever :t~sociacões selllelhan tes á das bacchanac ,
que tlinto com moveu o senado rêJmano. A politica, seus calculos, uas
conspirações, serião introduzidas sllb o manto religioso!
J. J. Rou Bcau assim SCl exprime cm sua fqIDosa respo -ta ao arcebispo .Ie Beaumont: cu creio fLue um homem de bcm, em qllulquer r~lil?ião CID que v.ivlt de bl(ltJé. póLle ser .salvo...mas nilo creio
que. por isto, se _possa luhrot.luzll' cm um palz reltglões cs.trllnlias,
sem a permissão LIa lei.
Com effeito, a ordem e a paz publica poder ião ser cOlllpromettidaB se as associações particulares, fC:lrma.das no seio da. diff~rentes religiões, ou tomando por pretexto a religião, pude. em, sem a per-
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Pl'nas--de PI'isão pOl' qllatJ·o mezes a um anno, c de
multa cOI'fe>:pondente á mc:ade do tempo. (861)
Art. 279. Offl'ndel' cvidendemcnte a moral publica, e.m
pnpeis impl'cssOS, lithognlphados ou gravados, ou.cm estampas, c pinturas que se distl'ibllirem por mais de quin:..
ze pessoas, e bem assim a respeito <1('~tas qtle estejuo expostas pnblica 11len te ,i vendã. (862 a 862 b)
mi são da lei, dirigir uml1. cadcil'll ou lenmtal' um alt.ar por toda a
parte o fóm do recinto dos edificios consagrado ao culto.
E"ta questão é muito i.éri:l, e nlgum~ consa que tem relação com
tllla ha agitado O paiz. tornando os e!:'pil'itos preoccupndo•.
O I' gor, no entretnuto, cODvélÍl di:'cr, não ti de uma boa politica,
pa recendo q lIe ri liberdad() rios culto" corno a quer a 11o"sa lei, não
póde ser exilada de uma cldnde, convindo que a autoridade faça res,
peitar os pr,~ceitos legaes, ma, nunca pl'ocuranio. por uma execução
dL,leal, odios:t e tj'l'annica, cruar oustaculos no principio da liberdade
a~tiva, que está na intenção do no. ,o legislndor criminal, e se conIgnou lia uo,so pado fundamental.
(861') '~IaxiIl\O - 1 anuo d.e prisãO ,.ímples, e multa correspond.:nte á metade do tempo,
. '
Médio - 8 m"zes de Ilrisão simples, c multa corrcspondent.e á
m tnde do tem·po.
i'lJillim'; -l111CZC de pr: lio impl<L, e multa cOl'l'csrondcnte li
mdade do tem po.
(002) Vide al't. 312 de. te codigo,
O jul"ament') definitivo dos crimes de que trata e te artigo, p.ertl1nce :i. ali tOl'Ídad.:s j ud iciarins. na fôrma do art. 12, ~ ", do codigo do prncl1s;:;o criminal. lJ art. 58, § 16. do reg. n. 120, d'tl 31 de
janpir,) de 1812, UI1 ao t"ibunal do jurj'?
O dlefe de policia do l\Iaranli fJo julgou no SBDtido da primeira
hypotliese; 'ma a relação do di tricto na segunda, e diz: que a alçada dll policia judiciaria ' excedida pelo acce_sorio da perdlt dos
exelllplllrlJS; e desta ultima opinião siio- o director da li'llCreÍllria da
jU!"ti(,?I--presid;;nte da relação dn côrte-e ~on"elho de est.ado, secção
da jU!'tll:!1 :'bem como ú presidente.rlo Maranhão.
O consultor dos negocios da j ust iça é da opiniãú do chefe.
(Vi'de :t Redsla Juridica de setembro a dezembro de llolO8, pag!'.
112 e seguintes.)
,
O avi o tle <1 de dezembro de 1868 mandou que, sobre !l materla,
o prncurl1dor da corôa interpuzesse o recurso de revista parn o supremo tribullnJ, no int::rlJsso da lei, como d\ltcrmiuR {) nrt. 18 da lei
de I • de i'e! >l:D bl'o de 1 28.
(862 a) 2' eJi<:ão.-.. A moral publi.ca, di2ia o guarda elos sellos
em Frnlú;n, a prtlposito do- llrt. '" da lei de 18Hl-é aquella que a
con. cieBcia e li razão re\'clãn a t"dos OSo povos como II. todos os bo·
IlllillS, porque todos a têm reccuido de seu Diviuo autor, ao mesmo
telllp'l (III' l1 cxi~t -Beia.
Moral cOlltlJlllporan..:a tle tuJas as sociedades, que, sem ella, nada
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Penas-de prisão por' dois a seis mezes, de multa coi'respond mte á metade cio tcmpJ, e de per la elas estampas,
pintUl'as, ou, na falta dellas, do 8CU valor. (863)
Al't. 280. Pl'atical' qualquel' acção que na opiniãO publica seja considerada corno eviden':emellte oft'onsiva ela
moral c bons costumes, ..endo cm lugUl' publico. ( 03 a)
Penas-de prisão pOl' dez a'qual'enta dias, e de multa
correspondente á metade do tempo, (864)
poderiam os compl'ebender, pOl'que faltarião as noções ele um Deos
vingador e rcmunerador do Justo e do jnjll~to, do vicio e da virtude. sem o respeito para. os autore do no so dia, e para a \"e111 ice, sem a ternura para os fi lho". cm o den).tnmen to ao e tado, sem
ó amor da patria, sem todas as virtude. emfim, que, e eneont.rão
entre todos os po,"os, e sem as q lInes todos os povos erião eondemnlldos a perecer.
Nós entendcmos, disse euvier. comlllissllrio do rei, que o fim da
moral publica. II uniea bllse ela ordem social, con,istc nesse sentimento religioso que determina eada. um a rendei' ao Creador do universo o culto que crê lhe dever. que faz procul'ar na exi tencia da
Divindade e em uma vida futura a saneção dos deveres que deve
completar neste mundo.
E' o sentimento que exprimimos pelas palavras-moral pll11i
ca-o sentimento universal. que foi dndo pelo me mo Deos 1\0 lJOmem em o creando. esse entimento que um incredulo. no meio de
todos os seus sopllismas. não póde de, truir de todo em si.
Mas deve-se convir que por mais extensa que sejão a explicações II respeito. elhls nunca serão completa" em um a umpto. u~
ceptivel de interpretações diversa e ext~n.:.I .
(862 b) 2- ediçlío.- Declara o avi o de 14 de dezemuro de 1SBa,
que pl'Ocederá bem o promotor publico que corresponder ao appello do chefe de policia que chamar, ua attenção para O dispo to no
arts. 219 e 303 deste codlgo.
-(863) Autor ~
'Maximo - 6 mez~s de prisão silllple. multa corre,:pondente ,i
metade do tempo e perda das e tampas, pinturas ou, na falta. dellas.
do seu valor.
Médio - 4 meZes, idem; multa, idem; e perda, idem.
Mínimo - 2 mezes. idem; illulta. idem; lJ perda, idem.
(86311.) Não commette o crime de offeosl1. ú, moral e bon. CD. tumes, definido neste al'tigo. o capelHi.o que estabelece d s·:>be<1iencia.
pelo ministerio da' confis ião e conserva·se na ígr'eja até dez horas
e mais da noite. E não constitue calurnnia a imputaçãO de tcsfu'cto .
(Decisão na revista o Direito ele junho Je 1814, pago 261.)
(864) Autor:
Mllximo - 40 dias de prisãO simples, e multa correspondelJte a
metade do tempo.
Médio - 2,') dias de prisão simples. e a me_ ma mLdta.
Minimo - 10 dias de prisâo simples, e a. mesma multa.
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Al't. 281, Tc\' casa publica dó tabolagem para jogos
quc fOl'cm pl'Ohibidos pelas postlll'aS das camal'aS municipaes. (865 a 865 c)
( (5) NãO c tando provado e averiguad') que ba CH,.él. de taholagam, e quc o dono do botequim recebc um l.Hl1'"io Ou porcdntagem
por eS::;a cri mino '.1 indu tria, não e póde applicar a' penas dc te
urtigo,
A posturas d,t camara municipal ourem designar quaes os jogos
j1rohibillos.
Declflra O avi: o de I] de abril ele 1876, que a. po. turns municipae, elevem ser enlendidn. de accõrc!o com a gencl'icn di!'posição do
art. 28l do codigo crimillal, que, indicando ('5 c:ll'flcteristico da cn a
de t.abo'agem. não di tingIdo nem limitou n quautid'\do do interesse
auferidl) polo dono: Iqcatario ou emprezario.
(1\" lU vol. do Direilo, pago ] '/J
( (),) a) eria para dc- jar que Ioda, as camaras municipaes do
illlpuri{J adopta sem COITIO uas as po. tums d', camara municipal da
côrte, rclati"amente ao jogo, qlte f<lí\ Jl1uitlls males. ,lcarrehludo a
desgraça de muito: illfellL.es, Ijue se sacrifici~o nor uma .plli~:;'o que,
COI1\ o dinheiro, faz d0sapparecer n 11(I1I,ra.
'
Eis o aviso qu~ llJ)]lI'OI'OU a dittl.' po turllS,
l- directorin, - Jlini~terio r\o~ necr.)cios do impp.rio, - Hi0 de
Janeiro, em 13 d0 jaueiro ue I ;-, (Xa çli o, de 19 ue j;n1 iro.)
8u:t i\ing-e"'tnr\e o imperador hou\'u por b~m appl'Onll' :\ po. tum
que ncollJpanhou o omcio ua lllm. cnlllal'a lOunicipal, dlltauo de 16
ti e novelll bro ui ti mo, concllbido lleste~ termo :
1.0 :-:ião probil.)1,Jo em casa. publica de I<lbo.l\g'em todos os jogos
dl:l parada, ou apo~ta, pur meiu cl~ cnrL 'S, dadus, ruleta ou qUi1lquor
UU~lO appardJw d' lirmdo ,tO me mo 11m.
:2.0 Cllll iderar,~e-ha jogo um cn ':t publica dll tab ln"em, o que
tiver lugar em ea ,H , cuju: 'Jonos, Jocatario" oa umprezario percobão do jogadore qu,u4uer intere ',.C; o quc ti\'ul' Lgal' em cn_as do
l1\IJl'etrize., ('li ca a de b:liles ou I'Imniõ.:s pu blic<J"', botei., b' tequius
e bal'l'aca~; armflZU!l"', tnbel'na<:, cortiço e outros lugare' que estão
no me~lno ca o.
O que cUlOlOuuico á 111m. camllra municipal. para seu conhecimento. - !O(W Al{l'edu COl'1'8a ele Olil:eil'a,
( (j~ b) 2' edi~fíO,-.A. palavra - jog.) - em s~a oxlen"a <lccepçào
é SVnOllYIDO de divtlrtimuntu,
• O g'o.-to P ·Ii) jo"'o e,ll HOli:l stlle\'otl ate o phrenesi, c Ju vonaJ o
criticou na nltura de ua veia ·atyricn, ..;a':o fjUI! 11.' lei .. rOm,lll:lS
cuntinllão di·po. ic;õe . e\'e"n !:o1Itra O jog", l' O QU'1 t llhão ca~ll.
delle. du a:.~Hr, erilU tão odio'o" que o pretur lh··s r '(;01", \ a t, ua e q u:l.IqUl:ll' ac~âo para o' damuo: que soifre.: dm, os insultos e I'Jubos rp1e
e lhes tizessem lla occasião do jogo.
Os ""<lI'mailOS el'âo aiúda mai ap.tixon'ldos tIo que os rúJ))a110S,
no que diLict l'espeit nO jogo.
Conta Ta.;it I, que eU J:; J enlreg:lVão 11 .. jO;:!'ll com t'lnl ardor,
fjllU, ao depoi' de perdidos todos aR h" . ~1I'1". ;aIÜIJ a lll'. ma libdl'dade e jogwüo as proprias pe soas: Aleall~ qlwd mirere, sobrii illter seria
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exercenllanla lucrlllldi perpelldirc IClIIcrila/e, ui eUIIl olllllia de(ecenwl, extremo ae novissimo j(Jcll~ de liber/a/c de cOI'~ol'e cnlllellda'III, r icl1t' vo/ttll/ariam servilult'1Il adil. (De ntOriblt~ Gcrm., Cap. 24.)

Carlos l\la~no confirmou cm ~l1as capitulare,' a prohilliçi\o do
jogos do azar. feita pelo Concilio de 1\1a,)'ence, de 81:3. e :-:. Lniz, pela
ordella'llça de 12'54, prr,hibio o. ml:SlllOS .iogrs tio nar, de um modo
absoluto: l'rohibcl/lus dis/ric/e, diz o art. 35 de!\f\c texto -7t11171lll/s homo
ludat arllaxillos sire aleis, aI/L seass;', scho/as ou/em dccionlll/ pn hibelllu' el

prohiben l'olumus ul1utimo, cl/ellel//e' co 'dis/ric/iús punia'lllnl'.

Diz Portal is : t·rememos quando se nos apresenta ubre.a .. ccua O
espectaculo de um jogador de. J?edaçado pelo l'eI110r:,0, rodeado pelos
restos do seu pntrimonio, oppl'lll1ido sob o infortunio e não podendo
supportar o fardo da "ida no moi') das exproba ;ões e do' lalllentos
de uma familia desolada.
O tribuno Simeon. no tribunal, dizia: o jogo. esla paixão fllncsta,
fonte de_tanta anguf'tias, de desorc1ens c de crimes... n jogo, é um
do;;.in~on\'eJ)Íl:llllos inscparaveiR de lima gr'ln.lc socicdalle, uma ,.n<:>lestla Incurl\\'el. contra a qual não ha palliativo, devendo a poliCIa
moderar-lhe o contagio.
O jogo. accrescenta o tribuno Duveyrier: é um ministro cego o
fu rioso do azar, que colloca cn tl'e dois homem'. 50b,·c um mon tão de
ouro. II mais espant05R. alternativa. a felicidade ou a adver!'idadc, a
fortuna ou a miseria, O delírio tla alegrÍ;1 ou do c1ese pCI'O: devora a
substancia da e posa e elos filho, e gota llS outra- font·e. ela ternura,
d0 amOI', da amisade. lia reconhecimento c tia prohidade; engendra.
alimen ta, exaltrr, j ust inca toda. as pil ixões. todo:> os vicio.• todo,.; o;;
exces os, e não tem, para ubstituir o que devora, . cuão \'cneno
ou punháe_.
.
O art. 4.10 do co ligo p'lnal francllz, ,1iz Fau tin H lie: niio 1Jrohibe senão osjogos lIo nZllr, e não Sd applica a,os I] ue exi~()m uma certa
opemcão do e pil'ito. independelJtemente do '1cnso da s rte e nos 'lue
a eomoinaçflo póde de! certo modo uominar o ,'ucoc soo
Estes nüo poderião 8;)1' com prehenelidos naR riispo içõt:s lIa lei,
porque o seu re. ultado depeude do calcul'u lllnis du flue do azar.
Blanche. assim se exprime: se fi caHa de .ic,go· nilo é Hber~ll ao!;
jogos do azar, não póde haver prohihiciíO, d'nl'endo·se COUS1.}crn.r
como jogo do azar aquelle em que a iiort.:Í predolllin'l obre a habilidade e ns combiuaçõe" tla intclligtlucia:
.
Ma!" ou menos é a interpretação que devemos tinI' ás nossas leIS
a respelt·.
As-ohl'iga.ções e as promessas que O jo~o pl'oduz .não pódcm
obter l\ protecção da lei; porque o jo~o favorece a ocio. Idade, separando a idéa do ganho do trabalho. dispondo as alma. :i. dureza, ao
egoismo o mais atroz.
E O jogo não é uma causa licit,a de obrigação. porque não é elle
necessario. nem util, sendo extremamente peri.~oso.
_
E. perguntn Portal is, unde então :l causa de um f'ontracto? NlIo
se vê nenhuma. O def\ejo e a c perançn do ganho são para cada pal'te
os uDico. Inoveis do contrllcto.
Ao con trario dos con tracto ordiuarios. que a pproximiío os homen., :18 promes.:as contI'Hctad'l$:lO jogo Os dividem e i,oliio-nos.
O jOi\'O n'~n é 11111" cnnsa licita III' obrigaçi1o, diz· i mp.()lI , porque
clllJ não é util, StlbU'l cxtrulUlL.nentc lcrigo,'o. E DllveFilH' !;tl 'xprime do mesmo modo, posto que COIU mais cnergia: o jogo é um
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Penas-ue prisão por quinze a sessenta dias, e de multa correspondente á metaue do tempo. (866)
monstl'O an ti·social, ri uc, mostra nd,) u figul'u e a man utenQão dc iI m
contrl\cto, não merece a proteccão que a l~i d,í. ;í.8 con"eneões 01'dinaria_.
-Comtlltlo, quer a lei de ou recuse uma acção, o que peru e, não
póde nunca reclamar o que voluntariamente pagou. C. apoleão, art.

1,9in.
A razão é que: IILrpitudo versatnr exutrc.lque parte, e q ue nestas cirCUlfistancins, metiol' esl, causa possidenlis (L. 8, tr., De condictione ob 1111'pelll causam) SJudo, pOl'ém, d<l oUtl'O mod0, havenLlo Lia parte do que
glln hou dólo ou fl'allde.·
tie o jogo. diz TI'oplong. se encerrou em justos limites, é um
contracto licito, h'lVendo uma causa real e honesta, obrigando por
i to natu ralmen te ... Quando O jogo é uma especulacã:J interessada,
não é lL razão, o m vd! geral dos contractos. que preJomina, é a pai.
xão'. Então o contracto torna·se illicito. endo cunt,l'<lrio a s CORtÜ'
mes, não poJendo eng.:ndrar a obrig,lção natural.
E ne.'te ('li o não e póde operar lL novação, quando a prirneil'a
divida é replovada pela lei ou bons costumes, porquc II primeira
obrigação é c JlJ10 se nllo ex isti e: .['acla qure conlra leges COILSlilutio/les
que. vel cOllln~ uunos III(,I'CS l'IMll, 'IIullam vim habcre, i/ldubitali juris esl.
L.6. cod. depaCli$.)
Cou vém. cm fi m ,le con ta.• q ue se vele obra o;:; COstli mes e a policia se opponha aO:5jtlgo JlrohilJ,do~, conhecidos de todp o mundo e
uo. lugares publil·os. especiflllllent~ Cjuc 'ão frequentadl) pela classe
laborio Il e pdos filho. família'; LJ por lugare,; publico e deve en·
tender todas as ca as abertas ao publit:O. porque ~ ser de outro modo.
dizem Chaveau et Helie. a. palavras do al't. 475 do cad. penal fraucez, não terião sentido.
( 65 c) Ministerio do negocias. da justiça.- Rio de Janeiro, 11
de abl'il de 1876.
E'n oflicio n. 165. de 31 de marco ultimo, 'ubmetleu V. S. á consideracllo deste mini.·terio a dll\'idll lI. cit.,rda . 'lbre o procedimento
legaí contra o. que têm ca. as pul,lica. de jogo prohibldos.
D<lchll'o. em respo ta, qulol a postura ll1unicipal dd () de marco
do anuo tindo. deye. er enteudida de accôrdo com a gene rica drsposição do codigo criulÍllal, art. 2 I, que, inJicalldo o caracte·
. ristico da CH a til! tabolagell1. não di t.inguiu nellllimitou a qllali.
dade do intercs.se auferido pelo dono, locatario ou eJ1lp~ezario.
Deos gUIl1'lle a V, ,_, - Diogo J clllo Cavalcanle de Albllquel'que.- Sr.
chefe de policia da côrte.
(866) Autor: .
Maximo - 60 dias de pri. iIO silllple , e lllulta correspondente li
metade do tempo,
Mélio - 311/2 dias de pri iío simples, e a mesma multa.
Miuimo - 15 dias de pri, ão simpIe. , e a mestna multa.
T
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CAPITULO II
l::iOCLEDADE:

SECHETAS

(867 a 870 a)

Al't. 282. A l'CLlllião de mais de dez peso oas em uma
(857) As sociedll.c\u. Sflcretns fô rito pr i mi ti vamen te regulada
pela lei de 20 de outu bro dt: 1823.
(8l,n Não ha nece. itlade de licença para se organisllrern sociedades, bastando mt:ramente cumprir O flue. e acha determinarlo ntJ,.;te capitulo.
(Aviso de 3 de outubro de 1831.)
(869) A.s attribuições. que ;Ícerca àas sociedades secreta e ajuntamentos iI! icito , cancco! ião as leis aos ju izes de pn. !icári'io pertellcendo aos chefe de policia cm toda a provincla. e a',s dtllegauos nos
respecti vos di .. tricto .
(Art. 4°, ~ a", d~llei de 3 riu lezel11bro de 1 ,11.)
. O urt. 130 do reg. n. 120, de ill de jnl1eiro de 18,1.2. ensina o macio
por que deverüo ns uutoridaue, p licÍiles prrleedul' no ca'O cI,~ ~e formarem em seu, districtos as ~o('iedaues de (lue aqui se trata,
(870) Declara o a\'. n. 50, de 31 de janeiro dtJ 1<.:6-. (llle u sociedades ID:lçonic> s nllO estilO cOl1lprellendidl1s 11a di~posi(.:ilO do urt.21
do reg. n. 2,ill, du lU dlldezell1'lir(j do 1800; porque, cOI1.ervando
ella O caraclcr de, ocitldndes sú~letll" 01110 I,alece da )ntent;ão rio
le'-'islndor, nos arL 2t?2 c 284: de.. te cúdi.:o. e tão a. regras flue lhe
deovem SeI' applicadas sem SCl' exi'-'ida a publiCIdade til', seus actos
Accl',\~ce flue, se as . ')eie lades mH .ouica. tivessem de ser re~uladas pnl' lei, C')1I10 ,ociedadcs politica, u religiosa. compt:tiria
IStO ás as;;embléas prol'in'Jiacs. cm vil'~ude ua c1isposic;ão do § 10
do ar(;, 10 do acto ad,llciouul
Socicd:Hle ecrda, siío as ql1o. e constituem S.)Ill plll'ticipnção lÍ
autoridade, sem della ter ruc.:bido autori 'ueão, ou dado llllln. declaracão do fill1, qualquer.qul} .. ejn. a (llll) 'e pro·põem.
•
(Arc..tu do tribunal correccional de 111 a 1', elh,t de 16 de maio de
IS74.)
(Vide·o na Ga::.ela JUl'idica de 1 'i4, n. 80, pago '/0.)
(870 a) A s sociedades ..ecret:l. süo condemnada p::la razão publica em toda e (lualquur n:lção li 1'1'0 ; pai:::, con10 diZ [Jaulo Boituuu. n.
liberdad hoje é o pl'cmia da plleieneia. C0ll10 li fOI·lllna. e nllO s: n
obtem nobre () seguramente senão pela luta ao dilt 1am. (llle é
a unica lt'gitim8 ... send,) nocess:tl'io 'll\- ~e distlnglla, de uireito
e rIe facto. a reunião patente () legit'Ula da sociedadJ secreta, muitas
v'lzes perigosa, (J ainda mais inuti1 ; ao pns, O llue o direito de reulliilO, na phrl1se de Casimiro PUlll·lIillr. entre os individuo ou ciJndi\(), , é n;~~u1't\l, cleVelll~(l :-er rocon.ltecido por to~Ja ~ ,CJllalq,uel' .con~ti
tuicno, e j'lll'l 11 IS suppl'lJJ1lclo, pOI' IS~O que a s0clltbllIdadtJ 111. tmctll'n
do lllJmem O leva a pI'Oeul'1l1' os suus !'iell1elhantes, no intUIto de com·
pnl'l\r·lh~s aS'idél1s, e pn;stnr o .'ou cuncurso on aceitaI' o de 011trem p,tl'ft n re'llisaçlio <lo pensamJllto COII\I11Um,
Aquillo de que nós bl'azileiros neces. itamos, não é de sociedades
secretas, que naüa cl'earão de duravel em um paiz, que se diz con-
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casa em certos e determillados dias sómellte se julgará
cl'iminosa quando fÔl' para fim de que se exija segredo dos
associados, e quando neste ultimo caso não ,e communiCiU' em fÓL'ma legal ao j lliz de paz do districto em que se
fizeL' a rennião. (870 b, 870 c)
stitucionnl; e sim da euucação do povo, erguendo-o do abatimento
em que se acl1a e fornecendo-lhe, por boas doutrinas, as idéas dos
dil'eito~ e de\'cre , quc, contrabalançados, con tituem a pn e a ordem
de uma nação que deve conprehendul' e respeitar a hberclade em todas
as ua manifestaçOes.
(87v b) 2' edição.- O unico facto, dizem Chaveau et Relie, da
exi tenci:. de uma sociedade. ecreta, qUll é neces. ario distinguir dos
club. e· das as ociacões illicitas, é um crime abstr:1ceão feita do seu
fim e das suas t ndencias. .
•
. A lei prolJibe e fere toda a associaçii? ecreta, pelo facto unico
de er ecreta (quando e compõe de lllal de dez pe soa., nos termos
deste artigo,. em havtlr communicaçiio á autoridade-juiz de pazcm fórma Je~al), pudendo ser um perigo p:1ra a sociedade.
A sociellade é . ecreta, diz Blanche, q ualq uer· q ue seja o seu fim
e O seu e. pirito, endo ecr~ta por isto que opera em·. egredo e não
se revela senão aos seus associado.-. Ha, pois, umlt djffereuca radical
entrc os clllbs e as sociedades secretas: a primeiras são' reuniões
publica ; e as outra, reuniões que não são publica.
(870 c) 2" edição.- Todavia O direito de as ociação tem o scu
fltndamento na me ma natureza do homem, in pirando-lhe a necessidade irre. i tivel de ligar-se aos seus. emelhllnte . como condicão ab.
soluta da conservaçiio, da perfeição e felicidade, juntand-o a uâ actividade á elos outros e trocando os pen amento e as idéas.
Mas convém que se c encerre em certos limites; pOl"(iue, se as
associação podem renlisur graneles cousa~, quando dirigidas para
UIll fim util e iouvavel, podem, tambem, em sentido contrario JlrOduzir resultado deplol'llvei. e verO'l)n110 o .
A lei l"l)mana. não punia as associa.õe. que não tives em nm fim
culpado; mas a.. reuniõe Illui numero ns, ou composta de homen
lIrmados ou que occu,pa.iio a "ia publit;;3, presumiüo- e forlJ1aw:>s em
uma intenção crimíno a.
Quando uUla a sociação era tliJ:igida contra a republica, o facto
de ter tomado parte nella era um Cl'lllle de lo. n-mag~stlld.e. (L. lo.§ l0,
D., Ad. lego fllltam moge. L. ; L. 3, D., Ad. lego JII1. de t"lJwbltca : C. c. SlIp.,

L. 2. D. Oe collegiis tllicilis.)
. Entre nós, com a liberdade i1limitada da impren a. as associacões
secreta" porderão a sua. razão de . er, .~ t:tmbem eUas nada têm de
contrarias ú. moral e fórma de g"verno c tnbelecidn, que nos conste.
As so,ciedades maçonicas, de qUd1D alguns lanto det1'lleti'io, só 86
revelão por nctos de philanthropia, sendo quasi publicas a 1lI1S reuniõ%, nilo endo fóra ele propo ito di7.er-~e que a maçonaria .e póde
collocar, sob certas relações, entl'c as oCledades phJlanthl'oplCfiS de
C. CRIM.
59
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. Penas-de prisão pOl' cinco a quinze dias ao chef~, dono,
moradol' ou administradol' tia ca. U, e pelo dobro, em ca. U
de reincidencia, (871)
Ad. 283. A. communicação ao juiz de paz c1eVel'~L sel'
fcita com dcclc:ll'<:lÇãO do fim geral da l'cunião, com o pt'otesto de que se não oppãe á ordem sociill, dos lugares e tempo da reunião, e dos nomes dos que cLirigem o govel'llo da
socieJaue,
Será assignada pelos c1eclar~nte;,; o apresentada 110 o. paço de quinze dias depois da pl'imeira reunião.
AI·t. 284. Sv fàrem falsas as c1eclal'açõc que se nzorem e as reulliões tiVC1'CIl1 fins oppostos ri o1'(lom 'oeial, o
juiz de paz, além elo dispel'slll' a Hociedade, fOl'lnal'ú culpa
aos ussociauos.
CAPITULO lU
·A.JUNTAi\IENTO'

ILLICITO'

(872.)

Al't. 285. Julgar-se-ha eOillmettido este cI'ime rcuninnssistencia e soccorros mutuos, sendo de uma natlll'ezn. anaIOQ:;) lÍ. da
sociedade dos Companheiros do deyer. a que e toca por tràdkõe.
orien ta..:s.
•
Segundo lt !Iistoria da Al1emnuha, por Leba~, fi maçonaria tomou
nascimento entre os obreiro.., allemãe~, que coo:>tl'llirão II euthedme de Colonia e de Sl,ra. bonrg, formando lima Cl,nfr::lJ ia que e reconhecia por certos siguae' e occultando ao vul:;ar II regras UI;! sua
arte.
,
Quanto á communicação ao jlliz de paz. convém dizer que, mesmo
Das republicas antigas, onde a~ assembléas populares !:'rão da mesma
essencia Coa constituigl\O. o mugi trndo del'Í:t ser n.til'ertido d:. ,un.
convo~ação, afim 11u que. aonde e tavlt n. multidií:o, pudes 'u ,'er encontradu o Il1llio de conteI-a e dirlgil, a, .. Et 11bicutn que /)Iul iludo cs~el, 1'bi
ellegilintltlll rec/orem 'Illultüudill is cl'llsebanl debel'e esse.
(8"íI) ilIaximo - 15 dia, de prisllo imples.
~Iédio - 10 dias de prisão simpJe-·.
Minimo - 5 dias de prisão simples.
Na reincidencia.
Mitximo - 30 dias de prisão impIes.
Médio - 20 dias de prisão simples.
'Mini mo -10 dias de prisãO "ímples,
(812) Os n.rt"'. Uve 130 do rl;!g. n. 120, de 31 de jalJ iro de 1812, e,tnlJelecem o modo por que devllm pro eliel' a: 11l1tü\·jc\ade: pol.ci les.
DO c:\:;o de se formal't'llll, em SIlU.s distl'icto"
os ajuut,ltlllcllto,; de que
trata este lu',tigo.
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do-se trez ou mais pessoas com a intenção de se ajudarem
mutuamente para commetterem algum delicto, ou para
pá varem- illegalmellte a alguem elo gozo, ou exerci cio de
alg'um direito ou devei'. (873 e 87:3 a)
Ar.t. 2 G. Pl'aticar em ajuntamento iliicito algum dos
actos declarados no artigo antecedente.
Peua. -de multa de vinte a duzentos mil réis, além das
mais em que tive!' incorrido o l'éo, (874)
(87:3) E prohibido todo o ajuntam'JUto nocturno !le cinco ou mais
pe soas na, rua., praças e estl' 'rlas, {:nu algum fim ju to e reconhecid ,clebn ixo d:1. pena tle uma tl'ez lllezes de )lri. ãe'.
(Lei de 6 de j unho de 1 31. f1.rt. 2.°)
O arf'. l° da meSIn~ lei diz: que os c')lllprehendidos neste artigo
sedio punido com trez a nO\'e mezes de prisãO,
E ta lei de 6 de juuho e, tá I'evogada pela de 1 de :setembro de
1860, art, 3.°
Não existe o crime ele aSSllada, quando o fim do ajuntamento nRo
fór a pratica de UIIl 'lctO cri mino o.
(\corelãO LIa supremo tribunal ele Lisboa de 2~3 de janeiro de 1874,
dcnegando re\·i. ta ao da relação do Porto de 6 de maio de 1873codigo penal, art. 186.)
(873 :\) Vigora ainda para. O ca o dest.e artigo a lei de 6 dejunho
de 1831 ?
Para nós é evidente que não, c assim Pf\U a O Dr. Olegari'), em
, ua Pratica das corl'eições, pago 364.
Dr. Filgucira e con~elhejro Jo ino, com seus codigos criminnes
anuotado , e t'lbelecem uma di tincção além do e pirito da lei n.
l.0\)r). de I de ,etern1wo de 1 60, nrt. 3°, que diz: estarem revogAdas
ns lei. de U dCjlll1ho e 26 de outubro de 1831, quando, se outra fosse
a intenção, c ele('hU'aria que l'e"ogada na parte conc.ernente ao dispu.to na meslUa lei.
Adoptar a d ua lei de 1 :11 é i r de eocou tl'O á lei de 1860 e pratiCHI' um act.o nullo; e ao depois, dado mesmo O ca::o de duvida, que
llrlO !la. FC adop nrin ante O principio de que: inodiosis mtmquan~ ex/ensive ill/el'pl'elandUln. E é expres.o no nhará de 15 de julho de 1755,
que a loi não e pos a entencler e executar por moelo oneroso ás
purtef:.
t\ im, a leis d.e 1 31 estão revogada, e o proces O. no caso dos
nrls. 2"5, ~;15 e 291, é O summario uos tcrmos cios arts. 205 e seguinte cio codigo cio proce;:. o crimil1Hl, e 47 e sognintes cio reg. n. 4,824,
tio 22 le novombro de 1871.
(Vicie um artigo no 9" vol. d·) Direi/o. pago 4-2.)
(1374) A. u tal' ~
Ml1xilllO - 2008000 lle multa. a.lém tlas penas em que tiver inconido.
j\lé~lio - 110$000 cle multa, além das penas em que tiver incorrido.
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Art. 287. Se o ajuntamento illicito tiver por fim impedir a percepção de alguma taxa, direito, contribuiçãO
ou tributo legitimamente imposto, ou a execuçãQ de alguma lei ou sentença; ou se fÔI' destinado a soltar algnm réo
legalmente preso.
Penas-de multa de quarenta a quatrocentos mil róis,
além das mais cm que o róo ti ver incorrido. (875)
Art. 288. Os que se tiverem l'etil'ac1o do ajuntamento
illicito, antes de se haver commettido algum acto de viole!lcia, não. incorrerão em pena alguma.
Art. 289. Qualldo o jniz de paz fôl' informado de que
existe alg'um aj l111tamento illicito de mais de vinte pes.:oas,
irá com seu escrivão ao lug'al', e, achal:ldo o ajuntamento
illicito, proclamará seu caracter, e alçando uma tan·deira verde admoestará aos I'eunidos para qne se retirem. (876)
Ad. 290. e o jn'iz de paz não fôr obedecido depois de
terceira admoestação, podel'á empregar a força pal'a desfazer o ajuntamento, e retel' em custodia os cabeças, se
lhe parecer necessario.
Art. 291. S~ no lugar não houver força armada, ou se
fôr difficil a sua convocação, poderá o juiz de pélZ convocar as pessoas que fÔI'em necessarias para desfazei' o ajuntamento,
Art. 292. Os homens livres de mais de dezoito annos
de idade, e menos de cincoenta, que, endo convocados
pelo juiz de paz, ou de ordem sua para o fim declarado no
Mínimo -208000 de multa, além das penas em que tiver incorrido.
(875) Autor:
Maximo - 400UOOO de multa, além das mais em que tiver incorrido.
Médio - 20$000 de multa, além das mai em' que tiver incorrido.
Minimo - 40$000 de multa, além das mais em que tiver incorrido.
(8'1ti) Vide nota 869.
Uma passeiata não é ajuntamento ilJicito, a monos que não haja
motivos sérios para se suppôr ülgum attentac10 contra a ordem publica; mas, em todo o caso, deve ser satisfeito o preceito do art. 289
do codigo criminal.
(Acordão da relação de Belém de '1 ele abril de 1876.)
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artigo antecedente, recusarem ou deixarem de obedecer
sem motivo justo .
. Penas-oe multa ele dez a sessenta mil réis. (877)
Al't. 293 Aquelles que. fazendo parte do ajuntamento
illicito, se não tiverem l'etüado do lugar nm qual'to de
hora depois da terceiL'a admoestação do juiz de paz, ou
que,. dep(lis de desfeito o ajuntamento, se tOl'l1al'em ê1
reunll'.
Penas -de multa de dez a cem mil l'éis. (878)
Se tiverem commettido violencias antes da primeil'a
admoestação do j niz de paz.
Penas - as meRlllus estabelecida nos artigos duzf'ntos e
oitenta e seis e duzentos e oitellta e sete.
Art, 294. Aquelles que commettel'em violencias depois da primp.ira admoestação do juiz de paz.
Penas .de pri ão com tl'a balho por um a h'ez aUHOS,
além elas mais' em que tiverem incorrido pela violencia. (879)
• e a violencia fÕl' fcita. contl'a o juiz de paz ou contra as
pes oas encarregadas de desfazer o ajuntamento .
. Penas -- ele pl'isãO com trabalho por dois a seis anno.,
além das mais ~m que ti verem incorrido pola violcllcia. (880)
.
(8'il) A.utor:
Maximo - 60 '000 de multa.
Médio - 35~000 de multa.
Minimo - 10$000 .de multa.
( IR) Âutor :
Maximo -lOO~OOO de multa,
~létlio - 55$000 de multa.
l\IiuimQ - 103000 de multa.
(87()) Autor:
l\Iuximo - H anno de pri ão com trabalho, além da mais pena~
em C] ue tivcr incol'rido pcla vio1eucia.
.
Médio' - 2 anno tle pri. ão com trabalho. além, etc.
Minimo - I anuo de prisão com trablllho, além,.etc.
No ca O do art. 49:
Maximo - 3 annos e 6meze de pl'i ão imple, além, etc.
Médio - 2 annos e 4 meze ele prisão im pies, além, ctc.
Minimo - 1 anno e 2 mezes de prisão simple . além, etc.
(000) Duplicae as penas da nota anterior e o calculo esta feito.
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CAPITULO IV
YA.DIO:3 E

MENDIGO::;

(881, 881 a)

Ad, 295. Não tomar q ualq ner pessoa uma uccnpa

5,0

(8 1) A lei pUDO O nlgnbunr!O!", porquo O individuo que não
tem fogo. 1110rad:l, nem mei'Js de suilsi Lencia, e nüo cxeJ'ce 1lUbitualmente nenhuma profis. ão, é, por i~to me. mo, forçosamtute predi"
posto ao (-rime, achando. e soure Ó deoJh'e do Il aI e é, ~egundo a expres ão de ,~ervan, UIl1 máo começado e um malfeitor futuro.
(Bonneville, ulel11ol'am Bto (1a. I is crÍluil1aes, tomo 2', pu,;. 180,)
(8 1 a) A mCl1di idade. diz Henri llanurillal't, ti UIlI:l. cha..~a ;;0cial: é O pal'Hsiti~ll\o no e~ta lo chrunico; na l'xploração regnlal' da
caridade pela I,ypocri-ia; ti li ma escola aberta de depravaçilo,
Toda a sociedade, regular deve tem!er a cicat1'i7,1\1' esta c11:1o-:1, ao
mesmo teloro vergonha a e perigosa, ,endo um Hm a quc 'e elevem
propôr restrictamente as nossas la! oJ'io as damOCl'llCia"'. que denlandão enel'gia e dignidade aos nJt·imos de seus membro....
'
Como prinoipio, a Inendicidade deve ser interdicta, elido clln.
quando exorcida polo. Ilomen vllliLlos, um verdadeiro ronbo fcito á
commnnicbde e aos verdadeiro pobrcs; pois a liberdade delI;\, Cjn l )
conta alguns partidurio , não é outra cousa. senão a liberdade do
roubo e um premio offerecido ao que qllerem especular com af'redulidade publica.
R como 1;offr()r a sociedadc em sen seio o exorcicio roo-ular ele
uma profissão, que COD. iste cm dispensar-o e d toào o trabalho u~i1?
- Como adJOittir-se, cm plena clviJisação. bandos de Ilomndes, vivendo
na promi.'cuidade e trunsmittinclo tI "'crmen de todo' O. vicios mornes e physicos, e lançando DO seio da sociedade pequenos e pobre
seres DtI$cido de pa.is do h'lsctl'd?
A illterdie,ão da mcndiciuu'lc, pois, é uma mel1ida reclamnd 1 p>JJa
moralidade pu blica e pela ]ll'lldencia.
Vê- e, por ahi. a nece!:' idade de obstar por todos os meios legaes
um tal mal, (lue affecta intlOlresses tle ordem elevada.
A nossa leí'brazileira é quasi IHttra morta a e. te rcspeito, e o mal
progride, animando aos que perderão O hauito do trabalho honesto e
que só sabom lucrar abu ando da creuulidade publica, qne vê a miseria, aonde, tantas vezos, só exi te o subterfugio e os meio os mai.
ignobeis.
D'ahi para o furto e O roubo poucos passns restão; porque o
falso mendigo é infenso ao Ilireito do propriedade.
Sejamos accessiveis ao soccorro da mi eria real, que não se fing-e;
mas t<lmbern não conconamos para manter lILll oancel', quc é O desespero das nações, que têm o estimulo das artes, industria e agricultura.
E, P?rventura, uma boa lei de locação lle serviço não obviaria um
pouc 10 mal?
,
Quanto aos vadios, fazei a mesma applicação, convindo accre-
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honesta e util, de que pos, a su1JsistÍl', depois dê advertida
pelo juiz de paz, não tcnc.ro renda sufficiellte.(882 a 883 a)
scentar, que, a respeito dclles, a 'im como dos menuigos, ainda não
vi uma ó puniçãO!
(Nota 884, a.)
(8"'2) O ;lI"t. III do reg: n. 120, de 31 ue janeiro de 18-12, en. ina
o modo de pruced~r das aU[Qridaue.· polici;lCS a respeito dos individuo, que c. tiverem no caso destc <tl"tigo e ·egllinte.
:sc a autoridade, que ti\'Cl' obrigado a a.. ign:n termo, fôr o juiz
de p:\Z, deve,rã ne;;tc c<:."o relllettl:r O termo á autoridade competente.
(Al'gllll1ento tirado do art. 2G1 do rv rr • n. 120. c:taclo, com a alteração con t ida no a d .. lO, § 2", elo rc n ·• n. 4. 24" de 22 dó novem bro lle
1871, e art. 2", : I", da lei n. 2,03:1
Quebm de semelhnutc termo. o chefe de policia dcre pr ceder d{1
conformidade com O' arL 122, ::00 e scgllintes do codigo do proce o; pri:\'alecentlo, no Ca. o da imposi ;u da pena COJl1millada, o recurso do:,; artF. 438, " l°, elgO, l°, do reg. n. J20.
Extincta hoje ajuri 'dicção do chefes, delegados e· ubdelegado
quanto ao jul~amen.to de tae termos, li vi. ta do llrt. 9° clll. lei de n.
2,033, de 20 de setembro de 1 1, e art. lO, ::; 2°, do re:'pectivo regulamento.
O art. 5 , :-lo 2° e 3°, do reg. n. 120, se combina com o art. 111, citado, do me mo j'cgulamen to.
.
(88::1) .-\.s penas imposta ne. te artigo fôrão elHauas tle um a
sei mezes de pri flo com trabalho e ao duplo na reincidenci;\, pelo
ad. 4" da lei de 26 de outubro d 1 '31.
• 'reullO deix.ado de fnz r o calculo das penH desta lei de 1831,
por i ·to q u é dIa revogada. como já ,e <Ji..se, pelo art. 3° da lei n.
1,0. O. de 1 dl~ setembro do 1 60.
ln maLcl'iu pena/i, rel1'ó pecliv /egaill l1lu71qual1l.

(Nota' .)
(Vide nota 873 a.)
( "3 n) 2' edição.- O faeto de andar vngabuudo, é menos um
actu crimiuoso do q 1C i.~Ul geoero de ,"ida, que a lei tem querido reJlI·imir. cm razão de ~eu perig(J~.
O flue clla t1l1cr prJ\'cuir ~ U1l11 C 'l'ta po içiio da. inclinaçõe:;
viciosas c habito perigosos tio a6'Jutc.
Por i 'lo lJ1o:mu que U Y'lga1Junclu e sem proti .;1\0 e despido de
recur. os a sociuuatie. e iUlluieta, CiJl1J jus o titulo. poi' clla prure qlle
o \'ngabLlndo 'cl'lÍ. le\ado pu:' sua. neces idades e ociosidade a reunir- e aos llJalfJitore e praticar crime-o
.
O facto de ser V:lg-ilounJo, ao oU o:> da lei, é aote~ um acto preparataria do que um crime completo.
A ,ociedade crcou ao llomem obrigltçãc:> e de\'cres : UIll tlestes deveres é 11[\0 torl1ltl'" e Ulll onu para o corpo so~ial ; l)rll, C () \';Igabuu.
dl1 o infringe, clltreJando· J :\uma: vlth 'em occupa't[\) e oeiusa, e,
pl'i\'ado tló rCCUl'~O;:;, .:e.·collhecJ a l.:ll I) trabalho. não ha úllleOte
uma di posição perigosa, porque hil lllll<t e pecic: de iJllmoralidatle.
(eha veau et Helie.)
~
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Penas-de pl'Ísão com trabalho pOl' oito a vinte e qua.
•
tro dias. (884)
Art. 296. Andar mendigando. (884 a)
Mas é certo que nos termos do nosso codigo. nn lar vagabundo
constitue legalmente um deI icta. ao d~pois de nd vertido pelo juiz de
paz, devendo o juiz l.e\".ar em conta não sómen\"e os factos, mas tambem a intencão do reo.
E-comõ diz BJanche, em seu~; Estudo. pratico. -do codi<>o penal
fl"aucez-a apparencia não se deve tomar empre pela !'ealidade, por
que oréo poderí~ ser falto >obre elle dc recur o. e t I-o efi'e tivo e
sérios. como do me. mo mot1n pôde ser o portador de alguma, mercadorias e algumas peças de móedn. não tendo na realidade os meios de
subsistencia.
E ajuntaDallo~:elDtod()oca o,.ãopoucocol1forme ítequidade
as condemnnções reIterada contra o vagabundo SillD pre de!"pido de
meios de sub istencia, dando ulUa impuniclade perpetua ao indiYiduCl, segliramente mais culpado, por isto que lIlgun rCCllrsos pel'mittem consagrar periodicamente ao deboche uma pnrLe de !'lia cxi .
tencia, que eU\l emprega habitualmente Í1.rapina e li ociosidade.
(884) Autor:
Maximo - 24 dias de prisfio com trabalho,
Médio - 16 dias de prisllo com trabalho.
Minimo - 8 dias de prisã'> com trabalho.
No caso do art. 49 :
l\faximo - 28 dias de pri lia simples.
l\fértio - 18 dias e 2/3 de pri i'ío simples,
Minimo - 9 dias e 1/3 dc pri. lio imple:,.
. (88! a) 2" edição.- A nossa lei penal nilo defing pr cisamcnte'o
que seja n mendicidade, ~ircumscJ'evendo-sea de ignar os caso em
que ella constitue um crime.
Na linguagem ordinal;ia se tem como mendicante aquelle que
pede a esmola habitualmente, e a mcndicidade, diz BUl'rett, é a vn·
gabundagem do BalDem adulto e um pas. o muitas vezos voluntario
e premeditado) para n bnl'buria.
Esta. definiçãO é severa. diz Dalloz, posto que sncceda muita vc·
zes que a mendicidade. eja o .jgnal da misel'ia imprudente c culpada i
todavia é preciso reconhecer que el1:l pôde ser o resultado de uma
pobreza. 0!J misel:ia causada. pelos factos ou por accid~ntcs invo~lI:ll
taJ'Íos ou lmprevl tos, taes como o abandono ou a perda da famrlla,
os sinistros subit')s, a debilidade de constitllição phJ ich, a molestia, etc.
Na linglJ.agem da lei. a mendicillaJe é O habito ne pcdir e. mola,
habito quasi sempre prohibido. porque aquelles que O con\rahem preferem. ordinariamente, uma vida ociosa e errante ao trabalho.
Em Roma. lllm. roas principu'es funcções 110s censores era a vigilancia se"era sobre os que mendigavão e erào vagabundos: Cavebal1t
ne qllis otioSlts in urbe oberro relo
Os concilias, mes:no, protegendo os pobres contm as violencias
dos homens de arma!", e l'ecommendando a caridade, impedil'ão n
va<>abundagem e a menúicidadv. Assim o de Tours, de 570, que preBcr~veu o entretenimento em cada pal'ochin dos seas pobres.
.
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§ 1. o

os lugares em que existem estabelécimentos
publicos para os mendigos, ou havendo pessoa que se
offel'eca a sustentui-os.
§ 2~ o Quando os que mendigarem esti verem em termos
de, trabalhar, ainda que nos lugares não haja os ditos estabellciment<B.
,
§ 3." Quando fingirem chag'as ou outras enfermidades.
~ 4.0 QuaflClo mesmo invalidas mendigaL'em em reunião
de quatro ou mais, não sendo pai e filhos, C· não se incluindo tamhem no numero dos quatro as mulheL'es que
acompanharem sens mm·jdos e os moços que guiarem os
cegos.
Penas-de prisão sim pIes, ou com trabalho. segun-,
do o estudo das forças do mendigo, por oito dias ,a um
mcz. ( 5)

CA.PITULO V
·m;o DE ÁR1fAS DEFESAS
Art. 297. U ar dI"} armas offensivas que fôrem prohibidas. (886 a 890 b)
!\Ias é necessario eill todo o cn 0, que hajno e tabeleci mentos publico,',no intuito de obviar a mendicidade, aliã só elIa constituirá cri·
me nos casos r1eJinidos nos , 2·, S', 40 e seguinte.
A rei do hri to tem pregado a caridade, que ê alei de amor,
11101 no' devidos termo'. c a oSll1olà para com os necessitados e. impo ibiJitl1dvs UO trab\l1ho, aliú" s~ria alimentai' uma classe de homIm. que f;e rcc'\.lsão ao t1'llball1o, ue que são suo cuptiveis, consumindo em nada prod uzi r ~ deyorando as illl a sub tancia do homer.1 laborioso, (lc\'cndo notar-5;) qll' a prohibição da mendicidade não é
um oh, tu ulo iÍ, e::;mola... que a. alma ensivei e religiosas leva·
rão ao domicilio dI) pobres no silgredo de ua tocullte caridade.
O que não, e de\'e é alimentaI' a. preguiça, sob o pretexto de UUla
mal entendida caridade, porque eri>t em prejuizo ela ociednde, e tanto maior, quanto o homem, 1'1 ue perde o hab1 to do trabalho, está muito
mai apto ao crime, do que aq udle que tem uma occu pação.- mll.utendo pelo esforço, embora arduo, a dignidade e pundonores humanos.
(Nota 881 a.)
(885)' Antor:
l\Iaximo -1 mez de 1'1'1 ao imples, ou com tl'abalho, segundo o
estado da forças do mendigo.
Médio -10dlft, idem.
IIlinimo - 8 dias, idem.
6) Declara a portaria n. 29, de'H de janeiro de 1837, que devem

C. CRIM.
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•

'ser ndmittid1ls a despac]lO na alfandega as armas-defesas, como é permittido pelo nrt. 22:1 do regulamento de 22 de junho de 18:36. pois,
pelas disposiçõe do codig,) criminal e lei de 2ü d'e (lutubro de 1 :31, a
ninguem é vedado ter armas fim ca!'a. e ue touas se pó.le fazer uso
em p~blico, no casos c. pecificado nos arts. 29 R, !'eg"uinte, c 3", da
citada lei.
(887) O art. 3° da lei de 1831. citado acima, diz: que o u o, cm
licenca, de pistola, bacamarte, faca de ponta, punhal, soveHa ou
qualquer outro instrumento perfurante. será. punido com a pena de
prisão com trabalho pOl' UIIJ a sei mezes, duplicando-se na ro:lÍncilIencia, e ficando em I' igor a disposição deste artigo quanto á llrma
prohihidas,
(Vide a 2" parte ua nota 8:).1, e é :Jssim que, estando a uita l~i ue
. 26 de outubro'de 1831. art. 3°, revogada pela terminante disposiçiio
do ar&, 3° lia lei n. 1,090, de 1 de setembro de lSuO, uão póde ter lugar
o pl'ocedimento commulll para o crime capitulado ne te art. ::l97,
(Vide nota 873 a.)
(888) A relação da côrte, em acordiio n. 4,105, de 30 de outubro
de 18ü2, julgou 'unanimemente uma appella<;flo procedcnte, para anIlul\ar o processo qU!lnto ao crime de uso de armas, . por illcoml)etencia do jur.y-e improccdente, quanto ao de roubo-eonfirmat1do
nesta parte a. t\ntençll ero jury, que havia cOn(~émnlldo o réo em
galés POI' 8 annos.
'
,
•"
(88\')) A conclemnação de um individuo pela lei de 2() de outubro
de 1831, pelo uso dc armas prohibidns, é um attcntado; porquanto
li. dita lei foi alterada pela de 1 de. etembro de] 60,re tabeleceurlo
a penitlidl1de deste llrt. 201. sendo que a novissima J'efOr01a judiciaria de 20 de !"etembro de 1871 outra cou a determinou quanto á
com.pet~ncia d9sj,uizes de direito e lTIunicipaes .n0 tocan~e ús suas
uttrJbUlções crtmmaes fóra das comarcas espjlcll1.e ; e dI cOI'l'endo
• assim, o desemhar~ndor Olegario mandou fazei' eifectiva a re ponsabilidadg da autOrIdades que Itbu árilo e venc~u.se. por unan iÚlidarle,
de conformidade com o art. 18, ~ 2 0 ,- da mesma ltd da reforma j udiciaria.
(A.cordão' da relação da CÔrte n, 231, de 8 de abril' de 1813.)
(890) O criJ!1e deste at·tigo deve ser processado na fól'ma do. art!'.
205, e seguintes, do codigo do proces o criminal, li. vi-ta elo dispo. to
nos arts. 12. § 7", 140 e 148 do m ~S1l10 co ligo do proce. so, e l!t:l do
reg. n. 120, de 31 de janeiro de 1842,
(Vide arts. 9", 10 e 14. § 3", dlllei n. 2,033, de 20 ue' setembro de
18'71, e § 2° do art. lO, c 13, § 2°, arts. 17, § l°, 47 c 48 lIo reg. n. 4,8'24,
de 23 de 1J0vembro de 1871.
•
(890 a) Sendo a diligencia feita pela propria autoridade p~licial,
não é necessario matrdado, e nem era caso delle o exa me para verificar se o individuo trllz comsigo arma alguma prohibida,c'omo se
dizia gel'almente no lugar, e algumas testemunhas atlirmaviiCl.
(Julgado no 9° vol. do Direito, a pago 3i8,)
(890 b) 2" edição.- O.dee, n, 8,213, de 13 de agosto de ]881, diz
ao art. 232, § 7."
.
•
Apresental'-se a]~.uern munido ele armas de' qualquer natureza
(no processo eleitoral) :
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Penas-de prisão por quinze a sessenta dias, e de multa COi'l'CSp()f1dente á metade do tempo, além da perda das
armas, (ti91) - •
.'
.
Art. 298, Não iUCol'rcl'ão nas penas do artigo antece-_
dcnte: (891 a)
§ 1.0 eis offici~es elc justiça, andando em diligencia.
~ 2,° Os militai'es da pi'irneira e segunda linha e ordenanças, andando em diligencia..ou em exercicio, na fÓL'ma
do seus regulamentos,
~ 3,° Os que obtivcl'em licença dos juizes de paz. (892)
AL't, 29D. As cam~ras municipaes declararão em cditaes q ui;les sejão as ai'mas offensi va~ cujo uso pouei'ão
o

Penas - de prisão por 6 mezes'a uin anno e multa de 1008000 á
300$000.
.
Maxirno - 1 anno, e 3008000 de multa.
Médio -15 mezes, e multa de 2008000,
~Iinimo - (j mezes, e multa de 1008000.
::;0 as armas estivel'em occultas-penas dobradas.
Du plicae-as em cada um d\Js grãos.
( 91) AutQ.r:
Jl1aximo - 60 dias de p,'i iío simples. e multa correspondente á.
metade do tempo, além da perda das armas.
illél1io -:3i dias e 1/2 de p!'i ão simples, e a mesma multa. etc.
ilIillimo -15 dias de prisão simples, e a mesma multn, etc.
(891 li) Não é crime usar de pistola e dar tiros com' el1a. desde
quc a postura da Cllmara municip~l não menciona essa arma em· o
I1Ulllern elas j)rohibidas.
(A co rdão da relação da cõ rte n. 2Q4, de 3 ele março de 1876.)
(892) A juri dicçiío policial e criminal dos juizes de paz fica limitada ti. q ue lhes é conferida pelos g 4.°,5°,6°, 'i o , 9° e 14 do arte 5° da
lei de 15 de ou tu bro de 1827.
(Art:!n ela lei da 3 de dezembro de 1811.)
.
A. attribuiçãe criminae e policiaes, que act;;.almente pertencem
aos juizes de paz, e que por e tnloi não fõrem especialmente devolvidas li. atltoridades, que cria, ticão pertencendo aos delegados e
su bdelegadol".
(A rt. 6° da lei citada.)
Tambem competeln ao jnizes.municipae as attribuições criminaes c policiae que pertencião aos jllizes de paz.
(Art. 17. 2°, da me. ma lei.)
Destas disposições se c91lige lt quem pertence hoje. a ~oncessão
.
de I icenças para uso de armas defesa, endo e ·ta. attrlbulCão polícia.l. e niío li. tendo a. lei de 3 de dezembro de 1811 devolvido especialmente a autoridade a~gu-ma.

..
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permittir, as juizes ue paz, os casos em que as poderão
permittil' e bem ?ssim quaes as m'mas offem:rvas que será
licito tl'azer e usar sem licença aos occ,:pados .em tl'abalhos para que ellas forem necessarias,
.

'.

CAPITULO VI

FABRICO J!:.

uso

DE IKSTRUMENTOS PARA

ROUBAR

Art. '300 Fabricar gaiúa, ou ter ou trazel' cornsigo. de
dia ou de noite, gazúa ou outros instrumentos ou apparelhos proprios para roulnr. (893)
Penas-de prisão com tl'âbalho por dois mezes a tl'cz
annos. (894)

CAPI-TULO· VII
uso

DE NO~IES SUPPOSTOS 'E TITULOS INDEVIDOS

. Art. 301. Usar de nome suppo to ou mudado, ou de
algum titulo, distinctivo ou condecoração que não tenha.
(895 a 895 b)
(i:l93) Nem todos os crimes considerados policiaes por este codigo
são da competencia das autoridades policiae , por exemplo, o dpste
artigo, que, apezar de policiul, é j lllgado pelo j ury, em razão de ser
a pena su perior á alçada das autoridades policiae ,
(894). Autor:
Maximo - 3 annos de prisão com trabalho.
Médio - 1 anno e 7 mezes de prisão com trnbal1lO.
Minimo - 2 mezes de pi'isão calo tra.balho.
No caso do art. 49 :
Maximo - 3 annos e 6 mezes de pri ão ilnple:.
Médio - 1 anno, 10 mezes e 5 dias de prisl10 imples.
Minimo - 2 mezes e 10 dias de prisão simples.
(895) O art. 15 da lei de 6 de junho de 1831, a~sim se exprime:
Os que falsamente usarem dos distinctivos das allt04'iciade.' policiaes serão punidos com um a tr~z mezes de prisãO.
Nas penas deste artigo incorre aquelle que contravi(}l' a di, po~i
cão do·art. l° cio decreto de 9 de outubro de 1831, qLle contém a seguinte disposição:
.
O tope nacional será de ora em diante campo, to de uma ,ll perficie circular verde, com uma. estre!la de cinco pontRs, aiUarella. no
centro, e collocada do meio da copa elo chapóo p~lra cima, senelo redondo, e nos outros, no lugar do costume.
(Decreto de 9 de outubro, citado, art. 2.°)
Por mera curiosidade é que se transcreveu o dit.o decreto nos artigos citados.
.
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.

Penas -de pl'isãO por dez a sessenta dias, e de multa
correspondente ti mOtade do tem po (8~_)(i)
rt. 302. So em virtude do sobrctlito uso se tiver obtido o (lue de outro modo se não conseguiria. (896 a)
Penas-as mesmas em que incorreria o réo, se obtivesse.por violencia.

OA PITpLü VIII
U 'o INDEVIDO. DA. DIPREN[,iA.

(896 ·b)

rt. 303. Estabelecer offir;illa de impl'css<io, lithogl'aphia ou gTav'ura, sem de lal'Ul' pemnte a camara da cidade ou villa o seu nome,-lugar, rua e casa fi que pretende
(Vide notas 8'73 a 3.)
(895 a) 2· eclição.- A lei 13, de lrge COl1lClict de {alsis, declarava expre sarnentc fjl1l::0 elllpl'eo'o ue um fal::io nome deda-el' punirlo eOllJo
falsidalla: {atsi nominis; oel Cr.g7101J1i71i (ldseveralio pama {al~i coercelur.
($05 b) 2~ edição.- O miui tI'O da agrienltura, em a\'. de 21 de jl1.lho de 187 " dnehtnt que não ha lei cspecial pam a rcpre são do crime
de usurpação de medalhns conferida por occn, ião das expo~icõe.,
m.a ltue. entretanto, acha s eYitieutemente definido ne te artig-o e
eguintc. e é pnnido com as pena, alli cOl11lDi[}lIda~.
(89G) A utOl' :
.
.
Iaxilllo - 60 dias de pl'i ão simple!", c multa corl'e::;pondente á
metade do tem po,
1\Iridio - 3- dia de pri ão -imple., e a me ma multa.
Minimo - 10 dia de pri ão simple , c a me. ma multa.
( 96 a) O al't. 302 do codig- criminal aute o al't. 21. ~ lo. dlt lei n.
2,033, de 20 de etem1JI'O de 1\'11, é intel'pl'etativo do luto 2ti-!, § 4,10 do
mesmo codigo.
.
Vide um estudo na revista O Dil'ei/o de 15 de dezembro de 1 '7-1,
pago 5GB, rlue conclue: não dever ontinllfll' em vigor e~te :ntióo,
, contemporaneo e ro-cxil"tente li art. ~(j-!,
lu, Ilmn. vez que o art.
21"
lu. d', lei n. 2,033. nu ) S~1l lo lU lh d que interpretativo. tornou- e eontemporaueo já do art. 2(:,f, ~ 4", e já rlc~te nrtig'o \302), contellljlol'ltueo tambem dc~tc ultimo'?
Entretanto. é úwgll condI' qu' <Jile' são ':mtiuomico:-; fjuant:~
ás penas; e a con~eqllencift, que ,j'ahi l'e:Ulta, jJ'lrer., ni'lu :-;cr ollir:l
• senão que e te lll'ti"'o 30:t ['1,)1 revogado !lel0 'lrt.~:, ~ 1" ilit 'rpretativo do art. 26-1-, ~ ,fo. vi t _ ~<:I' mai" hl':1ada a "llt. pcna .
. liras-cumpre tambem reqonhec r Uu foi IIl'la r"\og'HçfO 1)01' descuido, illl!on ciente, c pehl furl;a do,; fac . c 11J"I1I11I;l;lllu~ lJ não pula
vontade e intenção do jeg~sllldor; pois" ta! aão ,·isa\'il. O arti"o iuterpretati voo .
(896 b) Vide nota 406 a.

486
estabel~cel'. para ser escripto em livro pl'oprio que pal'a
esse efl'eito terão as camal'as, e deixar de pal'tiGipar a mndança da casa, sempre ~ue ella aconteça. (897 a ~9ü)

(891) Em conselho de estado.
O conselheiro visconde de Jequitinhonlia não admitte di tinccão
alguma pelo que conC~1"lle à imprensa elithngraphia ,salvo aqueI1as
já expressamente estabelecidas pela lei. Em seu conceito o
4,0' do
art. 179 da con, tituicão uão se refel'e sómente aos brazileiro , a, sim
corria o § 5° do mes1l10 artigo tambem não se I'efer'e sómente aos nacinnaes, mas siiu a estes e aos estrangeiros - a todos que vivem no
SraziJ.
A industria typogmphica é uma inr\ll.- tria como outm q nalCluf'r.
A legislação qne a regnla devescr baseada 110 principio de liberdade, consagl'ad'lJlos §§ 24 e 25 do artig~já cttado da constituição.
E seria pa~a lastimar que fOssc adoptada na legislação restricção
que não póde já vigorar ácerca de uma -nação estrangeira, em virtude de tratado perpetuo com ella celebrado..
Como parece ao conselheiro visconde de Jequitinhonha.
Paco, 21 de fevereiro de Ul66 ,
O áviso circltlú n. 87, de 2'1 de fevereiro de 1866, é no sentido
seguinte:
Que a industria typographica, ou seja destinada para 'publicações
litterarias Ou scientilicas, ou para publicações politicas, é uma indus·
tria como ou tra q ualq ltel',li vre aos nacionaes e estrangeiros, como está
consagrado no art. t79, §§ 24 e 25, ela constituiçiiO; sendo corto ~Ufl
nem o art. 7°, § lo, e nem o art. 803 de te codigo exigem que o illlpro>'Sal' scja cidadiio brazileiro, qualidade aliás exigida para o editor Oll
autor, e que. por conseq uenCla, nào podia deixar de ser l1d mittida pera
camara munICipal de,Maceió a declaração fcita pelo~estrangeiro tal.
ou como impressor ou ell1 nome do impres.or.
(898) O impressor nomeado pelo 3rt, "i o, § l°, rI este codigo. nãO
póde ser outro senão o proprio:Jtal'io da typograpbia: e assim, este aro'
tigo e o seguinte ebtl'l belecem as primeiras regras para o Jegitimo u~o
da imprensa, e j;anto que e-'ses mesrllOS artigos não teri~o rllzão sumciente. se não fO!;sem relativos ao mesmo individuo, a quem nlei declara no citado ~ l° do art. 7" o primeiro responsavel pelos abusos
da imprensa. O Dr. Braz é desta opiniãO, em seu trabalho dos rasponsavels nos crim(!s da illlpI'ensa, n, 30,
I (899) Segundo a lei de 20 de. setem brci de 1830, fil't. , 6G e 67, a acção
publica ~elos crimes da imprensa prescrevia em um anno. contado
cio dia em que se fe~ pllblico o abuso, que daria lugar á lenuncia. A
• acção particular prescrevia em 3 annos, ainda quando ti vos. e havido
q ualq uer acto que parecI'sse interroln per a prescri pção,
•
Não fendo o codiJo do pro o"so c)'~miual reproduzido taes disposições, parece que devemos consideraI-as revogadas, ficando O do'
licto da imprensa sujeito ás I'egl'as da prescripção ord;naria. como·'
se estabeleceu no codi~'o cio processo pan} os dl:l1ictos COlllilluns, 'com
as alterações cunsigul1das na lei ue 3 tle dezembro <lu 1841.
Obra'citada cio Dr, Braz, n. 28.
(Vide nota 862 b,)
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Penas-de multa de doze a sessenta mill'éis. (900)
Art. :304. Imprimil', lilhog-l'apbal: ou gravar qualquer
e. cI'ipto ou estampa, sem nelle' se declarai' o nome do impf'CSSOI' ou grav.ador, a terl'U cm que está' a officina em
qUt fÔI' impI'esso, litbog"l'apbado ou geavado, e o anno da
impr~ssão, lithogl'ap!lia ou grªvul'3., faltando-se a todas
ou a caua nma destas declal·açãe.'3. (901)
Penas-de perda do, excmplal'cs em que houvel' as faltas, e ue multa de vinte e cinco a cem mil réis. (9P2)
Alt. :305. Imprimir, litllogl'aphar ou gravar com falsi·
dade todas ou qualquer das declaràçãe.s do artigo antecedente .
. PeJ;las-de perda dos exemplares, e de 'multa de cincoenta a dnzento mill'éis. (903)
Art. 30G. e a' falsidade consistit' cm atüibuil' o cscripto ou estampa a impressor ou gravador, àl.ttol' ou editor, que esteja actualmente vivo.
. Penas-dobradas. (904)
Art: 307. DeiXai' de remetter ao. promotor um exem
pIai' do escri'pto ou obra impressa, no dia da sua. publicaçào e di tribuiçãOr (905 e ,906)
o

-o

o

(IlOO) Autor':
Maximo - 60S000 cle multa.
~lérli0 - 3GHÜOO tie multa.
Minimo'- 128000 de mu1tfl.
(Vide notas 44 a 4'1.)
(901) Vide art. 2()1 e notas 'Iio, '1'77 e rrí a.)
(1l02) Autor:
M'lximo-perJaJo. e.·eU1plare. em que houverem as falta, e
multll de 100S000.
Médio - a lllesmá perua. e multn de 62"500.
Minimo - a mesma. perda, e multa. de 25$000.
(903) Autor:
.
.
Ma.ximo - perda. do exemplares, e multa \le 200$000,
Médio - perda. do exerriplares, e multa de 12.'5$000.
Minimo - perda cios cxen~plares, e multa. de 5OS000.
(90,1) Autor:
' .
l\Iax.imo _. perda dos exemllhtl'es, e multa ele 4.00S000.
Médio - a mesma perda, e multa de 250$000.
Minimo - a mesma perda, e multa de lOOSflOO.
(905) O dec. n. 433. de 3 de julho de 1 ,17, dispõe o seguin-te: .
Os impressores ão obrjgado a remetter na côrte á bibliotheca
o

.
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Penas -do multa de dez a tl'inta mil réis. (907)
Di @DsiçõC3

p;Ora3s

At'L 308. E~tc coc1i o 'o não compJ'cheudc
~ 1.° Os crimes de t'cspons3.bilidadc dos mini. h'os c
conselheiros ele estado, os qllacs scrão pl1nido.~ com as pena.s es.tabelecidas na lei re. pccb va. (908)
nacional, e nas 'provincias ii biblioUle 'a da capital, um cxemplar .le
todo:> o. impre!'!ios, l]lle sahirelll das respectiva.: tJPographitl .
O de . n. 1.2 :3. de 26 dll novl:lUbl'o ut: 1833, diz:
·A rt. 1.0 A rllllHl;,sa na eõrte devll SOl' fita no dia da puulicação e
distl'ibuicão.
.
Art. '2. 0 Não se veriticn.ndo a l'emessallo di~ de i"'nado, o bibliotl1ecarío a exigirá do impre. 01', o I]ual será obrigrLdo a fazeI-a dentro
de 2-! horas, sob li penas do lIrt. 128 do codigo criminal.
.
Art. :3. As obras de mu~ica. o. IUllppn.·, as e. tampa., que f,)l'em
publicadas no municipio aa côrLe, nas officín<l. tYJ)ogl'aphicas, na de
lithographif\ ou de gl"l1vul'a. e tão cumprehendi n. delHlÍxo da denominaçâõ de impressos, de que e erve o dee. n. 433, de 3 de julhO
de 18,1'7, e cOmo tae. são-lhe applicaveis as dispo ições dos artigos
an tececlen teso
Art.. 4.0 As mencionadas disposiçõe. abmngem tamuem a reimpr.essõe o as ~ovns.edições, ten!lão. sid . ou n.ão depo. ib~das na biblIothe 'a publica naCIOnal as [11"1 mel ra IIU pressõe ou ed lçõe, .
Art.5.0 Para eriticar-se a obriga~ã.o de depo ito ue f[ualqlier
obra na 1I1e.~ma bibliuthccil, basLa que elb teu1Ja a in cripçào da cio
dade do Rio dc Janeiro, ainrlaque ~eu autores ou proprictarios alIeguem haver sido impl'es a fóra da côrte ou d il!l~)erio.
rt. a." Estas instrucçOe. s~o extell;;i"a' ,tS obr3s Cjlle o impl'imirem, litbographal'em ou gravarem nas províncias, relati"amente
ás bibliothecas das I'cspecti \-as eu piLa e!',
Diz a lei de 1 de outubro dd 1830, que é e:ten iv ;Í. bibllOthccl
de marinha o pI'ivilegio conf:rido il hibliotheca nacional e á. d'l.s capi tnes da. pro vi~lcia,; pelo decreto n. 4:3:3, de 23 de.i ulho de 18,17.
(906) D:;clara o avis 11. 4ô2, de 12de outubro do 1 ao, que este ai'·
tigo !lã') se refere á- obras impr.:"sa no estrangeiro, embora <Jqui di tribl1ida. por SJll antores ou cditores, c. que o :ll't. 280 do codigo do
processo cri minaI está derogado.
(Vide o art. 12 do I'egulamen to n. 120, de 31 de janeil'o de 1 -12.
(901) Àutor:'
Mn.ximo - 30$000 ue Plulta.
nlédio - 20,'000 de multa.
:Minimo - 10$000 de multa.
(908) E' a lei de 15 de outUl>I'O de 1827, c con ultae-a especialmente sobre a de-tlnicão de cada. UI11 dos dulictos mencionados nos
para.;"'raphos do art. 13u ria con titll içilo c penas conesponderrtei".
(ViWl o °al'ts. 1" a (jo da diLa h:i.)
.
a mesma lei acha-se marcado o IDodo de proceder contra os
ministros de estado, do art. 8° em diante.
0
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§ 2.° Os crimes .puramente militares, os quaes. serão
punidos na fÓl'ma das leis respectivas. (909 a 915 d)
(909) Considerão-se crimes militares os declarados nas leis militares e que só pod~m ser cQmmettidos pelos cidadãos alistados nos
corpos militat'es no exercito ou armada, como são: . .
l.0 Os que violão a sRntidade e a religiosa obsenancia do juramento pre ·tado pelos que as, então praça,
2.° Os que ofi'endem a ubonlinação e boa disciplina do exercito
e armada. .
3.° Os que ai terão a ordem, policia e economia do serviço em
tempo de guerra ou paz,
4,0 O excesso ou abuso da autoridade, em.occasiilo do servico. ou
influencia de emprego militar. não exceptuado, por lei que positivamente prive o delinquente do fôro militar.
.
(Provisilo de.20 de outubro rie 1 J!, u. 359.)
(910) O re~ulamento n. 2~. de 24 de ou tu bro de 1838, declara:
Artigo unico. As leis militare que regulão em tempo de guel'rll,
são applica. veis:
1.0 A'Quella. pal'tc do exercito estlleionarla nll provincias que se
acbão ou se hou verem de achar em e t.ado de rebellião.
2,°. A'qll.clla. parte do exercito que e achar nas. pruYincia!", que
forem JUvaclldas por forças rebelrle!". .
3." A'quella parte do exercito que tiver ordem de marchar para
algum dos pontos acima designados.
.
(911) A lei n. 631, de 1 de setembro de 1851, diz. ao art. 1", § 6°: os
crimes de que trata o jlrincipio deste Ilrtig-o. em todos os seus'numero!'. ficão considerados militare,. e aq uplles que o commetterem ficão sujeitos ao julgamen to do conselhos de guerra, ainda quando militares não sejão.
(Vide a dita lei.)
(~J12) Os conselhos de guerra punão ÓS delictos militares com as
penas ch i , quando não a haja n'Os regulamento" militares nem lias
nrtigos de guerra.
.
(Aviso n. 300, de 9 de outubro de 1855.)
(813) As aggl'essões commettidas contra um presidente de pro"incia em artigos de jornaes por um official do exercito nRO constituem crime militar.
(Aviso n. 140. de 26 de abril de 1858,)
(914) E' no fôro commllm que deve ser jlllgado nm soldado de artilharia. autor de ferimentos de que proveio a morte ,Ie uma pl'acll do
corpo p.olicial. visto que e ·te caso não está comprehendido na p·rovisão de 20 de ou tu bro de 183:1.
(Aviso n. 406. de 14 de setembro de 1865.) .
(915) O facto de um ajudante de ordens da pre idencia vonder anirnaaco·pe·rtencentes ao estado tllmbem não .constitue crime militar,
porque nã() é attribuição des~e funccionario guardar nnimnes pertencentes ao estado. sendo o Cl'lrne commum.
(Aviso n. 271, de 10 dejunho de 1869.)
C. CnIM.
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(Vide arts. '18 e 125, com ns notas 316 a 382.)
Crime commettido por soldado, qual o fõro '1
(Vide um parecer na revista o Direito, de agosto' de 18;4. pago 768.)
(91fi a) 2' ediçlío.- Este pnr;lgl'~p!lo c 8° do co~igo do processo.
s6 rnantiverão o juizo militar. para conhecer dos crimes puramente
militnre~. importando a distincçM de cidadão e solàado.
O dil'eito romano. L. 2, ff. 49. 16, fazia a mesma dic;tincçlío nas
palavrns-mililul/I delicia sive ttdmissa attt propr'ia Sttnt. aut WIn cr.cteres
commulnia ; propriuln milif,a.ris est detict'Uln, qnod uti miles cori111l Wel.
O cl'lrne milit,nr, deve sal' clas 'iflcado : rcttionro persl1nre et ralione
7TlQ,terire.
O soldado que mata um seu camarada fóra elo quartel commette
o crime militllr, e como tal deve ser julgado '1 Vide a resol. do cons.
de estado de 12 de janeiro de 1867, no 7" vai do Direito, pago 194.
As caUsas militares erão julgadns em seguncla instancia pelas
juntas de justiça. institui<ias pela lei de 13 dlJ outubro de 182'1. Extinctas essa, juntas pelo dec. n, 1,830. de 8 de 'Outubro dc 1850, ao :u·
premo conselho mllitnr, ficou para julr;tar e~~ ultima instnn'cia as
tlitas causas. Arts. 1'79. § 1'1, da. consto - 1:S - 1;)<>. ~ 4". c 324 do cad. do
processo - e d,w. n. 1;882, de 7 de fllvereiro d3 185'7.
O sup. cons. militar I'epresenta O passado. decidindo as questões
á vonta~e. como se não fó semos L!11l povo liyre. Decide, como O jury,
a seu capricho'. sem ter q·ue dar contas n nJn.!uem e d'a!li resultno
muitos absurdos; porque os juizes 'são obl'igaJos a dar as rllZões de
sllas deci. õe8, e a instituiçiJo cio sup. com:. militat' é a me ma que o
le,'a a decidir ex roqltnr el..bono- sem norma a q UlJ se cinja. Por nmal'
dR; 1lC?8sa civili:.luÇào. de <],u,e tanto se ala~'deia"I'~orme.se uma tal in:otltUleão, dando·se garantias aos que suo sUjeitos a ella. (Arts. 27,
28. :38'e 47. § l°, da COllst., c lei de 11 de agosto de 183!-, art. 11. § 6.·)
Se nas rebelliúes Ou sedições entrarem militares., sel'üo julgados
pebts leis e .tribunaes militares; il.ssim, ~e as justiças civis' o acharem envolVidos nos proeessos, que Ol'l?anlSlll em. remetterào <is COIllpetentes nutoridades militares as CÓ·PlaS autllenticas das peças - do, cumentos e depoimentos, qutllhes lizerem culpa. (L. de i.l ae dezembro de 184.1, art. 109, e rl:g. n. 120. de ai de jantlil'o de ]8~2. art. 245,)
(915 b) 2' edição,- Vide uma decisão no D'ireito. 21 vaI. pag.72.
sobre a competencia d ) fóro militar'pal'l\ julgar o crime de ferimentos graves. por soldado cin 11m paizano, dentro dO,q lIartel.
(915 c) 2" ediçüo.- 4' secção. - Ilio de Janeiro - lI1inisterio dos
negocias da justiça. 14 de junho tle 1878.
Em resposta ao afficio n.94, de 8 do concnte, no qual Vril. consulta como se deve proceder quanto no abono de soldo e etapa. dos
officiRes que se nc!lüo' pl'esos para senteneiar ou sentenciados. declaro
aVIO. que seutlo omisso a tal respeIto o d :c, n. 2,081, tle 16 de ja.
neiro de 1858, pois os arts.. 50 c (j~ referem-se unicamente às prqcns
de preto e convindo estabelecer di>posições formaes que regulem" o
a"l<lImpto, devem ser observadas as seguintes regra>:, organisadas de
accõrdo com preceito do art--130 daq uelle decreto.
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§ 3.°. Os crimes contra o commercio, não especificàdos
neste codigo, os quaes continuarão a ser punidos como
até aqui.
§ 4: Os crimes contra a policia e economia pa"rticular
das povoações, não especificados neste codigo, .os quaes serão punidos na conformd.a~e das posturas mnnicipae-s.
l.' Os officiaes preso COrreccionalmente e os que estivercm respondcndo a con 8JI10 continuarão a perceber a respectiva etapa.
(Decs. ns. 542, de 21 tle maio, art, 7°, e 568, de 24 de julho de 1850, art.
2°, avo n. 24.1, de 3 de junho de 1865.)
'2.- Aos otliciae. condemnados em superior instancia ces"ará o
abono da elapa desde o dia da int.imllçiio da sentença em diante.
(Aviso circular n. 389, de 17 de setembro de 18GO.)
3.- Só' aos officilles presos para re ponderem a conselho criminal
. e .·usp~nder3 o pllgalJlento·tle meladc do soldo.desde a data da nomeaçãll tio mesmo cOllsel1lO; mas logo que fÕrlltll ab!'olvido. serão
elnbolsados do meio soldo rlltido. (Alvllrá de 23 de abril do 1190, §§ l°
e 2", ad o circular n. 88, de 3 de agosto de 1842, instr. annexas ao
dec. n. 263, de 10 tle janeiro de 184.3, arts. 9° e lO, avs. ns. 183 e 402.
de 16 de maio e 11 de dezembro de 1856, c n. 326, de 21 de' julho de
1865.)
4. - No caso de condemnaciío em ultima instllncia, terão os offlcilles que não fôrem delpittidos dIreito ao meio soldo, durante o
cumprImento da pena, e esta não exceder () termo de prisão por dois
annos. (A rt. 3° tio a1 vará citado; \l art. 12 dns instr. tambem citadas.)
5.- Os afticiaes que se ausentarem 'em licença ou desertarem, nlio
·terão direito á percepção de vencimento algum dúrante o t~mpo da
allsllncia. (A v. n. 155, de 21 de abril de 1834, dec. n. 155, de 9 de abril
• dc 1812. aviso circular n. 48, d,e 28 de abril de 1842 e intr. citadas,
art. 11 )
(915 d) 2- edição.- 3- seccão. - aio de Janeiro.- Ministerio -dos
nllgocios da justiça, Z7 de junho de 1878.
.
Illm. Exm. 81'.- Em officio D.22, de 9 de maio ultimo, consultou
V. Ex. se ás praçlls do exercito condemnlldas a prisão com trabalho
segundo as leis militares, é applicavel a dispo. icão do art. 41 do codigo criminal, nos lugares onde não ha meio de fazer trabalhar aquelles réos.
.
Em resposta, declaro que a citada disposil}ão. restricta a outros
delinquentlls e a outra pena. é inapplicavel, em qualquer hypothese.
ás penas impostas por tribunaes militarás II indi\'iduos con"-emnados
por crimes militare. os qune!'. nã<í sómente qUllnto á fórma dojulga.
meoto e imposição dQ penas. mas ainda quanto á execução dae een·
tcnclls, estão exclusivamente ujeit s á.jurisdic~ão militar, conforme
3 doutrina do alvará de 21 de outubro do 1763. ~ :~o, codigo criminal,
3rt. 308, § 2°, codigo do proçesso criminal, art. 8°, e aviso o. 2'16. de
22 de setembro de 1855; pelo que, além de incOILpeteote, a interferp.ncia do juiz do fôro commuJn para o fim declarado no alt. 49, teria
o etreito de Irodilicar o cumprimento de penas especiaes, em virtude
de um preceito relntiyo a casos determinados.
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·Art. 309. Todos os crimes commettidos antes da promnlgação deste codigo qne tivc.rem de ser sentenciados em
primeira ou segunda instancia, em virtude de revista
concedida, serão pnnidos com as penas estabelecidas nas
leis anteriores, quando fÕl'em menores; no caso pOl'ém de
serem mais graves, poderão os delinquentes reclamàJ' ii
imposiçãO das que se estabeleeem no pl'esente codigo,
Art: 310. Todas as acções ou omissões, q ne sendo cl'iminosHFi pel.as leis antel'ioref'o, não são como taes considel'ndas no presente codigo, não sujeitarào a pena alguma que
já não esteja imposta por sentença que se. tenha tornado
ll'revogavel, Oll de que se não conceda revIsta. (916 a 9J8)
Exceptuão-se :
As acções ou omissões não de~lal'adas neste 'codigo, e.
(916) Diz o art. l° do dec. n. 657, de 5 de dezembro de 1849:
Bubsistem em inteiro vigor n. disposiçÕe. conlidRs no titulo
3", 4",5°, 7° e 8° do alvará .le 28 de junh'l de 180 ,por forca do disposto no art. 88 da lei de 4 de outubro de 1831, e ar!. :310 cfo codigo
criminal, para, na conformidade dellas, se proceder no que é relati vo
á fiscalisll.ção da receita e despeza publica, arrecadação, dislribuiçiiO
e contabilidade das rendas.
(917) Declara o aviso de 240 de fe.vereiro de 1855, que os juizes não
podem impôl', como suspensão aos e crivães, senão o que se acha.
disposto no § 3° do art. 50 do dec. n. 83i, de 2 de ou tu bro de 1851. (NãO
encontro o aviso na coUecção.)
(Vide mais o aviso de 13 ue marco de 1855, n. 95-e o de 18 d!l,
março de 1873.)
•
- (918) Este artigo do codigo criminal revogou o art. 13 àa ord.
liv. l°, tit. 48, na parte penal, ou este artigo ficou comprehendido na
excepção daquelle e como tal subsi~tente 'I Duvida do pre: idente do
supremo tribunal õe 3 de fevereil'o de 1 66, porque, suscitada a ques·
tão no mesmo tribunlll, varias fõrão as o'piniões e diversos os arbitrios.
.
A imperial resoruçãfl de consulta de~9 de setembro de 1865, diz:
que a pena da ord.liv. 1", tit. 48, ~ 13, foi· revogada por est<J artigo,
competindo á jurisprudel.lcia dos tribullaes fi applicação das penfls
que couber á vista do mesmO codigo no advogado que infringir o
preceito da dita oruenacão.
•
O aviso de 26 de dézembro de 1865 declara derogada a pena dA.
ord.liv. Jo, tit. 48, § 13, com relação aos que udvogão e proce!'são fiO
meslllo tempo, por autor e réo, elll vi. ta deste al'I. 310; cOIllI'etindo
li jurispl'udencia dos tl'ibunaes a' applicação da pena que couber em
face deste codigo aó que infl'i~~il' o p~:cceito firmado na mesma ordenação. (Não encontro-na cOllecção.)
(Vide art. 33.deste codigo.)
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que não são puramente criminaes, ás quaes pelos.regimen. tos das autoridades e leis sobl'c o processo esteja imposta
alguma multa ou outl'a pena prla falta do cumprimento
de algum dever ou' obrigacão.
_.'
Art. 311. A pena. de galés temporarias será substitui·
da pela de IJl'isãO com trabalho pelo mesmo tempo, logo
que houver casas de cOITeiç.ão nos lngarc. em que os réos
estiverem cumprindo a. sentenças. (9\ S) a 921 a)
AI·t. 312. A accusação POI' parte da justiça continuará
'. em tudos os crimes em que até agom tinha lugal', e rios
de abuso da liberdade de commuuical' os pensamento., accusará o promotor nos casos declarados lias artigos noventa, noventa e 1J0ve, cento e dezenove, duzentos e quarenta e dois, duzentos e quarenta e quatro, duzentos e setenta e sete,. duzentos e setenta e oito, e dnzentos e setenta e nove. (922)
Art. 313. Ficão revogada. toda as leis em contral'Ío.
Mandamos, portanto, atadas a. aÜloridudes a lU em o
cOllhecilllentQ e execução da l'efel'lda lei pertencei', que a
cumprão e fação cumpl'ú e gnardar t.ão inteÍl'amel;te
bOmo nella se contém. O Rec.l(~tal·io de estado dos negoclOs .
da justiça a faça imprimÍl', pllblieal' e correr.
Dada no palacio do Rio de Jan Íl'o, aos -dezeseis dias do
(919) Declara o aviso de 22 de julho de 1 50, lue aqnelles que tio'
verem de cumprir a peua de galp tcrnporaria em 11lg'll1' designado
JI!\. senten~fl., não porlerão obter a subo ti'uil}ãO. (~o additnloento.)
(920) O fl.\~iso ele Q de aO'(i: tu d:) 1 ~o (no a Irlital1lentol. declnra
que, estando a casa de corruição fUllcciooando como tal, se deve cum· .
prir o di posto ne. te aI tigo. que manda llbstituir a pena de galés
•
ttlmpornrias pela de pri1::iio com trflbalho; o que se não ent~n \e, porém, a respeito dos esc/'lt\'O .
(921) Declara o fl\'. n. 42, de 2, d .i·meiro d~ 1 j;'. que a rii posição de te artigo nã,) se râere senüo ,\. exccu6LU. fI ue é JÚC\lJ. e não
ás fianças e competencias, cujns I'e'~r:l~ são geral' .
(Vide 11- nota l7H. 236, c:l9 e-812.)
(\l21.~)2-edi~ão.-A palluduglllés ttlmporarias. impo'bl ae,.cr:J.·
voo não e substltuiela pela de pl'I ã(, t:'IID trabalho no" tl1l'mos deste
artig-o -- ac. da reI. do Rio n. 1.22R. d} 20 de ~ 'tem uro de Il:181.
(922) 2- edição.- Al'ts..252-:.. I a 27-1 do od d pro'. crim. - ti7
da lei de 3 de d,ezembro de 1l:l4.1, e 385 do Reg. n. 120, ue ll:l~2.
Vide os aDnotados por mim.
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mez de cruzembl'o de mil oitocentos e trinta, nono da
pendencia e do imperio.

inde~

IMPERADOR Dom guarda

Visconde de ti lcantara
Estav.a o sello pendente.

Carta de lei pela qual Vossa A'!ltg('s~ad(; Imperial malldn executar o decreto ela assembléa gCI"al, que houve por bem sallcr.ionar. sobre o codigu criminal do IlI1pel"io do Brazil. na {ót'll'ta
tzella: dedarada.
Pal'a Vossa Mag'estade Imperial ver,

Anto,úo Alvcs de JI iranda Varejão. a rezo
liegisb'ada a fi. 39 do liv. 1" das leis. Secretaria de
estado dos negocios da justiça, em 7 de jane,iro de 1831.

João Caetano de Almeida :Ft:ança.
Vise-lUde de Alcantara.
. Foi publicada esta carta de lei nesta secretaria de estado dos !!egocios da Justiça aos oito dias do mez de' janeiro
de mil oitocentos e trinta ê um.
No impedimento do ofEcial-maioi',

A. '11tonio Alves de Mira nela Val'ejão.

,
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A
a.rt. 151 do cod., notas 47-1 lt 480 d.
215 n 218. Vidc-cartn~.
ABORTO. o que seja. art. 199-nota 60fJ a, 009 h-quando. com conhecimento, se f~)rnece drogas pura dlc, art. 200-providencias para
n verificncão deste crime. nota 609 a-1 uando sc o considera,
nota 609 a'-sobre a tentati"a delle, notas 110 a-lHO a- quando
operado com o cOlv::entimeoto da. mulher ou sem cBe, nota 610 n
-como se distingue do infanticidio, nota 610 a-é mnilS culpado
do que outra qualquer pessoll o medico que o commettc, nota
612 li-e quando pela partcira, nota 612 a.
ABUSO, do poder, ; punido, nrt. 2", ~ 30, úota 16-6 de confiança nggrava o crime. art. 16, ~ 10, nútRs 9-1 H 95-0 da autoridade ou
excesso, o que seja. art['. 131 n 153. nohs 402 b-437 a 466·-- quanuo ddle resultar por porte do empregauo algum prejuizo aos intercsses nncionaes, nrt. 152.
•
A.CHAD.\. de dinheiro alheio, não manifestada á autoridade, constitue
crime, nota 774 a-=e art. 260 do cod.-!\ de thcsollro-nota 714. c.
AÇOUTES. Vide a palavra-escravo.
.
ADMlNISTRADOR DE CAPEL[.AS não é empregado publico, nota456 b.
AI>UI.TERlt), o que. uja. art. 250, nota 756 - a accusação delltl só é
permittida /lO marido ou li mulher e ao mcsmo tempo contra o
complice, nrts. 252 e 253.
ADVOGAR, não póde o condumnado, por crime de·fnlsidndc. nota 502
- que injurill.cm cotas margina,,!", notA 132n.
:\ FFLI 'çXO no AFFLlt.:TO aggrll va o crime, nrt. 17, fi 5."
AGORAVANTE~, "idc - circum tancia .
AOORES~O, da parte do offendido. nttenúll o crime, § 30 do art. 18.
notas 115 e 116.
.
AJUNTAMENTOS lLLlCITO , o que sejão. fi rts. 28:) e 288, notas 872 e 873
. -se tiver por fim impedir a percepção de tnxa, direito. e impostos. art. 287-0 que delles se retirar n tem po não praticando crime,
art. 288-parn dis olvel-os, c(,mo deve proceder ojuiz, arts. 289,
2110 6 291, nota 876-deve auxiliar a autoridade qualquer pessoa

ABAND'l '0 DO EMPREGO,

ABEIlTURA DE C.\RTAS, nr~s.

4Q6
de mais de 18 annos de idade. art. 292-os quenãose retirarem deIleso sendo admoestados. art. 293-se os que fazem delie parte. commetterem violencia. me. mo cbntra a autoridade. segunda parte uo
art. 293. e Ilrts. 29! e 295 - não vigora a lei de 6 de jilllho de 1 iH.
nota 813 a - uma passeiata não é ajuntamento illicito. nota 16.
AJUSTE PARA COM~IETTELt o CRIME aggrava o art. 16. R 17. notas lO!
a 106 a.
AMEAÇA. a tentativa delI.a é puuid>l, ~ 4" cio art. 2ó do cocli"'o. nota
11 - quando o offendido é aterrado clella, attenúa o crime,. 7· do
urt. 18 - eIla e a violencia contl'a um membro da. cam:l.I'a Iegis. Iati\·as. nrt. 93 - usar delh, para com o executivo. juiz ou jurado.
art 97- o que seja. art. 207. uota 638 e 643 - excede elh\. a alcada
da autoL'idades policiaes, nota filO - quando.é elIa a empregado
publico é crime official, nota 6U - quando pelo réo afiançado.
quebra-se a fiança, nota ü4: - quando é ella contra corpnr:1çõe ,
segunda parte do art. 20'1- quando feita em publil'o, é aggravan te. art. 208- como 'e deve considúrar. nota:;; 116 fl. - 612 ~ - o
julgamento dell'1 pel'tence ao jur)'. nota G13 li,
A~INIS'1'IA'0'llle sej",e como tem tiuolugax no Brllzil,nota211c.
AUMAS, tOl11ltl ,1S 'ontr'u o imporio, nrt. 70 - l i . o uas'clore. n.. como se
considera. art. :ó91, nota 8 \1- fIuando admittidas a despacho.
nota 886 - o j ury não j ul[":l um LlII crime. porq lte a lei de 1831 (ue
2ü de outubro) 10i nl~er:lii:l, notns .. n 890- quae os quc podelil
USai' dellas. art. 2H· ;§~ 1" n 3"- fluem conct}de licença pl1ra um tal
11 o. nota 802 - a camarll llluJlicil ai deve declarar quae. a pro·
hibiclns, art. 299-f1uando apostul':l. não inclue a pistola entre
as prohi!.lidll!", não o é. nota8HO b-como c deve ent.ondel' ellns. no
cn. o de eu ição. no ti\. 3·n l' - corno ~c pu nem o q ue as traz .. m na
elciçfto, nota SUO b- ul1M f'Ó deitaR, COlll Uluita. nggl'llvantes,le\'u
ao médio, nota 71 a.
ARRO'M13A~IENTO. aggl'ava o crime.
13 do art. 16, nota 100-quando
na cadõa para maltratar aos presos, u,rt. 127.
A EMBLÉA GERAL, oppôr·se alguem á reunião della, art. 92-nol:a3203.
ASSEMBLÉA PROVINCI.AL. Vide Con elhos gemes. .
ATTE:-lUA 'TES. quando o. ão, art. 18. e.parflgraphos-deve-se fazer o
quesito s~bre cllas, nota lU a-CIlIDO se deve COIl. idemr ellas,
notas 109-109 a-109 !.l-a illj ul'Ía. as constitue. nota 113 a-quando. e dá II re"peito do menor dJ 21 anno., uota 123 u.
ATTlUOULR. o que ~eja, nota 691 a.
AuroRE', q uaeS os dos crimes, art. '1", nota;,; 23 a 29-póde ser condcrnnado como tal aquelle quc foi pronunci:1do como complice.
nota 27-sf\O os mesloos qUt\ cabeças, llrt. 110 e nota 28-escripto·
res sobre a matcrin. nota 2D.
AU'l'01l1DADE. quando abusa ou commettc excessos, nrts 137 a 153,
notas 4.37 a 466. '
.
AUTORIDADE, PQLlCI AL. 11 q ue se ingel'e em negocios ci Iris, COll1l11ett~
o crime dos arLp. 139 c 181, not.a 4.-10.
Au'ras. não podem sei' retardados e cm que pena incolTe o escrivãO
que o faz, nota 408 a-·sobJ'c a perda delles, não é crido o escrivflo,
nota 410 d.
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BA, CARROTA, o que seja, art. 263do cod., notas 782 a 799-como se procede no caso delra, nota. '782 n - quando não ha crime della, notas
798 a, 798 b - o que n:i.o illl peje para a abertura deUa, nl)ta SCl3!l.
BANl:\ll'::-ITO, a pcnadelle de que pl'il'ao réo, ãrt. 50-em nlln!luma
parte do codigo se encontra a dita pana, nota 191.
BE:-l , ré pondem pelo crime uo louco? nota 58 b.

o·
C"I.BEÇA., o que seja, em uma rebellião, nota 316 a.
CADELA, arrombamento della que crime constitue, art. 123. nota 313.
C.... LU~INIA, o que seja. art. 2:29, uotas 6 4 II 690 - a dar-se ella, por
meio de paplis impressos', etc .. que,e distribuão por mais de 15
pes,oas, llrt. 200 - se fôr contl'a q llalque!' agente da autoridadc,
aTt. 231- se contra particulal'. fll't. 2:~'), !lota ô95 - quando for
sem ser por ~'ia 'de impresso, , lithof\'rapltía ou gravura. lu'L 2~.
nota 691 - quando da. alçlLd.a. poliClld, nota 685 - stlndo caso de
denuncia, nota 681- como se deve pl'opôr o quesito a rcspeito,
nota 688 - quando não constitue 'accusação, nota 689 - não !Ia
pena, provada eUa, art. 234 - a de má fé é punida, art. 235, nota"
701 e 702 .. quando fôr equivoca. póde se pedir explicação e será
passivei de pena O que se recusar a ella, art. 240, notas 724 e '12.':> sendo encontrada nos autos o juiz a póde mandar riscar, art. 241,
llotas 726 e '131- fi que dirigir- e :lO imperauor ou á assembléa
geral será punida com o dobro da,' penas, I1rt. 242, nota '13:'3 - nno
se entende feita LO impel'lldor a que se dirige aos agentes do poder
excc.utivo. llrt. 243 - como se pune a dirigida ao regente, impe1'Il.tl'Íz c principe imperial, lH't. 214. uota 736 -.como se pUlle a
irrogndà á fa,milia imperial. ou a um do, mempro. das camaras
legisla ti vas, llrt 246- q uaudo o q ue a pratica recebe paga, art. 246
-não S0 co:umette O criuu ddla.,'quando se dá ullla lloticia erronea, nO~1l691 b - quando o crime deUa excede a 6 mezes, lIota
691 c. (Vide - Imputaçõe .)
CAM,\IU, LEGISLATn.\ , a entrada nclla, tumultuariam.mte, querendo
coagir os SlH1S membi'9s. llrt. 9·1.
CAMAIl \s ~IU1\IQ[P.'\K, praticar para com clla ! 19um crime, urt. 100.
C.\ltCEHE P!llVAUO, ueJle liÍUgUCID póde ,er r\lcolbido, ar~. 18H, nota
581 -- o q uc seja elle. a rt. 190 - o c:)I1t1'ucto feito com quem
ncUe esteja é n ulIo nota -82 a.
CA!tClmB11l0, o que seduz mulher, que está ob, ua guarda na cadeia
ou ',;asa ue reclusito. filha. ou irmã, oifre as p~I1<\ti do art. 151, 2'
IHLI'tu - uãO [lóde, recJber preso sem ordem escriptu da nutoril111de e uem telo incoilllllunicavcl e occultal o da aut"ridade qti~
exige a suu Hpresentação. pllrtl.S 5·, U· e 7· do lll't, 181- ü qUJ
cunsen te q uc o l' reso liq ue no corpo da guarda commette (;l'im.:,
nota 4<10 a.
CAIlTAS, O empregado publico que as tira do corleio e as abre com-
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mette o crime do art. 129, 9°, nota 412 - se houver abuso a respeito das conduzidas por particulares, nota 414 - serão duplicadas as penas, divulgando-se o segl'edo de1las, 3- parte do § 9° do '
art. 129 e art. 217 - quando tirada maliciosamente do correio.
art. 215, notas 653 e 651- o segredo dellas é inviolavel, Dota 653
- tlincruem, nem"llle::õmo o clllJfe rle policia, a pótle ao rir, no intuito de deséobrir crime. llotllS 65'1 Il 657 - tiraI as da. mão de
algum particular, art. 216 - as subtrahidas nüo serão apresentadas em juizo, art. 218 - é crime a subtracção deli as, art. 215 a
217 do cod. - considerações ,obre a especie, nota 652 a.
CASA, quando nella se entra ,i noite sem consentimento do tIono, art.
20\.1, nota 6·17 - quando Q,uem a sim pratica não commette cl'ime, 2- parte do art. 20ll, §§ 1" a 4° - é tambem crime quando
ne1la se entra de dia. sem a formalidades da lei, nrt. 210 - quando neste caRO é permittidu, art. 211, §§ lu a 3". notas 650 e 651 quaes as formalidades que se devem guardar, quando nella se
entra, arts. 212. §~ l° e 2°, e 213 - como e considera as de jogQ,
estalagens, lojas de bebidas, arts. 214 e 281 - tirar della, para tim
libidinoso e por affagos, a virgem, ou repu ada tal, menor de 11
annos, art. 2'Z1, nota 681- a eutrllda ou tentativa na do oft'endido, aggrava o crime, art. r6, § 14, nota 101 - como se considera
a entrada neHa, nota 6478. - a do cidadão é invioJavel, nota 101 a
- como se formúla o quesito da entrada, quando aggravante,
nota 101 b.
•
CASA1I1ENTO, havendo elle não têm lugar a. penas do defloramento, 2parte dos arts. 219,222,223,224,225,220,227 e 228 - dando-se e1le
em tal caso, nem mesmo são punidos os complice , nota 68'.3.
(Vide - Matrimonio.)
CASTIGO MODERADO dos pais. mestres e senhores, é j ustificavel, art.
14, § 6°, no~as 74, 15 a, 75 b.
CASUALIDADE, com os req ui. ito; da lei tira li. re ponsabi1idade, art. lO,
§ 4°, do cod.-o que seja, nota 60 a-quando aHegada, deve·se fa·
zer o q nesito, nota 69 a.
CIDADÃO, o activo, nota 332 a.
CIRCU1úSTANCIAS, aggravantes, arts. lG.e 11, e paragrapho , notas 76 a
l08-as ntttinuantes, art. 18 e parngrapho;:, notas 109 fi 12-1- ellns
devem ser provadas, art. 20, notas 1250 a 1'.30-aggl'llvantc de e peranca de r(lCOmpensa, qu::.ndo nno milita contrn. (l complice do
rouba? nota 96 a - aggravante de motivo reprovado é elementar
do crime de roubo, nota 84:3 b - aggravan~es dos ~§ 4° e 9° do codigo criminal, ~ão elementares do crime de iDtl'odu:cçl1o de notas
falsas, nota 542 - aggravante do § 3° não se rl:-i. quando é commettitIo o crime antes do julgamento e condemnação por outro
da mesma natureza, nota 85 - aggravante de motivo reprovado
é elementar do cl'ime de furto; a de lucrar ermo o é no de furto de
gado nos pastos LIas fazendas, nota 769 b.
CIRCUMSTANC[ÃS, attennantes. (Vide - Attennantes.)
CO-AUTORIA, quaes as regras de direito a respeito della, notas 29 a,
42a.
CODIGO CRIMINAL, quando foi mandado cumprir, nota 1.
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COLLECTOR, quando incurso em crime de re ponsabilidade, por estel!ionato, não póde ser preso, senão por ordem do juiz de direito,
nota 817 c.
ComnNDo militar. aquelle que o exerce sem motivo legitimo, 011 algum direito, ou o con. erva contra a ordem do governo, ou superior legitimo, COlllmette o crime do art..14l.
COMMEIlCLAH, não podem os pre identes, commandantes de armas,
magistrados, parochos e officiaes de fazenda, sem ser com o prod ucto do. sells propl'ios bem:, 148.
.
COMPLLCES, !':ão às que concorrem para se commetter crimes, art. 5°ai" que rec berem objectos havidos por meios érimino.os, art.6°,
'l [0. notai" 42, 42 a - os que acolherem em casa a.sassino e rou1.Jfltlores, ~ 2° do art. 6· - (lllaes o. de q uebTa fraudulenta. nota
30 - os da importação d0 africanos. nota 31 - como se devem
fQl'lnularosque itosa respeito, notas 32 a 38-e criptoresareseito de ta mate ria, nota 40 - considerão-. e taes os que dão asyo ao' de"ertores, nota 43.
.
CO~JPLlCIDADE, a sua punição. segundo alegislacão franceza, nota 40q IlllDdo se dá ella ao depoi do crime, e considerações, nota 42 a qluH1l10 não temlllgai· o procetlimento omcial a re peito del1:l, nota 62 a - a de c telliollato dá lugar â procedimento omcial, nota
164 b.
CO~CUB[r\.\, ohomem ca ado que a tem, como li punido, art. 251 do
codigu.
CONCL' SÃO, o qU'3 ejn, art,'. 135, ~~ l° a 5b , e 136, notas 417, 424, 425
e 4.32 u ando para elia de força armada, 2· parte do §-2° do art.
13- - as pe. 30:\$ particulares incorrem nella e quando, art. 136,
nota 435 - o q ue "em a er ella em tbeoria, nota 423 a - commette el1a o empregado dos telegraphos, nota 425 a - os cara.cteristicos clella, nota 425 b.
CONDECORAÇÃO, li crime usar clella, quando não se a conferia, art. 301
rio couigo.
('ONJ)I':~I;üDOS, ão printdos dos direito politicas, art. 53, notas 1~3 a
19:- - o que fug-irem da prisão e os que sahirem do lugar do de
gredo sofl't'erão mais um terço da pena, art, 54, notas 196 e 19i.
CONDVCl'A, irregularidade della o que seja, art. 166 - segundo os
\,rincipios,llota{\}3 a.
CONSELHO GERA E , hoje as embléas provillciae , ob, tal' a sua reunião
e entrar tumultuariamente nella., usando de violencias e de ameaças .com q ualq u er de. eu membros, arts. 103 a 105, notas :-\3'1 a 341.
CONS[DERAÇÃO, O q.ue deve entender-se por ella qU!1ndo se trata de injuria, nota 713 d.
Cal' PIRAÇXO, u que, eja, art. 101, nota 344 - quand.) não é considerada t'11, arts. J O e 109 - principias q ue a re peito della devem
ser adoptado, nota 24-3 a.
CONsTri' ['3.0 POLITICA, tentar c1estrllil-a, art. 25 - se o crime se conulOmar, 2· val'te do mesmo artigo-tentar destruir alguns artigo delIa, ou se con ummar o crime, art.
Go~TLlABA NDO, o que pcja, art. 117 do codigo - como se processa, e esclarecim entos, notas 545, 5-15 a.
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COPULA O.-\BNA.L, mesmo nlío h!wendo eBa e sim offensll pessoal a alguma mullter no intuito de a commetter, art. 223 - qllanl.1o se verifica ella por meio de sedncção, art. 224. (Vide - Violencia.)
'CoRRETORES, em que crime inconem O q ue não o são e exercem o
officio delles, nota 435 e.
COTAS, quae!!as pennittil.1as, not·a 727.
CONTRA BA;-.IDO, o que seja, art. 1'17 -q uem julga em tal crime, nota M5.
Cnl~IE', o commet'tid'J no alto-mar como deve ser punido. not~ 2não () lta sem lei an terior. a rt. l°, nota H- o q ue seja elle, art. 2°. ~
lo-de que depel1de o particular para ser proces. ado. nola 550 - o
policial O q ue seja, notas 13 a e 852 - não !ta por il\HliÍlO e nem
por analogia, noNis 3 a, 3 aa - quando escusavaI, nota 53 dquem conbece delle, notas 53 e. 55 d - quando teve sentença de
escusa, o que commettc-o lião é solto logo, nota 55f.
CRIMES. os diver~os, praticado, em uma só intenção, só têm uma -punição, tlieoria a re peito, notas 24'1 a 24'1 f - o que Sã? elles, not.a
3 b-a divisão delles, nota 278 a - commettidos em palz estrangeiro contra brazileiros, nota 280-01:: militare, art. '208, . 2°, do cod.
- como devem selO dassificados os dos· militare!', notas 91:') a,
915 b-os que são contra ainctependencia do imperio, notA. 279 b,
281 a.
CRIMINOSOS, como autores, arts. 3°, 4° e '10 - como complices, arts. 5°,
6°,7° e 8° - guaes os que não podem seI-o, arts. 9° a 11- não sãO
aqllelles que não têm olá.fé e conhccimento de mal, art. 3°, notas 18 a 2"2 - não são o menores de 14 annos, os loncos. o. que
commetterem crimes casualmente; e os violentarIas por força i~
resistível, art. 10. §§ 1" a 4", nutas 50 a 60 - os nno comprehenrlldos neste codigo tam bem não O são, a rts. 308.. ~ 1° a 4''. 30\) e 310,
nota.!! 90S a 915.
CUMULO, o da pena. (Vide - Pena.)
CURADOR, dá-se aos menores, notas 119, 120.121, 123 b, 123 c.

D
DAMNIFICAÇXO ou DESTRUIÇÃO de monumentos e constrncções publicas, art. 178 - é crime official, nota 5-17 - incorre em t:11 crime O
que subtrabe umas telhas do mercal.1o publico, nota 54 .
DA)INO, o que seja, art. 266 - como se deve entender as dua. h'ypotheses deste llr~igo, quan~o. á penalidade, nota 822 - excede a alçada das llutoncfA.des po!Jclaes. notf1S 823 e 824 - tratando"se ele
nctos pos!'\essorios não t'ú póele qualificar como tal. nota 826 - se
f~r eBe de cousas que distingão e separem os limites dos predlos. art. 267-se fÔl' elle em terrenos diamantinos. nota 831- e
tiver por fim II ap~opriaçfio do terreno alheio, 2· parte do art.
267 - a natureza Irreparavel delle aggrava o crime, § 4° do art.
17. nota lOS~o .Ielinq ueute o sati fará. art. 21. notas 131 a 13.') nno ha lugar a ncciío criminal delle entl'ú vizinhos do mesmo
te~reno, nota 828'a-n sua inJemnisação ~ nando é convert.ida em
prlsfto com trabalho-, nota. 153 a-neste Cl'lme deve o réo SlJ!' COI1demnado em pena triplicada, por ter damnificado a trez predios,
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nota 2.1,7 b ~ 'como deve ser pedidfl a satisfação delie, nota 135 a
-a, queixa por eUe não póde ser dada por um terceiro, nota 1-328 b
- ClL1ando tem difftJrentes p:Jniçlies o que pratica·o, not~ 828 rl
- a·que está sujeito quem o commetle em terra, ali.lelaS, Dota
828 e - a q uelll cabe a decisão da appellação ~elo cnme dt:lle,
nota 828 f.
DECRETO~, ou cllrtas de convocação, oppôr- e :í sua execução, art. 91:
DEFE A, da propria pessoa, ou de direito", e a dc um terccil'(l, attenúa
o crime, art. 18, ~ Ro, nQta 112 a -qunndo' é acompanhada elo, re.Qui itos da lei, justifica o crime, art. 1-1, ~~ 2° e 4°, notas70 e 72
. 10 a, 70 b - e feita a li O? terceiro lln ju, tificabilidade? oot[t '12
DEFLORA]>IE 'TO de menor de 1'1 anno., art. 219 - Ij11nl a lei ant~rior a
respeito, notas 661 e Q62 - o que con titue tal crime, nota 6640qual a pena que em tnl ca o se impõe aos menores de 14 annos,
nota 665-quando o autor deUG guarda a ofi'endida, art. 220- ou
fór parente desta em gráo probibido para O ca alOenlO, art. 2"21.
DEGREDO, ao que obriga esta pena, e como se a cumpre, art..-1. .
DE~JEKcrA. (Vide- Loucnra.)
UC:Nt:KG1A 1 a do crime d;;:·contrabnudo. por quem dada, notuM5 a.
DI::PO ITAHro, o remi: o, Dota 45:3 a-n;\o pÓlle ser o juiz, escrivão,
nota 435 'c-a que pena suj·'ito, nota 818 a-nilo pó le usar da cousa depositada. e e o faz incorre em crime, nota 'i'il a
DEro. 1'1'0, o lUS sljja, nota 771 a . '
.
DC:SI\.FFRONTA DE h J 'Ill.\., quando a,.,·im . e commette cl'Ímo, é elIe at·tenuado; art. 1" ~ -lo, nota 113.
DESISTENCIA, quando se da. na formação da culpa, notn 271 a.
])ESOBEDIENCIA., ao empregado publico. em uas fu.ncções, art. 1~.
notas 390 a 4.00-- quando por testemunha " nota 390-pelos perIto. , nota 390-quando 1;e dá eUa e COIDO i"e pune, nota 290- como
organisado o proce._so por eUa, nota 891 -comnwttem o crime
dp-lla os vereadores que não tomão po~ e, notas 392 e 398 - o
ad vogado que 'e recuo fl á defe n do réo. com mette-a, nota 393 -8.
camara ll1uoicip,JI ou juiz, que não deferir o jll.ramento .ao en~
pr .gado, incorre nella nota. 3UU-qnando 0;,0 a ha. para a PrImeil'll autoridade da provincia, nota 4.00 a - não. e da quando
ojuiz se afasta da opinião do presidente- da província. n0tu
4.00 c.
•
DESPACHO telegraphico. o que faJ-itica-o com,mette crime, nota 505 C'
DESTERllO, ao que obri":> e ta pena, art. -2 do cod., nota 19~, ]Ç)2a.
DE ·TRU\iÃO. (Vide-Damnificaçf\o.:
DEOS, consideraçõe sobre O sentimento (Ue::;6 de\'e tp.r delle-notas
858 a. 860 a.
•
DEVEDOR. quem as. im se constitue, de al"um empl'l'gado 01.1 official
,ubldterno, ~elldo :uperior, .úffre as pellí1_ do art. l-l0. nno podl'ndo d~l1·os cOlbo ibdor.
DINHEIRO, ajuros, podem tlar os exceptuadu do :Il·t. 14·, I" parte,
como da 2~ parte deste mesmo artigo.
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(Vide a palavra-Commerciar.)
DIREITO da marca dos productos do manufacturas o cõmmercio,
nota 505.
DIRIHTOS INDlVIDU.Al.!:S. (Vide-Liberdade.)
DIREITOS POLITICaS, o que sejão, nota 331 a.
D~REITOl" no SUFFRAGIO. (Vide-Liberdade.)
DISF!dlCE, aggl'ava o cl'imo, art. 16, :l 16, nota lOi!.
DOlIfIÓLlO. (Vide-Cu. a.)
Dón PHY ICA., além do ol'dinario, aggr:wu <;> crimo, art. 1'7, ~ 2."
DOTE, deve ser sati::,foito polos maiúre de 14 annos e' monores de ri.
nota 63-qual o meio de fazel-o eft'octivo, nota 66'1- não é alie
multa, nota 6G8.

E
ECCLESIASTl(:;O. o quo seja. nota '143--que cusa orphãos em Jicen\ia
do juiz comme,ttu crime? nota '146.
(Vide-Purochos.)
ELEIÇÕES, impetlir do votar nellas, art. 100, nota 332- cabalar nellaE',
art. lOl-faJsi ficar as j istas do. votos ou aocro. oen tal' c Liimiuuir
lettras, art.. 10~-0 que sejã \ oUas hoje, nota 332 h-a corrupção
neJIas, nota 334 b.
.
.
EMBOSCADA, é aggravan te, art. W. § 12, notas 97 a 99, o ~94 b.
EMBlUAGUEZ, attonú; O Cri01J, quando não procul'llc1a de .]ll'Opt ito.
ar!, IS, § \lo, nota 118-0 eJli1. ulOa causa de escIlsa? nota 118 acomo se considera, a mesma nota.
EMPREGADO publico, o qlle .aja, nota 4.00 h-quando commette o crime de falsidade. notas 4]0 11, 410 h-o escl'ivão da collectoria não
o é, nota 4lO c-quando recebe dons, 110ta 4.17 a-como se punia a
corrupção delle pelo direito rOlnano. nota 417. b-o crime q ne cl1e"
commettem, nota 402 h-o q ne commetle o cl'lme de suborno, nola
422 c-q 11l1llLlo nno póde ent.rar em exercício, nota 4.35 c-o leiloei• 1'0 não o é, nota 435 'd-dove presta.r juramento. nota 4.37 a-o quo
dá partc de doeote e antedabt um de pacbo não commeõte crime,
nota 422 3.- os deveres c1elle, notas 422 c, e 451 a-não o é o administrador de capellas, nQta456 b-é punido pelo attentado ao
pudor, ll.rt. 150 do codigo, uotas4.62 a, 462 b-não póde deixar o
lugar que exorce, nota 480 a-uilO o é o thesnuroiro Lias loterias,
dC'Vendo responder no fôro comlDUID, nota 522 b-o procurador
da camarao é, nota 522 c-a vida publica delle é SUjeita á discussão,_ nota 715 a-q uanl10 exeree funcções, ao depois de demittido, suspenso, etc .. nota 442 li - não podem entrar em nebociacôes, -nota 453 c-como se considera ter abandonado o emprego,
art. 15'7 do codigo. notas 4.74 a 480 d.
•
EMPREGO PUBLICO, ·exel·cel-o sem motivo legitimo, art. 131-cxercel-o
sem prest.ar juramento, art. 138, nota 431-excuder os limite. das
fllnCÇÕCS delle, art.13g:'-não pól1e exerceI o o juiz municipal. pr?nunclado no art. 13\), nota f!:)Ü-ftquolle que O oxerce, ao depOIS
de saber officialmente q.lle está dell1ittido, suspenso ou removido
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commette o crime do art. 140 - o que no exercicio delle comrnette alguma violencia, inco1'l'e nas penas do art. 145, notas
4-19 a 451.
En~lO; o cl'imenelIe cOIDl11ettidl) é llg'gl'av:wte, ltrt. 16,. 1°, nota 8'3 b.
ESCllAVfDXO, quem reclll7: o iUflividun a ella, art. 179 -"como e elevem
formar o que. itoF<, notas 553 e 554.
ESCRAVO, condemn:ldo, sofft'\) açoutes quando a pena não é de morte
ou galés, ltrt. 60, nota 235 e 241 b - e· traz 11m ferro por tem po determinado. art. 60 - a pena. de acoutes a elIe deve ser graduada,
notas 237 a 2!1 g. 2±2 ti. 2-16 - q uundo se commuta a pena de ~aiés
em prisão niío pôde elle offrel' a de açoutes, nuta 238 - a desistencia do senhor ao dil'eito que tem a elle, não suppõe outorga
de liberdqde. nota 211- o numero de açoute se mencionará na
sentença. art. ':i O, notas 242::t 2Jo - ferimentos cm c. cravos pdlo
enhor, aut:>risa:l denuncia cló promoto~, nota 15 - açoutamento
de ,: CI'a\'08 é crimc punido pelo art. 2üO do codigo cl'iminai, nota
7iJ - c cra vo condemnaclo á pena ultima ou a ~alés perpl1tuas e
perdoado, con idera- e \:le soa livre? netas 2-!l f, (nl-e~cra vo condCIDnado cnmo incur o no nrt. 209 - que pena deve sotl'rtw, nota
h.l a - ó h~rbara a pena de açoute que e lhe inflige, nota 2!l h
- deve tntzer ferros, quando condcllluRdo, art. 60 do cndigo, nota
2H Í-dá·se llppellação, quando aee~lsado por crime de morte, algumas notas :lO Hrt. 192, de -a-ate-mm- como se o deve con·
siderar q uanll0 crimino o? notn75 c.
EscnTPTo, quem o reproduz deve ser punido como o seu autor? nota
47 a.- quem o compra, <{nando reprovado, é criminoso? nota 47 c.
E CRIVÃO, q ne retaJ:da a remessa Jo.' at1~o para a relaçãO: q lie crime
commette? nota 4'71 11.
(Vide -- Autos,)
ESCUSA, a paixão uão dá cansa a ella, nota 5 b- a lirdez e a muuez a
constitue? a mesma nota - e pOLlelll allegal-a os monomaniacos?
a mesma nota - o que é elIa, nota 109 a- a elllbri:lJuez não ó urna
. causa della, nota 11 11. •
(Vide - Crime - Idade - Loucura - Ca ualidade.)
ES~'EI·LlONATO, o que seja, urts. 26,1" .'~ l° a .,l0, 26!'. e notas 769 d, 00,
.
801, 802,8040, '06,807, '11, 13, '17, cl17 d, e 111- não con ·titue elIe
a não entrega de dinheiro por p:trte do cou ignatario de nõwio arribado, nota 803 - niío se consider.a tal, tel' um illdividuo \ endido bens, com o fim de prejudi<:llr a mulher, lIota '10 - como se
deve propõr o que ita, nata 812 - não é con, ic1erado COlDO talo
facto de uma irmanJade ter deixado de fazer :t il~scripção legal
da hypothec:l, nota 8U-como c pune o compllce deUe, nota
15 - como é definido pela nO\'a reformá' de I8i1, nota 16na compliciJade oe te crime tem lugar o pro~ediIUento afücial.
nota .,100 - quando o invental'lante não incorre nelIt!. uota JOtl b
- a venJa dc gaJo fUI'tado, lllllJ é clle, nota '17 - é !lI fi, quaudo
se. pede, em nOllle de terceiro, e vende- e o objecto, nota 817 b,
E 'l'RADA.S Dr;: PEHIW, sua admini::;traçiio, e o mais que diz re peito á
SlHl conservação, nota 28.
ESTUPRO.- (Vide a palavra - Defloramento.)
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EXACÇlo, a falta della no cumprimento de deveres, art. 153 a 165, notas 467 a 493-0 que seja, :nt. 153- ha falta della, quan.lo não
se previne os males vindos da execução, ainda. meRmo C)"e c ta
seja suSpensa pel,) executor, § 3" do art. 155 - IIn faltn della,
quando se deixa de fazer rc.·pollsaveis os ~ubalteJ'llos, nos caso.;;
do art. 156 - ha falta dell::t, q Ull ndo se deixa o emprego 1'em II··
cençll, art. 157 - e a,iuda, qUfllldo uão se empregou os llJeios para
a prisão <.\0 malfeitores, art. 158-0 as. im, quando nega ou demora a administração de justiça. :l1't. 159- tambem, quando se
julga contra lei expressa, al't. 160 e notas 485 e 48tl - h,t fltlta
dena. quando se infringem a lei que regulão a orderp. do processo. art. 162- e ainda. quanuo o juiz julga nos Cl! os em que
é suspeito. art. lüa, nota 490- e tambem, quando se re\'tÜa
um segredo, de que. e tem conhecimento em razão do officio. e
com penas maiores é puuillo o réo. se a rC\'elaljão fOr negocio que
tenda li integl'idade da naçiio, arts. 16-1 e 165.
EXERCrcIO. opposiç~\o ao do poderes moJeratlor, executivo e judicia·
rio. nas suas attl·ibuicões. art. 95 - e ob tal' o p.ffeito das determinações dos mesmos· poderes, llrt. 90.
EXCESSO, ou abuso da autoridade. (Vide a palavra-.A.buso.j

F
FABRICO. (Vide-Instrumento.)
F ALLENCIA. (Vide-Bancarrota.)
F.USIDAUE, o que seja, art. 167. notas 49-1 a, 495 a 50 - endo o in·
strumento arguido dena. como se procede, nola 496 - os <londemnados pOI' crime dclla não podem ser procurador!: • nota .,1,1:)6,
e"'unda pa1·te-para se dar ella, qnae os requi ito , nota497ba~ta para eHa que pl-l.rte do documento esteja contrafeito, nota
498-di tinccãu entre ella, O furto c O e tdlionato, nota 499.
-as multas i'inpostas por cltusa della·, nota 500-ella não p6de
servil' de base para o estellionato. nota 501- o conuumnaclo
por eBa não p6de ad vogar, nota, 502-como se deve propôr os
quesitos, nota 503-comlllette·a. o senhor que rasga n. cartn. de li·
berdade que passou ao seu escl'itVo. nota 507-nào commutte·a o
advoO'ado que altera um do,::ull1elJto sem prejuizo de terceirb,
nota 507-quando o empl'eglllo publico cOlTIlllctlc o cl'imJ dJIJu,
notas 410 a, 410 b - o eseriv1í.O Jll. collectoria uüo a CO:llmette
como empregado publico, nota 4W c.
FALSO TESTEMUNH')' (Vitle-Perjurio.e Testemunlut fal n.)
FERIMENTOS, quaes os luvc,. art. 201- não as. ume o c:ll'ater de crime
pnblico. senão q~anclo o o~fendiclo c'\ moi craveJ, o réo pr~ o e~
fiilO'rahte, notas 6U, 017 e 621-::lR que sao'pratlcndos por J01pe1'lcia~ nota 618-quand< mui O· fIO (~s oifundi los em Ulll coutlicto
a pena é s6 luna, not;lôl\)-o contrario di. to se acha na mesma
.nota, partes 3' e 4'-develL1-s() dLtinguil' os quesitos> delle e os
de tentativa. nota G20-ni\0 SlJ póde ,t\terar ll. classiIicacão delJes,
a arbitrio do queixoso, nota 621-8e delles J'esulta mu tiraÇão, art.
2v2-se inhabilitaçllo de membro ou orgão, UI't. 203-quRudo deI·
les resultar deformidade, art. 20-1 - se são graves, It\'t. 205, not,a
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229- qUllndo com o fim ue injuriar, ad. 206, nota.s (i31 li. 634- se
]lQuvor o emprego de in. tmmento aviltante, 2- parte do art.206
e nota 636 - q nando não mortaes, como se pratica, nota 601 asobre a mortalidade deHes, como se deve praticar no jury, nota
601 c-deve-se fazer que ito sobre a <lansa da morte pOl' eHes, nota
601 d -I,lpre 'então na. pl:atica ~riás difficuldades, nota 615 a - o
réo de ~ra vos não se sol ta, not,\ 629 a - o promotor den uneia da
complieidade dos gra.ves, uotà 62v c - a!'õ suas diversas e pecies,
al't.. 201 a 206 do cod. - Oquesito deve versar sobre'& grayidade
delles, sob peRa de lluHidade, .nota.BOl e, e 62 e.
FINGIR, o homem que é marido de uma mulher, ou vice-versa, com o
fim de usurpar direi tOSã11a.ri taes, art. 255-se quem assim pratica,
fÔl' de accôrdo em prejulzo de tercei.1'0 , art.•255, 2" parte,
.
FOME. (ViJe -Força irresistivel, em seguida.) ~
.
FORÇA irresi_ti cl, O que seja, nota. 59 a - a fome e a miseria não' li.
. constituem, a me ma Dota, (Vide-=-Violencia.)
FilA UE aggl'ava o crime, art. 16, § 9°. do codigo, nota 93-é.elementar
da seducção, nota 6 1 a.
.
FUGA DE ~RESOS. (Vide-f'reso.)
.
FUNCCIONARIO PUBLICO. (Vide-Empregado publico.)
PuNCÇÕES PUDLICA ,a u. urpação a ellas é um crime, nota 435 h, e
art. 13, d.o cot.ligo.
.
FunTO, o que eja, al'L 25'1, notas 763, 769 d - qual o seu elemento,
notas 76 L, 'j6- - praticado cm llnimaes em pa::;tos de criação é de
procedi Illeil to otlicial. not:i 706 - o LI uo deve conter o quesito II
1'e 'peito, nota 767 - o que não oon tit',le elle, nota 768 -;- o de· escravo como e consiuel'a, nota '769 - é a~ im con idel'auu o facto
de se receber a cou iI por vGntadll de seu dono, e ao depoi 'se arrqgar o dominio deHa, art. 25 -é con idera,do, tamuelll, quando
e llira apropria cou a, c tando cm poder de terceiro, por determinação judicial, .art. 259 - é tal, q uaudo "e fica com o objecto
nclJauo, "111 o :tpresentnr á antoridade, al't. 260, nQta 714- pratica·o quem imprimir, gravar e mtl'oduzil' os escriptos de cidR.ilão. 'brazile'iro , som o eu consentimento, omquanto estes viverem, ou dez an110 ao depois dcl ua mol'te, art. 261, notas 7",
7'":1 li -lião se U.-i. alio entre marido e mulhel', a cenllent
condente . só tentlo Iugar a u ção ci vIl, urt. 2G2, nnta'" ~..
COmo e formula" p ?uesita delle, quando ha !'éo JJ.~~
76\J a-dove nolle u ibello articul!lr n-ti-J.. -. ií:·~9J.Y '
nota 769 e - o contrufen[l.r gado albeip
.. n
769 f - não o 0001 mettc q uem tira.,~~ 'Q: '
II - nu
o lia em que tão dr. dote, nota7$·g.~ ...,
ser processado, embora a tirada Q, ç(l' ,ám~'iâi.\'l
- .... - jJ"')

iI~-::'

iJ:;f

I

como, e eumpl'e ~_sa pena. urt. 44, 11..0ta 111. 173, 1'73 a, 1'78 b
- as mnlheres não po lem tel-a, Rrt. 45, ~ l°, notas 1'74 a 176- •
nem o::; IOd110rdS de 21 arlllos e maiores de GO, al·t. 45, § 2°, notllS.

GALÉ,

C. CRIM. .
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1,' a 1'19 a - serão stÍbstituidas pel.a de p'risão com trabaiho. havendo cnsa de correiçiio. art. 311. nota 920-niío se póde obter a
substitulçiio. nota 91\:J-a pena deHas dá lqgar a protesto por
novo jury. nota 173 c-e a appellação, nola 173 d.
Gmos. quando conttitllem injuria, art. 2"Jfj.§5', do cod. e nota '"1130..
GRA.ÇA. é um direit.o essencial da pa~te do imperante, no t:r 253.
GUERR.... provocada contra o iOl perio, al~t. 69-8" p.ão seguil,.se=cIeclaracão dellll 00 não verificar-se, art. 69,2" parte-e se para este fim
lOr necessario sacriticio da naciio, 3" parte do art. 69-quem a
auxiliar contra.o imperio. fOl'liecendo meios, art. '"II.

tI
H....BEAS-COIlPUS, a ordem. para tal fim·o juiz não póde recuslll-n.
. quando regularmente·rcquerida. o nem retardar a sua c::lncessão.
devendo mesmo passal·a independente de petiçflO, al't. 183. notas
5681\ 570-os olliciaes de ju tiça não podem dp.morar a intimação
pnn ella. fiuando apres.entada. e Dem se oppõr para que ella surta
effeito. art. 184. nota 571-uinguem póde demorai' ou recusar a
apl'esentaçao do ~reso pará tal ordem e nem deixar de dar conta
• Clrcumstanciada dos motivos de prisão, art. '185-ninguem póde
fazer remessa dç> p:reso, no intuito de illudil-a, sabendo que foi
ella passada e tem de lhe ser· apresentada, art. 186-e nem pode. •
se prender pelo Jllesmo moti vo aq uelle q ue a obteve, art. 18'7.
notl\S 575 e 5'"16-ninguem pôde recusar-se a a.uxiliar uma tul. ordem, art. 188. nota 579-qII aes as peuas para os empregados que
commettem tal crime, 2" parte do art. 18'i-não se solta por ella o
ré~de ferimentos graves, preso em flagrante, nota.629 o-ao condemnado'por injuria nà013e a concede, nota il12 p.
~EnDElRO. o do testador, pôde arrematar o bens deste? nota 4.56 a.
Hor.nclDlo; o que seja, arts. 19;2 a 196, not3;587 a-qual o acompauh.ado
de aggl'avantes, nrt 192-sem ellas. art. 193-quando a morte se
verifica pela razão de não haver diligencia par!!. romoyer O mal,
art. 19-1. notl.t'59'"1-como o mfll se deve julgar mortal, art. 195. 'notas 603 o 601-quando se fornece mnio para o uicidio. art. J9601' quem julgado quando commcttido nas fronteiras do impel'io.
586-qllld o illvoluntario 1101' impericia ou imprlldencia.
58'i a......:.sobre as circulDstanci.os do art. 192, uotas 5 .
plica O minimo do art. 192, nota 5 IJ-q uando lSe
art. 332 Llo codlgo do proce.so-crimir.al, notas
idera·o praticado por escravo.; e jllris94, e mais as. de A, até gg":"q ualldo e
. delle, nota 594 a.
ça do governo, nrt. 81:
o, cOOlpromettimdo.se
. algum cidaclão soffrer

•

I

ID.... DE. a do menor de 14 apnos, que commetter crime, não o isenta
de ser récolhido á corr~içiio, quando lIa discernimento, art. 13,

•
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notlls 6'3 a 66-deve-se at.tender a ella na occasião do crime, notas 64 e 65-a inferior a 21 annos attenúa o crime, art. 18, ~ lO,
notas 110 a l24.-quando inferia)' a 21 anJ:lOS, e ncima de 6Q, não
. a applica. ao auto)' do crime a pena de galés, art. 4.5, § 2°, notas
177 a 170 a-à de 17.anno:-., fixada como digna: de protecção, é
aprcssnda, nota 669 a-q uanto aos maiores de 60 annOR, a·rt. 45, §
2°, CIo codigo, e nota.170 b~omo se pro,",l a do cidadão activo, no·e
ta 332 a-guem concede o supplernento llella ao orpbão de menos
de 18 annos incone no crilll~ do Ilrt, 160, nota 486 b-não se a
iu. ti fica. nota;)5 a-quando dá lugar á irresponsabilidade, patas
;).') b. e 55 d-q uaudo por ella co'i.neça a iro pllt~bilidade, nota
55 b-segundo :t Je$isJncão de diversos povos, a mesma nota - a
falta de t1isc.ernimeuto pÓl' eUa, como e conbece. Bota 55 e -prova- e por q ualq lIer modcr? notaR 55 e, 5,1> f.
IGNORANCIA. a da lei não a.proveitA., not~s 466 a, 400 b, 466 c e 466 d.
ImlORTALlDADE' DA API~. (Vide-Exi tencià de Deos.)
IMPERADOR, procuraI' dest.bronal-o, ou Ie-,,:ando-se l\ effeito. art. 87tentar ou con. lllllmar uma jnstificação falsa de impossihilidade
phy ica e moral delle, art. 88.
'. _
IMPERIO. do Brazil, denunciar as sua forcas e recursos, ou dar nelle
entrada aos inimigos. art.·72.
•
.
hIPREl\S.-\; o uso della .. enJo inúevido, arts. 7° a 9°, 303 a 301,nota
90\-no impJ't~sso se declal'll o nome do impressor, !l.rt 304-é uma
ind u triA.. como 11 ualq uer. nota 897-deve- e remetter um exempblr do que sahir deJla ao promotor, art. 207-e mais.a quem. notas 900 e 906- uu Iibcrd'lde, e como e a deve considerar, nota
46 b-o crime daJJa, por quem julgado, notas 46 c, 46 d-Ilor
quem dada no queixa pelo abuso della, nota 47 b-o estrangeiro é
re pou li vel pelo abuso le]]", nota. 714.
(Vide-Liberdade.)
bIPUTAlllLlDADE. é e:sencial para ser- e criminoso, nota 58 b.
hIPC'l'.\ÇÕE., -as Ilne !'flO feitas a qnalquer agente da alltoridade, sentia verd~d0il:'I. e p~ov.adas, nào dão lugar á criminalidade do
autor dellas. mas não serão admittidas a prova, versando sobre
a.vida privada, llrt 230.
r;IP TAR. o (lUC seja, nota. 691 a.
]NCEI'DlO. o crime que com eUe se commette é aggrayado, art. 16,
. . 2°, nota 84 - e como. c .con idera, nota 84 a.
.
# ......
h1JEPENDENCLI. no IUPERLO, quando se a tente destruir, art.v& - se
. fór cein. ummatio o crime, o mesmo IlJ·tigo, 2" parte - como se
pune aos que tentão contra elIa, netlls ~9 b, 28111.
INFAI'TlC1DlO, o que ejll, a.rt. 191. notas 666 e 607-quanc10 pela·mai,
pam occultlll' a deóobonra, l,lrt. 198 - qUllndo se dá elle., notR 6078
- par:t li prova delle é insufficiente o parecer dps não profissiona.ei", nota 607 b - c'omo' se' distingue do aborto~ nota 610 a.
II'JUlHA'- o q ne ejll, art.' 2:.36. ~~ I" a 5", úOtllS 703, 706, 707,712 k. '712 q
e 714 b - qnllliclo comm ttida. por meio <1e impressos, lithographias ou gravura~, art. 2:'37 - quando não fõr por algum destes
meios, art. 238 - nilo admitte prova, art. 239,2" parte, Rota 704 e
'723 a - se c?nstitue crime quando em carta. partIcular, notas '7',20
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e 721- quando é alIa contra corporação, § lo do art. 237 - contra
9,ualquer autoridade em razão de seu ofliclo, art. 2.'37, § 2°, nota.
692 n - contra I?&rticulares, § 30 do mesmo artigo - quando o cri:
me del1a é policial, notas 685,717 e 711) - quando equi vaca, podese pedir explicação, ficand(} ujeito á pona o'q ue. e recuo ar a ella,
art. 240, notns.'723: 724 e 72.'5 - sendo ~ncontrada no autos o juiz
•
a póde mandar riscar, art,. 24:1. uot'as ']26 e 731- a quHôr contm
o Imperador c ass~mbléa geral legislativa, é punida com o dobro
das penas do;; arts. <:30 e 2::J3, art. 242, nota 738 - não lIa e11a,
quando a pessoa a quem se cririge é incerta., nota 7,25'- a que se dirige ao poder llxecutiv0 não se entende irrogada ao imperador,
art. 243 - como é punida a dirigida ao regcnte, im peratriz e principe im perial, art. 2-14-, nota 736 - como se pune a didgida a. pessoa da familia imperial oü a um dos membros das camaras legislativa!?, art. 246 - quando o que a pratica recebe paga, art. 246-'não se dá na ad ve,l'tencia feita pela a ntoridlld6, nota 712 g - se é
crime quando feita em sentido graminaticnl e não h)'pothetico,
nota 712 g - da decisão da relação em processo della não lIa recurso de revi~tll, nota 712 g-empreO'ado publico lue a commette
no exercicio do seu em prego, nota 732 fi. - feita pac carta é crime,
nota 712 g-quaudo 11a a,nimo deUa, se articula no libello e que ito,,-, not.a 634 a - não é Jegf\.l a cO(l1pell ação, quando lIa a mutila
(Injurill), nota 712 k-quando s.e n provoca, a me ma nota-quando
não ha intenção della, nota 1121- não a lIa em parecer de profi
sional e informações da autoridade, a mesma nota- tli\'er. a hypotheses, notas 7] 21, 112 n - o ad vogado. incorrem po crime
della..? nota 712 o - o magi. trado, p promotor? nota '712 o - ao
/Jondemnauo por ella não se concede habeas-corpus, nota 312 p - a.
testom unha quando dep'õe a commette? nota 712 q - como se a
entende por gestos, nota 713 a - como se entende a palavra vicio,
para se dar elIa, nota 713 b - no que tende li consideraçüfl, nota
713 d-a dirigida ao magistrado, notas 715 a, 715 b, '7)5 c.
(Vide a palavra-Imputações.)
INUNDA:çxo,.o crime com ella commettido aggrava-se, art. 16, 2·, do
cod., nota 84.
"
•
INQuERlTO, quem o demora, commette o crime do art. '159, nota 4S3 b.
INsTR:UMENTos, o U80 do fabrico dc-lle!', para roubar, art. 3OO-por
. quem julgado este crime, nota 893.
.
lNSl1RRE!ÇXO, o que !:!eja, Arts. 113 fi 115, DOtllS 31\) e 351.
~ INTERPRb:TAÇio, como deve ser feita a da lei, II atas 3 e 3 aa.
IRREGULARIDADE DE CONDUCTA. (Vide-Conducta.)

J
JOGO; ter casa para elle, quando prohibido, é crime, art. 281. notas
865, 8658:-0 que seja, nota 8B5 b.
JUIZ, ó que seáuz mulher, que perante eJle I.etigue ou tenha cl'ependen·
cia, culpada ou não, sofIre a pena do art. 150, nota 462-'u é du
facto, a 2' parte.do lDesmo artigo-não deve demorar o proce ,o
do réo preso, além tios prazos legaes, e nem deve faltar aos actos
do livramento, 8" parte do art. 181, nota 561-Ó de direito a q~e
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penas está sujeito, mandando canc'311ar a defe. a do promotor pU'
blico e suspendendo-o de exel'cicio,. nõtn 441~0 que nntecipadamente manifestn sna opinHlo d,~ve ser aVCl:bado de u!"pcito, mas
·não commette o crime do art. 12n, § l°, nota 405.\1-0 executor
que.fl\z o réo cümpl'ir·a pimn no lugar do deJicto, não commette
crime, embora e teja designado outro Ingnr na iJlteJlça, nota 10
-o que manda prender I'éo afiAnçado elll que vena- incorre?
nota 486 a-quando su peito, nota 490 a-) que dá. senten.:\ por
odio ou affeição, nôta 4031'.
•
JURA~lENTO, deve "ser pre t:ul0 pelo funccionario pllblic , nota -131 a
-como e o pre ta,. e cOllsidcl'açõe a elIe. a mesma' nota,e a
437 b-o escri vão que o nã.o pl'e ta não incorre em pena, nota
437 c.
tu TlçA:nãõ. e denega, n .ta 408 b.
J STrEWAR, O que seja, nota 53 d-não c pôde a idade'? nota
55 a, '5-)
f.
.
.

.

Ju "1'IFICA\"GIS" ão o,'crime 110 intnito de evit:lr mnlmaior; em de-O
1'e5:1 da propría pc,soa e dç, cu direitos i da família rlo'dulinquente; ela de um tl~rceiro ; 1~1l1 I'esist 'ncia a ordons illctil\es; e qU<1TIc1o
e cll:;tiga mI) lel':ldallllJnte ao_ filh s, discipulos e esc\'il\'US, art,
14cOll1 seu pal'lI. ·I'aphos-:ó ojur' attenc1e aoscrill1es tae., nota
18a21,o67-quanelo!:'ãoo c:rime',o c[n . itos deyem erl'ogn-,
larcs,.nota 69 b-e o crime. que "0 COInIl:ettCI11 1'01' motivo de
1I0n fa' (II são? nota li9 c-silo o. cri 100: COIU metl ido~ e'm defesa Jns
beus c c!.c.? nota 'i0 lI.-pllra .•1I'1'1n o' Crillll'S, comO.e entende a
defcsll, :t IIleSI1Ht notl1.-"ão o. crimes em dcf,:slt de 1101 terceiro?
nota 1~ a,
. •

.I--,
LEI, não tem effeito.rotroactivo ar~: l° do codigo,' nota 3-niugllem
póde im,pedir que ';J fa<:a o qloe eJln ]J':rtnitte. nu coagir ao C[l!e
ella niiO manda, art. 180, nQ'taf' 55 a 5(j0~render nos casos não
p rmittido' por elta. llrt. 18J. l'lU to ~ as asna part.:s. notas

562 e 563.

'

LEILOEIRO, não é émpregado publicn, nota 435 d,·
LIBERDADE;·lj. ele commltDicar o· pensamento., q\lao o. I'espon:aveis,
art. /0 do codigo e pat'agl'aphos-e (·omo. t1e\"ll11 ser procesf'açlo.•
Dota 45-no q ue too le ao a 811111 pto, nota.' Jo o -!'1-Jii•.o e dei conlp!icidade no crime de quem a tl':l !'grid~., art. 8 u , e notn 48-não
'ão crilDJOo os o que, llsandll ddla, ti:lel'em anal,) es razoaveis
dos usos religio o, 2° dr) art: go; art . ?i7, 278,',e notHs ,II), ~7 e
858-não ão crimino o os qUI:. li. 'lndo elella, fizerem analyses razoa veis da con tituição e da. lei . ~ 3° elo art. 9°-0 não o sãO o
que cerisllrão 6s~CtO elo gO\'crnn ear termo!" decente., art. 9",
. 4°~ella (a c!::t illlprllll:<iI) nilo el0ve er cOll.rcbllln, e q\lal a excepção, nota 40 a-a ind i I' id \lal o ',no .oja e como se \'01). ider". nota
551 a-a relig-io n, nuta ~3()0 b-H pDlitica o que 'eja, nota 331 aa politica,do sutl:'rngio, nut,,-:i32 c.
'
.
Loucos, o,.; que assim ~s~alldo COml\lett!:lrO!!~ er.iml:l< niío silO soltos,
art. 12, nota 6Z-não si:o punid, '~1l1 tal !:l. tado :0$ qnu tiverem
.commettielo crimes, art. M, nota 2~, ~ nem mesmo julgados cri-

,
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minosos. quando li sim praticárão crimes, ~ 2° do art. lO, notaI'
56 a 58 - de.ve·!>e ditr aos medico prflZo parll fazerem o exame do
louco e. não substi.tuir e. se meio .de prova pelo dito de testemunha , nota 58 à-louco que cOlllmeLt.e crime em intenaIJes luei·
dos. D(lta 58 a.
. ' .
LOUClJ.I!A, o ~uo seja, notas 53 d, 58 b-niio dá lugar à puniç-ií(!,
nota 58 b-como 50 a examina, liotas 58. 58 b, 5 r-Quom a devo'
provar, nota 58 ~ - oomo se pl'OpÕO o. q uer::ito della, nota 58 c.

..

o gue seja. n o respeito de que deve gozn.r, nota 400 bsous deverei", notas 451 a, 422 c-o que commette O crjme de.sub
omo. nota 422 c - é pun ido pelo. attentado ao. pudor, 3rt, 150
do cod., nota 462a. 462 b - como se entonde a injuria feita a
oUe. nota 115 a-a vic1<l pu bliea cleIle, é de di.. cu' iío. nótl\ 715 a.
;-0 que rlá sen tenga p6r odio ó u affeição •. nota 403 b.
~1Ã[, deNO dar o oOnsl!lltimonto para o casamento Ja Illhá? nota 746 f.
MAL, resultando outrá, além daqllel1e do crime.. é nggravante do art.
17. §.]o-quando O do ot'ime fór llllgmentado pelo (bt 'ignominia,
aggravao orime, ~ 4" do art.·17-quando d3IJe o conheoimento
não ó pleno. nttenúa o orime. ~ l° do art. 18. nota 112-0 cI'ime
oommêttido para evitaI' maior, Ó attenuado, ~ 2° do art. 18- o
oom certos requi ito justifica o ot'ime, art. H. § }o>":"'o que o réu
oausar, deve "ati fazer. apezar do perdão, art. 66.
MAROA DE FABRICA, ilOtns 505. 505
. a. 505 b. 505 d. 505 e.
MATnICULA, como se dá dos filhos livres da mulher el'ora,ltI, nota 55ü a.
MATRIMONW quando'o ecde ia!'ltieú recebe o oontraltentes não lwbilitados, art. 27-1-e o q lre é élle e cQmo regitlg, nota 738 e 14.2-flm
que penas incorrem o' monore que o oontrahem. e o parocho que
ü celebra, not"as 788, 7-1]. 744" c.'7J6-como d"evem ,.'131' 1\. provi,ões
de liccnçlls para alie, nota '739- o cllwde. tillo. o llllo eja. c como
se pune. art. 24.8. nolas '/48'e 740-a justioa criminal só oonhece
delIe (o clandestino) ao depois de declarado .pelo juiz' ecolesiastico, nota 15<1.
(Vide-(Ecolesiastico-Parocho.y
MED.\LHA. Yide-Usllrpação.
I\fb:DICO ,quando COmml}tte o orime de aborto. nota 6]2- a',
, MEDO, o que sejll, llota 59 a
(Vide-Viqlenoia.).
MENDIGAR. como se considera, art, 296, ~~ l° a 4°, nota 88-1, a.
MENOR. (Vide - Ida.de -- Menoriclade-Melloreo:.}
•
MENORES: O parooho quo O!'l oasa sem consenso do juiz oommette crime. nota,; 14G c, 14) d, 74.6 e:
ME:-\OrlLD'ADE. é in.sufficiente a slla-~ov:i qnàndo VBI'sa sobre a declarnção da mãi em juiz\? nota n5-meil"r de 14 e maioi' de la. para qlle
possa ser· ~sen t ~ da pena deve $01' provaàa a casualidade c que
obrou sC"J?l.disce'rnirnento, nota 55-menoridade provada com doY,\GISTIlADO,

.
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cumento. niío induz nullidade a falta de quesito, nota 123-não
obstante a attennante da menOJ'idade, as aggravantes em grande
numero levão o crime ao gráo ma:x:i'mo, nota 250 b.
MILITARES. (Vide--:-Crimes e Preso.)
MOEDA, qual a recebida e autol'i ada, 'notas 535 a, b, c, d. e, r
MOEDA FAJ,SA, a ua 'introducção. o que seja,·arts. 173 a 176-por quem
•
processaUo os que commettem o nrime delIa. ~lOta 528-quando
se considera ial, segundo o peso, notas 529 a 532-a pena. de tal
crime fOrão alteradas, nota 533-0 que seja,a sua tentativa. nota
535-niío se considera talos t·itulo fiducial'ios, nota 542-0 que é
crime delIa, nota 535 a-basta para o crime ser provado que se
encontrem os instrumentos. notá 539 a-quando é elIa a libra esterlina, qual o crime, nota 540 l\-conbeceu-se de \lma appelIacão
delJa sem ti inq uii'ição das testemunhas no plelHlrio, nota 5!2ll.
MOEDEIRO·FAI.SO, incorre 119:multa do ~odigo criminal. nota 539 b.
MORAL PUDLICA, 'quem a oirende em papei 'impressos e outros, commette o crime do ~rt. 279. nota 8~2-quem a .offende por aéções,
art. 230-0 que seja, nota 86? a. ' .
."
MORTE, como se deve formular'o quesito a l'espeito delIll. no caso do
art. 19-!, nota 601 e.
.
(yide-Pena.)
MOTl~l. levantal·o durante ulDa audiencia ou quando funccionn um
tribunal, \\rt:98, nota 238.
?úOTIVO R!:PROV.\DO, ou frívolo, é aggravante do crime, 8rt. 16, § 4°,
nota 6.
.
MUDO, deve- e·lhe dar curad'or e interprete? nota 58 d.
MULHER. pafa el1a devia·se abolir a pena de morte, nota 170 a-a offensa a el1a é aggl'ftvante,' al't. 16, 6·, do codigo-e deve sel·o.
nota 880.
•
MULTA, uma tal pena a·q ue obriga, e como se procede, art. 55 e no·
tas 198 fi. 20li - onde são recolhidas,. art. 56. nota 2rt1 .... 9, uando~
nâo póde ser satisfeita, como se pratica. 8rt. 57, notns 208 a 210
. .- a em qU'e incorrer o escravo se commutaní. em açoutes, notn
W a - não incorre nella o emJ?regado que pas ar certidão 110 requerimento não. dladQ, nota ilOS-·não incoI'l'e nélla o e crivão
que faz antos couclusos ante,' do paganiento do sell0, nota 469 como. convertida .em pri. iio. nota 153 b -,a comillutação della
nunca excederá n 3 :mno , nota 206 a- não precLa que o réo
prove insol vabilidade para a couve I' ão. della, nota'207 a.

N
aggrava o cri me, al't:' 16. § 1~, do ,cod.. notas 80 a 83 - o que se
. entenae por ella, nota 84,a - o quesIto, obre eUa póde englpbarse no principal, nota 83 c.
aME, o·fals~ de\'ll ser punido, arts. 301.do codigo, e 302, nota 895 a.
NULLO, é o julgamento, não se propondo o quesito e~pecial sobre a
existencia de attenuantcs, nota 109-quando, havendo empaM
na votação desse quesito, não se declara quaes sejão as attenuan-
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t~s, notn 109-e quando e omilte.o que ito sobre a ciroumstan-

cla aggravante allegada. no libel!o, nota 7 .

•

o
OFFEl\SAS, dos bons costumes, <lrt;::. '281) c 281.
OFFEl'SAS da moral, arts. 2'79 a 281.
OPPOS[ÇXO, a oi'dens j.1l::gaes, attertún o cl'imc, art. 1 ,~ 5°, nota 114
-quan~o não se excede o' me'lOs para ill1p!ldil-a, ju tilicn o cl'ime, art. 14, § 5", e nota i3.
OnDEU DE pursÃo, nota 445 a.
OunEM ILLLWAL, o que a expede ou 'a requ,isitâ, pl'atica o crime dei
art. 142. llota. 4-15-0 que a eXl!Cuta em flue pena incorre, 2' partc
do mesmo artigo-o que seja ella, a~'t. 143.
.
OI1DENS IÚEGA·ES. (Vide-Op,po. iç.ãO'.)

p
PAGA ou espera.nça de nlgum~ recompensa, é aggravante, art.16, § n,
.do eodjgo, nota 96.
PAI, o crime que o filho commette para com elle, aggru va-se, urt. Ui,
~ '/", notas SIl. 89 a-con idel'açõe
egundo diver as legislações, not!1s antel'iores-3 o.adoptiYO (filho) se acha na comprehensiio da lei? nota !) b-como se propõe o quesito? not<; 9 c.
PAIZ E:~T!l..\..'GElllO; a. entl'ada nnlle sem autori.sação legal, art. '18--0
reconlJecer nelle como lSupcri-ol' o que fqi cidadão bruzileiro, art.
79, nota 294, e art. 80
.
PAROCHO, incorre em crime qmim10 c.asa ll;lenOl' s ln licença -do juiz,
notas·74.6 c, 746 d, 746 e.•
PA11UIClDA. (Vide-Pai.)
PARTO SUI'POSTO,O que' eja, ar~. 25.J..
PECuLATO, O'que seja, [1-]'1.:. l'iO, ]'11 B ]72 - o juiz gne extlf\via o
nlieil'o do cofre dos orpllão ,inc:01'1'1l nc1le, al't. 170, nota 522-'
•
considera-se liavel-o commettido o exactores- da fazcu.da, qlole
não restitlllJJ1) o dinh.eim. a·o c11~põ]s ue .1'l'eso, admini. trativamente, nota 525 - O. menlbro: lu obra publicas que o commetLem. devem SOl' proces~ndbs no· furo uommum,.e a'sim o ajuclante dc ol'llen~ que vende animaes do c tauo, nota 5:26 e ~27
para:l responsabilidadJ delle é nece. aria tOll1aCla de contas,
nota 522 a.
'"
. '
.
PEITA,·oqlleseja,art.130, uétas 416 e 417-não ahaqllundo· não se
efi'ectua. o acto, 2' parte do mesmo artigo-a sentença. dada paI'
ella, embora justa, é punida, al't. 131 -:- se a s~ntenç~ fÓI' injusta,
senq,o em todo o caso ella nulla, 2" e 3' Pfl.rte do ai't. 131, nota 419
-o que der ou pl'ometter ella, será punido, art. 132, notas 420 e
421-é necessuria a existencia do cO-l'éo que a. desse ou .prometesse, nota 421-0 que seja ella seO'.llnclo o, principios, nota 415 a'pão ha tentativa ne te crimn, nóta 421.
PENA) a de morte, não executa-se, sem subir ao poder moderador,

ai-
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notas 253 e 258 - a respeito della, em todas as hypotheses, arts. 38
a 64, e notas respecti~as - a imposta aos réoi:l será sempre a estabelecida em lei, e no gráo cone. pondente, art. 33, nota 155 - não
e deve considerar tal a prisão do indiciado. art. 31, nota 166como se executa a de morte, al'L, 38 a 42, notas 167, 16i a, e 169
- a publicidade na execução como se faz €i repugnante e menos
civilisador, notas 16'7 c, 167 e, 167 f - a de morte não se executa
na mulher ~ra vida, art. 43 do cod., notas 1'"10, liO a -- é justo o
cumulo della, notas 247 b, 2i7 c, 247 d, 248 a-- e imporá mais de
uma, quando o delinquente praticar di ver. os crime., salvo o ca:;;o
rle morte, art·. 61- ao contrario dcsta di. 00 ição, nota. 241, 2i1 a
..!..qnando se nüoJ)ódC impôr urna ao depois das outras, art. 62,
nota 248 - co.n i erão· e 3gráos para ser imposta, ah'O ha,endo
determinacão em contrario~ art. 03, notas 2W e 250 - deve ser.
graduada, ·nota 250 a - não €i a scv'}ra que corrige mais seguramente, nota 109 e 15 ta - a de morte não deve er mantida, nota
167 b-. lia disciplill"res n do art. 241? nota 732 b-a d-e degredo
é uma bu rIa, nota ü69 a - f! q ue deve elll). tend.er. nota. 1;')! b - a
ele morte é·barba.ra e condemnavel, nota 10i a, 167 b, 167 d - a de
morte, a respeito da mulllel', nãcr devia pennanecer, e porque?
nota 1'70 a.- a de morte dTt lugar a prQ!esto por novo jury, notas.
167 d, 173 c - e a appelJa.ção. nota 167 d - finda a do preso mili·
tar, como se procede, nota 181 c-cm ·cumprimento r'lelJa, devese contar O tempo da prisão simples, notas 181 d, 187 d-como se
C\lmpre a de prisão simples, nota 187 a - os soldados expulso. do
corpo d.e policia aondll a devem cumprir, nota 187 c-em que lugal'
se a deve cnmprir, notas 1 a, 1 ~ c- o que é condemnado li de
'6 mezes não e pera pelo. deci ão da revi ta, nota 188 b - como se
faz a conver. ão da de trabalho, nota 190 a - a respeito da de degredo, nota 191 a - a de destel'1'o como se cum pre, nota 192 anão soffre nova o réo pcrdoado que fugia, nota 197 a - da disciplinar não se c1á recurso, nota 233 c - a de 'uspensiio, diversos
ca. o e con'equencias, notas 233 d, 233 e -até- i-não e impõe
a de açoutes ao e cravo. que foi lin6 nota 2-11 f.
PENHOltA, o que seja, nota 6-0 a~
PEl\TJ:TENCURIA , nota 181 b.
PERDA DO ·m.lPREGO, acaba com· os er,iço prestado, pO'lendo ser
providos em outros, sa1\-o havendo a clau ula de inhabilidade.
art. 59, nota 23!.
-PERDÃO DAS PE,'A , pelo poder moderador, art. 66, nota 2.52 a - como
se procede c que peças são remettidas, notas 259 a 271, 211 b,
.2'11 c-o dõ oifendido, em que caso. tem'lugar, art. 67 - qual a
formalidade para er valido, nota -273-no caso de ser o offendido
miseravel, notas 27,1, a 2r'/-previne a ac~ão., nota2"f1 b-qual\do nos cl'im~s particulares, nElta 277 c. (Vide- Gra.ça.)
PEnE~rpcÃ.o, dá.-se quando o crime é do arê. 201, quando não ó o offen. elido miseravel e não se fez auto de flagrante, nota 625.
PERJURIO. o que eja, art. lG9, notas.422 b. -09/516 a-nelle se pre ume
o dólo e a intencão crimino'>a, nota 509 - é ou não crime, na for.• maçã,o da culpa 1 notas 509 e 511- não se dá. elle no depoimento
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da. parlc, notá 510":""'0 1ibello de,'c articular as circumstaucia do
mesmo. nota 512 - os informantes não commettem-no, nota 513
- cm j u tiliCli'Ção e j u ramen to suppletorio se o commettc, nota
5U e 515 - quando em causa ci vel, I" parte do Ul'to 1U9 ;--. quando
elll causa crime. para absolver, 2,' parte do mesmo artigo - se fôr
parti condel.l1llar 3~ e 4a partes do mesmo artigo.
.
PESSOA LI"IU:, quem a reduz a c!!cmddão, nrt. 170 do coLligo, nota'
5:52 a ;)5(j.
.
PIRA'l'A1UA, exercit~l-n, art. 8'.2 e paragraphos, notas 298 -'0, estrangeiros, q.ue a l}raticão contm navios brazileiro', art. 83 e parag'l'aphos, 84 e par6graphos, e notas 301 e 302.
PIS'POLA, não é arma probibidu, desde que u postura da camará mu·ni·
cipal não a menciona. nota 89~ b.
POLYGAMIA, o que seja. ar.t. 241.1 do cod., núta 75,J.-como. () consid~ra
ella, notas 753, 753 a.
.
POS'l'UR.o\., a da camara municipal ela côrte, obl'ejogos, nota S(j5 a.
PREMEDIrAÇXO, é aggravante, c1ecol'rendo 21 hOra .. al't. 16. § ". 00
coel.; notas 92 a até 92 c-o que suppüe ella e como se eleve fazer
o quesito, as mesmas notas.
PItESCRIPÇÃ:O. não lJa a da' pena, art. 05 do COd.-J11as deve adoptal'-se,
notas 251, 251 b. .
.
PRESO. quando a fuga delle li por meio a-stucfoso, art. 12!-guando
pelo c:ll'Cereil'o ou guarçla, art. 125. notas 3i6 a 382. 382, c-Ti uando
por negligencia ou connivencia, 2· e 3· partes do mesmo artigo.
nota 382 c-a respeito do fóro em que deve responder o soldado
que o deixa fugir ou auxilia-o. notas 376 e 377-como se pratica
para com os conductores delle, notas 37 e 379-é crime de responsabilidade, quando ó o carcereiro (ine auxilia a fuga delle,
nota 381-como se deve praticar para com os guardas nacionae
em tal caso, nota 882-q uando é elIe o Li ue effectua a fuga lião lJa
crime, salvo quando faz violencia, art. 126, [" e 2· partes-quando
é elle maltratado, arrombando-se a pri ão, 1~rb'12i, nota 388-0
policia que o deixa fugÜ' incot>l'c em crime commulD, nota 38'2·b
-cluem o JDal~rata em que incorre, nota 559 a-não e o tem incommunic~vel, nota. 563 a-.nâo póde. er á ordem cl,o juiz municipal em caso da.competencia. c;lo jniz de direito, nota 81'7 cquando militar, notas 915 c, 015 d.
(Vide-Tirada de preso.)
Pnr:sDIPç:.\O, não díL lugar a imposição de pena, embora veh!lmente,
art. 3(j·do cod., nota 165-consideraçõe. sobre ella, nota. lfifj a.
PnEV,\nICACÃO, os req tliRito: della de\'em ser provaJos, notas 404 -- o
que ellá seja., art. 12~ e.pllrragraphos, notas 402 a 412-quando a hlt.
•
recebe-)3e a q uei~1t sem documento, nota 403 a-q uando a não lil\,
notas 405 a, 405 b, 405 c - todos os casos delJa"arts. 129 a 166 do
codigo e notas.
,
Pm lo, com trabalho, como se cumpre, art. 46, notas 180 e 181~
quando não ha commodo para elIa, a que se reduz, art. 49, notas
l~ e 190 - ao que obriga a .. imple', ltrt. 47, J10tas 182 a 181-quando e aonde deve ser esta cumprida, art. 48, nota. 188 - como
se eifectua. .eUa, nota 445 a - a illegal, art. 181 do codigo e notas.
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lltOCI; '9, não deve ser demol'ad'o pelo juiz. lllém dos prazo;; l~gac~, .
8' part8 do art. lIdo cod" nota 5li!-quando sc dá o do bra~illJiro em pfíiz e trangeiro, nota 307 a.
.
PItUl:U1U,lJOR; o da cam ara Ú empl'egàdo pu1.Jlrco, uota 5~2 c.
Í1UQ)!OTOIl. intervem, nos proce sos de da-mno, nota ~<?8 f-dellUIll:ia
rllJ. complicidade dos ferimen tos grõl ves, nota 629 c-no exerciciu
da'. lUlS fUllcçõe incorre no C 1'1 me ele injuria? nota 7120-em
que pena i-acol'J'e Q juiz da direito que maud<t cancelIar-llte a defeS,tllO suspend ?nota411-dáqnejxa,lIoscl'imes contra. opudor, núbl 6(j!) e-denuncia no crime de contrabando, uot,a 545 :lo
PHOXC)l'CU•. ~m crime de I'e. p()n~abilidatle que efi'ello produz? nota
~,3a a e ol.itm, do) art. SB do cod,
,
. PnOI'IllED,I:HE. quem a obtem por acto simulado, t1eveudo iuten ir em
_'ua admini tl'ação ,ou gU<lrda ou lllltral', a respeito de111I, cm alguma e peculação, al't. '146-oR que a respeito inten'em no camcter do perito>" avaliadores. pal'-titlOI~., contadol'e ; incorrem
na penas do al't. 147, notas 455 e 45{}-lia crime contra elIn, q'uer
O objelJto tenha \'ulor real ou de estimativll. art, 268.
•
PnO\'OGAÇÃO, li que faz o olT'endido att~núa:ocrime, llrt. 18,. S"-em
(IUC deve con&istÍl', uotn 116 b.
PIIO\'OG.IH, por illlprc, 'U '. aos crimc: dos al'l::. lií:i, l::!5 lL 8\1, incorre no
do llrt. ~l(l-. e fÓl' por escriplo' não il1lpro o~, 2' parte do mesmo
arti"'o-pru':ocar :lC" l:l'ill1e d,)" arts 01 a UG, P I' impre::sos ou
niio. incone nn b~'pothe e do art. !)!)-pro\'o('a!" por impl'e !iOS ou
lIào 110R erirtl~. dQS capitulos 3",4° @5". e fi de. obedecer ás leis. incorre- e no do art, lU).
PCIIOR, o nttentlldo fi elJe, nrl-. 210 e eguint.es do codigo - sobre n
idade da o'/felldida, o. mesmos arligos. notas 669 b e outras aos
ditl. artigo~-qum;do com o·rapto e ofl'ende n elle. nota 669 b
c :nb. 22ü II 22 -o promotor dá queixa por' elle. nota 669 c-a
tcnt:lli\'a contra elle. noto 6'i3 a-quando o dá ofl'en.ll. physica,
nota::: li7H I • d'i5 b,
_
, \~idc- DulknllnenLo.)

R
o que eja, nrt. 226 - pam v6l'ificar·se a trez condições delle
bn -ta um. ó q ueRi to, nota 678.
'
HFJbELL1ÃO. o que eja, an. 110, not:t 345 c- l1.no exercito, nota345 b
-como (J jJ1'oce :lno caso delln,. nota 347·b.

RAPTO,

llEGRl"r'\ -', aq ueJles q ue o" deixão fllgir, em que crime incolTem, notas 378 a 380.
'
lh:GE,'TE. tentar conlra eJle e . ua autoridadc. e éaso
con~UUlmn o
'l'ill1~. a~t, ~.I,

.0

;il'a:\ull'I':;-;I:J.\, (J ag-g-nL\ <ll1l,', arl. lU, s a", uoln ';j-quaudo se appli 'II
. ii pena PU,I' IJwli\o::..dcJla. UI la ,') lL -o que seja eJla. u 4ullndo lOt:
d.\, notas&>. :- b-llllanüo S0 fUi'mula o quesito <l I'lla. Dota l:!.) c.
RGI.fOI'\O. por 1l1' tivos delta nillg'llell1 pudu seI' P 'r"Ilt\'lIic1u al't', HJI,
not<1:; :-8::1 e 5~I-celebral'-:::e out[lt 'llHluilo:l du C:Slllr.CJ, al't. 21G-

16
abllsar ou zombar da estabelecida.no imperio, art. 2'7'1, notas Só'1
e 858-é ella uma necessidade do homem, nota 58 a, 860 a-a sua
,liberdade,
. nota 860 b.
REQ!JISIÇÕES i.llegaes, ar~. 143. .
.
HESISTE 'ClA, o que seja, art. 116, I" parte, notas 356 c, 35H d, 35G ee por eau~a delJa não eft'ectunr· ..e a diligl:lnClll, 2" partc do mes)nó artigo-sem oft'ensa pJl,Jsica, 3" partu do me. mo artigo. natas 353 fi. 358-como se deve proces ar, nota 3;)- -ao. réos della
nüo c conccde fiança, nota 3;15,2" pnrtu-o que ilo de\'e e peci.Iicar o facto delJa, nota 857-a5 arneaçns de violencia, quando ~c
emprega eJJa. consideJ'ão-.e como efi'lJctiva força, arL 117'-0:;;
officiaes podem repellil·a até ti morte elo resi ten te, .art. 118- e
neste caso ha lugar a de pronuneia çlo róo, notas· 3GO e :}GIcomo deve ser considerada para ser legitima, l~ota 'i3, 73 a. 356 a,
- 356 b, 356 e-a ordcn. illegae e quando se fi.l1xilia a terueiro, nota
73 b-o otficial da diligencia, como .de.ve proceder quando ha ella,
nota 361 a-não é condemnado pelo juiz de direi~o o ferimento
praticado nena, nota .35G g~e o contrario. na me ma nota e a
.
356 h-deve-se provar a ordem legal, nota 356 h.
RESIs'l'ENCIA. a ordens illegae . (Vide-OpposiçãO,)
RESPEITO, Oque se falta ao pai, ao velho, aggl'ava o r.,l'ime, ârL lO, § 5."
RESPO S~B1L1DADB, quaes o' crimes de ta natureza. notas 40') e 551e outras circum. tancias a respeito delIa, nota 102 e,4-56 d, e ,156 e.
RETROACT[\lDADE,.das leis criminae , uãO ha, urt. l°; notas 3 e 3 a.
REVISTA, 'não a. 1Ia .no crime de injuria. nota 712 g, 712 m.
ROUBO, o que. ejfl. arts, 269. 270, 273 e nota 769 d, 83-l.-quando commettido na fronteira.' do' imperio é proce, sado polo juize.' municipaes e julgadoR pelo juizes de llil'tlito, nota 83:- -como dcve
ser punicla a complicidade delle,.Dotas , 30 (j 8~O'-como se deve
propOr o que. i to., !Jota 37-não é considerltclo tal a exig~ncia da
nssiguatura do titulo de divida alheia ..emhora com violel1cin, e
n'llm nas explorações de terreno. cliamantino~,nota 38 e 840-0
emprego da chave cOl1stitl1e a \ iolcn j,\ do <lrt. 2/0, nota
.u e
845-se no acto deIlc se COlllmotter morte, art. 271, nota 16quando, na pratioa deli o, se COI~) mettem o!i'c ll' as phy sica ou lo\'c"
art. 272-qual a mlllta'qne paga o '1' ti I) r.lclJe, 3" p:l1'tc do art.272
-a tentativa deUe é punida como o crime consummado, art. 214,
nota 850-quando. e o COilll11ette, abu ando do podor, aggruva.
a-rt, 27'; ~ nota 851-1uando não ha a violencia li. C(lu'a OU pessoa.
nota 84:3 c-sobre a tentativa delle, nota' 13'd-oão se de\'o accumular no que ito a'violeneia e tirada da cou. n, no'hi :il±3 e-qu.\ndo ha assassinato, O primeiro que ifo ti obl'e a tirada da cousa
com violencia, nota &lo fi-como deve 01' feito o q ue"ito, nô caso
de dar-se morte ou não, notas 843 f e 8-1.6 b-.\ violoncia que neJle
se dá deve ser reconhecida pelo jl1l'Y, nota 843 g,
(Vide - Instrumentos.)

.

SA'J'ISF.","Ç~O DO ~IAL CA
criminosos ap~zal'

SADO, deve ser feita. mesmo pelos que não
4e haverel.O commettido um delicto r e como
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~edida.

art. lI, Dotas 61, 135 a-a do damno, será completa, arts.
21 e 22, notas 131 e ]35 - se fará da propl'ia cou. a. indemnisando
OS deterioramentos, e, na falta delIa, se reporá o equivalente,
sendo este a valilldo, arts. 24 e 25 - serão pa~os os juros ordinarios c composto. quanQo 1:'11 é Qbrigadn a ella, art. 26-será á
cu ta de todo os d.:Jinq.ucutes. art. 27, nuta l::lô e 139 - o senhor é obrigado a e'la pejo el;cravo, art. 28, § l°, notas 140 e 14.1
- e os que tiverem participado do proelucto do crime,:;, art.1s, §
2°- a respeito dos herdeiro do deJinquente,.art. 29, nota J.!2.o.• ben. do delinquente ncito hypotbecndos a ella, art. 30, notas
14-2 a, 143-para elIa exige se n conde,nnaçào. ar.t. 31, 'notas l-!4 a
151·- excepto nos casos qne O mesmo nrt. 31 Ineneiona. nota
152-como se deve exigir ella, nrt. 32, notas 135 a. 15:1 e 154-como
se faz e]]a, quando o réo não tem bem" nota 210 n•
•'·EDIÇlO, o que seja, art. 111 elo coeI., uC'tas34'1 rI,::ln c-e quando ~ão
se deve con. iderar tal, nrt. 112 do cod.-como se processa, nota
3·b'7 b - MIO se deve confnndir com os cri me de damuo e roubo.
nota 347 e.
.
EDI:CClo. o consentimento da offendida não livra do crime delln,
llo'ta 681 a - a fraude a aC0!11pnnba, a mesma nota.
(Vide ---;- lle.1'loramento - Pudor - Rapto.)
.:EGHEDO. é crime quando o fnncciouario o r vela, :1l't·. lô-l do oocl.-o
cqmo e con inera -es,:;e crillie. nota 491 a.
SEN,'IB1LIDADE do' oflilndido:uggrava ou attenúa o crime•• segundo o
grlto deIla, al't. 19 do codigo.
,'E ''l'EKÇA, logo .que pa . fi em julgado, nota ]81 a-apoeJIantlo-se dellà
em crime afiarl.ltveJ ha lugar a fiant:a, nota 1'''1.a.
.
SnIPLEs, tt prisãO, como e cumpre. (Viele-Prisão.,
KO(JIEDADE. ~EcnET ..\~, o que ejão, al't. 282, nota1' 86::, 'i0, 70 b, 'i0 c
-para terll1l1 elJas lugar, ti neC6S 'trio cOrllmunicflçào ao juiz, al't.
283- Il iôrem fal as a communicações, corno devo proceder O
juiz, art. 2 1.
'UIlA LTERNO, q uem excede a faculdade de reprehe.11l1eJ-o, corrígir,
ca.tignr, mu)tratando-o e o ofr'~orlendo por e~c!'ipto Oll pal:lvra~,
ilrt. U-t.
;'lIBOÍ1);O, O (lue eja, llrt. ]33, nota 4.42lJ, c, d - as I)ena. delJe. ão a.
mesmu da pei tu, art. 133, nota ,123 - se o a lega com prOVlll:',
nota J22 d.
. '
.
'UlCIDIO, o que eja. :l1't ]96 do cod., llota 604 c, 60! d~ em que crime'
incone o que o auxilia, o mesmo art. e fi me. ma. nota -não fi
legitimo o proccdimelJto dl~ (Juen) o pratic:l, not" 604 d.
:::lUPEJlIomnADE EM s~o, arma e fUI'ÇllS, aggrll Vil. o crime, Rrt 16, § 6°,
notas 88 e
a.'
SI.:RPllEZA, aggrava o crime, art. 16, . .15, nota 102.
. 'USl'EITO, quando o-juiz. o é. nota 490 a.
:::lvSPE,'slo DO E 11'HU:UO, priva aós réo do.excrcieio de]] ,ad. 58. nota
211 a, 2;'l3 até 233 j-por motivos eleitoracs, nota., 33"2 b. 332 bb.
SUSPENSÃ.O DOS MAGl:;TRADOS, não se considera. pena. art. 37, nota 100.
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Tt>LEORA I~HOS. CVide-Despn,c:ho Tell3graphico,)
TBN'l'ATl\'A, o quc . jn', " 2° do art.. 2"-QUlLJlelO unO ú ella punida. 2·
parte elo mesmo § 2° do art. 2',:-q ue, itos ao j 11 r.r, a respei to deI· "
ln, e muito outro, caso', notas.J. a 1:1, 13 b~esr.l'iptores n, respeitó
~a matel'ia, nota ]:3-0 que seja a. da importação dp- africal1o~,
notn, l4-não tendo peua especial. sorá punida com meno ullla
terça parte-e como no caso de morte ougalés perpetua, art. p4o,
notas 156 a lü2-é excepção ue ta regra no ca o de I'oubo, q uandn
" e veriticar lL violencia, art, 274. nota 50-0 jUI'S só verifica lt
existencia dos factos q ue a 'consti tuem, no.tas 4, 5, 8, 9, 10 e lI-a
de ll')orte nfls fronteira' do imperio deve ser proce sada no t'õro
commUIlI, nota 7-quando não tem lugar o procedimento official
a respeito della,.nota ]62 a-quando dá luçar a fiança, nota ]62 b
-a do aborto, nota 6]0 fi-novas consiaera~õos fi respeito c
quando lia elIa seg'undo os prluciJ)iOs de direito, notas 13 n, 3 aa
-como e pune, fJ.Uilfido na
o llttentado contra o pudor,
uot,! 13 c-quundo a ha na re i tencÜl como deve ser punida,
pota lH.-I,
. " .
TERRAS DEVOI.UTA " como, no processacims Os que delJas .0 npo.'são,
nota 82ü.
TERRITORlO, entregar qualqnel' porção delle a iniUlig:o' ~strangairo~.
art. 7ü, !lota 29.1.
.'.
"
'l'ES'l'E~lUNrr.\, falsa o que 'uja, ar!'. 169 tio cod., nota 50\) a-pl',llica ella
," o crimB de inj lll'ifl , quando chamada li depOr? nota 712 q,
(Vide-- Perjurio,)
THEsouREIRo. o das loteriAS nüo é empregado publico e pelo crimc fJ uo"
commette, nesse caracter, deve re~[Jollder ~10 furo commUIll,
nota 522 b.
.'
.
'fllUDA DE PRESO, elo poder elo olficial de ju ticA. fll't. 120, notas ;~ü5 e
366 - tirada delle da rnflo de uma pe, soa do povo, art, 121. nota
.::lôS-pl'aticar eHa por força ua prisão-ou con, trangclr o carcerei,
1'0 a frltuql1eir a fuga, nrt. 12~, nota 370-nào e \'eriil ando estilo
2" pal'te do me mo 3rt. 12~- quem o fol'l, quando"a prisão foi cm
ílagrante, commette crime, nota 368 a, 3(:% b.
.'
TRADALIlO, a prisãô COul elle, COIDO . e cu ln prc .
.' (Vide - PrisãO.}
TRA'I'AD·O, com promel ter pol'l)leio tlelle a honra e i II tere se nacionac;:,
art.71,
__
TU'fI,>Jt, embora pai. não póele pel'inutar os b\JIls do ol'pllão, nota '153.

".

u

(le nOIJle ::mpposLo, do litu10 Oll <:OlIueem'lll;ãú (lue nií.o Leuha,
art. aOl, nota l:l1:l5 - -e por tal modo se obti vet aq llil10 que pOl'
outro não e alcançaria, ~rt. 302 -'de a1'luas pl'ohibidas, vide a
palavra - Armas.
UliUltl'AÇ;\O, a (le medalha, como so pune', uuLa 8\};) u-ue d'ireiL,u:" ma·
ritaes, ,art: 255.0 codigo.
UIi.l.lt

5]9
"'V'
que eja, art. ~95-porque a lei o pune, nota 881-como deve
a respeito della proceder a autori.rlade. nota 88"2.
V,~GAnUNDO, o que seja, art. ~95 do cad., tlota 883 a.
VE~.E!'lO, o chme com~1ef;tido por elle agg~ava-se, ai't.16, ~ 2°, do cad.,
nota 4.~0 que seja, nota 84 a,-;-o quesito a respeito delte não se
. uccumula ao facto principal, noba 8-10 lÍ-o vidro.moido não é elle;
nota 8-10 c. .
VICIO, o que. e deve entendel~ em relação á injuria, nota 713 b.
VIDA, a privada, deve s!!'r respeitada, notas 46 b, '12·3 a.
YIOLAll, tratados e as immunidades dos ministros e trangeiro ,
art. : 74 e 75.
"
."
VIOLEI"CI:\., ou ameaça contrà qualquer membro d~s camaras legislativas, ~l1"t. 93-ü ar delJa para com o poder executivo, () juiz ou
jurado, al't. 9i-eontra mulher honesta. púa ter com elIa a copula carnal, art. 222, nota 6i3-se fór el1a para ccm uma prostituta e para O mesmo fim, 2' parte do mesmo artigo-por forca. c
medo iI'1'e'istiv~is isent.!'- d~ crime, art.lO,. 3°,do cocl.-o que· se
ente~de por ella? nota <)9 a.
VOTAn, impedir que o faça nas eleições, art. 100., nota 332.
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N. 4, DE 10 DE JUNHO DE 1835

. Vem como nota ao al't. 192 do codigo criminal, sob
n. 594, c alli tudo aquillo qnc com eUa tem relação.

lNSTIUJCÇjHS DE 6DE ABRIL DE 1835
AI't. 14, Todos os q'ue occultarem algum individuo sujeito ao recrutamcnto, ou protegerem a sua fuga, ou impedirem POI' .alguma fÓl'ma que sejão recrutados, ou fõrem
causa de que, dcpois de recrutados, sejão tirados do podel'
dos. conductol'cS, 5el'[0 punidos com prisão de um a trez
mczes, e multa' de 100$'a 200$, além dc'outra8 penas crimillaes a que possão estar sujeitos. (1 a 5)
(1) Det:larll. o :n:iso n. 360. de 20 de u.ovembro de 1855. que a Boltum de recrutas. por via de regl'a. nlio se considera crime, no sentido que o ~odiS'0 dá n eBESa palRvra. salv().sc. pam levaI-a a eif<lito, l:'e
usarem de meIos que a lei qualifica criminosos.
(21 Vem:l proposito lembrar as leis a que se deve recorrer. no
caso de rtlCru tamen to.
Vicie. pnis, as i·nslrl1cçôes tle lO de julho de 1822-lei de 6 de ou·
tubro de 18% - rlecreto d~ 2 de novembro de 1835 - aviso de 8 de
novtJlIl bro ,Ia 1836 - decreto de 6 de abril de 1841 - o d" 14 de dezembro ria 1&-)2. út. 19 - Itviso de 20 de outubro do 184,3 -lei de 19 de
:l~osto dJ 18tü, l\rt. lOS-avisos de 6 rle setembro ~ 9 de'fevereiro
de 1818 -lei de 18 dll setembl't) de 1851. art. 1". ~ 3" - circular de 13
de jRneiro de 1 52-aviso de 20 ele- novembro de 18-J5-circulllr
ele 1'-(le julho de 18.57-e decreto n. 2,171, de 1 de maio de 1858.
dizendo-se aos arts. 21 e 22 qual o prazo nos recru tados para. "Ilegal'
isenção.
As instrucções de lO d" julho de 18~ dizem quncs BejÃo as ditllS
isencúes. que 580: cnsado. uma vez que nlio esteja.separado da mulher: voluntllria .ou legalmente. e não lhe prest·: l'rotecçAo - rrmfio
de orphão. que tI ver It seu cllrgo li sua subsistencla e eduençllo - fi·
lho uuico de viuv8. nas me mas circumstancia.s -filho unico de lana dor. ou um á au!\, eSC0lha. quando houver mais de um, que cultivar te I'!'il!':. ou propl'ias Oll arrenliadas - feitor ou administrador de
fazenda. com mais dJ. 6 e era vo . qUAl' seja de plantacão, criação ou
olaria - tl'opciru. boiadeiro. me tre dt) nfficio com lojã aberta. pedrei·
1'0, c!lrlJentciro. ca.nteil'O tl mais officiaes. uma. vez que exercitem Ol;
seus omaios effectivlImente e tllnh!io bom comportamento - pescador
de qll;\!quer descripçâo. Ullla "tl7. que faça. da pescaria um ramo de
industria, e ncHe 6~ eluvregulJ utf.:ctivameute (uão catll isento o pe9-
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cador que !!le empregll. mal e POUCQ tempo no exerci cio na pescaria.
aviso àe 8 de novembro de 1836) - marinheiro, grumete e moço de
navio, que se achar embarcado ou matriculado. arráes ou patrão de
barco de conduzir mantimentos ou ou tros generos - caixeiros de
casA. de commercio de g-rosso trato. até O numero de trez, até dois.
sendo a casa de segunda ordem, e um, endo a caSR pequena - e,stu-,
dante que apresentar attestado do respectivo profecsor. que certifique a sua applicação e aproveitamento,
"
(3) A respeito dos recrutadores violentos, e a.cintosamente injustos. sua responsabilidade e satisfação pelo damno causado-vid" II.
revista mui juridicll. do supremo tribunal n. '1."162, de 2"2 de março de
1871, no relatorio da justica de 18'12. pago 18l.
A re!õpeito das obrigações dos mesmos recrutadores-vide a: mesma revista.
'
(4) O acordão da relação da côrte de 29 de nove~bro de 18:i2
preceitúa: que aquelle que foi declarado isento do recrutame~to.llor
despacho d~ autoridade competente, não póde mais llr constrangIdo
, ~ justificar a sua isenção.
, (~) Sendo a milicia e policia di tinctas da justiça, eq uiparada não
póde ser a simples tirada ou fuga de recru tas. que não iio criminosos, ou presos de justiça propriamente ditos, á t,irada ou fuga de presos do pader da justrça.
"
(Revista o-Direito, 30 de julho de 18"14, pago figO-Decisão,)
O recrutamento entre nós soifreu uma rcforma notavel com a
lei n. 2,556; de 26 de setembro de 1814, e reg; n. 5.881. de 27 de fevereiro de 1875.
' ,
.
A sua base firma·se no engajamento (§ 10 do art.l° dá lei) e na
deficiencia de voluntarios. por orteio dos cidadãos bra'lileiros, alistadQs annualmente, como se estatue na lei.
Não é nosso proposifo discutir itma lei, que tem despertado a
"
opinião pro e contra, e menos elogiaI-a ou censural·a.
, . A lei aí!tiga era uma arma terrivel na mão dor> agentes policilles
qu~ mal usavií,o de seu cargq, e tantas vezes UlUa cacada humana, que
revoltava aos espiritos menos pe~vertidos ; porém ii. lei nova tem os
seus.defeitos. que o tempo mostrará. e, com os abusos. provoca, como
tem suçcedido, reclamações energicas; q ue v~o á pratica Llo crime.
O nosso intuito actualmente é fazer transcrever o l\l't. 6° da ltlÍ.
à:o qual corresponde os arts. 122 a 129 do regulamento.
Eil-o:
.
Art. 6.° Ficão estabeÍecidas as multas seguintes:
§ ,l.o De c.iucoenta mil réis a cem mil réis:
,
.
A qualquer p~ssoa que se negar a dar ao juiz de paz e is autoridade,à policiaes,dós 'di,striêtos a lista dós individ uos sujeitos ao alista'!bento" e ql.\e habitl,lrem ,com II. mesma pessoa:
Â. qualquer dos membros dajunta de parochia, ou "evisora, que
flllta'r ás se,ssões sem motivo just~ficado :
Aosecretafio que faltar á sessflo sem causajustlt, ou não cumprir devidamente as disposicões desta lei. Oll do seu regulamento.
§ 2.° De trezentos mil réls á seiscentos mil J'éis:
A todo aq ueHe que occultar em sua CllSU algum designado para o
contingente. ou implluir que se apresente no tempo mlll'cado;
Repllrtidamente. aos membros da juntll que no Alie;tamellto in~~~ve~e~ qullJq uer :inci\iY,id"~,rl!Cl.!-8~nuO r«cuber, prova leg~l de isen·
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REGULAIDJNTO N. 595, DE 18 DE MARÇO DE 1849 (1 a 2 a)
E.<tabelece a maneil'a paI' qne se dere pl'ocedel' na liquidaccl,l) da mullas a que
(ôl'em os 'I'éos cl)ndemnados, bem como as regras sobre as (ta'nças ao pagamento dellas, e o modo de as CO/ll/llutar em outras penas

Hei por b0m, usando da attribuiçãO que me confel'e o
art. 102. § 12, da constituiçãO, decl'etar o seguinto :
Ad. L" O jui7,; da exeeu .ão, no mesmo de&pacho em
ciío, subtrahindo documentos ou dcnc:tando os I'ecur os legae , além
cleticar cada um do ditos membros solidariamente obrigado a inrlemuisar os cofres publlcos das de_pezas que por tal motivo se helll\-erel.U
feito, ou seicnternente deixaI' de nli tal' qualqutJr ipdividuo que o
deva el',
Esta multas não prejudiciio o procedimento criminal ou ci\'i',
que uo caso couber, e \rão impo ta. admini trati\-amente pelo mini!"tro daglrerr:l, na côrte, e pejo pre idente., nas prüvillcias, com
recur b. u. pensivo para o lueslUO mini. tro, oU\'idos préviamellte os
intel'es ado,.:.
A co brança se fa.ni. exe\:u ti VillUlJll t ,em virtude de onlem u perior.
As multas serão convertida em ]H'1. ão, que nüo exceda li. se. sen·
ta dia, pelo juiz da execução, quando ás coudemnauos não tiverem
meio. de lJagnl-a', .'ei!ul\llo o di po,.:to no nrt. ;32 do cndigo criminal.
§ 3." Ü producto da. multas u contribuicões pecuniarias seni. appliclldo exclu ivamente fiO premio de melh'ommenlo das praças de
pret, e iÍ. educação dos ~u' lilho>:.
(I) Con. Itltae O. arL 55 fi:-7 do codi~o crimirlal, 201 do codigo do
proce~so, e 423 a 485 do regulamento n. 120. de 31 de janeiro de 1 12.
commulação da pena de multa, fJue não fõr C01'l'espondenle a
certo tempo. l1\1n a ílod ·ni. exceder a 3 anuo. rlJ pri. âo eom traballio.
(A·d, 6" do decreto D, 1, 66, de 15 de setembro da 1'ü9,) .
(2, Dedara O avi. o n. 181, d H de; julho c1u 1.'72, quc a IOda.de
d,) Cllsta: do jJrfl e:" O de liquida~:"lu ele multa, impos'a a nio pobre, na. h'ypothe.lJ do art. 9J <Ia l()i de 3 de dezembro de 1 -1-1, deve ser
paga ao e. crivão pela camara lnunicip>t1 do luO'ar do julgamento. por
yue essa liquid'lção compete ao juiz 1I11111icipall'el'pcctivo, nn confol'midade dos art", 406 e 4-23 do reO"ulamento n. 120, de 3] Lle janeiro de
I 402, e comquanto o po, a fazer, e_uu lo O avi O de 5 de abril de
1850, O juiz da execuçõe do lugal' em que o réo se acl.1ar pa.ra cum·
prin'Jento da scnt,ença, . e foi remettiell em tcr e liljuirbdo a IOlllt~,
semelhante facto nilo altera a obri~"'ação pl'eexi tente da Chmarlt municipal do lugar da condcrun'tçâO li. respeito do iudicndo uo pagamento.
'obre materia ria. mlllta .. , C]u'tndo é lJobrlJ o conelell1nlt,lo, \'ide
Bonne"ille, Tratado do regim81l penitenciaria, iÍ pago '1,. u_t"ntando o
I rincipio-qlli non habel in a:re. luat in COl'pOl'e,
(ia) 2- ediçftn.- ::;eg:undo a. terminantes disjJo;:ições do dec. n.
505, de l' ue man: f ) de 18!:1, c lja d 'utrina ri \:outirwada ptJ10 avo D.
266,
1- ele junho ue 18üo, () ró, CtllH!eIllIl:l"i" a pri ão U Illulta. não
pó de seI' detido, pOl' falta d~ paga.lJellto LIt:~tH. emquarito não fôr liquidada, intimada c converti~a em teml"O certo ue l?risão'.
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que mandar cumprir a sentença, ordenará. fiS dilig'eucias
necessarias para a liquidação da multa, se a houver.
Art. 2: Quando a multa for de tantos por cento do
valor de qualqucl' objecto, se este jú estiver liquidado e
conhecido, o juiz mandará fazer a conta; e por eJla fi cal'tl
liquidada a multa. Quando, pOl'ém, o valor de se objecto
não fÔl' conhecido, o juiz nomeará um arbitrador para o
liquidar e ter d(;pois lugar a conta. (3)
Art. 3.° Quando a multa [Ôl' cOl'\'espondente a um cedo
espaço de tempo, deverá o juiz mandar avaliar por um a)'bitradol' quanto póde. o condemnado haver em cada dia
pelos seus bens, emprego-ou industria. para que o contador. regulando-se pOl' es';e arbitramento, designe a somma correspondente ao tempo marcado na sentença. (Codigo cl'iminal, 3rt. 55.) (4)
Art. 4.° O arbitradol' de que tratão os artigos antecedentes será nominalmente designado no despacho do juiz,
que em caso algum deixará sua designação dependente
do escl'ivão, nem de qualqulH' t rcoiro, nem mesmo a titn
lo de infol'macão.
Art. 5.° o me. mo dia em que [(>1' o despacho entregue ao escrivão, ou rio dia immedia1o, SCl'á o arbitradol'
avisado e jmumentado. dando lag'o e em seguida o s u
arbitramento [undameutado. POI' eUe' e::,cripto e assig'nado.
ou lavrado pelo escrivno (1 assignado pelo ~1l'bitradol'.. e
porém, o al'bih'limento dependei' de maior exame, poderá
o juiz nomear dois arbitradores em vez de um, e rnarcarlhes um prazo iO?-Pl'ol'ogave!, que não exceda de oito dias
para ambos conJunctamente.
.
Sendo advogados, terão vista dos autos; não o sendo,
poderão examinaI-os no cartol'Ío, onde o escrivão lh'os
franqueará emquanto durar o prazo marcado.
>

Ainda quando, por negligencia do juiz que, ne!';te caso. incorre
em responsabilidade, se bou ver deixado de proceder a prévia !iq uidação. não deve este facto prejudicar II liberdacle do 1'(\0, que só pr)(k1',", ser novamente recai hiuo II pl'isiio. sé não pagai' a Illul ta depois dó:
liquiuada, Il:)S terlDos do citado decreto. Aviso ue 2ct de dezembro de
1879, (Nota 6.)
.
(3) Viue 31'['. 42l UO regulamento n. 120. de ~l de jlllloirp d ]8t2.
(4) Vide art, 42.'5 do regulamento n. 120.
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. Al't. 6. 0 Feito o arbitramento, irá em 24 horas o feito
ao contador. independente de novo despacho, e este, em
quarenta e oito horas improrogaveis, liquidará a multa e
tornará o feito ao cartorio.
Art. 7." Esta liquidação será intimada ao réo e ao procurador da camara, que poderá dentro de cinco dias requel'er nova liquidação por arbitradores escolhidos a aprazimento das partes, para o que indicará cada uma trez
nomes, de entre os quaes o juiz escolherá um .• e esses
dois assim escolhidos discordal'em, o juiz indicará terceiro,
que será obrigado a concordar com algum dos laudos, ou
com o primeiro arbitramento.
Quem reqllel'cr a segunda liquidação deve razer as intimações e diligenciasnecessurias para quc. e conclua dentro ele vinte dias; e só no caso ele impedimentos alheios ti
sua vontade, poderá o juiz concedcr-lhe outros tantos dias,
além do prazo necessario para COITeI' qualquer citação,
edital ou por prccatoria.
Sc nos prazos marcados não se cànçluir a segunda
liquidaçãO, subsiste a primeira, e, porém, o juiz entendei' que essa pl'imeira é evidentemente exagerada ou diminuta, poderá CJJ-oflitio ol'denur que se prosiga nas diligencias da segunda, ou mesmo que se faça independente
de reclamaçãO c0ntra a primeira.
Al't. 8." e alg'um dos arbitradores escolhidos sobre
proposta da parte não der laudo el'tÍ processado conlo desobediente, c sub~tituido por outro escolhido pelo juiz, independente de audiencia dos interessados.
Art. 9. n O accusador particular ou o promotor publico
podem espontaneamente apparecer a intervir na liquidação, qualquel' que seja o seu estado, preferindo nesse caso
ao procurador da camara. Ojuiz tambem póde ordenar que
o promotol' publico intrwvenha. Nos casos em que a multa
não fôr applicada á municipalidade, e sim a beneficio de
te'reeiro, a este competem os direitos que acima se reconhecem no procurador da camara.
Art. 10. Se contra a pómeira liquidação não se reclamar, e pas"lados oito dias, contados da intim~ção, o réo não
tiver pago a quantia liquidada, será recolhido á prisão,
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ou nella conservado até prestar fiança idonea, ou pagar
(codigo criminal, art. i?6), ou cumprir a pena substitutiva
da multa. (Codigo criminal, art. 57.)
Se houver ordenado nova liquidação, os oito dias con°tar-se-hão da, egunda intimação. Quando, porém, essa
nova liquidação houver sido reqJlerida. pelo réo, em vez
de segunda intimação, basta que ex-oUicio o escri vão assigne em audiencia os oito dias, que correrão log'o, quer tenhão estado presentes o réo e seus procuradores, quer não.
Art. 11. Concluido o prazo dos oito dias, se o réo não
tiver pago, o escrivão fará logo nas vinte e quatro horas
seguintes os autos conclusos ao juiz para reduzir a multa
a outra pena, segundo as regras seguintes. (5)
Art. 12. Se a multa tiver sido imposta ao réo condemnado em prisão simples, por infracção de um me~mo al'Ligo de lei, será commutadcl em um terço mais da pena de
prisão que tiver ,'Sido imposta p'Jl' elSsa infracção. (Codigo
do proçesso, al't. 291.) (6)
Art, 13. Quando não se verificar a hypothese do artigo antecedente e' a multa imposta fôr correspondente a um
certo esp~ço de tempo, a commuta.ão será em prisão com
trabalho P01; esse mesmo trmpo. (Cod. crim., al·t. 57.) (7)
Art. 14. Quando a multa fôr sem relação a tempo, o
juiz nomeará al'bitradores para calcularem o tempo de p'risão com trabalho necessario ao réo para ganhar a impol'(5) Vide art. 430 do regulamen to n. 120, de 31 ue jan'eiro de 1842.

Temos, para o caso de te arti&,o, as hypotheses dos arts. 57,90,
99, 100, 101, 119, 197, 201 e 206 do coaigo criminal.
Avisas ns. 34.6, de 17 de julho de 1836, e n. 97, de 15 de fevereiro de
1837, § 7.°
Temos mais o art. 4-31 do reg. n. 120, de 31 de janeiro de 1842, e
ex.emplos nos al'ts 130, 135, § 2°, 137,14.0,14.6 e 215 do codigo criminal.
Na reducção ou commutação das penas de multa, quando não estiver especialmente regulada, se procederá na fórma do árt, 3° deste
decreto e 42-5 do regulamento n. 120, e este artigo e 431 do mesmo
régulamento, quer as multas sejão municipaes, quer por infracção
de lei criminal.
(Aviso n. 266, de 15 de junho de 1860.)
(7) Vide art. 432 do regulamento n. 120, e para o caso de~te artigo
os 102, 125, 176,202, 204,249 e outros do codigo criminal.
(6)

:
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tancia da multa, e nesse tempo será commutada. (Codigo
criminal, art. 57.) (8)
Axt. 15. Quando não houver pl'Ísão com trabalho, teréÍ
ltlgar a rcduqção desse tempo á pl'isão simples com o augmento da sext.a pal·te do tempo. (Ood. crim., al't. 49.) (9)
Art. 16. Feita a reduccão, o réo será immediatarncnte
enviado a cumpl'Í1' a-pena ~ubstitutiva'da multa, Balvo ÔC
. estiver cumpl'iudo olltl'a.pena de maior ou igual. intensidade (Oodigo criminal: art. 61); devendo mesmo neste
caso fazer se as communicações necessarias pal'a, concluida uma pena, começai' logo o cumprimen,to da outra.
Esta disposiçãO não compl'ehende o caso. de estai' provado no pl'Oce, 30 que o l'éo tem meios de pagar" a multa,
devendo nessa hypothese COUSfH'VC1I'-se em pI'isão indefinidamente até pagar. (Codigo criminal, art. 56.) _
AI·t. 11. r\ todo tempo q úe o réo satisfizer em dinheiro a illlportanci:.l da multa ou da parte que lhe faltai' para
se haver por cnmprida a sentença,. s Irá posto em libel'Jade, não estando por ella preso, Tambem poderá o juiz admittir tian~a idonea ao pagamento em tempo razoavel,
que n:lo e~ceda ue um U1ez, nas multas inferiores n 4008 ;
(8) A.rt. ·1::33 'dv l'eguhll.oento n. 120, de 31 de janeiro de 1812. A. inda que, nu ca o da hypothese deste artigo, concorra prisão

com trabalho, e a multa IrãO se refira. a e paco de ·tempo. temos os
exemplos do codigo cl'llllina1, arts. 129, ~ 80 , "1(17. Hi9,257, 260. 264,
265 e ou trús.
.
E ainda que tal multa concorra com suspensão de emprego, ou
com outra pena de te'mpo determinado, UlDa vez que se não'refirlL ao
espaco tlella, t.emo' os exemplo: dos arts. 135. ~ 4°,138. 148, 149,157.
158,159.161,16'5,171,220,221,221 e outros du dito codigo·criminal.
E·se t:t!ll1ulta ui':o concorre cllm n<lnhuma outra pona I}ue tenhA.
tempo dc;;i~nad). bmo os ex.emplo.' dos arts 152.16"l, 177. 186, 1Bj,
261, 2 '7, 2J:.. 2J3, 3J! a 301 e oa tl'OS do ci tado codiga c~·imiual.
(9) Art·. 431 do reJo n. 120, de 31 de janeiro Lle 181~.
Será bom' coo ultal'-se o a\'i o de a de junho dé 185:>, que diz:
q ue na pcna de prisão co:n tr~lbaJho nos lugara!:! onde hou ""r caslI. de
COl'reição, só deve coo iJel':tl'- -} comJçada a execução .ia sentença depois que fUI' a ulla I'ocolhid) o I'éo condemnado i e onde não houver,
com o au ",nento da 6- ~lal'te. (l.:Js le a data em que se tí~P ~rOr6rid)
Il sen t.m ca..
(~os' aJ.L1itamcutcs.)
C. C1uy.
8&

i.

~

~

__

~

_

de trez mezes', nas inferiores aI: OOOHOOO ; e de seis me·
zes nas outras, (Qodigo criminal, arts. 32 e 57,)
Art. 18. Só sel'Ú admittido a afiancar :
, LOQuem hypothecar bens de r;iz eq ui valentes á
multa, e sitos na mesma comal'ca, mostrando que os possue liyres e desembargados, e sob sua livre administl·açào.
2.0 Os, que depositarem no cofl'e da cam ara municipal
o valor da multá, e.m mO:lda, ar'olices da divida publica;
de que most1'urem tel' a plena propl'iedade, ou trastes de
OUl'O ou prata devidamente avaliados, e que cubrão com
segurança o vator da multa. (Codig'o do processo, art. 107,
e lei de 3.de dezembro de 1841, art. 4ô.)
Art. lU. 0 juiz que,admittil' fiànça qne nà9 tenha esses
requisitos, incorrerá na multa de 100gOOO a 200$000. O
.escrivão que não tivel' infol'mado ao juiz contra essa falta
incol'rel'á na de 20S000 a 80$000. O fiadol' que, sem ter
os meios de,fazer effectiva a fiança, a assignal', incorrerá
em prisão de um- a trez meZ3S, e as testemunhas de abono
tm pl'isãO ,de oito dias a um mez, (Lei de 3 de dezembro ele
1841, al't. 112.)
.
Art. 20. Os juizes de direit.) nas correiçãed examinarão, com especial attençã0 1 se os juizes e ·escl'ivães, cont,adores e arbitradores. têm cumpl'ido com zelo "estes deveres, impondo.:.lhcs multa de 10$000 até 100HOOO, conforme a gravidade das faltas.
Art. 21. Ninguem poderá ser recolhido á prisão, nem
ne11a 'consel'vado a pretexto da multa emql1anto não estiver liquidada. (10 a 14)
(lO) O aviso de 10 de outubro de 184Õ, diz: pal'ectlr !"er de equidade
e conforme á disposiçáO do al·t, 83 da lei de 3 de dezembro de 1811, e
4á8 do reg. n, 120, que o tempo de pl'Ísão excedento ao marcado na
sentença. se leve em con~a. d·L satisfação da·multa, na quota proporcional.
(11) Semprc que osréos fôrem remettidos para cumprimento da
sentençn, sem ter-S6 li1uidad0 ~ multa no juizo que os remetter, deve
8 liquidação ser feita no juizo das execuções do lugar em que os
mesmus réos se acharem,
(Aviso n. 34, de 5 de abril de 1850.)
(12) Declara o av, n. 2~2, de 15 de dezembro de 1851, que a liquidacão das multas deve ser regulada'pelos artigos antecedentes, em
q ualq uer juizo; pois q ue as ree-ras neHes estabelecidas são geraetl 6
commun:;l a, todos os juizos cl'lminaes.

. .......

Al't. 22, As multaR actualmente illiCJ.uidas serão immediatamente liquidadas, mesmo quando os réos tellbão
outras penas dl1 long'u duração a cumprir, Os cscrivães
~Dnd('I'Jo ex·o(fic~o conc1usos aos juizes todos o~ p,roc.essos
de exec11ç.üo cnmmal em que houverem multas llliqmdas :
os juizes farão a este respeito as máiores recomIijendaçôes
e diligencias.
"
AI't. 23. Logo que as m111tas estiv.el'em 1irpliciadas,
,os procuradores' das camaras mnnicipacs, ou as partes in-.
tel'essacias, poderão requerei' contra os bens do multado
as providencias necessarias, para se fazer cffectiva a cobrallca,
Éuse1.Jio de Queiroz Coutin!Jo'Mattoso Camara, do meu
conselho, ministro e. secretal'io ele estado dos negocios da
justiç.a, as::;im o tenh~ entendido e faça execntar.
Palaeio do Rio de Janeiro, eOJ.! 18 de março do 184fl;
28 da Indepnndcncia e do Imperio,
Com a ru1.Jrica de S, M, o Imperadllr.
0

EUSEDIO UE

QlJInnoz

COUl'lNHO MATTOEO CAMARA.

LRI DR 18 DE SBTEMBJW DE 1850 .
Art. 2,0 Os que se apossarem de terras devolutas ou
alhei'as, derrubando mattos, pondo-lhes fogo, serão obrigados a despejo com perda ele bemfcitOl'ias, e mais a pena de
dois a seis mezes de pl'isãO, e multa de 100$000, além da
satisfação do damuo causado', Esta pena, porém,não se dará
nos' <lefo,,; po. sessorios entre beréos confinantes,
(13) {Jullndo a pena tio e cra'vo fôr commutnda. em açoites nM
h:n'erá JnHis 1,ngaITIcnt., da multa; porque o senhor do escravo só é
obrigado II pngar o dnml o C:lllsado, 'a multa não'ó damno.
(Avi .. b. n. lO\), de UI de abril de 1855.)
Vide o aviso de 18(;0, tr3n cripto ao urt. 12 deste regulllmento,
nob .i. :3. parte,
. (! ~.) .0 n\' i. O citado na notn 3n tcl'Íor :dnda rliz ; que pnra se pro. coelllr iJ C(lI11!,lllt:l ~1l0, não é nccessano que o réo pro,'e insolvn.bilida.Je, a (j ual sempre se presu me em seu favor, quando no processo
não se achar provado o contrario.
,

.

I

;/

"
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Paragrllpbo unico. Os juizes de direito, nas cOl'reições
qur. fizcrem, resfionsabilisal'ão, e imporão no caso de simples nogligcncia a ll1ultn de 50$000 a 200~OOO, <is llutOl'i
d~deg que nào ti"'ürem todo o cuidndo em proccs"al' aos
q.ue praticarem os ados de qlle faz rnunção este artigo 2.0 (l Õ 2)- .

DECRETO N. 562, DE 2 DE J1LnO DE 1850
Marca os ôrimes que devem ser processados pelo' jl~i:;es 111 1111 icipaes, e julgado
pelos jui;:;es de direito (l n 4 e)

Hei pM bem sanccionar e mandai' que se execute a
resoluç.ão sf'guintc da u. c"cll1blôa gerallegi.lativ-a.
(1) A disposição deste artigo e pnragrapho unicn é identica á do
llrte. 88 R 00 do reg. n. 1,318. de 30 de janeiro de 185-1.
(Vidll 11.rts. 81 c Sltieste me!<mo recilllamento..
•
Q q ue são terras devo! u tns ?
O;f .', t) nl't. 3". pnrn6'rnpll(l!<,!la lei n. üOl. de H:\ du sek.nl,,·E) d,_
1850.0.22 fl 26 ,lo regu]n.nlpnto citndo.
.
COllsulttl-se O art. 16 dn lei n. 51-L tle 2H de outul.HO de] l8 e o
Il\'i!<o d,:2-l L1e lD11.rço de 1851. que II ella. e reful'e.
Oeve'f'e consultar igua.lmeotLJ os n\'isof; de 27 L1e dczamhro de
185-!. o de II) de setembro de ]837. de 25 de agosto de 18:):5, de 29 de 'etembro de 185(5. n. 318, e 10 de abril elo mesmo nono, n. 111.21 de outubro de 18.')0. Ordem n. 46, dJ 2] de jn.neiro de 1, :)6. :l\'if;O de 16 dr. janeiro de 1851 e 21 de nbrll de 1857. ordem de 31 do mesmo lOez () anuo.
e a. eXlllicaç1iO dada pelo a \'i;;:o ele ~l de julho de ! :l .
VIde nlguma .. notns do 'llrt,. 266 do cod. -crilll.
(2) 2' tl(liçilo.- O~ CriU1tl;< Illeneionado,; nestllnJ'liR'fl e 8. do !'t'golllamento nnnexo ao der. 11. 1,:IL, ele::lO uejaneil'o de ]&')4, con-idtlroo·
~ pnlicines f' ;:llb·i. te contra élle. o p''''cedilneoto (,(ti ial, que não
foi I\bolid 'p/'lo n.rt. 15 da lei n. 2.0:13. L1e 20 de ;:elembr.o dLJ 18il-av.
de 4 de m,do de I.87ü.
. ,
Vide nota 823docodigo criminal e II. ~ e82Sf.
(1/ O ~ 5" do art. ln ,la !:~i n. 631, ',JIJ -18 lla ete:n1)ro ele 18:>1, rliz:
o;: f'l'Íme!< ele que trnt.flo os ~~ 1", ~n, :=l" c -l" da pre. eo~e lei. bem como
os rit' (IUI~ trntãEJ Q!< nrt!<. 10,71. 72, 73 a 76 rlo coJig-n criminllJ. se' fIO.
quando f'ommett.itlo!< por plIis-'no._. procc'slldoi' e jlll~'nlio!< 11'1 fÓl'lna
na lei n ;)62, de 2 dejlllhl) rle 18.')0. :-:ienrlo. porrrn. l 'omll1ctticln por
milirnr\l!'. serno estes julO'11.dos pelo;; conselhos de gUCI"nl, e pnnido!'
I:orn 11.~ penAs I'stllbe!ec: la. j10r e t.n lei e pelo corliO'o criminal, se n.
nf\o hlll\\"'r aspeciar.. nos rp~u]nmento;: e 1eif; milit:Hef;:
O!' ~.: l° a to dn. I~i dtl 18 1 ::ão a~"im eonc,:ld I '1".
~ ].. Os crime!" do ns 1· a 3", sendo·comrnetti.lof; 'lI1 oito Cl1="O
di! gnarr extern11. I)a provincia em que tiverem lugar as opa1'llci:li:s
do exercito, e naa guardaB, qua.rteia, fortRlezas, Qeampa.mel1to~, pos-
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tos militares, hospitaes, não sendo, porém, a de erção para o immrgo,
Oll sendo os referidos crimes comm~ttido na dita p 'o\:incia, fÓ"a dos
mencion!ldos lugares, ou em qualquer outra p'lrte do Imperia, no
mef<mo ca o de guerra externa, _urão punidos com '1.S penas lie galés
perpetuas no gráo maxi'mo, vint anno~ no méclio E' doze no minimo.
§ 2.° Se os ditos crimes fôrem corumettic1os em tempo de .paz em
qualqu~r provincia'e lugares, a pena será de dois a seis annos de prisão com trabalho; mas e a de:'lercão fôr para o paiz estrangeiro, a
pena será de quatl'o a doze annos dê prisão com trabalho.
§ 3.° O.crime de clar asylo ou tran porte a de!'ertorei', conhece~
do-os como taes. será puni'lo em tempo dc gncrra com pena de seis
a doze lInnos de pl'isão com trabalho, e em tempo dc paz cpm a de
pri lio simples por sei. a dezoito mezes.
§ 4." Com a me ma pena de seis a dezoito meze de prisão simples P. com a ele multa do dccu pIo do valor do objectos comprados
erá llunido o crime de comprar á pí'lIcas do exercito, policja, guarda nacional, e lJ.uae quer outras, que f,~.ão pa.rte da força do gover~
no, peça de armamento, equipa )lento. ou muuição de guerra, se
taes objedo;; tiverem sido fornec do pelo governo.
.
(Vide o § 8° 40 ar!. lo dt: te ducreto de 1851. 'llie a.inda tem para
o caso tOlla a applica ão.)
(2) O juiz de direIto da comarca do d.Jegreto. entenrlenc10 quc o
crime de infanticidio, end.) di. tineto do de hO'l!i.~irlio. não -de ·ia. ser
julgado d eonf)rmid:de com a lei de2 dejulho de 1 :50 e orl creto
de 'dc outubro do mlismo anno, ub!l1etteu ao julgamc' to dr jury
. Marin. Janual'ia. accusada \lor aqllelle crime e sfllicitou do governo,
qn,· lhe dJd:n!lFSe . I' procedera re.!l1larmenle. visto 'lu, O s u 'lntec"s 01', no anno de 1 'ôO. entencinra, de conformidade com a lei e Q
de"reto . itarl0 • a ré FI'ancisca :Joaquina Pires.
.
O go lemo declarou qnc não competia ao poder exP-('utivo deCIdil' a que. tão, por avi,'o de 28 de fevl:rciro de 18 6, n. 90.
(3) O avi.-o de 20 de no\'embro dc I 50 dl'clara: qne o. juizes
lllunicipaes são os competente. pflm formar a c<ulpa nos crimes de homiciliio e roubo cnmmettidos nOf< municipio dfls fronteiras-quando
tenha do haver novo julgR.U1ento (no additãmento).
(4) O avis;o n. 293, de 26 de junho de I ô9. decln.l·a: que compete
aos juizo efI'ectivo ,como n.os :,"us ubstituto, o julgamento dos
crimes da lei de 2 de julho de 18"'0; poi o decroto n. H.:·n::l, de. 7 de
janeiro de 1865, creou apena uma excepção para o caso especial da
presidencia do j u ry.
(4 a) 2" edição.- Tem oft'eito u. pen i....o H appelladío interposta
pelo promotor pu blico no eri!llef' de proc.:, o () pecial. cuj'\s pena.s
fôrno menql'es de galé ou pri. fio com trabalho por 20 an nos, on pl'lsão irl!ples no maximo?
Vide deci.. ão no Dimto, abril de I i4, pago 651.
(4 b) 2· üdi~ão.- O.. julga,41entos do.' erirn'~ d~ qne tratã) .esta
lei e dec: n. 707, de l.'50', não estão in"lui.lo:; na;:; eXCel-lçôd. .pro·.'!. ta
nos nrts. 3 0 , ~ ~". e 8", ultim'l parte. do doc. n. 1.28\ de 3u de nOvembro de IS-,:1. o portanto não pódu ter lugar durante 115 férias-avo
n. 534. de 4 de ontubrv de 1879.
Notas 769 f, 817 a, do codigo erimmal.
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Al't. 1.0 Serão processarias pelos juizes p:nlllici paes, atê
á pl'onnncia incln"ivamentl', c jnlgados pelos juizo. de
dil'eito, os seg-uintlls crimes:
.
§ 1.0 Moeda f I!:::<L. (5)
~ 2: Roubo e bomiciJio, c0rnmcttiullS nos municípios
uas fl'OnteÍl';Js do imperio, (5 a, 5 b)
~ 3: A l' sistencia compt'cbendida na pt,jmcíra l,arte.
do art. llG do codig'o criminal. (5 c)
~ 4." A tirada de presos, de que tratão os Ul'ts, ]20,
121, 122, 12·3 e 12.7 do co1igo criminal. (6 a g)
(4~) 2- edição.- O dec. n. 3,163, de '1 de julho de 1883, preceitúa
o seguinte:
Arf. 1.. Ar1mittc denuncia e erá julgado pelo jllrJ' o crime de
farto de gado vaccum, cavall~r e muar.
Art. :&.0 A di. posição do artigo antccedente applicll-se tambem
ao furto dos productos: 1°, da lavoura. inclusi,'e estabelecimentos
viniculos; 2°, dos estabeleCimentos de salga ou prepa.rllçúo de cam':, .
peixe. ban111t e couru; 3°, dos córtes de madeiras.
Art. 3.° Para dar-se a denuncia no crime de furto. de q ue trata o
lut. 2°, é essencial que os objectos não e tejno recolhidos a depos'itos, armazens ou celleiro. .
.
Art. 4.° .. \0 jlll''y competirá o julgamento dos crimes de roubo e
homicidio commettldos llas fronteiras do im perio.
Art. 5.° Re\·ogão-se o,.; arts. l°, ~ 2°, do dec. n. 562, de 2 de julho
de 1850. e l° do dec. n. 1,090, de 1 de setembro de 1860, all'm das
mais diRposições em contrario.
(5) A revista do supremo (.ribuJ1lll n. 2,142, de:2 de outubro de
1&73, declara: qne, niío se tr~tl\ndo JIOS lHt... 1'74 e 1'7:- do codigo cl'imin"l cio crime de moeda fal!;:l, e f;im de titulos lir!llci:t1'iol"; sem cur'o
forçndo, escapão por isto tltC::; ..:riOles a.o privilngio do fôro estabelecido neste pal'agrHpho do art. l° de t:\ lei.
(Vide o art. 173 do codfgo (TiminaJ, annotndo por mim, e nota
528 a 53'7.)
.
(Vide, em seguimento, notas 11 e 13.)
Consultae os 'l.rts. 173 a 176 do cOll: crim., com todas as suas notas,
(5 a) Os crimes conuexos aos especiaes, processados de conformidade com a lei de 2 de j IiJho de 1850, drlvem ser julgados pelo juiz de
direito ~ não pelo juJ'Y (arts. 1113 e 205 do cod. crimin3,I)-ac. da relação de Cuyabú. de 30 de maio de 18i6.
Este modo de decitlir será o mais juridico?
.
Parece que não, e o procurador da. C01'ÔI\, perante essa. relação.
accentuou bem a questão de rlireito, em sentido contrario ao acordão.
Notas 13 d. e 3~5 e, rIo codi;;o criminal.
.
(5 b) 2· erlição.-Revogado est'3 pai'ag-I'})pho pelo urt. 5° do dccreto. á nota 4 c. Importa muito a hlitura do decreto.
(5 c) ConsuItae o artigo citaclr, do cudigoo criminal.
(6) Declara o av. n. 268, do 13 de I?-0vembro de 1851, referindo se
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Art. 2: O crime de bancal'ota tambem será definitivamente julgado pelos juizes de dil'eito. (10\
_.
Art. 3: Ficão l'evo:s'adns as disposições em conhal'io.
Eusebio de Queiroz Coutinho Mattoso Camal'n, do men
II tentativa dos crimes desta lei: q.ne ajurisdicção para conhecer do
cl'ime em mziío de ua qualidade, comprehendc IL tentativa delle, pe\;L
mesma razão, porque ti o promotor competente para nCCUSHr as tentativas do, crimes cuja accusação lhe ineumbe o llrt. 3i e para II crenuncia nas teutativa. daquelles em que elIa tem lugar. segundo o art.
'14 do codigo do processo criminal. "Ol'quanto. o que caracterislI. a
jurisdicciio cl'iminal ti a qualidade (lo crIme ou a alçada, e nãO!l. maior
011 roenor culpabilidade, como a tentati, 11 ou complicidade.
('7) Preceitúaoavi~oue2idejulhodel Ü ,n.~n:~,que dando-se
O crime ue resi tencia, cujo proces. o está e tabclecic10 ne te decreto,·
ao juiz municipal compete. ell1 taes crimes, verificaI' n justificativa
do executor da diligencia. pamo fim dejulgar imjlroeedente o SI1I11Illario. conform\~ a àoutrin.\ do aviso de 8 de lO"io de 1862, expedido em virturle da imperialres(\luçãO de 15 de março do lUc;;mo auuo.
declarando que o aviso 'de 16 ti.: fevel'l::iro de ]854, não, e estende
á hypothcse dos llrts, 11 do codigo crimin:l1 e 1 '2 do codigo do
processo,
(8) Declara o avi, o n. 213, de 30 dejun110 de 1 ~71, que, á vista do
aviso de 13 de novembro de 1851 (n. 6), nenhulna duyifla póue haver
a respeito el,l competencin p,uu () proces. Q e julgllm~nto das tentativas e complicidades nos crimes de que trata esta lei.
(9) A relação dacôrte, CID ncordão n. 6,90], dt! 23 de março de
1871, annulJou um proce. so, pela razão de seI' da, competencia do
juiz de direito julgar a tentativa de homicídio na. fron!eÍras do
ilnperio.
Conv~m examinar os urtigo- elo codigo criminal fi que se refere
este paragrapho e as respecti vas notas, .
Vide os arts. citados no 4."
(10) Preceitúa o decreto n. 4,858, de 30 de dezembro de ] 11, ao
nrt.. l°:
Para a execução da lei n. 562, de 2 de j ulbo de 1850, e dec~, ns. 707,
de 9 de outubl'U (lo mesmo anno, e 4, 24, de 2~ de novembl'o proximo
findo. e art. UI, § 3", na comarcas do art. }o da lei n. 2,033, dJ 20 ele
setembl'o do corrente anno, os pre, identes das I'elaçues designarão
por despacho o juiz de uireito que deva julgar em cada um elos processos por crime de baucarota,
Nuo serão contemplado na distribuição O juizes de direito es•
peciaes do commercio.
. Art. 2,0 Da pronuncia ou não pronnucia, no caso dc quebra, huvorá sempre recurso 'Para a. J'elnção, (luer , ejll a sçntcnça proferida
pelosjuiz s de direito espeelaos do CO'Ull1erCIO, quer pelos suu. substitutos, na fÓI'ma da legl,laçiio vigente, licundo a' im derogado o ad.
61 do dee. n, 1,597, de 1 de maio de ltlj5,
(Notas 22 d, 22 6,)

conselho, ministro e secretal'io de estado dos negocios da
justiça. o tenha a5~im cnt.cnriiJo e faça executar.
Paiacio do B.io de Jalleiro, em 2 de julho de 1850, 29"
da Independencia e do Imperio.
Com a 1'l1bl'ica de •. :M, o Imp radar.
EUSEBIO DE QUEIllOZ COUTINHO l\h'I'TO

o

C.L\[.'\UA..

LEI N. 1.090.
,
, DE 1 DE srurrEMBRO DE t860
Hei por bem sanccionar e mandar que s~ exec'llte a
resoluçãO seguinte da ass .mbléa gerallegislativu.
AI·t. 1. ° Os cri me' de fu rto de gado vaCCUlll e avaltar
nos campos e pastos das'fazeudas de cl'iaçãO on culturu.
são casos de denuncia e 110 eu processo e julgamento se
obsel'val'ú o me:ml0, que úcürca Je outros cl'im'es 'e acha
estabelecido em a lei 11. 569, de 2 d(~.i ulho Je 1850 e regulamento ll. 707, de 9 de outubro 4e f85,). (11 a 11 c)
~l1) O a ,t.:13 tio dec. n. 4,' 21, de 22 de novelUbl'o J 1871, diz aQ ~
3°: co.np::tú no.' jujz~. de dil'~ito da com:1l'cn '. peciaes a 1 J'onulleia
e o julg-all1e ,to d s crl1U~ de que tratãO:l lei n. 5ü2, de 2 de julho
Je i85'), e o u·t. l° do uec n. I,OJO, '1e 1 Up etembl'o de 1 'GO·.
A'lil s~lb-;tituto do. juizes de direito UUl'l cO!U;trca '". pceiues
com p te, fll't. 15, S 3° :
•
Cooperar no preparo dos procc" O· do crim~s
ar!. 12. ~ 'i 0 , do
codigo tio processo, c mai" processos policiaes dos da lei n. 562, de
2 de julho de 1850, e do decreto n. 1,0\10, u~ 1 ti . ctembro de 1860.
arL 1.°
.
(Nota 817 a, do codigo criminn-I.)
(11 a) 2" edição.- Todns flS vezes que o furto de nnimaes. se não
dt:r lia hypothese do Ilrt. l° da lei de ltjGO, a cl'ilJte é p:lt'ticular. como
e. t:lI1do o ulIimal em cocheira, estribarias'e cCl'cad i5, c que nqudle
que, po:;teriol'mentc ao crime de furto e DO qu.J núo illtel'\·eio. cooperar pal'a q'le o objecto furtado "ejl~ vendido, é pUlIido COJllOtl.II!or
e não como eornplicc:-re,', n. 2;;WO, de 17 de etembro ue
E:;ta deci~ão foi seVC1':llUente cl'iticada pelo áutor da Guzcla J1Ll'idica, 13 vol., png. 5 8 5 . .
•
(Nota '709 f, uo lUesmo c.:jdigo criminaL)
(11 1J) 2" etlição.- O crimc de furto de g';ldo vacculll em campos
de criagão c cultura é puniqJ CLlIU as pôl1aS do ad. 2~7 do cod. cl'ill].
CalJe em tal c1'Ímc ii denullcia, ~eg'Llndo o preceito Lia llrt. l° da lei
n. 1,OVO, de 1 de s:}tembro tia 1 \i0, c O SUL! processo é rc&ido especialmente pela lei n. MO, de 2 deju!hode 1850, e dec. n. '/07, cu \:) de outu-

uo

uno.

bro do mesmo anno.
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Art. 2.° Tambem terá lugar o procedimento oflieial da
justiça nos Cl'imes seguintes.
§ l.0 Destruição e damnificação de aqueductos e mais
obl'as publicas, assim como particulares, franqueados ao
uso publico. (11 d)
.
§ 2.° Furto e dam no de cousas pel·tencen to;; á fazenda publica. (11 e a 11 g')
.§ 3.° Injurias e calu~nias . não i~pressas•.a~eaças.
fel'lmentos, offensas ou vlOlenclas quahficadas cl'lmlllosas,
por lei, contra empregados publicas, sóme~:lte em actos
de exercicio de suas funcções, quer o dellllquente seja
preso em flagrante, quel' não.I(12)

o juiz póde, desde logo e na sentença que conJemnar. commutal' a pena dejpri ão com trabalho na de pdsão simplesle designar a
cadêa em que tem de ser cumprid,t-rev. n. 2,282, de 2.5 de abril de
1877.
(11 c) 2- edição.- o crime de furto de cavallos, basta para a
condemnacão a confis::;ão do réo de que costu ma com prar cavallos á
noite e a individuas desconhecidos, embora ne3"ue o crime por que
é accusado.
E nem é necessaria a prova testemunhal em tal caso, pela difficuldade de obtcl-a, por cansa d:t vida vagabunda e sem domicilio dos
indiciados em tal caso-re\'. n. 2,283, tle 1 de ago to de 1877.
O autor da Ga::ela hwidica, no tom. 16, á pago 530, critica um tal
syste~a de con~!rnnar.
. .
Vide art. 20 I e notas do c')d. cl'll11mal.
(11 d) Vide o art. 178 do cad. crim., e algumas uas notrs dos
al't!". 26G, 267.
(11 e) Vide art . 2.57, 266, 267 do cad. crim., e notas.
(11 f) 2- edição.- Os juizes de direito não têm competencia para
conhecer e julgar dos processos sobre furto de gado, feito com violencia ás pesso;ls ou ás cousas-rev. do sup. tJoibunal n. 2,443, ue 6 de
setem bro ele 18 2.
(11 g) 2· edição.- Revogado pelo art. 5° do dee., á nota 4 c.
Vide todo o ctecreto.
(12) A. relacão da côrte, em acordão n. 6.442, de 80 de julho de
1869, annulloll 'um julgamento, em razão de ter "ido processado e
julgadO o réo cm juiz~ incompetr.!1te, qual o de direito, para conheceI' dos crime. de que lrntão os .. l°, 2· e 3" do art. 2° do decreto
D. 1,000, uc'l de etembl'o de 1 60. Por virtude desse artigo, só têm
taes crimes pro<:euilllcnto omeial da jUSti<';ll, IDas não juiz especial
pa.ra j ulgamen to.
Arts. 231, 237, § 2°,230 e llOtas 693 a, '115 a a 715 c do cad. crim.
C. CRUf.
6'7
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Al·t. 3,0 Ficão revogadas as leis de 6 de junh.o e 26
ue outubl'o de 18:31, e mais disposiçõe!:l em contrario.

DECRETO N. 707, DE 9 DE OUTUBRO DE 1850 (13 a 13 b)
Regula o modo pOl' que devem ser processados pelos juizes lImnicipaes, e jlllgajos pelos de direito os crimes deq1le tmlaa lei 11.362, de 2 dejlllho
desle al1n'J

Hei 'pOl' bem. usando da attl'ibuição que me Confcl'e o
al'L 102, § 12. ela constituição, e paru ex~cução da lei n,
562, de 2 de julho do conente anno. decretai' o seguinte
regulamento.
Art. 1.0 Nos cl'imes de ron bo e homicidio commettidos nos municipios das fl'onteil'as do impel'io. moeda falsa,
rcsistcllnia compl'ehendida lia primeil'a pal'te do al'L 116
<.lo coJigo cl'iminal, til'ada de pl'esos. de qne t1'atão o.
a1't:;. 121, 122, 12:3 e 127 do mesmo coJigo. o,,; juizes
lllunicipaes são os competentes para a formação da culpa,
gual'dando a fórma do Fl'ocesso actualmente seguida, Os
, 8upplentes dosjUlzes Illunicipacs os substituirão no exe'I"
cicio dessa jUl'isdicÇàO. obsel'vundo-se o disposto nos al'ts.
8° c 9" do decreto n, 276, de 24 de mUI'ço de 1843, (13 c)
(1:1) Só são sujeitos ao julgamento á revc'lia o réos de crimes
llfill.nçl\veis, e8tejno ()u nilO aliunç:ldos. IUesmo no caso da L.:i tle 2 tle
j.ulho de lS'O.
(:\.\"iso 11. 38~. d<l \) de, etcI1l1J1'lJ de 18()].)
Vide as notas nuteriores de I n 12.
(13 a) Nota 4 b.
(13 b) 2' ediç[IO.- Para ter lugal' o julgamento do réo ause)lte
proccssado por crime atinnçavel. de q ue trata e te ilecreto, é necessllI'ia que essa uusencia fique rcconhecida pOl' mltio de citacão edital
-ac, da relação do Recife tio 2 dlJ j nlho de 1880.
•
(Notu 411.)
(1:3 c) 2' ediçno.-lI:as comarcas cspeciaes coopernrão nos proce.sos. até:i pronuncia exclu!';iva, os jUizes snb5ititutos (lei dc 20 de setemUI'O de 1871, arts. 't" e 8", § l° - e dec. de 22 de novlJl11bro de 1871,
art. 15. § 3.")
Nus cOlllurcu:> esp"c:acs. terlllinadas as dilig-encias cios lIrts. l" o 2°
do decreto dé \) dl) outnurü dl) 1850, o juiz ile direito proferini o Cll
despacho de pronuncia ou não, quando tiver organisado pai' si o
processo ou, se o não tiver orgunisado, quand.o o receber organisado
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Art. 3.° O juiz de dil'ei~o, logo que lhe fÓI' presente o
processo, se nelle achai' preterição dr. formalidndos .legae8
qne illduzi'io nl111idades, ou faltas qne pl'ejllc!iqnem o esclarecimcnto da vcrdade, orLlenal';i todas ::IS diligencias
nccess<J.rias para suppl·il-as. Estas diligencias poderão ser
feitas perante o referido jlliz, ou juiz municipal, conforme
aquellejulgal' mais conveniente. (15 e)
Art. 4.° O juiz de dil'eito, se não julgar necessarias
as diligencias, ou concluídas ellas, devcl'á em ,prazo breve
(15 b) 2' edição.- E' licitf) aos réol'. quando interpuzercUl os
recur>=os, juntar às suas rllZões quacl'quer drcumellto , embora
n>=tra.nll">= nul' >luto>' dn formn ,1\0 da culpa. porque isto está no espirito
d;l leI, :'II't. 25., ;3", e.50 da lei de:3 de dezembro de 1841, e o que se
'lller é o mnis nmplo conhecimento da verdade e circulllstnncllls do
fncto, ou a ex-oflicia ou fi req uerÍtnento da pa rte, e foi em virtude destes pdncil.Jio. , que os li v.is~ ue 13 de maio de 1845 e 17 de dezembro
de 1S50 perlllittirão a exbibição de documentos, este no interroglltorio e a.'lllc\le por occasião do recurso, ó. endo prohibida l\ inrllliri·
çi\O de testemunhal' da defe 'a, porque altera e demom os termos do
proce. so-av. de 1:> Utl novembro de 18.')3.
(15 C) 2' edit,;no.- O tempo fixado para a apresentl'ção do reeur!'o.
tanto na ~uperiur. COIDO na inferior in tancin,é fatnl, por forçn dl\Jei;
Illns esta, pre,crevendo o flue é da obrigaçiio das parte!', não teve por
tilll impor-lhc, UIO procedimento impo sivcl, como seria O de fazerem
"'guir c apre~elltar um recur!'o) quando houve e impedimento do
juizo. Pro\'IHlo e!', e impedimento, nilo, e deve levar em conta senão
o tl!mpq qlle eJIe ti\'er durado, cortando-o e a. sim o abu>=os que no
róI''' I'odt:l'li() intrur!uzir'l'ecom o fim de outer-se O l'>=paço c :lugnH'nto de tt!lJlpO luan:ado pr.ht lei.para O seguimento e lIpresentllçilo do
rucllrs !i-a\'. dr. li dejulho de 1852.
•
(15 d) 2' ediçiio,- O Jlrazo de\'e ser contado por dias ordinarios
(de d,:e ad diem) entendendo· se um dia ci"iJ de 24 horas contAdas de
lOeÍ;\-Doitc n meia-noite, embora j<Í.estivt.s;:o começado o primeiro dia
d.. prno; competindo, porém, ao poder j.uliciarin conhel'er da leg~
lieladedoacto.pnr:lo seu uíi'uito,:;jllridico.-av. n.570,elc30clenovemurode 169.
(15 e) 2- edição.-"Osjnizes lle dil'eito. na oce:lsiiio em flue prnscrevem os ii rts, 25, . :3", ela lei de ~ de dezem bro de 1 '4.1, e 200, " 2", e 205
do regul:lI11ento res;Jccth-o n. 120 de 18-12, têm li I'aculdadc de determinar as diligellcia II ue j u\gal'em COD vpu iontes pa l'a, a emenda das fllltns
comllluttidns, se ellas induzireu1 n dlidade, 011 para que se. dê ao fact:>
e"suas: circumstntlcins todo o tlc>=ell\'oh-imento-avJso de 23 de julho de 1852.
Declal fi. o a\'iso de 22 ele maio ele lSG2, que. segundo o avi"o de
20 dJ ng'lJsto de 18:51. não COl1lpc:t,~ n um juiz de direito lInnullar
UIO pl'oce>=80, senáo por meio de reCUIS!) e illstaural' novo, pela razão
de haver sitlú organisado por juiz incompetente,
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Art. 2.° Do despacbo de pronuncia ou não pronuncia
o juiz municipal interpol'á recurso ex- oflicio para. o juiz de
direito. Este recurso não tel'á effeito suspensivo, salvo
quando tenbão sido presos os réos por ser o crime inafiançavel, pois então só depois de decidido favoravelmente o
reCU1'SO serão relaxaclos da priSãO. (14 e 15)
Se o l'éo estivei' preso ou afiançado, ser-lhc-ba intimada a pronuncia, e dentro df; cinco dias impl'orog-aveis poderájuntal' a..s razões e documentos,qucjulg-ar necessal'ios,
e nesse caso a parte contl'aria nos cinco dias seg-uintes
podel'ájuntal' tambem suas razões e documentos. Se'o réo
não fôr pronunciado ou estiver ausente, o processo. eguirá. para a instancia superior sem intimação. Para juntar
as razões e documentos sel'êl dada vista dentro do cartorio
do escrivão. (15 a a 15 d)
pelo substituto, (Arts. 4° e 8°, § l°, da lei citada d'e 18'11-e 13, § 3°,15,
§ 3°, do decreto de 1871 citadq.)

Proferido o despacho de pronuncia ou não pronuncia, dar- e-ha
o recurso voluntano, interpo to pelas partes para a relnctío do districto,lei citada, art. 17, § l°, e decreto de 1871, tamoem citado,
art. 55, § 1. °
(Nota 22 c.)
(14) Ao juiz municipal, conuecendo que o llbdele'~ado instaurara
oprocessoporcrimedaleide2de julho de 1850, cumpre annullar
tudo q llanto foi feito pelo mesmo su bdelegado, por não ter jmi. dicçãO,
e instaurar novo procnsso, visto er alIe o competente, e deve rccorreI' para O juiz de direito, quer pronuncie, quer não; e não Ofazendo
é evidente que deixou de observar o lisposto neste artigo e incorreu
na sancção do art. 154 do codigo criminal e não na do art. 129, § 1°, e
nem na do art. 146.
(Acordão da relação da côrte de 9 de agosto de 1853.)
• (15) A circular 11. 7\), de }6 de ffif\l'ÇO de 1834,. declara qne dos
despachos de pronuncia 011 não dosjuizes municipaes, proftlnuos em
casos de fallcncia de commerciaIltes não matriculado, devem interpôr os recursos ex-aflicia para os juize de direito, na 'Fónna dfJste artigo-e pelo avo n. 208, de 9 de novembro cio U1C mo nnno-185t, decidiu-se que os recl1l'~os dfls pronullcia ou nào dus juizes de direito
do civel, nos casos de quebra. Rejão interpostos para a relflção do
districto.
•
Vidfl nota-lO-anterior, e aUi o nrt. 2° elo deéreto nella transcripto,
(15 a) 2' edição.- Não se dá vista dos autos fóm do cartorio para
arraZORrem-se os recur. os eriminaes-a(:. da reJacão do li.io n. 7Hl:l, de
18 de fevereiro de H:l'i9.
•
Em vista dos arts:342 do reg. n. 120, de 1842, e 2 deste decreto.
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e que nunca exceda de cl'uinze dias, dar ou negaI' provImeuto ao recUl'So.
AI"t. 5." :::3e ojuizde dil'eito pl'ollnncial' on ~ustt!lltal'
a pl'onuncia, mandará 10';'0 elnl' vista ao pl'omotor publico,
para este fUl'luar o libello, (lUC sel'ê:l offcrccido na primeira
audiol1cia, e no caso de ~aver parte accusndol'a POciCl'á
SC1' admitticla a addil' uu dne1aral' o libello, comtanto que
o faça na audiencia segninte. (16 e 16 a)
Ad, 6.° e ao tempo da elceisão do I'CClll'. o o jU'iz d.e
dircito llão se achaI' no termo, em q uc df~ve ter lugar o
julgamento, ordcnará a remessa elo pro esso, depois de
cumrrülo o di. PORtU no al'tigo ante l'dente, ao jllizo de
ondc \ eio, pam 111'110 se PI'ccllclll'l'Cm as diligencias elos
al'ts. 8" e 9."
•
Art. 7.· Se o [ll'ocesso rcmcttido tl'OUX0r o ·libcllo sómente, o juiz mUllicipal a" ignará na pl'imeil'a audiencia
um termo para que na scguinte a parte accusadora o possa adcrü', ou elecIa.!'al', qul'rendo,
Art. 8.° úffcl'f\cido o libcllo, dcvL'rá o escl'ivãO pI'cparar uma cópia dclle com ac1clitamento, se o tiver, dos documentos, e o 1'01 elas tcstemullhas, quc entl'egal'á ao l'éo
quandu preso, pelo menos trcz dias antes do seu julgamento, e ao afiéllic:ado, se clle ou seu procuradol' apparccreem parêt'l'cccbcl-o, exigindo l'ceibo da entrega, que
juntal'á aos autos. (lG b)
(lO) A 11 ta-ll-n!l e1'lor t:)111 aflui toda a npplit·açiio.
(lO n) 2· edição.- O !ílJellu dllV~ ;::er e. cl"ipto ~ flrticuladlJ-ord. liv.

3°, tit. ~u, pr., ~~ ~7 e :1.J.-liv 5°. tit. 12,1, pr" e além do nome do réo,
naturl'zn do crime, Olugur onuu,:c perpetrou. e hora, dia, mcz e anno
em que se commetteu O crime, deve cunter as circufllstancins connexas do facto e in epnraveis delltl, que tendão a ~ltei c clarecimentos
-ord. Ii v. 5°, tit. 1:2-1.
Os nomes llas testemunhas dC\"()ffi ser abaixo ,;rrolalÍos.
endo o réo implicfldo cm diver;o crimes no mesmo !HOce.. o, o
libeJ!o é Ó UI11, comprehendendo tod s esse crime ·.......avi o de 23 de
marco dc 1853.
8,mdo o Jibello inepto. hn nnJlid,tl!e ne, cle fi. apre. eutação do
mesmo-A. ela reI. da côrte n. 6,2,11. de 23 de outubro tle 180 .
(16 bJ 2· edição.- Os trcz dias. ii:> e . enciaes, e já crno decretados pelo art. 341 cio reg. n, 120, de 31 de janeiro de 18,12.
Só o réo póde desistir dos trez dias que, para preparar a sua defe-
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Art. 9.° Se o ré/) quizer offerecer a sua contrariedade escripta lhe sefei aceita, mas sómentê se dará vista do pl'Ocesso origi11al á elle ou cl seu prOCUl'adOl' dentL'O do C,li' torio do escl'ivuo, dando-s0-lhe, pOI'ém, os truslado. que quizel', inclependente de despacho. Na conclus<lo du libello,
asrsim como do seu additamento, e da. contl'a'riec1ade, ~e
indicarào as test~munhas, que as pai'tes tiverem de apre_
sentaI'. (17 e 17 a)
Art. 10. Findo o prazo do art. 8', na pl'imeira audiencia, presentes o promotor, a parto accusadora, o réo, seus
pl'ocmadores e advogados, o juiz, fazendo lei' pelo escl'ivão o libello, contl'ariejade e mais peças apl'e. entadas,
procederá ao intel'l'ogatorio do 1'60 e á inquiriçãO das te ternunhas, ás quaes poder~o tarnbern o pl'ornotol' e as pal'tes-fazer as perguntas quejulgarern convenientes. (18a20)
sa, lhe concede a lei e não o seu curador e defensor-nc. da relacÍlo
da côrte de 19 de julho de 1851.
.
Do processo eleve con~tftJ' ter-se d;tdo ao réo O prAzo da lei-rtc~.
da relação (1ft côrt.e de 30 dejuuho de 1850 e 1 de nO\'el11bro de 1851.
O réo deve datal' O recibo rlue pa sal' a I'e'peito do [ibcllo-ac. ria
reI. da eôrte n, 3432. de 24 de Agosto de 1860,
E' nullidade não !'e conceder ao réo o prazo de trez dia -acs. da
rcl. da côrte n. 3,9:3-1, de 8 de 11111rçO de 18G2. e n. 3,917, de 17 de junho'
de 1862-ns. 4.25'1 e 4,271, de 10 de março de] 63.
O réo deve recEluer ell1 tempo a cópia do libello e o rol da te. tI)'
munhns-nc!'. da relnção do H.io u. 'I,I5:l, de 10 de olltublO de 1 '02
-ns. 4,189 e 4.201, dl:l 12 de dezembro de 1862 e rev, D, 1,762, de 16 de
maio de 1863.
Quando as ignn a rogo, dcve ser com testemunhas-rev. n. 2,115,
de 20 de abril de 1873.
•
(17) Vide notas ao artigo seguinte.
(17 a) 2' edição.- A contrariedade deve ser articulada, orcl.liv.
3", tit. 12'1, ~ Io-art. 259 do cod. do proc.-e 3° do decreto de 22 de
agosto de 1833.
(18) Declal'a oav. n.-110,rle 16 de novembro de 185"1.<]ue di rondo o
final do art, D" dl~ste decreto. que D<l conclusão do libello. assim como
do seu addltamento. e da contrariednde.. e indiquem as testemnnhllS
~ue as partes tiverem ue apresentar, e estabelecendo estc artig-o, que,
findo o p,razo do aH. 8', !1;t primeira audiencia, presentes o prpmotor
a parte accu. adora, o réo. seus procuradores e arlvogndos. o juiz. fazendo ler pelo escrivão o libellu, contrariedade e rnai peca. apresentadas, prOCedlH'á ao interrogatorio do réo e à inq uiriçüo Jas testemu-'
nhas, tis quaes poderão tatnbem O procurador e ai:' partes fazcr as
perguntas que julgarem convenientes, é claro que as testemunhas a
mq uirir não são as do summario, e sim aquel!as que as partes indi-
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•

o interl'ogatol'io

e depoimcnto~ serão escriptos pelo p.scl'ivão, assig-nados pelo respondente e l'Ubl'icados pelo juiz.
(20 a a 20 c)
.
cão como necl:ssarias para sustentarem a accusação ou a·defesa, 6 que
ás mesmas partes incumbe o dever de apresentar em juizo. empregando as diligencias precisas para conseguir o seu comparecimento espontaneo. ou recol'I'en'je aos meios coercitivús que as leis consagrão
como apropt·iados para fnzel o effecti voo
.
.
Isto. porém. não in1Jiba ojuiz d0 ouvir novamente algumas das
te"temun!las d,) summilrlO,. e o julgar preciso, para. mai completo
e. clarecim.mto da verdade, direiLO este cujo exercicin não. e ostende
ús partes, que certo não podem ter f;lculda.ues mais ampl:ls uo que
ll.que1111s que ao juizes se concedem no empenho da escrnpulosa investigação dos factos sujeitos á sua decisão.
(19) A formula substancial da leitura pl'escripta na p6meira parte deste artigo não ó é necessaria para bem real i ar-se a publicidade determinau'l para fi. causas cI'imes pela constituição e le.s do imperio; m'ls essencial á plena dcf. sa do.· aCI:lI ado~: eudu e tIl disposi<;ão expressamente e de novo estabelecida ijes as cau.:lo de attribuições do. juizes especiaes crelldos pelo decreto de 2 dejulho ue 1850.
A inquirição das testemunha é formula sub tancial do proccsE:O
e as im a infracção dó te arLig,) induz nullidàue manife ta.
(Revista do supremo tribunal n. 1. 09, Ud 3 de setembro de 1859,
6 n. 1,8G9, de l! de fevereiro de 18Gti.)
•
(20) A revista do supremo· tribunal n. 2.140. de li) d·J outubro de
I,13. estabelece que: nos proce. soo ia taurados conforme o dec. n.
701. de 9 deoutubro UI) 1 -t), li nullo o julgamento, quando-I". na
re pecliva aurliencia, não fio liuas, além do libello e contrariedades,
as mai peça dos autos-2", e quando não. fio inquiriLlas as testemunhas. de cujos depoimento.- não póde de"istir o promotcr.
A decisão uo supremo tribunal, ne ta e na anteriOl' nota, afusta!:c da jl1risprudencia adoptadit e da doutrina do aviso 11'1 notll-I8
-que parece mais consentaneo com o. principios dc Llireito-e tv.nto
mais qllando niiO ha motivo para pre_cindir-se da inquiricão das
testemunhas perante O jur:y, jãmais se o possa em crimns jiiI~ndos
por este decreto.
E nem ob ta o di po to neste art. 10, analogo ao 254 e 262 do
codigo do processo criminal.
(Nota 22 a.)
(20 a) 2' ediçiio.- Como deve ser feito o interrogntorio, dil·o o
art. 98 do cod. do pmc. crim.
'Ü interrogatorio de:H'e versar sobre o facto e uas circun:stancias
immediata e nno conter Jigres'ões :
. N"ihil iltleres.l1ieg~l qui. , an (aceal Íl~lerro~alus. an ob:cure re pOl~deal.
ul.tnce,:lum dell!lllatyllcrrogatoreJII. (Lei ~l, ~ 7.... ff. De mle1Tog. i1tJure.)

O 1U.terrogilt~r~o,.dlz 1)ag~e seall. e prescl'lpt? não sómente para
dar ao reo a po slbl!luaJe ue fornecer os eus meiOS de defesa, é para
o bem da justiça.
As questões apresentadas pelo juiz uevem ser Ienes, sem reticencias, nem desvios, de modo a ser comprehendidns pelo aecusado, sem

•

( 544
•
Art. 11. Além 'das testemunhas offerecidas no libello
c contrariedade, às partes terão' o direito de apresenblr.
até se 0nCel'l'arem os debates, mais trez testemunhado
Al't. 12 Find&.s as inquit'içães e depois de terminal' a
discussão oral, se as pa.L'te",.a tiverem querido, immediatamente se farão os autos conclusos ao juiz, o qual pL'Oferirá
a sentenca definitiva, condemnaudo ou absolvendo o l'éo.
Esta sentença sel'á publicada em unia das duas pl'imeiras
ser induzido em elrO, e o juiz deve empregar a linguagem trivial do
réo, e transel'oyer tanto quanto po. rvel a expre sões. mesmo in·
correetn~, de que se serve o mesmo réo,de modo a evitar toda. a.discus·
são sobre o sentido das suns respo tas e é isto o que se acha consagrado nas nossas leis.
O interrogatorio, sem coacciio, deve ser con iderado como um
meio de descobrir a vp,rdaue: c011(essus pro judicato est. (Lei, 1° digo de
confessus. )
Deve-se interroO'ar o accusado com doçura e indulgencia, sem o
amor proprio vir e:tbaraçar com questões capciosas a um infeliz
que de orcinario tem mais neceõ:sidade de ser animado do que envolvido cm questões que o confundão.
(20 b) 2" edição.- Rendo o réo menor, dá-se-lhe curador, sob
pena rle nullidal\e-ol'd.liv. 3", tit. 4], §§ 8° e 90 -e Nova reforma dt:
Portugal, art. 976, pal'agrapllo unico.
Dá-se jUI'amento ao curad'or que deve velar pejas formalidades
prescriptas pela lei nesse acto. Póde reela mar contra o que se praticar irregularmente, mas sem rec:ponder pelo réo ou llggerir-Ihe perguntas.
O art. 53 do dec. n. 4,82<1, de 22 de novembl'o de 18'71, diz: no interrogatori l ) o accusado tem o direito de juntar quaeôquer documen·
to's e justificações processados em outro juizo, para serem apreciados
como fôr de direito.
~e allegar com fundamento neces. idade de prazo para i~to, serIhe-11a concedido até trez dias improrogaveis.
'(20 C) 2' ediçiio.- A. resposta devem ser e criptas fielmente,
sendo lidas depois ao réo, para as ratifica.r, oru. liv.lo, tit. 79, §30, e
liv. 5°, tit. 117, § II.
O advogado não intervem no intel'l'ogatorio, cumprindo que o
réo responda ás perguntas q \le lhe são feitas, sem q ne venha uma
a.rtificlosa e antecipada defe<a perturba.r as diligencias empr~gadas
pelo juiz no intuito de descobrir a. vel'Jade. •
_
A eHe, quando não souber escrever, devem assignal-o dnas te. tel1lunhas-art, 99 do cod. do proc.-acs. da rol. d~ Ouro·Preto. de 16
ele tllltubl'O de 1 lJ:-da de Porto-AlegrlJ, de 29 de maio de 1875-da
da Fortaleza de 3 de novembro de 18'm,
A relacão de S. Pau lo. cm acordão de 2 de maio de 18'16, diz: se1'
apenas umá ilTegularidade a falta da assignatura por duas testemunhas ao interrogatorio.
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audiencias, ou, no mesmo prnzo, em mão do escrivão, que
a intimahí ás partes. (21 022)
AI't. 13. No caso do art. 6', o juiz de dü'eito, depois
que chegaI' ao termo, ou mesmo antes, marcará o dia para
a audiencia do que t1'atà o art. 10, ordenando neste caso ao
juiz municipal a notificação das testemunhas, intimação
ás partes, e todas e q ua"lsq uel' diligencias nocessa I'ÜIS pam
que o juLgamento se eifectue no dia designado. (22 a a 22 c)
(21) Quando a pena do escravo fór commutaJa em açoutes, não
haverá mais pagamento de multa, porque o senhor do escravo só é
obrigado a pagar o damno causado, e a multa não é damno.
(Aviso 11. 109, de 13 de abril de 1855.)
(22) A.os réos cond!lmnado li morte ou a galés perpetuas, na conformidade da lei de 2 de julho de 1850, deve applicar-se o art. 449, § 2',
do regulamento de 31 de janeil'o de 1812.
.
(Aviso n. 410, de 16 de novembro de 18.51.)
(22 a) 2' ediçiio.- O art, 221 do cad. do prot'. crim. diz: a falta
de comparecimento do réo, sem escusa legitima, o sujeitará á pena
de revelia; isto é. a decisão pelas provas dos autos, sem mais ser ouvido.
O aviso de 2 Je janeiro dicl 18:11 e portaria de 22 de setembro de
1835 são no mesmo sentido cio ar'bigo acima.
(22 b) 2' ed içiio.- São sujeitos a julgamento li revelia os réos de
crimes afiancaveis que lião compa.recerem em juizo. tenhão ou não
prestado fiança-aviso de 5 de dezembro de 1850.
(22 c) 2' edição.- O réo que não é encontrado para seI' preso,
presume-se ausente em lugar não sabido, e é citado pOl' editaes, se o
crime é aliançaveI. ejulgadoá revelia sem. e lhe nomear curadol'ac. da reI. do Rio de 21 de março de 1876 e rev. n,2.256, de 22 de ju. lho. de lS7ü,
Na pratica tem-se apenas exigido a formnli.dade da citação edital,
reconhecida a au. encia e comminada a pena do julgoamento li revelia
e é o que se colhe das revistas do sup. tribo de 29 de setembro de
1860, 2 de maio de 181:0 e 28 de ma.io ue 18G3.
Quando o réo se acha ausente, e o ell crime é afiançavel, deverá.
ser notificado por editos e já era assim pela oJ:d, liv. 5", tit. 117, § 9', e
tit. 126, pr.
Pelos a vs. n. til. de 30 de setembro de 1839, e 5 de dezem bro de
IS-O. os réos de crimes afiança.veis . podem ser.accusados, ainda que
e. tejão lltlSelltes. del'endo er lI1cluldos nos eclItaes de que tratão os
llrte. 23G e 237 do cod. do processo. e não comparecendo, sel'fio julgados á revelia. conforme o art. 211 do me mo codigo.
A.o réo julga.do <Í. revelia não se dá c Ul'ado!', segundo os term:ls do
art, 221 do codigo do proces o, e aviso de 2 de janeil'O de 1834-9 de
j ltlho e 1 de agosto de ]859.
C. Glmr.
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Art. 14. Sempre que o juiz de direito se achar no termo. é obl'igu,Jo a IWI)cedel' lag'o ao julgamento, 11:10 podendo l'etirar-se para outro, antes de havei' pl'oferido a sentenca final.
Art. 15, Quando o juiz de dil'eito se achar em outl'o
termo, devel'á comparecei' naqtlelle em que ti ver de pl'oce·
der a julgamento, logo que lh'o permitta o cumpl'imento
de seus deveres nos outros termos da comarca. Quando
conCOl'\'i:lrem cil'cumstancias tues; qne se tome pl'cjlldicial
ti bO:l ~dl1linistraç:io dajustiça qualq1ll11' demora 110 julgamento,' o juiz ue dil'eito deverá partir immediatamellte,
ainua mesmo intel'l'ompendo outro serviço. 1. es. es casos o
presidente da provincia 111'0 poderá onlenal·.
Ad, 16. Nos crimes de roubo e homicidio commettidos no.') m~nicipios das fl'ontuil'us do impel'io, são competentes para a fOl'mação da culp~ os juizes mUllicipaes, e
pUl'a o julgamentu os de direito. ainda qnando, em razIo
d? ~Olllicilio, seja intentada a accusação em out\'o muniClPIQ,

Art. 17. Quando o crime de resistencia, com prehendida na primeira pal·te do art. 116 do codigo criminal, tiver lugul' contl'a execuçào ue oruells elo juiz de dircito, ou
do juiz municipal, ajUl'isdicÇão, que lhes compctiria, sedo
exel'cida pelos seus substitutos.
Al't. 18. No m'imc de bancm'ota, ou quebl'u com culpa e quebl'a fraudulenta, fOl'lnaL'ão a c'Jlpa até ao 1
de jaueÍl'o de 1851 os juizes municipaes, Desta data em
diante sei':! a mesma attl'ibuiçãO exel'cida pelos rcfel'idos
juizes tão sámcntc nas pl'oviuc:ias ollue lião !louvCI' tl'ibunal do commercio ou rêlação. (22 d)
Al't. 19. Formaua a culpa pelos ditos juize., se proseguil'êl. no processo pela rÓl'ma estabelecida nos al,tigos antecedentes. Quan·l0, porém, ti vel'em pl'Ocetl.itl.o ti fOl'mação
(2'2 d) 2' cdição.- FÕl'110 l-;ujJpl'ilOidos os tl'iuunaes e con~el'vn
torios do commerCIO, e 811 b.·titulC..los pelas j un tas e inspeclorills commel'cines pejo llee, n. ü,3-:H, L1c::lO dd novcmbl'o de 187ü, ;:clido quc ()
dec. n. ?'~')' do mesmo mez c :111110. regula. o cxcl'cicio das attl'ibuícõés IldUlinistl'Utivas cúufcl'iJas aús juizes dc direito.
•
Vide nota 782 a, do codigo eri minaI, e aLi tras ao al·t. 263 do ll1es
IDO codigo.
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da. culpa os tribunaes do comthercio ou relações, remettido o traslado QO proc-esso, na conformidade do art. 820 do
codigo .do commercio, o juiz de dü'eito procederá a juIga~
mento, pela fÓl'ma estabelecida a respeito dos crimes de
que b'ata este regulamepto.
Alt. 20, Não havel'á recurso do despacho de pronuncia ou não pronuncia, quando fôr proferido pelos tribu"naes
do commel'cio ou relações. (22 e)
Art: 21. O.esCl'i vão do jury deverá escI'ever perante
o juiz de direito em todos os processos cujo julgamento
final compete ao mesmo juiz. (23) .
(22 e) 2- edição.- Ha recurso c:'C-ofli.cio para as relações, das pronuncias decretadas pelo. juizes de direito. nas comarcas especiaes.
em os crimes mencionados na lei de 2 de julho de 1850 e na de 1 de
setembro de 18601
.
Tenho ouvido opinar já em uma e já em' outra bypothese.
Pela affirmativa opino eu, e fundado neste decreto, não alterado
pela lei de 20 de setem bm de 1871.
E-ta reforma distinguio as comarca!'; em geraes e espeeiAes,
acabando nestas com O juizes municip~es. ficando osjuizes de direito
com a juri dicci\O ela l- IOstancia, que pertencia e pertence ao!';
juizes m u nici plies nas comarcas geraes, e sendo o espirita deste decreto flue se dê o reeu rso necessario da l- para a 2- instancia, a claro
e eviden te q ue o juiz de direito da comarca especial. co.m a jurisdieção da 1- in. tancia, pron uneiando. recorra, por força·deste decreto,.u
sobresae a utilidade e garantia de um tal preceito. <I.ul1ndo se conslelera no julgamento especial de taes crimel:', sendo .tlrado aos raos
delles ojulgamento pelos seus oarel:'.
E e te artigo faz a excepção dos dois casos que menciona.
E não é demllsilldo que se exijh o eXllme da pronuncia por juizes
cll\. 2- in tancia. para se poder t.ratar então do plenario, onde a acc~l
sação se deve fundar em base mais segura. como é uma pronuncia
examinada e discutida por juizes de categoria superior.
(Nota 13 c)
(23) O art. 10 da lei de 3 de de7.embo de 1841. assim dispõe:
Uaverá., perante cl\.da um conselho dejurados, um escrivão privativo para Ojurv e execuções criminaes
O officio de escrivão do jury é privati\·o. conforme o a.rt. ]08 citado-regulamento de 9 ele outubro de ]850, artl:'. 21 a 23-regulllmento de 2 d' fevo~reiro de ]R-t2. lIJ't. IS-avj"o de 20 dr. jllnho de lSH:
além do que, em face do avi. o de ü de dezembro de 18.'>7. e da termi·
nllntc disposição do '(Ie 20 de etembro de I 130, não póde dar·se a divi ão da funccõcs desse officin.
(A viso dI: 11 de ctembro de 1865.)
Declara o aviso n. 200, de 9 dejulho de 18'72, que, lÍ. vista do art.
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Art. 22. Nos lugares em que houver mais de um JUIz
de direito, escreverá interinamente nos ditos p1'ocessos,
quando o escrivão do jury se achar impedido, qualquer dos
escrivães do judicial.
.
.
AI't. 23. O escrivão do jury do termo em que se effectuar o julgamento, terá direito ás cU3tas de todas as diligencias do processo. (23 a)
Art. 24. Os p1'ocessos pendentes.por algum dos crimes
mencionados nos arts. l° e 18, em ([ue ainda nãe houver
culpa formada, serão remettidos aos juizes municipaes.
para que os concluão na fórma deste regulamento.
§ 1.0 Aquelles processos em que estivr.r a culpa foL'mada, mas que não hquve.rem sido submcttdos ao jury,
serão rem :lttidos ao juiz de diL'eito, afim de ol'dClJaL' as diligencias necessarias, para qn.e tenha lugar o julgamento.
(24)
§ 2: Aquelles em que houver sentença do jury pendente de appellação, seguirãO seus termos; mas se a relação manda1' proceder a novo julc;amento, este terá lugar
segundo a fôrma prescripta nos artigos élntecedentes.
(25 e 26)
8°, citado, não póde o escrivão do jury e das execuções criminaes
escrever em processos diversos dos que lhe são privativos, como já
o explicáriio os avisos n. 38. de 20 de julho de 1 44, de ade setembro
de 1850, salvo a disposiçãO do art. 21 do dec. n. '707, de \) de outubro de 1850, e art. 6° do decreto de 2 de ou tubro de 1851.
Ha outras notas a respeito desses escrivães no art. 108 citado,
e hoje publicado. V i d e - o . .
.
(23 a) 2" edição.-:- As custas a estes escri vães são marcadas no
art. 159 do novo regulamento de 2 de setembro de 1874.
(24) Declara o aviso de 16 de agosto de 1853 que este parl1grapho,
quando trata do destino que devem ter os _processo. pendentes por
crimes especificados na lei de 2 de julho de 1850 e anteriores a ella,
deixa sem dUVIda que taes proGesso~, estando com a culpa formada,
devem ser logo remettidos ao juiz de direito, para que proceda nos
termos ulteriol'es, quer o jury esteja reunido, quer não.
E que os processos de rRo au ..entes. que tenhão sido presos depois d'l publicação do citado decreto, devem ser julgados pelo juiz
de direito, ainda que alguns dos cu·réos nos mesmo:,; pl'oces"os, por
se acharem. presentes, tivessem sido anteriormente julgados pelo
jury.
(Nos additamentos.)
(~á) Tendo de haver novo julgamento nos crimes de homicidio
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Art. 25. Q promotor publico deverá residir no termo
cm que o juiz de direito tivel' sna residencia e acompa.nhal-o nas viagens que fizer cm razão de oflicio. (26 a)
Art. 26. O regulamento n. 120, de 31 de janeiro de
1842, será observado em tudo quanto por este nào estiver
alterado. (27)
Eusebio de Queiroz Coutinho lattoBo Camara, do meu
conselho, ministi'o e secretario de estado dos negocios da
justiça, as::;im o tenha entendido e faça execlltcll'.
e roubo commettidos nas fronteiras. o juiz municipal respectivo é o
competente para a formação da culpa.
(Aviso de 2,() de novembro de 1850, nos additamentos.)
(26) O aviso da nota 24 accre centa ainda: qur. os Pl'ocuss(J:;
'entenciados no jury. em :jne os réos .prote. t:l~ell1 por julgamentu
em novo jury, d@vem ser senten<;j'ldos pelos juizes de direito.
(26 a) 2' edição.- Reside dentro da villa ou cidade principal d:l
comarc~. pela. importancia do f6ro. e que será designada pelo presi
dente da prOVInCIa, com approvação do governo-art. 85 do decreto
n. 4,824, de 2:d de novem bro de 1871.
ão goza de férias, e nem póde passar fóra da comarca em tempo feriado, nem mesmo em Iugar donde possa regre sal' a ella em
24 horas, porque o art. 4° do dec. n. 1,253. de novembro de 1853. só dá
essa faculdade aos juizes-avo de 11 ete julho de 1860.
O adjunto deve residir igualmente na séde da comarca-avo de 11
de abril de 1 '76.
(Z1) O art. 279 rio reg. n. 120, de 31 lle janeiro de 1812. diz: se li
prescripgão f6r oppo.,ta depois que o procr so tiver ido affectado ao
cúnhecimento do jurJ'. conhecerá della II juiz de direitú.
II te principio é applicavel aos proce~sos úa lei de 2 de julho de
1850 e]8 de eteJilbl'o du 1851, cujo julga.mento definitivo pertence
ao jllizo de direito. dtlpoi;; de prepa.rudo os nutos pelo juiz municipaI; pois q ue o regula mento de \l úc outubro de 1850. art. 26, manda observar identica detel'minacl\Q.
(Coo elheiro Pimenta Bllen-o, Prl)Ce o criminal, segunda edição,
li. pago 229.)
Do' crimes elo roubo e homicidio. quaouo cOnJlOlltl idlJR DOS municipios das frouteirns---do. du moeda f'lbn. ru. isl!mcia. tirarIa ele
presos. banca rotas e !Uni e. pecitlcauos ptJ1a lei de') dl1julho de 1850
-e a dI} 1 de setembl'o de 1 tiO, lJa appellaçl10 pum n l'elaçilO.
(Lei dn 3 de dezembro d,~ ]8!1. art. 'i~ .. 2.")
1 o caso tio pena de morte ou ~aj,·;;. 0- j lllzes du di reito, embora
jltlgUe1u por si .·ó, devem appelJar e.' ufTicio,
(Art. 2{j deste reguIamenCo, c ,*!9, ~ 2°, dt) r.:g. n. 120, de 31 de janeirú de 18,1,2.)
,
A intorposição da appellllção, . ua apre entação, mais termos,~ão
processados tambem em conformidade dos regulamentos citados e o
ultimo regulamento das relações..
.

~o

Palacio do Rio de Janeiro, em O de outubro de 1850,
20' da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de S. M. o Imperador.
EUSEBIO DE QUEIROZ COUTINHO M.HTOSO CAMARA.

REGUlJAMffiN'ro DE 29 DE SETEMBRO DE 1851 (1 C 2)
CAPITULO IV
DO EXEIlCIOIO DA

~lEDICINA

AL'L 25. Ningnem pódo eX('L'CC)r a m('lli('in:l ·on Ijn. 1de sous 1'amos, . I'm titlll-o pch cs<.:ula.' d() ml'lli ·inil
do BL'azil, nom pólle .'orviL' Ue peritu pcrilllte as autoridades jllclicÍ<1l'ias 011 aclministrativas, 011 l,assar cCl,tifirados
do moleslia para qual JUOL' fim que seja. Os illfrnct.oL'C. illCOL'L'el'ão na multade cem Jllill'éi~ pcla 11l'im'ira \('í'., ('
nns L'cincidcncia5 cm dllzcntos mil réi. e qninzl\ rlia. dI:
caclêa.
Ad.. 2G, Os mr.dicos, cil'lll'giucs e boticilrio', lHIGillnnes ou cstrnngeiL'lls, fOL'mudo. cm eSGoln, e. tl'nngeiL'a::;,
quc fÕI"cm on ti\'crrm f'ido pl'pfes.'ol'oS de qualqller llni\'l'I'sit/a,le 011 e>:cob de ~nedicini1, l'ecnllh('cid::s pelo:> f'('u~ gu'
V l'oOS, podel',io eX:CI'CCl' tClllpol'al'in 011 PC'L'pC't!lam('ntc ii.'
suas pL'olissõc.' sem Jcp 'ndenei:t dc' {)xall1C [>cl'nnte ,1.' l'. <.:ulns de m,·dicil1i1.. l'al'iI, porém, poJel'em gozar dest(' favoL',
devI'L'.io jnstif-icill' primcil'o pcnuúc as 111('.'I11'IS e.~colas qlle
são ou fOL'ÜO <.:om effeito prufes. oL'e.', e q ne a.' escolas e uni·
qn~t'

(1) D~clRra o aviso de 27 de novembro du 1862 que não devem
exercer medicina e pharlllacia e nem vender drQgas e medicameutos
afl pes;:oas q ue não esti verem para iSflO Rutorisadas. competindo nos
delegados de policia tornnr conhecimento dos enfiOS não previstos
na lei, arts. 4° e 5" ela lei de 14 de setembro de 1850, e este. regulamento.
(2) O aviso do minist!:rio do imperio de 12 de outubro de ]869, rleclara :-que ávista deste regulamento, tinha eessallo ajurisdie(,:iio das
enmaras, já para exigi.J:em a 11.presentaç1ío dos ti.tulos do!'; medico!", jú.
para tratarem do exercieio da ll1e,licina em sllns postura, sendo a un iea l\utoridade competente para con !.tecer ~o facto criminoso Odelegado
de policia,e as unica penas as declaradas no art, 4ô deste regulamento.
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versidades, em que o são ou fÔl'lo, estão reconhecidas pelos
sou., governo. ; apl'csen.tando pam isso attestado dos ag0ntes diplomaticos do imperio, c, na falta destcs, dos consnles brazileil'os acreditados nestes paizes.
Al't. 27. O governo, ouvida a escola de medicina da.
côrte, podel'á dai' licença aos medicos, cirUl'giões e bJticarios fOl'mados em uuivel'sidades ou escolas estl'angeiras
pal'a eXel'Cel'em suas pronssõts ilO imperio, no caso de qnc
sejão uutol'es de obl'as scientificas de reconhecido mel'ecimento e que soiãO de bem reconhecida l'eplltação littel'aria,
independente de qualquer olltm formalidade.
Art. 28. Os.medicos, cil'Urgiões, boticarios, dentistas
e parteil'as apresentarão os seus diplonl"ls, na côrte e provincia do Rio de Janeiro á junta celltl'al, e nas provincias,
ás co umis ões c aos pl'o\redol'es de saud.e pub-~ica. Em um
livl'o destinado para a matricula se inscreverá o nome <.lo
individuo a que pel'tence o diploma; a profissão a que se
refere e a corpOl'açãO que o conferio; o que feito, o presidente da junta cenh'al ou da commissao, ou o provedol' da
saude publica lançal'á l1as costas do diploma o - vistoe assignan1.. Os form.ados em uni versidades. ou escolas esh'angeil'as, cujos diplomas n:1o tenhão sido legalisados
pelas faculdades de medicina do imperi.o, ou liãl) estivel'cm
compl'ehendidos nos dois ao tecedentes artigos, não sel'ão
inscriptos nos livl'oS da matt·icula.
Art. 2U. ::)em que se tenha feito a mah'icula do modo
determinado neste regulam en to, não é lici to o exel'cicio da
medicina em qualquer de seu~ ramos, ainda qnc tenhão
sido preenchidas as obl'igações do ilrt. 25 e que gozem dos
favores dos al:ts. 26 e 27. Os infl'actores incorrerão na multa de cincoenta mil l'éis pela primeira vez, e no dobl'O, (\
em quinze dias de ca<.lêa nas l'eincidencias.
Art, 3\.>. Nenhum facultativo poderá prep~rar e nem
vender remedios ou drogas, excepto nos lugares onde não
houver botica aberta; e nem ·tão pouco poderá, cm hypothese llf\l11JLlIna, tersocieda<.le ou fazei' contl'<.1Cto com botic,uio ou dL'Oguista SObl'0 objectos relativos ás suas proGssões,-e nem impôr aos doentes a condi.ào <.le compl'al' os
remedias em corta e determinada botica, As infraccões
•
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serão punidas com a multa de duzentos mil réis pela priÜ'a vez, e na mesma quantia e quinze dias de cadOa nns
reincidencias.
Art. 40. Os facnltativos serão obl'igados a crscrevel' as .
receitas em pOI·tllguez e a lançar paI' extenso as fOl'mulas
dos remedias, ou sejão pl'oprias ou alheias, caIU os nomes
. e dózes das substancias qu.e entl'ão na composição dos
mesmos remedias, sem abreviaturas, signaes, 11em algarismos. São exceptuad.os sórnellte os casos em que as formulas se achem escriptas nas phal'macopéas j que então
bastará escreveI' o nome por que é conhecido o remedio
e a pharmacopéa em que se acha; mas isso mesmo sem
abreviaturas nem signaes.
Art. 41. As receitas elevel'ão conter o modo por que se
deve fazer l\SO elo remedio, e pl'incipalmente se interna ou
externamente; deverão declarar o nome do dono da casa,
e, não havendo inconveniente, a pessoa a quem é destinado, assim como o dia, mez e anno em que são escriptas.
Art. 42. Os boticarios não prepararão receita que não
seja assignada pOl' facultativo matl'iculaelo, e nem na COllformidaEle dos a:l'tigos antecedentes. ão podel'ão alteral>
nem substituir os medicamentos ou as substancias que fôrcm prescl'iptas para sua composiçãO. Quando as dózes lhes
pareção p,xcessivas, representarão ao facnltativo que as
receitou, e só ~lS prepararão depois da eleclal'açãO expressa
deste.
Art. 43, As infmcções dos trez p~'ecedentes artigos scrão pnllidas com a multa de deI: milréis pela primeil'a vez e
o dobro na seg'unda, poden<1o' nas l'eincideDeias elevar-se
até cem mil réis. As receitns que não estivererll. na confol'midade dos al'tigos antecedentes não serão aceitas cm juizo
nem para provar divida, nem para abonaI' qnalquel' re.
clamacão.
Ari. 46. Os individuos que,sem t,'r diplomas que facultem o exel'cicio da medicina 011 da pharmaciu, os digITo
tel', e effectivamente cxerç:1o algumas dessas profissões,
incolTel'ão pela primeira vez na multa de duzentos milréis
e nas reincidencias na mesma multa e quinze dias de cadêa,
lU
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além das penas em que possão incorrer, segundo os arts.
301 e 302 do codigo criminal. (3)

CAPITULO V
DA

POLICIA

SANITARIA

Art. 51. Os droguistas, e os que ve,nderem substancias
venenosas das constantes da tabella de que falla o art. 79
deste regulamento, a. sim Cumo os fabricantes que em suas
fabricas empl'cgal'em taes sRbstancias, deverão pa-l·ticipal'
ás autoridades sanitarias, que os matl'iculuYãO em liVl'O
pal'a isso determinado, especificando-se o lugal' em quc
vendem as ditas substancia. ou as fabricas em flue as
m,em. Os infractores incol'l'erão pela primeira vcz na multa de 200HOOO, e nas reintideIlCia. na mesma multa, podendo-se-lhes fechal' as casas ou fabricas por espaço de tl'ez
mezes.
Al·t, 54, Os boticarios e droguistas não abandonal'ão
suas boticas ou dl'ogarias, sem que deixem em seu lugal'
pes.:iOa habilitada pal'a fazel' suas veze,. e do erro commettido em sua ausencia P0l' troca de substancias Oll altel'açãO da dóze resultal' damu.o, fiCal'ão elles sujeitos á
sua satisfaçãO, além das demaI penas em que pos:são incorrer.
Art. 56. Os boticarias matriculados na coufol'midade
deste regulamento nãO pl'ecisãO de licença das camaras
muuicipaes pal'C:1 exercer a pharmacia ou abrir botica, Os
que, pOl'ém, as abl'Íl'em sem e. tarem matriculados, ou os
que as tiverem em nome. de outrem, ~llé1? da ?1ulta de cem
mil r'is, fechal'ão a bobca .. Ta~ remcldencias, além do
dobro da multa, . erão confiscados os l'emedios e vendidos
pal'a as despezas caIU a sande publica.

CAPITULO VI
DA.S VISITA,' SA ITARIAS

Al't. 59, As visitas ás botieas e estabelecimentos deI·
(3) V'idé nota anterior.
C. CIUMo
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las dependentes, serão feita~ pela autoridades sanitarias
ou por delegados seus, q uandb não as possão fazer por, i.
-Os ddegados das commis::>ões ser:io alguns do~ seus memb1'os. As commissães, seus delegados ou os provedores serão acompanhados por Hm fiscal da camara municipal,
. por esta designado, o quallavrar{c os termos necessarios, se
os secretarios não puderem exercer est?-s fnncçães, como
determina o a1·t. 7", notificará os peritos e procederá ás
diligencias que lhes fôrem determinadas.
Art. 60. Se nas vi..itas se roconhece1' que alguma,
substancias estão fal.sificadas, corrompidas ou alteradas, ou
que o,~ medic:.l.mentos ú drogas estão deteriorados ou já
destituidos de vigor para produzir seus efI'eitos, ou finalmente que as p1'eparações não c:"tão feitas segundo as formulas prcscriptas, SOl'ão os ditos objectos immecliatamcnte dústmidQs o seus donos condemnados, pola primeiL'u ve:l
na multa de 100#000, e nas rêincidencias em 200 1000,
podendo o estabelecimento ser fechado até trez mezes.
Art. 61. Quando os donos dos objectos condemnaclos
se não conformal'em com a decisão do al'tigo autecedente
poderão exigÚ' a nomeação de novos p ritos, cujo parecer
se seguirá. Quando a segunda docisãO não possa sei' dada
na mesma occasião, serão os objectos guardados em lugar
seguro com todas as cautelas para se evitarem substituicães. Os chefes de policia ou quaesquer autoridades poliéiaes se pl'estarão a solicitar os meios de segurança.
Art. 63. as occasiõe:" de visita todos os objectos e
clepositos delles serão franqueados ás autoridades, e os
que se recusarem serão consicl~rados como incu1', os 110 art.
60, e sujeitos ás penas ahi detel'luinadas.
Art. 64. Os botical'ios devem ter e apresentar os seus
e plomas, as phar~acopéas em uso, a lista dos facultativos
dia tabella das substancias venenosas, de que trata o art.
79. Os droguistas Çlue venderem as substancias venenosas
referidas na dità tabella, devem tel-a e apresent.al-a, e a
certidão das snas matriculas, Os que se negarem a isto
serão considerados como exe1'cendo profissão sem titulo, e

sujeitos ás penas do al't. 46.
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Art. 65. Dadas as hypotheses dos artigos antecedentcs lavrlll'-sc lia um termo com a ex:posiçãO dc todas as
circnmstancias, assignado pelas autoridades sanitarias que
houvercm pl'occdido a vi. ita, e pOl' du:)s testcmunhas pelo
menos e será l'emettido em original ao delegado de policia,
que julga.rá com recurso pam 9 juiz ele direito.
CAPITULO VII
DA \E!\DA. DOS

MEDICA.~mNTOS

E DE QUAESQUER SUBSTANCIAS

MEDICIN'AES

Art. 67, O. medicamentos com po. tos de qualquer denominação quc sejão cru quaesqucl' outro,' activos não poclel'üo ser vcndidos scnão por pessoa lcgaJmcnte autorisada, Os drognisla não poderão vendcr drogas ou medicameutos por peo medicinal, nem poderão vender os medicamentos com po..,to ·chamado officinaes.
Art. ÔS. AR ubstancias vencnosas constantes da P
tabella a que. e referc' o art. 79 não poderão ser vcndidas
senào a boticario. c droguistns mahiculados. As empregada em al'te e para fabricas só erão vendidas aos fabricantes, qllando cstes apre entarem certidão de matricula.
.
Art. 69, Para a venda de que se trata no artigo anteccdcnte haverá livro proprio rubricado pelo .presidente
da junta ou pelos das commissõe , por seus delegados ou
pelos prov dores Cada vendedor terá O,
ivro, onde se
laVl'aní um termo,
comp 'ador,
v'cnded .
mj~;~~~~~:~ 11e expressa
j
a
ancia vendida.
1 l'0' veneno~ aeti vos, proprios
11 ~o de animae , não. erãu yendidos senão de
om sub tancias inrrte. ~ segundo a formula quc
ccnhal fór pre, cripta. E .. ó serão vendidos a
p,
lecidas elo!': uoticario. ou dl'Oil·l1i.~ta. , d ixandopeso
111 li\'l'o pl'opi'io da luantidaclc e qualldadc
,'c d
11e elo compradol' e dia da venda.
do ve
m autol·isação espl cÍal é probibida a venAr
nja composiçãO fór desconhecida; assim
da de 1'0
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como o fazerem-se annuncios por meio de jornues, periodicos ou cartazes de taes remedios, ou de machinas e instrumentos como tendo virtudes especificadas para cel'tas
e detel'minadas molestias.
Art. 7;l. Os infractores das disposições dos art. 67 a
71 serão punidos com a multa de tl'inta a cem mil réis;
e nas reincidencias com o duplo~ podendo-se-lhes fechal'
a loja, quando a tenhão, pOl' um a trez meze...
Art. 73. Para que possão ser' vendidos o. remedi os de
composiçãO desconhecida, seus autores os apresentarão
com a receita, e com a declaração das molestlas para que
são propl'ios, á junta central, que os examinará. endo approvados, a receita será guardada no·archivo da junta, debaixo da guarda do secretario, sendo fechada e seIlada com
as armas imperiaes, lançando-se por fóra uma declaração
do objecto que encerra, e que sel'i assignada pelo presidente e secretari'o da junta, pelo autor ou seu procurador.
Art. 74. Approvado o remedi o, a jnnta central informará ao governo sobre a sua utilidad' , c indicul"i o tempo
pOl' que se deva conceder um pl'ivilegioexclusivoda venda.
A' vista da informação,.o governo resolverá o que enteuder, devendo, quando conceda o privilegio, declarar na
carta de concessão o seu tempo, e a molestia a que é applicaveI o remedio.
Art. 75, Concedido o pl'ivilegio e aprosentado ájunta
central, fará esta unir i receita uma' declaracão elelle com
todas as claus
a gual será assignada pelo presidente
e secretario.
'ivilegio, será a receita
aberta e pubI
Art. 76,
falsa, incorrerá o sp.u autor
quinze clias ele cadêa. Se igualmente o autor
medio para molestias que' não estejào mencioue
privilegio, ficará este sem efI'eito, e a receita abe
blicada.
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES

DIVERSAS

Art, 77. As)nfracções elas disposições
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merito, que expressamente não tiverem sido commettidas
ás autoridades sanitarias, e cujo conhecimento e imposiçãO
de penas n~o lhes houver sido outorgado, serão julgadas
pelos delegados de policia. com recnrso para o juiz de dil'p.ito, segundo o disposto nos arts .. 205, 206, 207, 208,
209, 210 e 211 do codigo do pi'ocesso criminal.
Art. 78. As infi'acçães a que expressamente se não
tenhão determinado penas, serão punidas com as do art.
43 deste regulamento.
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