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No prefácio de sua monumentaM Potó/ca Exterior do Imp>ério, dizia 
Calógeras, referindo-se à história diplomática do país, que era preciso 
evitar se perdesse,"o contato com esse passado tão fecundo em lições e 
tão cheio de seiva alentadora para quem o sabe consultar". Foi com a 
mesma finalidade, agora com foco na história das instituições jurídicas 
brasileiras, que o Senado Federal é o Superior Tribunal de Justiça cele
braram convênio para a reedição de grandes obras do Direito Civil 
e Penal pátrio que comporão a coleção intitulada História do Direito 
Brasileiro. 

O projeto nasceu de sugestão què me fez o pesquisador Walter Costa 
Porto, advogado, professor universitário, ex-Ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral, emérito constitucionalista, personalidade merece
dora do respeito de todos quantos o conhecem, a quem presto neste 
ensejo a justa homenagem que lhe é devida. . 

Seu objetivo é atualizar, num corpo orgânico, parte da história 
de nosso Direito e, dessarte, colocar à" disposição de especialistas e 
demais interessados obras da literatura jurídica nacional hoje esgotadas 
ou de difícil acesso. A importância da iniciativa é evidente: por um 
lado, contribui para a preservação de nosso patrimônio cultural; por 
outro, ajudará os estudiosos da evolução das instituições do Direito 
brasileiro. 

Quer nos escritos, quer nas biografias, evidencia-se a magnitude 
das personalidades a serem reeditadas. Com efeito, não se trata apenas 
de jurisconsultos e autores de obras de Direito, mas de luminares da 
cultura nacional, que foram também catedráticos, literatos, jornalis
tas, ocupantes de elevados cargos públicos e militantes da política. 



A coleção publicará onze livros de Direito Civil e dez de Direito 
Penal. Aqueles são os seguintes: 
- A Propriedade pelo Cons. José de Alencar - com uma prefação do Cons. 
Dr. Antônio Joaquim Ribas, trazendo de volta livro cujo autor, além de 
dar expressiva contribuição às letras brasileiras, teve importante car
reira política e ocupou o Ministério da Justiça no gabinete Itaboraí. 
Acresce ser o livro prefaciado por Antônio Joaquim Ribas, jurista que 
também será reeditado na coleção. 
- Consolidação das Leis Civis, de 1858, e Código Civil: esboço, dois traba
lhos de reconhecido valor histórico, da lavra de Augusto Teixeira de 
Freitas. O primeiro foi-lhe encomendado pelo governo imperial; a co
missão encarregada de revê-lo, após dar o laudo aprobatório, acrescen
tou que sua qualidade recomendava a habilitação de Teixeira de Freitas 
"para o Projeto do Código Civil, do qual a Consolidação é preparatório 
importante". Seu esboço de Código Civil, não aproveitado no Brasil, 
serviu de base para o Código Civil da República Argentina. Quanto à 
Consolidação, seu mérito histórico é realçado pela visão da visceral re
pulsa ao escravismo manifestada pelo autor. 

- Curso de Direito Civil brasileiro, de Antônio Joaquim Ribas, que, como 
dito acima, prefaciou A Propriedade, de José de Alencar. No prefácio da 
2^ edição do Curso de Direito Civil (1880), Ribas disse, em palavras que 
condizem com o objetivo da coleção História do Direito Brasileiro, que 
"Sem o conhecimento [da] teoria [do Direito Civil pátrio] ninguém 
pode aspirar ao honroso título de jurisconsulto, e nem exercer digna e 
satisfatoriamente a nobre profissão de advogar ou de julgar". 
- Direitos de Família e Direito das Coisas, de Lafayette Rodrigues Perei
ra, datados respectivamente de 1869 e 1877, ambos adaptados ao Có
digo Civil de 1916 por José Bonifácio de Andrada e Silva. Lafayette foi 
advogado e jornalista liberal. Ministro da Justiça, Senador, Presidente 
do Conselho e, last but not least, defensor de Machado de Assis contra 
a crítica feroz de Sílvio Romero. Com graça, dizia, a respeito de seu 
renome, "Subi montado em dois livrinhos de direito". São esses "livri-
nhos" que aqui estão vindo a lume, obras cujo método Lacerda de 
Almeida - outro nome na lista de autores da coleção - utilizou para a 
exposição sistemática do direito das obrigações. 
- Direito das Coisas, de Clóvis Beviláqua, permitirá aos estudiosos 
hodiernos familiarizar-se com um gigante da literatura jurídica nacio
nal, autor, a convite do Presidente Epitácio Pessoa, do projeto do Códi-



go Civil brasileiro. Modernizador, expressou no projeto sua revolta 
contra a vetustez do Direito Civil vigente no Brasil. 
- Instituições de Direito Civil brasileiro, oferecidas, dedicadas e consagra
das a Sua Majestade Imperial o Senhor Dom Pedro II, por Lourenço Tri
go de Loureiro, nascido em Portugal (Vizeu) e formado em Olinda, 
onde mais tarde ocupou a cátedra de direito civil; teve cargos políticos, 
foi professor de francês e tradutor de literatura francesa, inclusive do 
teatro de Racine. Seu livro, datado de 1850, constitui valioso elemento 
para aquilatar o cenário contra o qual, meio século depois, Beviláqua 
expressaria sua revolta. 

- Obrigações: exposição systematica desta parte do Direito Civil pátrio 
segundo o methodo dos "Direitos de Família" e "Direito das Cousas" do 
Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira, de Francisco de Paula Lacerda 
de Almeida. Publicado em 1897, é um dos muitos livros sobre temas de 
direito civil deixados por Lacerda de Almeida. 
- Direitos Autorais: seu conceito, sua prática e respectivas garantias em 
face das Convenções Internacionais, da legislação federal e da jurispru
dência dos tribunais, de autoria de Pedro Orlando. Autor de obras sobre 
direito comercial, questões trabalhistas e fiscais, Orlando é também 
autor do Novíssimo Dicionário Jurídico Brasileiro. 
- Nota Promissória (estudos da lei, da doutrina e da jurisprudência cambial 
brazileira), por Antônio Magarinos Torres. Advogado, catedrático e 
vice-diretor da Escola Superior de Comércio do Rio de Janeiro, juiz e 
presidente do Tribunal do Júri da então capital do país. Prolífico autor, 
escreveu sobre direito comercial, fiscal, penal e finanças. 

Os dez livros dedicados ao Direito Penal incluem: 
- Tratado de Direito Penal allemão, prefácio e tradução de José Hygino 
Duarte Pereira, de Franz von Liszt, jurista alemão, catedrático da Uni
versidade de Berlim. A par, por si só, do elevado conceito do Tratado, 
quisemos, com a publicação, destacar o alto valor do prefácio de José 
Hygino, de indispensável leitura, que, por isso mesmo, ajusta-se à fina
lidade da coleção a respeito da história do Direito brasileiro. 
- Lições de Direito Criminal, de Braz Florentino Henriques de Souza, 
autor de trabalhos sobre Direito Civil e Criminal, designado membro 
da comissão encarregada de rever o Código Civil em 1865. Lições de 
Direito Criminal data de 1860. 



- Annotações theoricase p>raticas ao Godigo Criminal,' de Thomaz Alves 
Júnior. Crítico do CódigoiPenal de'1830, que'considerava prolixo e 
casuísticOjtThomaz Alves ò analisa'detidamente, historiando sua apre
sentação/ discussãoe aprovação.'Desse modo,- as Annotações iluminam 
os leitores do século XXI quanto ao pensamento dos legisladores brasi
leiros do.Império e constituem leitura complementar à obra de Braz 
Florentino.' -' > . * > ' ' ' . • • ' . . - . - V̂ 
-Menores e loucas em Direito Criminahe Estudos'de'Úireitoj de-Tobias' 
Barreto. Conhecido por sua poesia, Barî eto era'talvez mais jurista que 
poeta; Formou-se na Faculdade 'de Direito do Recife, da qual foi' depois 
cãtedrático, tendo entre seus discípulos Clóvis Beviláiqüa, Graça Aranha 
e Sílvio Romero. Fizeram parte da denominada "Escola do'Recifê"j que 
marcou o pensamento brasileiro (a propósito, entre outras, de Nelson 
Saldanha, A Escola dõ Recife; 1976 e 1978, é, de Miguel Reale, O 
Culturalismo da Escola do Recife, de 1956).' Tobias foi um inovador; 
lutou incessantemente contra aestreiteza do ambiente cultural então 
impefante no Brasil. < - > . . ; . i ' ': 

- Código Criminal do Império do Brazil an'notado,pot Antônio Luiz 
Ferreira Tinôco. O Código do Império, reconhecido como "obra 
legislativa realmente honrosa para a cultura jurídica nacional" (Aníbal 
Bruno), filiava-se à corrente dos criadores do Direito Peiial liberal (en
tre eles, Romagnoni e Bentham); admiravam-lhe a clareza =e a conci
são, entre tantos outros juristas, Vicente de Azevedo e Jiménez de 
Asúa, por exemplo. "Independente e autônomo, efetivamente nacio
nal e próprio" (Edgard Costa), foi'o inspirador do Código Penal espa
nhol de 1848 (Basileu Garcia e'Frederico Marques). Acolheu a pena de 
morte, é certo, mas D. Pedro II passou a comutá-la em galés perpétuas 
após a ocorrência de um erro judiciário; ao que se conta. Segundo Ha
milton Carvalhido, a obra de Tinôco "nos garante uma segura visão da 
realidade penal no último quartel do século XIX". 
- Código Penal commentado, theorica e p>raticamente, de João Vieira de 
Araújo. Abolida a escravidão, Nabuco apresentou projeto, que nem 
chegou a ser discutido, para autorizar a adaptação das leis penais à 
nova situação. Sobreveio, logo após, o Código Penal de 1890, cuja ela
boração fora cometida ao Conselheiro Baptista Pereira. O Código 
receberia várias críticas. Em 1893, Vieira de Araújo apresentou à Câmara 
dos Deputados projeto de um Código, sem êxito; logo depois, 
apresentava outro esboço, também sem sucesso. 



- Código Penal da Republica dos Estados Unidos do Brasil, ̂ or Oscar de 
Macedo Soares. Diplomado em Direito pela Faculdade do Largo. São 
Francisco, foi jornalista, secretário.das províncias de Alagoas e Ceará, 
político conservador, advogado e autor:de várias obras de Direito. >, 
- Direito Penal brazileiro (segundo o Código Penal mandado executar pelo 
Decreto N. 847, de 11 de outubro de 1890,,e leis cjue o modificaram ou 
completaram, elucidados pela doutrina e jurisprudência), de Galdino 
Siqueira. Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
autor de livros sobre Direito Penal, em 1930 Siqueira foi incumbido 
pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores de redigir um anteprojeto 
de Código de Processo Civil. Em 1917 tinha participado, pela acusação, 
no julgamento do assassinato de Pinheiro Machado. 
- Código Penal dos Estados Unidos do Brasil commentado, de Antônio 
José da Costa e Silva, livro que antecedeu a preparação, em 1938; do 
projeto de Código Criminal encomendado por Francisco Campos a 
Alcântara Machado. Costa e. Silva participou da comissão revisora do 
projeto, a qual contava com luminares como Nelson Hungria e Roberto 
Lyra e cujo resultado foi o Código Penal de 1940. 

O leitor pode compreender, em face do que precede, a relevância da 
iniciativa tomada conjuntamente pelo Senado Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça. • 

Como país jovem, na afoiteza de perseguir os objetivos de progres
so e desenvolvimento, às vezes nos temos descuidado do passado cul
tural, sacrificando-o erradamente, ao confundir o que é antigo com o 
que é.obsoleto. Almejo que a publicação da História do Direito Brasilei
ro concorra para remediar ótica tão equivocada, porque, nas palavras 
de Ginoulhiac em sua Histoire générale du droit français, "Ce n'est pas 
seulement dans Ia suite des faits, des evénéments, que consiste Thistoire 
d'un peuple; mais encore, mais surtout, dans le développement de ses 
institutions et de ses lois." 

Ministro Nilson Naves 





Nota do Editor 

o Superior Tribunal de Justiça e o Senado Federal estão reeditando 
alguns dos títulos essenciais da literatura jurídica brasileira. A Coleção 
História do Direito Brasileiro, com títulos de direito civil e penal, deve
rá ocupar um lugar importante nas bibliotecas de magistrados, advo
gados e estudiosos de direito. 

Esta coleção se insere no programa editorial do Senado, que se des
tina ao desenvolvimento da cultura, à preservação de nosso patrimônio 
histórico e à aproximação do cidadão com o poder legislativo. 

Senador José Sarhey 
Presidente do Conselho Editorial do Senado Federal 





Ao trazer a lume o clássico de Franz von Liszt na coleção História 
do Direito Brasileiro, o Senado Federal e o Superior Tribunal de Justiça 
parecem, à primeira vista, ter incorrido em curiosa extravagância. O 
que faz um professor alemão, catedrático da Universidade de Berlim, 
em companhia de ilustres autores pátrios da magnitude de José de 
Alencar, Teixeira de Freitas, Clóvis Beviláqua e Tobias Barreto, entre 
outros? 

Não, não houve qualquer impropriedade. O Tratado de Direito Penal 
allemão, de Franz von Liszt, publicado em 1881, é livro essencial que 
ultrapassou em muito as fronteiras da Alemanha. A exemplo da 
preciosa contribuição de seu primo e homônimo húngaro para a música 
clássica, a obra do jurista nascido em Viena elevou-se a patrimônio 
universal. Liszt dedicou a vida ao estudo dos delitos e das penas, e o 
presente livro é mostra de seu legado jurídico. 

A leitura do Tratado de Direito Penal confirma a forte influência dos 
doutrinadores alemães na consolidação do Direito Penal brasileiro. Na 
introdução, minuciosa e didática, Liszt desce a detalhes da história do 
Direito Penal. Cita as fontes do Direito romano, mostra a evolução do 
Direito germânico e ressalta o sopro liberal dos filósofos e da Revolução 
Francesa. Identifica, enfim, raízes que são comuns a nós, brasileiros. 

O primeiro volume aborda em profundidade a teoria geral do delito. 
Na exposição, clara e objetiva, ganha destaque a visão crítica de Liszt 
sobre o trabalho de outros notáveis contemporâneos. Os conceitos do 
crime e da pena são desenvolvidos com rigor e maestria, sob influência 
marcante da teoria causalista. 

Em franca oposição ao uomo delinqüente e à preconceituosa 
antropometria criminal de Lombroso, assoma na visão moderna de Liszt 
o predomínio das causas sociais do delito. A criminalidade é determinada 



pelas circunstâncias sociais e econômicas; nunca por fatores anatômicos 
e fisiológicos. As sociedades geram os criminosos que elas merecem. E, 
para evitar os delitos, é preciso determinar e atacar suas causas sociais. 

Além da competente exposição doutrinária, Liszt permite-nos 
conhecer personagens que marcaram o Direito Penal, como os juristas 
saxônicos do século XVII. Um deles, Benedikt Carpsov, "distinto pela 
sua capacidade científica, grande instrução e larga experiência, imprimiu 
durante um século o cunho do seu espírito sobre a justiça criminal da 
Alemanha". O rigor de Carpscv fez história: com seu voto, concorreu 
para 20 mil sentenças de morte. 

O segundo volume traz os crimes em espécies. A exemplo do 
o rdenamen to dos t ipos penais no Direi to brasileiro, aborda, 
inicialmente, os crimes contra o corpo e a vida, passa pelos crimes 
contra os bens incorpóreos (por ex., os delitos contra a honra), até 
chegar aos crimes contra os direitos reais e, finalmente, no livro 
segundo, aos crimes contra o Estado e contra a administração pública. 
Alguns tipos mantêm-se em plena eficácia, enquanto outros, como o 
duelo, caíram em desuso. 

Em seu magnífico prefácio, o tradutor, José Hygino Duarte Pereira 
(1847-1901), ministro do Supremo Tribunal Federal, ressalta que o 
Tratado de Direito Penal, publicado pela primeira vez em 1881, ganhou 
sete edições até 1895, "sempre aperfeiçoadas pelo autor de modo a 
acompanhar o progresso da ciência e a pôr o livro ao corrente da 
literatura e da jurisprudência". 

A tradução de José Hygino merece comentário à parte. Graças à 
iniciativa do ilustríssimo ministro, a portentosa obra clássica tornou-
se acessível aos estudiosos brasileiros. Por sinal, a versão para a língua 
portuguesa foi autorizada pelo próprio Franz von Liszt. 

Jurista e político, José Hygino (foi senador, por Pernambuco, no 
Congresso Constituinte de 1891) é motivo de orgulho para o Direito 
brasileiro. Seu prefácio enriquece o livro de Liszt. Nas críticas que faz 
ao tipo antropológico criado por Lombroso, encerra toda e qualquer 
polêmica: "Há uma forte proporção de criminosos em que tais caracteres 



não se notam, e, por outro lado, esses caracteres podem aparecer e de 
fato aparecem também em indivíduos que são honestos ou que pelo 
menos nunca delinqüiram." 

Há que destacar também a preocupação de José Hygino com as 
causas sociais do delito, quando ele praticamente endossa as idéias de 
von Liszt. "Remediai as circunstâncias econômicas desfavoráveis e 
salvareis ao mesmo tempo o futuro das novas gerações", afirma, no 
prefácio, o honrado homem público, que se destacou tanto no Império 
quanto nos primórdios da República. No limiar do século 21, nada mais 
pertinente e atual do que a opinião do ministro José Hygino. 

Seria sinal de presunção e atrevimento alongar-me nesta introdução. 
Mais do que isso, seria temerária, de minha parte, qualquer tentativa 
de ombrear-me com o talento e a cultura jurídica de José Hygino Duarte 
Pereira. Sua apresentação, de dezembro de 1898, é antológica - e sua 
tradução também. 

Encerro por aqui meus comentários, certo de que o Direito brasileiro 
sai engrandecido com a reedição da obra do alemão Franz von Liszt. 

Ministro Edson Vidigal 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
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PREFACIO DO TRADÜCTOR 

o livro do eminente professor Franz von Liszt, 
Lehrbttch des ãeuischen Strafrechis, cnja tradncção apresen
tamos ao publico, fez época na Allemanha, nã>o só como 
e x p o s i ^ systematica do direito vigente, senão também 
e principalmente porqne imprimio tuna nova direcç&o á 
sciencia do Direito Penal com adoptar os methodos e as 
iáéaa fundamentaes da escola positiva. 

O autor dedicou, desde a sua mocidade, os dotes su
periores do seu espirito e toda a sua actividade, fôo 
fecunda quanto incansável, ao estudo deste ramo do di
reito. Não é somente um theorico nem somente um pra
tico, mas um teehnico no sentido rigoroso desta expressão, 
e ao mesmo tempo um propagandista. Ka sua cadeira 
de professor, na imprensa periódica, ém nxuuerosas obras 
didacticas, nos congressos da União Internacional de 
Direito Penal, elle tem prestado á nova concep^o, neste 
periódico critico de t r a n s i ^ , o valioso concurso do seu 
proftmdo saber e do seu fino senso jurídico. 

Nasceu a 2 de Março de 1851 em Yienna. Cursou as 
universidades dé Grõttingen e Heidelberg. Habilitou-se 
em 1876 como Ftwat-ãocent de direito pemil na univer
sidade de Graz. Em 1879 foi admittido como professor 
de direito p^ud e de processo civil na universidade de 
Giessen e em 1882 na delUDaxburg; d'ahi passou em 1889 
para a de Halle, como professor de direito penal é de 
direito internacional. Disputado, como Savlgny, pelas 
universidades da Allemanlia, não pôde aceitax os con
vites das ^e Bonn, Jena e Yienna. 

Juntamente com Docbow (substituído depois de sua 
morte por Lilienthal), fandou em 1881 a ZeUschrifl für 
die gesarmnie Strafrechiswm&MChaft para servir de or^k> 



XXX TRATADO Í)B DÍEEITO P E N A I 

á nova d i r e c ^ scientiflca em o p p o s í ^ ao espirito 
e ás idéas capitães da escola clássica, que enlâo prepon-
derava, ou antes dominava exclusivamente na Alie-
manha. Com os professores van Hamel de Amsterdam e 
Prins de Bruzellas, promoveu a fundação da União In
ternacional de Direito Penal, destinada, segundo rezam 
os seus estatutos, a estudar a criminalidade e a repres^o 
tanto no ponto de vista social como no ponto de vista 
jurídico e a trabalhar pela adopção ãeata, concepção e 
de suas conseqüências na sciencia e na legislação penaes. 

A seus esforços se deve a funda^^o de um Krimma-
listisches Seminar com riquíssima bibliotheca, em 1888, 
em Marburg, donde passou para Halle. Instituto des
tinado a estudos especiaes sobre o direito penal, a sua 
influência benéfica se revela pelos seus numerosos tra
balhos publicados periodicamente em fasciculos e que já 
formam grossos volumes Q). 

Extensa é a lista de suas obras ('). O seu tratado 
de Direito Penal, publicado pela primeira vez em 1881, 
teve 7 edições ate 1895, sempre aperfeiçoadas pelo autor 
de modo a acompanhar o progresso da sciencia e a pôr 
o livro ao corrente da litteratura e da jurisprudência. 

(') Denominam-se na AUemanha jfuriaüsehe Seminare estabeleci
mentos annexos ás faculdades de direito e destinados a estudos e 
exercícios práticos. Os dois primeiros appareceram em 1853 e 1856 nas 
faculdades de Halte e G-rei&wald, creados por iniciativa do romanista 
Windscheid e do germanista Beseler. Presentemente todas as faculdades 
da AUemanha, com ezcepçãó da de Gõttingen, têm estal>elecimentos 
desta natureza. Possuem bibliothecas mais ou menos completas, cujas 
obras podem ser consultadas no Ipgar. A ditecção compete ao decano 
da faculdade ou a uma commissão por elle nomeada. Servem a todos 
os ramos da scienda. Becentemente têm sido instituídos seminários 
especiaes, technicos e apropriados para a formação de futuros pro
fessores. E' deste geneiro o Krimmalistise/ie Seminar, creado por 
V. Liszt. Yer Recktsforackung imd Bechtatmterrieht auf den deutschen 
Universitãten. 

{*) Meineid und falsehes Zeugnis, Vienna, 1876; Die faíache 
Auasage vor QerieM, Graz, 1877 ; Lehrbtích ães ôsterreiehisehen Press-
rechis, Leipzig, 1878; Das deutsehe Seiehspreaareehi, Berlin, 1880; 
Lehrbtieh dea deutaenen StrafrechU, 1881 - 1895; Der Zweckffedanke 
im Strafreeht, Marburg, 1882; Die Reform des jurisüschen Studiuma 
in Preuasen, Berlin, 1886; Der italieniaehe Strafgesetzentvmrf, Frei-
burg, 1888; Das Õrtmzgdiiiei zunachen JPrivatreeht und Strafreeht, 
EHminàlistisehé Bedenken gegen den Entvjurf emef bürgerliehen 
Gezeízbuehes für das deutsehe Reieh, Berlin, 1889; Strqfreehisfãlle 
zum akademisehen Qéfn-aueh,,^ ediç., Jena, 1895; Das Strafreeht 
der Qegentoart in reehtavergleiehenâer Darstellung no primeiro vo
lume do Strafreeht der Staaten ^Europas, Berlin, 1891. 
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O Código Penal allemão, promulgado em 1851, unificou 
a legislaç3.o penal em toda a AUemanha e, como todas 
as grandes codificações, fez florescer este ramo da sciencia 
jurídica, que anteríormente estava quasi que abandonado 
aos práticos. Desembaraçados das peias do particularismo, 
os jurisconsultos «dogmáticos» entregaram-se com ardor 
ao trabalho de systematisar o direito penal nacional. 
Cumpria-lhes, como na AUemanha se diz, construir o di
reito, isto é, fazer a exegese dos artigos do Código, in
ferir de suas disposições as idéas e princípios superiores, 
coordenal-os em um systema orgânico, e dar assim regras 
geraes e fandamentaes á pratica judiciaria. Achava-se 
desf arte o caminho para a intelligencia entfe a theoria 
e a pratica até enlâo divorciadas, entregue esta ás suas 
próprias inspirações, ao passo que aquella se transviava 
em especulações metaphysicas. 

Desse trabalho os criminalistas allem3.es desempe
nharam-se com maestria; as obras de Berner, H. von 
Meyer, Hãlschner, v. Wâchter, KÕstlin, Binding, Merkel e 
tantos outros são modelos de construcção juridica, em que a 
analyse fina e ás vezes subtil faz lembrar o jurisconsulto 
romano. O tratado das Normas de Binding, por exemplo, 
é uma obra monumental de perspicácia, de profundeza, 
que apresenta syntheses elaboradas pela mais delicada 
analyse dos &>ctos jurídicos, mas em que a lógica e as 
idéas abstractaâ vão até perder de vista a vida real. 

O Trateido do autor, como estildo didactico do direito 
positivo, possue os predicados que assignalam os trabalhos 
congêneres dos seus compatriotas: exposição clara do 
direito vigente posto em re la to com os resultados do 
desenvolvimento histórico, inducção e coordena^U) dos 
principies fandamentaes, exame critico daB opiniões no
táveis que se tenham manifestado ná litteratura e dos 
axestos dos tribnnaes sobre pontos de doutrina. Ainda 
sob este ponto de vista, além de ter dado o devido valor 
ás chamáidas leis accessorias, eomprehendendo-as no quadro 
do direito penal, de todos se d^tingue pela classifi(^ão 
das matérias da parte especial, que é a mais lógica e 
perfeito, até ao presente conhecidâ K 

Partindo desta concep^ que o crime não é offensa 
de um direito sübjectivo, segundo a doutrina corrente 
desde Feuerbach, mas offensa ou compromisso de um 
interesse jtmdico, o autor achou neste o principio supe
rior de que o direito peinal, e x>6nsamos que qualquer 
outro ramo do direito, precisa para as suas classificações. 

Á originalidade e o alto valoí do Uvro, porém, está 

http://allem3.es
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nos Lineamentos ãe PoUtica Criminal, onde o autor con-
d^isa a sua philosophia, expõe os principies directores 
e os methodos da nova sciencia, pronuncia-se sobre as 
questões as mais palpitantes da criminalogia e indica as 
reformas a £3>zer na legislado penal em traços largos. 
Bssa r e a c ^ contra o classismo é que dá a nota espe
cial do Tratado e assignalou o seu apparecimento como 
epoche-machende. 

Toda escola que se circumscreve ao estudo do di
reito positivo corre o perigo de cahir em rigidez e de 
sacrificar interesses vitaes ao rigor lógico de idéas ab-
stractas. «Positiva, lógica, racional em seu começo, vem 
facilmente a soflErer os defeitos de suas virtudes; o dou-
trinarismo, o quietismo, a estreiteza de vistas a toma 
estranha á vida, ao progresso, ao convívio das nações». (') 

ISTa Allemanha, como em toda parte, era este o pe
rigo a que estavam expostos os clássicos; os seus me
thodos exgotaram-se, estava acabado o edifício magestoso 
de suas idéas, ao passo que os resultados práticos do 
systema penal em vigor accusavam o vicio e a insuffi-
cienciã dos meios empregados na luta contra a crimina
lidade. O illustre e incançavel Holzendorff, como antes 
delle Mittermaier, foi um dos poucos que tentaram abrir 
novos caminhos pelo estudo do direito comparado. 

Kein Eecht hat das Becht immer Becht zu sein. A. 
escola clássica allemã, na qual todos os S3rstemas meta-
physicos estavam representes (*), tinha completado o 
seu cyclo. 

O primeiro signal de opposi^o ás idéas dominantes 
foi dado pela ZeOschrifl für ãie gesammte &,rafrecUsms-
senschaji. F. von Liszt, sen fundaidor, filiaoí^-se á escola 
do utilitarismo social inaugurada por von Ihering, cuja 
i n t u i ^ se resume nesta formula: Interesaenschvtz ist 
das Wesen des EecMs; der Zweckgedanke die das Becht 
erzeugenãe Kraft. Este pensamento fundamental, appli-
cado ao direito penal, impelüo v. lãszt a abandonar 
toda theoria metaphysica, a considerar a penalidade sob 
o ponto de vista exclusivamente teleologico é, acompa
nhando o movimento de expans&o das sciencias natnraes, 
a utilisar-se dos seus methodos no estudo da criminali
dade e dos meios repressivos. 

(') Rechtsforschung und Reehtsunterriehi auf den deuisehen Uni-
versitàten, art. Strafreeht, por v. Liszt. 

(*) Yer o Hamümeh diea deuisehen Strafreehta de Holzendorflf, 
1? Tol., e o tratado com o mesmo titulo do Dr. L. v. Bar, 1? vol. 
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Eis como elle mesmo caracterisa a direção que quiz 
dar ao direito penal naquella revista e depois no seu 
Tratado: uAs novas exigências resultam dos defeitos da 
sciencia exclusivamente dogmática. Como esta, a nova 
orientação) dedica se também á formação de idéas jurí
dicas no terreno do direito vigente; em opposição á es
cola de Lombroso, mantém, como baluarte da liberdade 
individual, o principio nullum crímen sine lege. A for
m a ^ de idé£^ jurídicas, porém, é somente umâ parte 
do trabalho a executar. A escola positiva vê na pena 
um meio para a protecção da sociedade contra o crime 
e. o considera como um phenoníeno pathologico social; 
quer uma luta vigorosa e conscia de seu fim contra a 
criminalidade estudada nas suas cansas sociaes e a 
correspondente transformação da legislação penal; põe 
aò lado do direito penal, não como simples sciencia 
auxiliar, mas como sciencia irmã, a política criminal. 

«Esta nova direcção, continua elle, que na União 
Internacional de Direito Penal encontra a sua expressão 
e ao mesmo tempo o seu centro, já conta presentemente 
como directores è membros os professores allemães em 
numero predominante, e tem rapidamente angariado os 
jovens práticos prussianos em numero sempre crescente. 
O combate ainda se trava aqui e acolá, mas já não é 
mais duvidoso de que lado será o trinmpho». 

Assim o autor, por um lado, apartou-se da escola 
lombrosiana, antes anthropologica do que sociológica, 
para seguir de preferencia as tendências da escola &an-
ceza fundada por Lacassagne e a que corresponde a 
denominada terza scuolaí e, por outro lado, mantém na 
sciencia dognouĝ ica ou positiva do direito penal o me-
thodo technico-juridico, ligando desfarte a sciencia do 
passado á do futuro por uma transforma^ evolutiva, 
longe de separal-as por uma s o l u ^ de continuidade. 

A' gloriosa escola clássica inicisída na Allemanha no 
começo deste século pela grande figura de Feuerbach, 
que Alimena com razão designa como um dos mais in-
signes criminalistas do mundo, escola que constituio a 
sciencia do direito penal e que inspirou todos os códigos 
modernos, ninguém d'entre os seus adversários presta 
maior homenagem do que v. Liszt. « O direito penal nos 
ens^a, disse eUe no Congresso d&/AnthropoIogia criminal 
de Bruxellas, que a sociedade não pôde punir senão o indi
víduo que se fez culpado de um Êicto qualificado crime 
pela lei penal. Q código penal protege a liberdade indi
vidual ! Foi a revolução firanceza que nos deu esta for-
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mula. Pois bem ! Creio que si essa escola clássica do 
direito penal, que estuda não a criminologia, rsSbO a 
criminalidade, mas os artigos do código penal, que nos 
dá a definição dos delictos e crimes, viesse a desappa-
recer, teriamos sacrificado a liberdade individual aos 
interesses da sociedade». 

Acompanhemos o autor nos pontos principaes de sua 
theoria positiva e teleologica. 

A mais vasta classificação das scienciãs é a que as 
distingue em especulativas e praticas. 

J^ scienciãs especulativas investigam o curso da 
natureza, as relações necessárias dos phenomenos, sem 
outro intuito que não seja dar-nos a conhecer as leis do 
universo. As suas formulas abstractas ^ o a expressão 
das leis naturaesj as suas theses são theoremas. Elias 
nos dizem o que é ; expõem a verdade experimental 
scientificamente demonstrada. 

As outras, pelo contrario, propõem-se a fins práticos. 
Inquirem, não o que é, mas o que deve ser ou o como 
se ha de fazer. Considerando o fim que visam como um 
effeito a produzir, procuram o conjuncto de circum-
staacias, as condições de que depende o effeito desejado 
e nos indicam os meios a empregar para obtel-o. As suas 
formulas são regras, normas e preceitos ; expressam-se 
pelo modo imperativo. 

Não têm por objecto o conhecimento dos factos e 
das suas leis, a verdade theorica, e sim a ac^o, a con-
ducta, a vontade humana, em tanto quanto esta se dirige 
a um fim. A finalidade é o pensamento que as domina. 
Mas suppõem o conhecimento dos factos, pois que tiram 
as suas regras da experiência, e por conseqüência, quando 
a experiência não é meramente empirica, dos theoremas 
de uma ou mais scienciãs especulativas. 

As scienciãs praticas têm pois uma base scientifica : 
é nos theoremas das scienciãs especulativas que se en
contram os fundamentos de suas regras. « Uma sciencia 
pratica, diz Stuart Mill, se compõe das regras e de 
todas as proposições theoricas que as justificam, e, por
tanto, têm necessidade de um corpo de verdades seieh-
tificas, que constituam os seus primeiros principies». 

E' intuitivo que estas duas ordens de scienciãs — 
especulativas e praticas — não podem tratar os seus ob-
jectos segundo os mesmos methodos. Gomo as primeiras. 
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procuram a verdade objectiva, o único methodo de que se 
podem servir é a observação dos factos e das suas relações 
causaes. Como as segundas, porém, têm de valorisar as leis 
naturaes para fins práticos, como têm de dar-nos uma 
theoria, nâo do verdadeiro, mas do justo, do conveniente, 
do adequado ou do correcto, o methodo objectivo por 
si só náo lhes basta, precisam de methodos subjectivos ; é a 
T&zSa pratica que engendra as suas regras C). 

A' nova escola positiva do direito penal cumpria, 
antes de tudo, determinar o caracter e os diversos pontos 
de vista das sciencias que se occupam com o crime e o 
criminoso, bem como as relações que ellas mantém 
entre si. 

Segundo v. Liszt, essas sciencias concernentes á re-
pres^Lo do crime sao o direito penal, a política criminal 
e a criminologia. 

O direito penal é sciencia essencialmente jurídica e, 
portanto, systematiea. Si o direito em geral tem por ob-
jecto a personalidade humana, e por fim a p r o t e c ^ de 
interesses, dos bens da vida nas relações entre pessoas, 
o objecto especial do direito penal é a responsabilidade 
doSr^que violam as normas sanccionadas pela lei penal. 
Baseado nas disposições da lei positiva que ligam ao 
crime como facto a pena como conseqüência, a sua 
mis^o é a analyse da matéria jurídica de modo a formar 
um systema orgânico que condense as idéas, os princípios 
e as regras superiores, applicaveis á infinita variedade 
dos ^isos concretos. O seu methodo não pôde ser outro 
senão o technico-juridico. 

Ao lado do direito penal figura a, política criminal (*). 
Quem diz política diz investigado dos meios ade

quados á consecu^o de fins do Estado. E' esta a idéa 
fundamental que Mohl põe em evidencia nesta clara, 
simples e precisa definido : « a política é a sciencia que 
estuda os meios adoptaveis para conseguirem-se fins 
políticos ». 

A política criminal vem a ser a sciencia chamada a 

(*) Ver a dissertação que publicámos no Direito, Janeiro, 1893. 
(') A expressão Política criminal já se encontra no Tratado de 

Feuerbach, 14* edic, p. 23. 
A Politiea criminal só se occupa com a repressão do crime e 

portanto só tem que yer com o delinqüente indÍTidualmente consi
derado. A' .Poliiiea social é que toca supprimir ou limitar as conr 
dições sociaes do crime por meios preventivos. Ver o Tratado do 
autor, 1? voL, p. 112. 
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apreciar o direito existente sob o ponto de vista da sna 
correlação com o fim do direito penal, — a repressão do 
crime, e a indicar, d'entre os meios disponíveis, os 
mais adequados para a consecu^o desse fim. E' a 
sciencia da legis la^ penal apreciada quer qnanto aos 
resultados do seu desenvolvimento histórico, quer quanto 
ás reformas que nella devera ser introduzidas. «Incumbe 
á política criminal, diz v. Liszt, dar-nos o critério para 
apreciarmos o valor do direito que deve vigorar; cabe-
lhe ensinar-nos também a entendel-c á luz de conside
rações tiradas dos fins a que elle se dirige e a applícal-o 
em casos singulares de conformidade com esses fins», 
i^ta sciencia critica, que deve saber alliar o espirito de 
conservação ao de innovaçâo para poder ligar o passado 
ao futuro, tem o seu logar marcado ao lado do direito 
penal dogmático; ambos nos apresentam as duas faces de 
um só todo ! 

Mas — acima dissemos — toda sciencia pratica e cri
tica, para achar os meios de que depende o effeito dese
jado e as regras conducentes a seus fins, precisa co
nhecer as leis naturaes dos phenomenos e por isso tem 
de interrogar as sciencias especulativas. A política cri
minal precisa pois, especialmente, de uma o-iminológia 
que investigue os factores do crime. 

A criminología é a «sciencia do crime» (causai, na-
tnralistica), e divide-se em biologia criminal e em sociologia 
criminal. Ao passo que a primeira descreve o crime 
como phenomeno que se produz na vida do indivíduo e 
estuda o penchant au crime na sua conformação e nas suas 
condições individuaes, a segunda tem por objecto de
screver o crime como phenomeno que se produz na vida 
social e o estuda na sua conforma^ e nas suas condições 
sociaes. 

«Mas semelhante dístíncção, accrescenta o autor, só 
é admissível, satisfazendo se estes dois requisitos. 1? De
ve-se ter dará consciência de que o objecto da indagado 
é um só, e que apenas o methodo é que differe: alli 
emprega-se a observação individual systematica, e aqui 
a systematica observação de massas (a estatística), pois o 
crime, como phenomeno social patholc^co, compõe-se de 
um certo numero de crimes individual, e cada um 
destes é apenas um elemento de um facto social; 2?, não 
se deve esquecer que somente com a união dos dois me-
thodos, de modo a veiificarse e a completar os resultados 
de cada um delles pelos do outro, pode-se chegar ao 
conhecimento do crime». 
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Gomo sciencias praticas, o direito penal e a política 
criminal são sciencias do jurisconsulto C). R O creal as, 
desenvolvel-as e traosmittil-as, é mis^o do jurisconsulto 
criminalista, e não do medico, do sociólogo ou do esta
tístico». A criminologia, pelo contrario, como sciencia 
especulativa, pertence ao sábio investigador dos phe-
nomenos e dos seus factores. Si o sábio, em vez de dizer 
o que é, pretendesse dizernos o que deve ser, e a 
dar-nos regras, ou si o pratico, em vez de formular pre
ceitos, se intromettesse a investigar o curso dos pheno-
menos, um e outro abandonariam os seus methodos e o 
terreno dos seus estudos com prejuízo da divisão do 
trabalho, ao que seguirse-hiam a incompetência e o 
dilletantismo. 

«O direito penal e a política ciiminal, pondera o 
autor, ^ o dous ramos do mesmo tronco, duas partes 
do mesmo todo, que se tocam, se cruzam e se firucti-
ficam ; sem esta relação de mutua dependência, desna-
turam-se e é inevitável a decadência do direito penal. 
Sem o perfeito conhecimento do direito vigente em 
todas as suas ramificações, sem completa posse da technica 
da legislação, sem o rigoroso freio do raciocinio logico-
juridico, a política criminal degenera em um racionalismo 
estéril a âuctuar desorientado sobre as ondas. Por outro 
lado, o direito penal perde-se em um formalismo in-
fecundo e estranho á vida, si não fôr penetrado e guiado 
pela convicto de que o crime não é somente uma 
idéa, mas um facto do mundo dos sentidos, um Êtcto 
gravíssimo na vida assim do indivíduo como da socie
dade ; que a pena não existe por amor delia mesma, 
mas tem o seu fundamento e o seu objectivo na proteção 
de interesses ». 

('} Nos seus estudos âe Criminologia e Direito, o Dr. Clovis 
BevJlacqua insui^e-se contra a pretensão de que o legista deva esperar 
a solução das questões crimioologicas obsequiosamente offeceoida pelos 
cultores das sciencias sociaes. Com razão pondera que ainda quando 
todas as sciencias naturaes projectassem toda a luz sobre o pbeno-
meno do crime, faltaria alguma cousa para bem o comprehen-
dermos : «o, fim pratico que determinou a necessidade das inda
gações sobre a origem, a natureza, as formas e o alcance do pbe-
nòmeno criminologico, se não desnublariá ; será preciso que, depois 
de todas essas sciencias, e aproveitando certamente os dados jpor eilas 
fornecidos, fole o. direito». Tem também razão quando £z que o 
direito é arte, sciencia e philosophia. Faltou todavia ao illustre 
professor accentuar a distincção essendal entre a politíca criminal e 
a criminologia especulativa. 

O 
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Para que uma e outra se voltem para os factos e 
nã,o se percam no racionalismo ou no formalismo, é da 
sciencia especulativa que devem receber a força vivi-
ficadorá. 

Bem diversa desta concepção é a da escola lombro-
siana que apenas conhece a aniliropol^a e a sociologia 
criminaes, sem aliás determinar clara e precisamente os 
seus objectos e os seus limites. 

Segundo Ferri, a anthropologia criminal é a sciencia 
que «estuda o homem criminoso em sua constituído or
gânica e psychica e na sua vida de relação com o meio 
physico ^ social, como a anthropologia faz a respeito do 
homem em geral e das differentes raças humanas» (*). 

A denominação de anthropologia criminal dada ao 
estudo biológico dos factores do crime nunca teria sido 
lembrada, si não se partisse da falsa supposi^o de que 
o criminoso é uma variedade do genus homo. Demonstrada 
á falsidade desta supposição, aquelle estudo não pode 
ser considerado como um ramo da anthropologia geral 
e nada justifica que se continue a designal-o como 
sciencia anthropologica, a menos que se dê á palavra 
anthropologia üm sentido tão aínplo que comprehenda 
toda i n d a g a ^ scientifica concernente ao homeni ('). 

A' parte a impropriedade da denom^inação, vê-se da 
definido de Ferri que a anthropologia criminal estuda 
também o criminoso na sua vida de relato com o meio 
physico e social e, portanto, além das causas biolo^cas, 
as physicas e sociaes da criminalidade. A anthropologia 
criminal é também sociológica criminal especulativa. 

Como porém a anthropologia criminal é, eín pri
meira linha, estudo biológico do criminoso e tende a 
considerar o crime como uma fetalidade do organismo, 
só de passagem e per acciãens se occüpará, com os factores 
sociaes, que assim ficam no segundo plano, quando deveriam 
occupar o primeiro. A sociologia criminal especulativa 
fica absorvida na biologia criminal e a ella subordinada. 

Por outro lado, si toca á anthropologia criminal es
tudar o criminoso na sua vida de relato com o meio 
social, que resta para o que Ferri denomina soaoZô tía m-
miiml 9 EUe nos explica : 

«A investigado technica dos caracteres Ino-psychicos 

(*) La Socioloffie Oriminelle, p. 28. 
(*) Ver o relatório de Topinard nos Aetes du detexième Conffrèa 

International d'Anthropologie Oriminelle, p. 496. 
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î do Cnininoso) é obra caracteristica da nova sciencia da 
anthropoiogia criminal. Ora, esses dados, que para o 
anthropologo não são senão o ponto de chegada, para o 
sociólogo criminalista, são o ponto de partida para as suas 
conclusões jurídicas e sociaes. A antliropologia criminal 
é para a sociologia eriiiainal, por sua filnc^o scientifica, 
o que as sciencias biológicas de desòrip^ò e experimen
tação são para a clinica. 

« O sociólogo criminalista, continua elle, não têm o 
dever de fazer pessoalmente as investigações de anthro
poiogia criminal, como o clinico hão teia o dever de ser 
um physiologista ou um anatomista. Só tem o dever de 
pôr ná base de suas indagações jurídicas e sociaes os 
dados da anthropoiogia criminal quanto ao lado biológico 
do crime e os da estatística quanto ás influencias do meio 
physico e social, em vez de fazer somente syllogismos 
jurídicos abstractos » Q"). 

Isto é, a sociologia criminal de Ferri é uma mera 
política criminal, uma sciencia prática com a estreita base 
de dados biológicos e estatistícos (}^). 

Nada obstante, ó circulo dessa sciencia é vastíssimo, 
pois, comprehende não só os meios repressivos como os 
meios preventivos da criminalidade, figurando no numero 
destes, sob q titulo de sostitutivi penali, todas as medidas 
e institutos sociaes que possárb concorrer para a dimi
nuição ou suppres^o de crimes, embora não tenham a 
criminalidade por objectivo. A sua rfociologia criminal 
penetra em todos os departamentos é recantos da econo
mia social, como mostra a enumeração por elle feita dos 
sostüuúvi penali Q-). 

Esta concepção decorre de um dos princípios funda-
mentaes da escola lombròsiaha. A pehá é um meio de 
defesa social que não se distingue por caracter especifico 
de qual<iuer outro. Os meios repressivos são remédios 
theurapeuticos, os eliminàtivos são operações cirúrgicas 
que com os meios hygiehicos constituem um systema 
inteiro pelo qual a sociedade civil pode prover á neces
sidade immanente de sua defesas 

Com isto o direito penal perde a sua autonomia e 
passa a ser um simples capitulo da política ou sociologia 
crimina, como si pudesse deixar de haver uma sciencia 

C^") ZM Sodologie Criminelle, pag. 29. 
(") A estatística é um methodo e não uma sciencia. 
(«) Yér a Sociologie Criminelle, pags. 215 a 259. 
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jurídica autonomica com o seu methodo technico jurídico, 
onde existem relações da pessoa humana reguladas pela lei. 

Para que o direito penal perdesse a sua autonomia, 
fora necessário ir mais longe, muito mais longe do ponto 
a que chegou o illustre auctor da Sociologia Criminale. 
Fora mister supprímir não só a lei penal com as suas 
qualificações de crimes e comminações de penas, como 
também o processo criminal com os seus meios de defesa 
e o seu systema de provas para substituir tudo pelo 
arbitrío administrativo. 

Ora, emquanto a liberdade individual fôr também um 
interesse da coUectividade, sem o qual os outros não têm 
valor, nada faz desejável uma reforma tão radical. 

Só ha um modo de pôr termo aos syllogismos abstra-
ctos do jm-ista, é supprimir o direito. 

* * * 

«Não sei bem o que restará de Lombroso, dizia Tarde 
espirítuQsamente no congresso de anthropologia críminal 
de Brnxellas. Eu o comparo ao café que não nutre, mas 
que excita e impede que, pelo menos, se morra de inanição. 
Lombroso foi um tônico poderoso, e é a este titulo que 
lhe presto homenagem.» 

Assim como a QSLÍI e a Spurzheim, apezar do des
crédito em que cahio a theoría da locsilisação das facul
dades mentaes nas circumvol ações do cérebro com as corres
pondentes bossas craneanas, não se nega o merecimento de 
terem sido os fundadores da physiologia do cérebro e do 
estudo do craneo, nSuo se pode contestar á brilhante escola 
lombrosiana, representada por espirítos â? elite, a gloría de 
ter dado o mais vigoroso impulso á sciencia do direito penal, 
tirando-a da immobilidade, abrindo-lhe realmente novos 
horisontes, com fazer sentir que a insufSciencia dos meios 
repressivos e preventivos da criminalidade, como S3mtema 
de defeza social, é devida sobretudo ao não conhecimento 
do criminoso. 

Até entílo haviam sido estudadas as figuras crimi-
naes; os criminalistas as analysaram ex professo em 
todos os seus elementos jurídicos; a questâ.o de saber 
porém — quaes ^ o os £a,ctores da criminalidade e quaes 
os meios apropríados para combatel-a — não tinha sido 
submettida a um exame scientifico. O crime fora posto 
no primeiro plano; deixára-se ficar o criminoso na 
penumbra. Depois dos trabalhos de Lombroso, surgio 
uma nova scienda destinada a estudar os &ctores do 
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crime e, como diz v. Liszt, o pensamento fundamental 
da política criminal ficou sendo este: «o objecto da 
punição não é o crime, mas o criminoso, não é a idéa, 
mas o homem.» 

E' a este pensamento que por toda parte vae obede
cendo o movimento reformador da legislação penal; a 
elle se prendem os institutos mais recentes e de que se 
esperam os melhores resultados práticos; a l i b e r t a ^ 
provisória, a sentença condicional, a deportado dos 
reincidentes, as prisões-asylos, o patronato dos réos liber
tados, a e d u c a ^ dos menores moralmente abandonados. 

Erros e exaggeros acompanham quasi sempre as 
novas intui ções. 

A existência de um typo anthropologico do delin
qüente não era essencial á nova doutrina. Supposta a 
não existência de tal typo, não deixaria por isso de ser 
verdade que a criminalidade, como phenomeno patholo-
gico com factores biológicos e sociaes, podia e devia 
ser objecto de uma sciencia experimental. Lombroso 
porém fez do typo do ttomo delinqüente o ponto central de 
sua theoria, e deste erro inicial vieram todos os outros 
como conseqüências. 

A terza scuola, «experimental por seu methodo, mas 
critica por suas idéas», representada na Itália por Ali-
mena, na Allemanha por y. Liszt, na França por Tarde 
e Lacassagne, na Bnssia por Drill e Poinitiski, veio 
como r e a c ^ contra o exclusivismo da escola lombrosiana 
e repelle o typo do homem criminoso ("). 

Esse typo Lombroso o compoz com uma serie, cada 
vez mais numerosa, de caracteres atávicos, atypicos e 
pathologicos que apparecem, ora isolados, ora reunidos 
em maior ou menor numero, especialmente no denomi
nado criminoso nato. «Lombroso, dizem Houzé e "Warnots, 
tomou indistinctamente dados anatômicos, physiologicos 
e teratologicos, e com todos esses elementos disparatedos 
formou o famoso arlequim conhecido sob o nome dê cri
minoso nato. Mas, mesmo reunindo todos esses caracteres, 
não chegou a encontral-os senão quarenta vezes sobre 
cem delinqüentes. Como pode-se encontrar o typo que 
representa uma série na minoria daquelles que a for
mam?» (") « Que dir-se-hia, pergunta também Topinard, 

(13) Têr^ Direito Penal da Itália por Alimena na Législatíon 
PénáU Ckmiparée, 1" vol. 

{^*) Belatorio dos Drs. Émile Houzé e Léo Warnots nos Aetea 
du troiaieme Congrls d^Antkropologie Criminelie, pag.' 121. 
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de um typo de raça que se designasse como brachyce-
phala e na qual os dolicocephalos apparecessem na pro
porção de 60 "/o?»C'). 

Assim, segundo os resultados .a que chegou a escola 
lombrosiana, ha uma forte proporção de criminosos em 
que taes caracteres não se notam, e, por outro lado, esses 
caracteres podem apparecer e de facto apparecem tam
bém em indivíduos que são honestos ou que pelo menos 
nunca delinquiram. 

Importa ist» dizer que na série interminável das 
atypias, dos atavisinos, das taras hereditárias, dos esty-
gmas de degeneração, não ha um só signal que seja 
especifico do criminoso. 

O Dr. A. Baer nos dá este testemunho : «não ha 
particularidade cáracteristica no todo do homem, de 
cuja existência possamos concluir com alguma certeza 
que quem a apresenta deva ser um criminoso. Muitos 
criminosos — nós o temos freqüentemente observado — 
e mesmo muitos criminosos pervertidos, ás vezes reinci
dentes, indivíduos dados a crimes desde a sua juventude 
não apresentam anomalias na sua conforma^ corporea 
e mental, ao passo que outros indivíduos com accen-
tuados signaes de anomalias morphologicas nunca mani
festaram tendência pára a vida criminosa» ('*). 

A concep^ de Lombroso, predominante na primeira 
edição do seu uomo delinqüente, foi considerar o criminoso 
nato como um atávico, um representante do homem pri
mitivo, um revenant das eras prehistoricas. O reappare-
cimento um tanto dramático do homem prehistorico com 
toda a sua impulsividade, egoísmo brutal e instinctos 
sanguinários no seio das nossas sociedades cívílisadas, 
causou no grande publico, era uma época em que o trans-
formismo, o evolucionismo e á heréditariedade estavam em 

(^') Reeuè Wanihropologie, Kòvetnbro, 1887. 
Segundo'Topinard, o typo dó criminoso de Lombroso nãò é um 

typo, mas uma cohgerie artificial de anomalias sem nenhuma base. 
Dentre essas anomalias ha algumas absolutamente normaes, como o 
Índice cephaljco, a saliência da arcada superciliaria, etc., e outras in^ 
differentes, como a asymètria da face e a plágioçephalia moderada. 

Benedikt disse no congresso de Boma e repetio no de Paris, ap-
plaiidido por Moleschott, que .«não éjustonem exato pretender que se 
deva sempre achar alguma cousa anormal no indivíduo criminoso. 
Não é justo nem exato, porque o facto psyçhologicoé em parte o pro-
ducto de phenomenos moleculares, e a scienciã.estâ ainda muito longe 
de uma anatomia das moléculas e de uma physiologia molecular, » 

(") Der Verhrecher in anihropologiacher Bezíekuiig, p. 894. 
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moda, a mesma viva impressão que nos fins do século 
passado produzira a descoberta das bossas craneanas com 
a significação que lhes dava Gall. 

A hypothese do atavismo era porém indemonstravel. 
Que resta das raças primitivas destruídas, amalgamadas, 
absorvidas por outras que soffreram eguaes vicissitudes ? 
Náo seria um facto miraculoso que, após tantos milhares 
de séculos, de cruzamento e superposi^o de raças e sob 
a influencia de causas physicas e sociaes que tendem 
antes a dispersar do que a concentrar o typo ancestral, 
o homem das cavernas e da edade de pedra resurgisse 
no homem moderno ? 

«As raças, pondera Topinard, estão em movimento 
perpetuo, fazendo-se e desjfazendo-se, e se suçcedem no 
tempo por camadas que se differenciam e passam insen-
sivelmente dos typos prehistoricos aos actuaes. Assim, 
quando vejo hoje um craneo que apresent^a uma fronte fu
gitiva, por exemplo, ao passo que a média da raça tem 
uma fronte média, digo que isto é uma simples variação 
accidental e individual e não uma reminiscencia por 
atavismo do nosso archi-antepassado do Neanderthal. 
Para mim é uma semelhança fortuita ; a raça de Nean-
derthal está desde muito extincta na totalidade ou pelo 
menos desappareceu afogada na onda das raças numerosas 
que lhe succederam antes mesmo que bruxoleasse a pri
meira luz da historia» ("). 

O próprio Lombroso se contradisse, apresentando 
depois o criminoso como um louco e por ultimo como 
um epiléptico. O homem primitivo não era um louco 
nem um epiléptico, mas um ser normal C^. «Como duas 
cousas eguaes a uma terceira são eguaes entre si, af
irmava elle no congresso anthropologico de Eoma, é fora 
de duvida que a criminalidade innata e a loucura moral 
não são mais do que variantes da epilepsia ; são, como 
diria Griesinger, estados epileptoides » C*). 

Longe de estar fora de duvida, essa identidade da 
criminalidade e da loucura moral é vivamente contestada, 
pois que vivamente contestada tem sido a existência de 
uma loucura moral, permanecendo integras as funcções 
psychicas. 

(") Belatorío apresentado ao Congresso de aBthropologia cri
minal de Bnücelias, Áctes, p. 4iB9. 

(") Ver Tarde, La Oriminaliié comparée. 
(••) .Aetes ãu^fmiêr. Cpngrès d'Anthropòloiffve Orimihellci 
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Ha uma loucura moral, isto é, uma enfermidade 
psychica, que se caracterise somente pela perversidade, 
que consista somente na pratica de actos máos, sem que 
as faculdades de idéaçào ou quaesquer outras soffram 
perturbação ? 

«A ezacta observação dos indivíduos de que se trata, 
responde o Dr. A. Baer, os factos que estão no dominio 
da sciencia, as experiências feitas tanto sobre crimi
nosos como sobre loucos repellem esta doutrina do modo 
o mais decisivo. I^este sentido as opiniões de technicos 
notáveis têm augmentado nestes últimos tempos progres
sivamente, e às autoridades as mais competentes ma-
nif^tam o desejo de que se bana da psychiatria a de
nominado moral insanity, a qual, mais do que nenhuma 
outra denominação de enfermidade, é própria para gerar 
a confusão e induzir em erro». 

«Üm homem moralmente defeituoso, assegura o 
Dr. Baer, nunca poderá ser considerado louco, si, além 
da tendência delictuosa e da pratica do acto criminoso, 
não apresentar signal de uma psychose ; não ha louco 
que, dada a integridade de todas as faneções psychicas, 
se caracterise somente por actos criminosos ; esses taes 
não são senão delinqüentes» C). 

ÍTa verdade, si a psychiatria já abandonou desde 
muito a idéa das monomanias, não poderia admittir a 
loucura moral, conservada a lucidez da intelligencia e a 
integridade de todas as funcções psychicas, sem voltar 
áquellaf^idéã incompatível com a unidade do eu. 

Para salvar a hypothese da identidade da crimina
lidade innata e da loucura moral, é necessário considerar 
como synonymas as palavras alienação e anomalia psy-
chica. Mas contra esta synonymia protesta o próprio 
GarofaJo. «Neste caso, pondera elle, não haveria mais 
differença entre os estados physiologicos e os estados 
pathologicos, poisque todo desvio átsrpico, toda irre-
gularidsvde do corpo, toda a excentricidade de caracter, 
toda particularidade de temperamento, tomar-se-hia uma 
fôrma nosologica... Ora, não ha quasi indivíduo que 
não apresente alguma irregularidade no physico ou no 
moral ; o estado de saúde tornar-sehia ideal ; a pa
lavra não teria significação pratica. Entretanto ha um 
estado de saúde physica e de saúde inteUectual ; ha 
ainda uma zona intermediária entre esses estados e os 

(*") Der Verbreeher in anthropoloffischer Beziehungy p. 284. 
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de enfermidade, o que faz que ainda nS>o se nos tenha 
dado uma definição perfeita da alienação; isto não 
impede que em cada caso se possa distinguir um louco 
de um homem normal» ("')• 

Quanto á identidade do criminoso e do epiléptico, 
surgem objecções que bem monstram quanto a these de 
Lombroso faz violência aos factos. Porque todos os epi
lépticos não são criminosos, e porque muitos criminosos 
não apresentam signal algum de umanevrose? Dizer que 
neste ultimo caso ha epilepsia larvaãa é sustentar uma 
hypothese por outra não menos duvidosa, e procurar 
refugio em regiões onde a sciencia ainda não fez a luz. 

Demais a loucura e a epilepsia são enfermidades e 
podem dar-se em todos os tempos e em todos os logares, 
ao passo que os crimes são acções humanas de valor 
social e portanto relativo : variam de povo para povo e 
no mesmo povo em diversos momentos do seu desenvol
vimento, conforme as suas condições de existência, os 
seus costumes, as suas intuições e civilisação. A natureza 
não faz e desfaz typos de criminosos ao sabor das leis 
penaes! 

Mas as observações continuadas com tanto afan pelo 
incansável psychiatra de Turim não foram baldadas, con
duziram pelo contrario a um resultado positivo, que é a 
verdade experimental, o facto demonstrado com que 
enriqueceu a sciencia. Todos os exames feitos na Itália 
e nos demais paizes da Europa pelos observadores das 
opiniões as mais diversas coincidem em confirmar que 
entre os criminosos apparecem freqüentemente atypias, 
defeitos de conforma^ no craneo, na face e em diversos 
órgãos, 08 chamados signaes de degeneração, bem como 
que esses defeitos somáticos se encontram reunidos em 
maior ou menor numero e em differentes combinações 
ainda mais freqüentemente nos criminosos por Índole. 

Certo, fora dos casos accentuadamente pathologicos, 
essas anomalias não autorisam a inferir que aquelles em 
quem se manifestam possuam certas qualidades intelle-
ctuaeS ou defeitos moraes. Também ellas apparecem fre
qüentemente nos loucos ; e assim como entre taes estygmas 
e a loucura não ha relação necessária, poisque ha loucos 
que não os têm e indivíduos que os têm e não são loucos, 
egualmente não ha r e l a ^ necessária, e por uma razão 
idêntica, entre a degenera^ e o crime. 

(») Criminologie, p. 92. 
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Mas, por outro lado, si é verdade que no mundo 
dos criminosos apparecem freqüentemente indivíduos mar
cados por taras hereditárias e anomalias somáticas, este 
facto autorisa a concluir que a degeneração, assim como 
predispõe pura a loucura ou a imbecilidade, também pre
dispõe para o crime sob a influencia de um meio social 
deletério. E' que os peurasthenicos, irritadiços, apai
xonados, nâo tendo bastante força de resistência, não estão 
tão bem apparelhados para o struggle for Ufe quanto os 
individuos dotados de um systema nervoso normal. 

Neste sentido deve-se admitir que a degeneração here
ditária ou adquirida é um dos factores biológicos do crime. 

«A me pare, diz com razão Alimena, cheladegene-
razione—come. causa predisponente, che ora non fa resis-
tere ali'impulso, ora produce Tirritabilità, ora impedisoe 
Ia vita tranquilla e il lavoro onesto—sia il fattore piú 
tristamente fecundo dei delitti, e non solo dei delitti 
straordinari e terribili, ma anche di quei delitti piccoli, 
volgari e frequenti, che, per Ia società, sono come le 
gocce d'aquiai che bucano Ia pietra» (")• 

A política criminal e social, a pratica judiciaria e a 
sciencia penitenciaria não podem mais perder este facto 
de vista! 

Yejamos agora quaes são as idéas do autor do Tra
tado sobre este ponto de tanta magnitude. 

Segundo a opinfâ^o. de v. Liszt, não pode haver um 
typo anthropologico único do Aomo delinquem. 

O delinqüente de occasião é um homem como os 
onlsros. Estará alguém isento de ceder a uma forte tenta
ção ? 2?ão se pode pois suppor que em taes delinqüentes 
existam atypias. 

lios delinqüentes que o ^ p por Índole, si a tendên
cia ao crime foi adquirida, cei-tamente as vicissitudes da 
vida hão ,de t«r impresso vestígios no corpo como n'alma. 
Nestes casos, é possível haver um typo profissional, eom-
quanto não o possamos determinar com certesa scientificaw 

Si a tendência ao crime é innata, como a causa do 
delicto existe quasi exclusivamente na individualidade do 
delinqüente, esta deve distinguir se da individualidade 
da media dos homens por indicios atypieos. Mas as 
investigações da anthropologia criminal, com quanto reve
lassem numerosas atypias,: não puderam encontj^r o typo 
procurado. 

(«) DeWImputabüiià, 1? vol., pag; 234. 
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Após um exame scientifico imparcial, essas numerosas 
atypias nos apparecem sob uma outra luz. 

«Não as encontramos somente nos delinqüentes, 
senão também nos simples de espirito, nos loucos, nos 
epilépticos, nos aventureiros e até nos indivíduos intelle-
ctualmente prendados, posto que talvez em uma só direc-
ção. São ainda relativamente numerosas em mais de um 
dos povos que se chamam «primitivos», chegados na 
verdade ao ponto de desenvolvimento do velho que cae 
em caducidade... 

«Quem examina os íactos sem opinião preconcebida 
não pôde duvidar um momento de que se trata, em todos 
esses casos, de degeneração hereditária. Ao mesmo tempo 
desapparece o typo do delinqüente nato: está com-
prehendido na noção do homem degenera<ío hereditaria-
mente e por isso mesmo affectado de atypias. Desappa
rece também a tendência innata ao crime : está conipre-
hendida na noção de neurasthenia, de enfraquecínaento 
da força de resistência do systema nervoso central, qüè é 
a essência da degeneração hereditária sob o ponto, de vista 
psycho-physiolOgico. » 

A sua concluso é que, entre os delinqüentes por 
natureza, ha relativamente um grande numero de dege
nerados, sobretudo de indivíduos marc?idos pela heredi-
tariedade. 

Este resultado é, ao seu ver, de uma importância 
pratica immediata para o legislador, como adiante ve
remos (^). 

* * * 

Completando a theoria de Lombroso que, pela natureza 
de seus estudos, poz. em relevo os factores orgânicos do 
crime, sem ligar egual importância aois factoreis spciaés, 
Ferri fez vêr que o crime é a r:esultante do concurso 
simultâneo e indivisível,-quer dâ ^ condições biológicas do 
criminoso, quer das condições do meio, onde nasce, vive 
e opera. « Considerando, diz-nos elle, que as acções huma: 
nas, honestas ou deshonesta^, sóciaes ou anti-sociáés, ^ 
sempre o producto do organismo physíp-psyçhico e áã, 
atmospherá physicá e social, que p envolve, distingo os 
factores antíucopologicós ou individuaes do crime, os 
factores physicos e os factoíes sòciaes» (**). 

(^) Belatorio apresentado ao Congresso de anthropologia criihi» 
nalde Bruxellas, pag..91. 

(**) Là Soíaalogne OriniineÜe, pag. 160. 
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Qual destas três ordens do condições é a que prepon-
dera ou tende a preponderar na producçâo dos crimes I 

Em sua opinião, o valor de cada uma destas três 
causas naturaes do crime é relativo, poisque cada uma 
dellas exerce maior ou menor influencia na determinação 
de um crime dado em tal ou tal momento da vida indi
vidual e social (**). 

Com isto o illustre autor da Sociologia Oriminale não 
resolveu o problema nem poz a escola a que pertence a 
salvo da arguição de não ligar ás causas sociaes do 
crime a importância que lhe deve ser dada. 

A influencia social não é somente a que se exerce 
em tal ou tal momento da vida individual e social ; é o 
conjuncto das influencias provenientes do meio que actuam 
não só sobre toda a vida do individuo desde o seu nas
cimento, como ainda que actuaram sobre os seus ante
passados, em tanto quanto determinaram a degeneração 
transmittida á nova g e r a ^ . 

Não se trata de uma questão concreta, isto é, rela
tiva a um crime dado em um momento dado da vida 
social, caso em que se pôde ligar um valor relativo aos 
diversos iactores do delicto e até reconhecer a preponde
rância do factor biológico, como acontece com os crimi
nosos por Índole, quando o penehant au crime está inve
terado. Trata-se sim de uma questálo abstracta, isto é, 
relativa â criminalidade em geral. Sob este ponto de 
vista a resposta não é duvidosa : são os factores sociaes 
que preponderam. 

Tomemos os criminosos por Índole innata ou adqui
rida, os quaes de ordinário saem das baixas camadas 
populares. A hereditariedade de pães exgotados, alcoó
licos, degenerados, a má alimentarão que na infância é 
só por si causa de anomalias na conformação do craneo 
e de diversos estados de degeneração, a ausência da 
educado moral, a influencia deletéria, pelo contrario, 
do exemplo doméstico, as más companhias, a miséria 
econômica e tantas outras relações sociaes ^ o próprias a 
impellir o individuo para o caminho do crime ; î >o só 
fortalecem as tendências criminosas como as criam. 

Os mesmos iactores physicos ou cósmicos não escapam 
aos effeitos de causas sociaes. Basta considerar que nas 
mesmas regiões e sob a influencia do mesmo clima, das 

(*) Op. cit., pag. 157; Actes du dèuxième Congrls d'Anthro-
poloffie OrimineUe j>ag. 42. 
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mesmas estações, etc, os povos passam da barbaria para 
a civilisação, e no curso do seu desenvolvimento, assim 
como variam enormemente as suas condições de existência, 
idéas e costumes, variam também as causas da crimina
lidade. As estatísticas accusam que nos paizes da Eu
ropa em geral a criminalidade diminue do sul para o 
norte no sentido directo da marcha da civilisação. 

Concluamos pois com Alimena : «na evolução hu
mana os factores sociaes teudem a tornar-se sempre'mais 
predominantes, e, portanto, também nos crimes» C). 

Um dos traços característicos da terza scuola é justa
mente esta affirmação do predomínio do factor social na 
determinação da criminalidade. Nesta parte a differença 
das intuições das duas escolas tem um enorme alcance 
social. Para uma, o crime é uma fatalidade orgânica ; 
para a outra, com modificar-se o meio social pode-se 
supprimir ou enfraquecer a influencia dos factores bioló
gicos. «Ao fatalismo immobílisante da theoria anthro-
pometrica, diz Lacassagne, oppomos a iniciativa social. 
Si o meio social é tudo, e si elle é tão defeituoso que 
favoreça a expansão das naturezas viciosas ou criminosas, 
sobre esse meio e suas condições de funccionamento 
é que devem versar as reformas. Les sodétés ont les 
críminels qu^eUes méritent» ("). 

São estas as idéas de v. Liszt. 
Ao seu ver, só é possível lutar contra o delicto por 

uma acção positiva sobre os factores que o fazem nascer. 
Esta acção pode ser dirigida, em primeiro logar, 

contra as circumstancias exteriores, sob cuja influencia 
o delinqüente se achava no momento da perpetração do 
facto, isto é, contra as cansas sociaes do delicto. De
terminar essas causas com precí^x) não é mis^o da 
anthropología criminal, e sim da sociologia, cujo methodo 
mais importante, sem ser exclusivo, é a estatística cri
minal. Si esta nos mostra que entre as causas do delicto 
figuram principalmente circumstancias econômicas desfa
voráveis, toca á política sodlal indicar os remédios mais 
apropriados. 

A ac^o sobre os factores do delicto pode ser dirigida, 
eiQ segundo logar, contra a individualidade em parte 
inuata e em parte adquirida do delinqüente. Aqui con
sidera-se o crime não como manifestação da vida social, 

(««) DeWJmptOabüiià, 1? v., p. 267. 
(") Aetes du jtrímier Congrèa d'Anthropologie Oriminelle, p. 167. 
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mas como manií^ta^ô na vida do indivíduo. A deter
minação dessas causas individuaés do crime, assim como 
a investigado das circumstancias que levaram o seu 
autor a comrbettel-o, também saem ein parte do domínio 
da antbropologia criminal. Com eflfeito, a individualidade 
do delinqüente, no momento do crinie, é por sua vez 
determinada pelo passado que talvez operou nessa indi
vidualidade mudanças decisivas. Como as relações 
sociaes e sobretudo econômicas são de capital impor
tância para a conformação dá vida, a política social, 
que tem por fim melhorar as rela,ções econômicas, terá 
ainda, sob este ponto de vista, o maior valor para com
bater o crime. 

Á influencia das circumstancias sociaes e econômicas, 
porém, sobre a vida dos indivíduos começa muito tempo 
antes do seu nascimento. A miséria econômica dos pães 
e o seu cortejo, o exgotamento, a enfermidade, a em
briaguez, prejudicam o gèrmén antes que seja fructo. 
O recém-nascido traz ás vezes, ao vir ao mundo, como 
uniça herança paterna, o fardo da hèurasthenía. Eeme-
diae as circumstancias econômicas desfavoráveis e sal-
vareis ao mesmo tempo o futuro das novas gerações. 

E'̂  pois, evidente que as circumstancias sociaes e 
especialmente econômicas determinam a marcha da crimina
lidade sob um tríplice ponto de vista. 

Desenvolvendo estas idéas no congresso de anthropo-
logia criminal de Bruxellas, exemplificava: 

«Eis ahi uma joven de dezoito annos. Furtou. Pode
mos dizer que esse furto, considerado isoladamente, é o 
resultado de um factor biológico e de um factor social. 
Si olharmos porém de mais perto, e si perguntarmos a 
nós mesmos donde provem esse factor biológico, essa 
tendência accentuada ao crime, esse desequilíbrio das 
filnèções mentaes, essa falta absoluta de senso moral, si 
examinarmos esses differentes pontos, talvez acharemos 
que a educa^ ' dessa moça foi desonrada por seus pães 
ou ainda que ella nãò os conheceu. 

« Não pensaes que a sociedade que pune esse crime 
de furto, nada fez para prevenil-of 

« Não acreditaes que essa rapariga, mal alimentada 
desde o nascimento, dissoluta antes dá, maturidade, de 
uma intelligencia não desenvolvida, de uma vontade 
indisciplinada, que presentemente é ladra incorrigivel, 
prostituta, dada ao alcoolismo, foi impellida ao crime 
pelo factor social, pelo meio social em que tem vivido ? 
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« É' preciso ir ainda um pouco mais longe. Suppo-
nhamos que essa jovén criminosa é uma degenerada 
hereditária, que nasceu de pães exgotados pelos seus 
males. Está destinada ao crime, a hereditariedade a 
estygmatisa desde antes do seu nascimento. 

«E ahi está o que eu chamo a tríplice funcção do 
faetor social. Elle determina o mal no momento da per-
protação do facto delictuoso, determina a individualidade 
do criminoso, determina a individualidade de seus 
pães» (̂ *). 

I)'ahi segue se que a sociedade não é somente o 
caldo em qxie se desenvolve o micróbio, segundo uma 
imagem infeliz de Lacassagne; ella não só fecunda o mi
cróbio, como o produz. 

« A anthropoloíiia criminal, concluo v. Liszt, deve 
ser niodesta. As suas averiguações anatômicas e physio-
logicas têm uma importância restricta; só podem ter a 
pretensão de valer como verdades scientificas em face de 
uma ordem social dada. O homem que examinaes teria 
procedido de outro modo, no momento do facto, em cir-
cumstaacias diversas; teria sido outro, si outras influen
cias houvessem actuado era sua vida; viria ao mundo 
diverso do que é, si outras circumstancias houvessem 
dirigido a vida de seus pães» (**). 

A mais importante applicação da anthropologia cri
minal consistirá pois em subordinal-a de um modo con
sciente á sociologia criminal. 

O autor, como Düring C"), E. v. Hartmann ("), 
Post (*̂ ), Kohler C"), interroga a historia da pena para 
pôr em evidencia a idéa finalistica que determinou a 
creação da justiça criminal. 

('*•> Acies du deuxième Congrès d'Anthropologie Críminelle, ps. 
91-96. 

(**) Actes du deuxième Congris d'Anthropologie Oriminelle, p . 332. 
('*) Kursus der-Philosophie, ps. 219-243. 
(*') Phãnomenologie des siitlieken Bevmssiseins, ps. 196-212. 
(") Einleitung in das Studium der ethnologiaehen Juri^nrudenz. 
(*») Zur Lehre von der Blutrache. 
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A importância dessa indagação histórica está em que 
por toda parte e em todas as formas sociaes e phases 
da civilisação se encontra a pena ou um subrogaido da 
pena, e por toda parte o seu desenvolvimento se apre
senta com o mesmo caracter. Não só as sociedades hu
manas nSío se puderam subtrahir á necessidade imperiosa 
de reagir contra o culpado, como no processo dessa re-
acção foram actuadas por idéas e sentimentos no fundo 
idênticos. 

Micklosich diz : «Houve no desenvolvimento da 
humanidade um período comparável á infância e á juven
tude do indivíduo, no qual o espirito humano, com genío 
inconscientemente creador, poz os fundamentos da nossa 
vida espiritual; periodo em que originaram-se a lin
guagem, a poesia e a religião, e em que não havia intel-
ligencia nem vontade individuaes, e sim era a familía 
ou parentela quem pensava e queria. Foi nesse periodo 
que teve origem a vingança ão sangtie» ('*). 

O sentimento da vingança, oriundo do instincto de 
conservação, tem a máxima energia nas sociedades pri
mitivas. Si, na phrase de Bain, othe knowledge thàt 
we have wounded, crushed, rendered miserable the of-
fender, is a source of genuine delight» ('*), em parte 
alguma o desejo da vingança pode ser mais vivaz do 
que entre homens rudes, para os quaes o valor pessoal 
é a primeira das virtudes ("*). 

Mas — é isto o que sobretudo cumpre notar — a 
vingança tem caracter pessoal, ao passo que a vingança 
do sangue tem caracter social. 

E' o grupo, a familia ou parentela a que pertence o 
offendido quem se vinga, não contra o offensor simples
mente, mas contra o grupo de que este faz parte. A vin
gança ão sangiie ê reacção social contra acções anti-sociaes. 
A explicação deste facto está em que na infância das 
sociedades o indivíduo nada é fora do seu grupo; a 

(**) Die Bl/utrache hei den Slaven. 
{^) The Emoiions and the Will, p. 176. Anger; in the human 

type, %a the pleasure of repaying pain for pain. 
(*J «II faut, pour vivre, dans toute société primitive, ponvoir 

mordre qüi vous a mordu, frapper qui vous a frappé. De nos-jours 
encóre, quand un enfant, même en jouant, a reçu un coup qu'il n'a 
pu rendre, il est mécõntent; il a le sentiment d'une infériorité ; au 
contraire, íorsquMl a rendu le coup, il est satisfait, il ne se sent plus 
inférieur, iné^al dans Ia lutte pour Ia vie.» Guyaa, Esquisse a'une 
morále aans obligation ni sancOon, p. 204. 
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renuncia á vingança seria nraa espécie de snicidio para 
o individuo e conseguintemente para a família (")• 

A vingança do sangae torna-se assim um dever. 
Levada pelo sentimento de sua solidariedade, a familia 
do ofíendido levanta a bandeira da venãetta contra a do 
ofFensor. «Accende-se entre as duas uma guerra, em que 
cada membro de uma familia se apresenta como inimigo 
dos membros da outra, assim como na guerra entre dois 
Eátados cada soldado de uma das partes belligerantes é 
inimigo dos soldados da o atra parte » C®). 

Desfarte a vingança do sangue foi a precursora da 
pena. Na sua forma primitiva e grosseira ella nos 
apresenta a primeira manifestação da consciência do di
reito : o que o grupo vinga não é somente a dôr causada, 
o sangue derramado, senão também a offensa feita á 
pessoa de um dos seus membros, e nessa retribuição sa
grada do mal pelo mal se encontra a tradicionsd asso
ciado de idéas que ainda hoje persiste na concep^o 
vulgar da justiça. Vinga-se, quia peccatum est et ne 
peccetur (®). 

A vingança porém é apaixonada, brutal e desen-
freiada ; tende a tomar proporções cada vez maiores e 
conduz á destrui^o de grupos inteiros. A necessidade 
da paz interna, que já tinha suscitado a lei do taliãx) — 
o olho por olho, o dente por dente — como moderação e 
medida, fez surgir o systema da composi^, e tal foi a 
segunda phase na reacção social contra o delicto, phase 

(*') « La vengeance personelle était un droit, Ia vengeance du 
sang était un devoir. L'une était Ia réparation d'un tort fait à soi-
même ; Tautre 1'expiation de Ia lésion faite à autrui, d'ane lésion, 
que ne pouvait plus venger celui-là même, qui Tavait soufferte. » 
Du Bois, Hiatoire du droit criminei de$ peuples modemes, p. 53. 

(**) Post, Gfrundriss der ethnoloffischen. Ju7-isprudem, 1? vol., 
p. 226. 

(^) « A principio, diz H. Spencer, só o temor das represálias 
manteve um certo respeito das pessoas e dos bens de outrem ; a idéa 
de justiça era & de uma compensação de injustiças: olho por olho e 
dente par dente. Esta idéa perdura durante todo o periodo dos pri
meiros estádios da civilisação. Depois que a parte lesada cessou de 
fkzer a si mesma uma justiça assim comprehendida, ella persiste ainda 
na pretenção de íkzel-a impor pela autoridade constituída. O que se 
reclama do dispensador da justiça é o castigo e a imposição de um 
damno pelo menos: egual ao damno soffrido oti, na falta deste, uma 
compensação equivalente a ^se damno... É>' apenas necessário ezplicar 
como a concepção definitiví^ da justiça tende gradualmente & despren° 
4ef-se dessa concepçio :grósseira.a Justiee^,.^ 29. 
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fâo universal qnanto a primeira. De ordinário a recon
c i l i a ^ se operava por intermédio da autoridade qne se 
apresentava como arbitro entre as partes contendoras. 
A principio facultativa, a composi$lk> tornou-se obri
gatória ; foram tarifadas as offensas e as emmas corre
spondentes, recebendo a communhão também o preço da 
sua interven^. 

Veio o Estado, ultima forma do desenvolvimento da 
vida coUectiva, e as suas instituições incompativeis com 
a estrnctura e as instituições das tribus, dos aggregados 
de caracter gentilicio, nao podiam deixar de acarretar a 
ruina destas ultimas. Os institutos da vingança do sangue e 
da composi$^ foram dos que resistiram com maior tena
cidade, mas, feridos de irremediável declínio, porque 
tinham peraido toda a sua razão de ser, também os 
levou a força oriunda das novas circumstancias e relações 
sociaes. O poder publico, que começou por ser arbitro, 
acabou por fazer-se juiz ; só elle tem o direito de punir 
por amor da paz interna, pax regis, e a pena individua-
lisou-se, recahindo afinal somente sobre o culpado. 

Assim a historia do desenvolvimento da pena mostra 
que o esforço inconsciente para a manu ten^ da paz, da 
ordem jurídica, se converteu em efflforçó consciente ; o 
acto ã principio instinctivo e desoomedido se converteu 
em acto voluntário, racional e ponderado. Nesse des
envolvimento do inconsciente para O conscieiite é que 
consiãtio O progresso. Pune-se we peccetur (**•). 

Certamente a história da pena não nos dá s e i ^ 
uma ezp l i ca^ histórica ; mas é evidente que dessa 
expliea.^^ decorre a just if ica^ da pena. O Estado 
tem o direito de coagir os indlvidaos por ameaça e ex
ecução de penas a proceder de modo que os seus actos 
D&o violem sís comoções dé existência, social, porque 
tem ò direito de cohservar-se e à pena — a historia ò 

(•») Uib outro progresso é assignalado por v. Ihèring: o A hia-
ityria da pena, diz ellé, é iiàuí abolição eonatanté. lio inicio do direito, 
a noção da pena reina soberanamente; manifíestá-sè em cada parte do 
direito, penetrando mais oú menos profundamente todas as relações 
jandicas. Mais tarde^ o «campo de ácção da jiena se restringe é a 
noção se apura; é o que denota o progresso do direito... Esta con
clusão nos revela uin dos factos mais interessantes, qué a historia do 
direito pôde apresentar para a edutiaçãó dOs povos: o progresso reali-
sado pelo bomem que, tendo partido da paixão selvagem, da vingança 
eegaj acaba p&t cbégar á inòdéraçãõ, ao iitiperio sobre si mesmoj á 
justiça. » ("Das Schuldmáineni im fômi Privair.J 
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attesta — é meio imprescindivel para a i 
ordem juridica. Esse direito é ao my^^ tempo um A 
dever. Para a eommunhão política Dfífff é a prc^Ga 
conservação o seu dever primário? T RECURSOS 

Justificada a pena sob o ponto de Vista díTEstâíaof 
também o está sob o ponto de vista do \ndividuo, sem 
que para isto seja necessário suppor uma swĵ w^OpVolun- ^ . 
taria á pena por parte deste. ^v^^-íí'*'^*^ -^ 

Embalde Kant objecta que o homem é fim para s i ' 
mesmo e não pode ser empregado como nieio para um 
fim de utilidade social. Etete principio absoluto só po
deria ser verdadeiro, si o homem vivesse isolado ; mas 
elle vive em sociedade, faz parte de um todo orgânico, 
e a primeira condido para a existência de um orga
nismo é a subordinação e o concurso das partes aos fins 
do todo. 

O Estado faz do cidadão meio para seus fins, quando 
o obriga a tomar armas para a defesa da pátria, ou a 
servir cargos públicos, ou a dar o seu testemunho em 
juizo, ou a pagar o imposto, etc. Si nestes e em muitos 
outros casos é licito fazer do homem meio para a con-
secu^o de fins da vida social, também o é punir o 
delinqüente, já que a pena é meio de prevendo e de edu
c a ^ moral e delia depende a manutenção da ordem ju
rídica. Esta conclusão é irrecusável, si não se preferir 
á defesa do direito a anarchia, o cahos e a dissolução 
como conseqüências ultimas. 

E' esta a theoria teleologica que v. Liszt ennuncia 
clara e precisamente nesta formula : «a justificado da 
pena finalistica está na necessidade delia para a manu
tenção da ordem juridica e consequentemente para a 
conservação do Estado ; a pena é justa, quando e em 
tanto quanto é necessária para esse fim». 

Eis ahi por que nunca foi possível em these traçar a 
linha divisória entre o injusto punivel e o não punivel. 
<c A linha divisória, diz v. Liszt, muda conforme os tempos 
e os logares ; cada povo a traça differentemente ; cada 
phase na historia do desenvolvimento da humanidade 
cria novos crimes e faz desapparecer os antigos. Mas a 
observa-lo attenta descortina no fluzo dos phenomenos 
o pensamento fmidamental, a idéa commum e perma
nente. É' justamente no assignalamento do injusto cri
minal que se manifesta a concepção político-criminal, é 
na pena que se revela o pensamento finalistico mais ou 
menos claramente reconhecido e proseguido de um modo 
mais ou menos conseqTUente. Como meio a empirega-r viA 

file:///ndividuo
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Inta do Estado contra o crime, a pena é infligida onde 
ella parece ao Estado necessária, e somente onde parece 
que o é. E ainda quando a direcção seientifica domi
nante mostra-se sem intelligencia em relato á concep^o 
politicocriminal, ahi mesmo o poder dos factos vae 
exercendo sobre ella desde annos a sua influencia». 
D'onde se segue que crime é «o ataque dirigido contra 
interesses protegidos pelo direito, e especialmente peri-
gosOj a juizo do legislador, para a ordem juridica exis
tente» C"). 

A esta theoria tão singela, que para justificar insti
tutos humanos se colloca no ponto de vista das cousas 
humanas, sem ter a pretensão de penetrar no mundo do 
transcendental e do intelligivel (í), se contrapõem, em 
diametral opposi^ , as theorias absolutas, que na Alle-
manha tiveram dois notabili&simos representantes, Kant 
e Hegel. 

^gundo o philosopho de Koenigsberg, a lei penal é 
um categórico imperativo- A pena. não pôde em caso 
algum ser infligida como meio para promover um outro 
bem da sociedade civil ou do criminoso mesmo; devesel-o 
somente porque o criminoso delinquio. « Ainda quando a 
sociedade civil se dissolvesse por accôrdo de todos os seus 
membros, o último assassino que se achasse em prisão 

(*̂ ) No seguinte trecho do seu Sehuldmoment im rôm. Privatr. 
V. Ihering põe em todo o relevo a relatividade da pena: « De todas 
as noções do direito, a da pena é a mais importante no ponto de vista 
da historia da civilisação. Ella é o reflexo do pensamento e do senti
mento do povo em uma epocha determinada; dá o nivel exácto de 
sua moralicUuie e, semelhante a uma cera moUe, recebe e guarda fiel
mente o cunho de todas as phases do desenvolvimento moral da nação. 
Séculos inteiros passaram sobre as outras noções do direito sem deixar 
vestidos: as noções fundamentaes dos direitos reaès de Boma, a pro
priedade, a posse, as servidões, permaneceram, pouco mais ou menos, 
o que erão ha dois mil annos. £m vão as interrogariamos sobre ás 
variações que soffreram, no-intervallo, os povos que ellas regeram. 

«Essas noções representam, por assim dizer, o arcabouço, a 
ossatura do organismo do direito, que não sofifre mais mudanças, desde 
que chegou ao seu pleno desenvolvimento. Mas é no direito criminal 
que se encontra o centro onde vão ter os nervos mais vivazes, as 
veias mais delicadas desse organismo; cada impressão, cada sensação, 
nelle se traduz exteriormente e de um modo visivel. O direito cri
minal é a face do direito a, reflectár a individualidade inteira do povo, 
o seu pensamento, os seus sentimentos, o seu caracter, as suas paixões, 
o seu gráo de civilisação ou de barbaria, toda a sua alma, em uma 
palavra, é o. povo mesmo. A historia do direito criminal dos povos é 
um fragmento da psychologia da humanidade ». 
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deveria ser primeiro executado, para que cada um soffra 
aquillo que pelos seus actos merece e a culpa do sangue der
ramado não recaia sobre o povo, que não fez effectiva a 
punição, pois que pode ser considerado como cúmplice 
nessa publica offensa á justiça» ("). 

E por que, pergunta-se, o mal ha de ser retribuído com 
o mal? Outro é o categórico imperativo da moral christã 
que manda perdoar ! O vosso categórico imprerativo só 
têm duas explicações possíveis, ou é um brado de ódio e 
de vingança, e neste caso retrogradamos para as epochas 
primitivas e anteriores ao apparecimento da pena, ou é 
um mysterioso preceito do decalogo divino, cujo executor 
não pode ser o homem. Em todo caso nenhum legisla
dor seria bastante louco para instituir um systema penal, 
erigir prisões, organisar a justiça criminal e a policia 
judiciaria, si a isto não o compellisse ^ algum imperioso 
interesse humano, isto é, si a pena não produzisse eflfeito 
para prevenir o crime e emendar o criminoso. 

Da pura idéa da retribuído decorre logicamente o 
talião como medida da pena. A tentativa de Kant para o fim 
de fundar o systema penal sobre este principio teve completo 
mallogro, e não podia deixar de ser assim, poisque á gra
vidade moral do delicto e a pena são quantidades incom-
mensuraveis. 

A doutrina de Hegel exerceu maior influencia do que 
a de Kant. Na, nota 4 a pag. 75 do primeiro volume do 
seu Tratado, v. Liszt a resume luminosamente. «A offensa 
feita ao direito tem na verdade uma existência exterior, 
mas em si é nulla.» A manifestação d'essa nullidade é a 
pena. O crime é a n e g a ^ do direito, e a pena «é a 
cessação do crime, que de outro modo valeria» (**). 

E' um admirável problema i)sychologico, observa 
Paulsen, que esse mero jogo de palavras parecesse a muitos 
dos contemporâneos de Hegel uma solução da quesito {**). 
Pode-se apagar o passado e reduzir a nada o acontecido ? 
O assassinato fica aim^ado pela execução do assassino, 
como si não tivesse sido praticado? Haverá água bastante 
no oceano para lavar a mancha do sangue derramado t 
Qnereis si^bificar que o acontecido não devia ter aconte
cido ? Mas por amor dessa exp l i ca^ ficam justificados 
fóctos, como o enforcar, o decaDitár, o*metter em prisão eo 

(«) Reehtslehre, l 49. 
(«) Naiurrecht, l 90. 
(*•) Systhem der Ethik, 1? vol., pag. 122. 
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deportar? Ouquereis simplesmente dizer que o direito deve 
ser restablecido ? Mas neste caso ahi está um fim humano, 
que se resolve na manuten^o da ordem jurídica, e vós 
ábandonaes a vossa tbeoria, com descer das alturas do 
absoluto para a esphera do relativo e do condicionado, 
que é a das cousas terrestres. 

Entretanto as theorias absolutas, apezar de toda 
a sua insufficiência disfarçada por nebulosidades e um 
hochtonenãe pathos, e as theorias eccleticas, illogicas como 
conciliação de princípios antagônicos, têm um profundo 
fundamento que explica a sua sobrevivência e o não 
terem perdido todo o credito sobre os espíritos. Esse fun
damento é a consciência popular, em que persiste vivo 
o categórico imperativo da retribuição do mal pelo mal. 
Para as massas populares a justiça penal assenta sobre 
uma associado de idéas, que denuncia a sua procedência 
das eras da blutrache e da lei do talião. 

A theoria teleologica nada tem que ver com o punüiir 
guia peccatum, mas somente com o punitur ne peccetur; 
não se propõe a fazer expiar o crime, a retribuir o mal 
pelo mal, não quer apagar o passado, e só justifica 
a, pena como medida necessária e efficaz sob o ponto de 
vista dá defesa social. Guyau nos dá o ideal da justiça 
penal nesta fórmula scientlfica: «o máximo de defesa 
social com o mínimo de soffrimento individual» (^). 

Para cohstruir um systema penal sobre esta base, á 
nova theoria encontrará sem duvida na consciência popu
lar— poisque nella a pena tem repercussão — a força 
resultante de todas as idéas moraes accumuladas e trans-
mittidas coino um patrimônio commum, mas encontrará 
também ás vezes obstáculos oppostos a que certas refor
mas sejam levadas até ás suas ultimas conseqüências. 

Segundo Guyau, a no^o de umajustiçadistributiva, 
consistente em proporcionar o bem ao bem, o mal ao 
mal, é um instincto que no meio em parte artificial da 
sociedade humana, se modifica a pouco e pouco, e dia. 
virá em que perderá mesmo o apoio pratico que lhe 
presta ainda hoje a opinião popular (**). 

Sem determo-nos na apreciado desta prophecia, é 
éérto que aquella concepção existe, e tanto basta para 
mostrar quanto é melindrosa e complexa a mis^o que 
incumbe ao^legislador criminal. 

(«5) Esquisse d'une morale aans obliffation ni aanciion, ]p&g. 211 
(«) Op. dt,, pag. 208. 
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D'ahi esta sensata ponderação de v. l i sz t : 
« O legislador ha de ter em conta as intuições jurí

dicas que dominam n'alma popular, os juizos moraes tra-
dicionaes como um poderoso e valioso factor. Deve abster-
se de romper bruscamente com essas intuições, sem 
todavia esquecer jamais que é chamado e está em condi
ções de dirigil-as e gradualmente formal-as.» 

* * * 

Tem-se feito vários ensaios de classifica^ dos cri
minosos sob o ponto de vista da biologia criminal. 

A principal e a mais conhecida é a de Ferri que 
distingue cinco categorias de delinqüentes: os criminosos 
alienados, os criminosos natos, os criminosos por habito 
adquirido, os criminosos de occasião e os criminosos por 
paixãiO (*')• 

Como o primeiro grupo não tem importância para a 
criminologia ou o direito penal, mas somente para a 
psychiatria, e os criminosos por paixão podem pertencer 
a qualquer uma daâ outras categorias, vê-se que a classi
ficação de Ferri não assenta sobre um principio superior 
e fundamental. Em ultima analyse os sens grupos se 
reduzem a dois: os criminosos de occasião e os crimi
nosos por habito. 

A mesma critica provocam as classificações de Gola-
gani, Benedikt^ Marro. Todas denunciam a falta de um 
principio superior; o mesmo criminoso pode pertencer a 
diversas categorias. 

Foi Wahlberg quem assignalou a distincção dos cri
minosos em dois grupos, os criminosos de occasião ou 
por habito. Esta classificação já clássica é aceita por 
V. Liszt; mas elle a corrige, quer quanto ao modo de cara-
cteiisar os dois grupos, quer quanto ás denominações. 

Na primeira categoria entram os delinqüentes que, 
no momento do facto, succumbem a poderosas influencias 
exteriores. As circumkancias exteriores qtte dão occasião ao 
ãdicto prepònãeram. A inesperada miséria econômica e os 
males que delia resultam para a familia, um lucro attra-
ctivo e uma occasião favorável (furto), a vergonha (injánti-

{*'') La áoeiologie eriminelU, p. 98. Ver a exposição dessas 
classificações na Nova Escola Penal do Dr. Viveiros de Castro. 
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cidio), uma injuria cruel (homicídio da esposa adultera), 
a excitado proveniente do abuso do álcool, podem levar 
ao crime indivíduos até enfâo honestos (criminalidade 
aguda). 

Sem duvida, a individualidade do agente deve tor
nai o susceptível de uma influencia exterior, pois somente 
quando essa r e l a ^ existe é que taes causas podem pro
vocar o crime. Mas a individualidade do deliuquente de 
occasião não se distingue essencialmente da da media dos 
homens. 

« O crime — e é esta a circumstancia decisiva — nã,o 
se produz como conseqüência de uma tendência crimi
nosa desenvolvida e arraigada. E' um episódio na vida 
do agente. Apenas commettido, afBguraselhe como uma 
cousa extranha e inexplicável. Eis porque o delin-
qnente se arrepende e na maior parte dos casos confessa. 
Eis porque também, ás mais das vezes, elle dá a segu
rança de que o acto ficará isolado; com effeito, as mesmas 
circumstancias exteriores raramente se reproduzem. E 
ainda quando se reproduzissem, a lembrança do acto e 
de suas conseqüências daria ao delinqüente solicitado de 
novo a força de resistir á sua tendência criminosa» C*). 

- O segundo grupo compõe-se dos delinqüentes, cuja 
individualidade, pelo contrario, prepondera sobre as circum
stancias exteriores (criminalidade chronica). Nâo é a occa-
sião que faz o ladrão, é o ladrão que cria e provoca a 
occasião, as circumstancias exteriores, si ellas não se 
apresentam por si mesmas; e, dada uma occasião externa 
futíl, «o crime resalta, digamos assim, da Índole, das 
disposições arraigadas do delinqüente e nos revela a sua 
natureza intima: rudeza brutal, crueldade destituída de 
toda sensibilidade, estúpido fanatismo, descuidosa levian
dade, invencível repugnância ao trabalho, desregrada 
sensualidade levam o agente por numerosas phai^ de 
transição a situações indubitavelmente psydiopatbiipas.» 

For isso mesmo o delinqüente nada vê de estranho 
no acto que pratica; o que nelle vê é o mais prof^do 
do sen eu e não se arrepende. Eis também porque de
vemos esperar a repetição do acto, caso a individualidade 
do delinqüente não soffira uma influencia que a mude (f). 

Assim xun desvio occasional da ordem jurídica e a 

(**) AetesdudeztxtètneCkmgrès d'AnihropologieCrimindle,f6.91-96. 
(*») AcUs, Z. e. 
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revolta convertida em segunda natureza, uma perturbarão 
passageira das representações que refreiam os máos im
pulsos com o conseqüente enfraquecimento da força de 
resistência contra tentações vindas de fora ou a tendência 
aò crime mais ou menos profundamente arraigada, i^o 
as duas linhas extremas entre as quaes se acham todas 
as gradações da natureza psjchica do criminoso, tal 
como se manifesta no momento do facto e pelo facto 
mesmo. 

A denominado — criminosos de occasião—dada aos 
do primeiro grupo é equivoca e fora melhor evital-a. 
Não é criminoso de occasião quem furta, fere, attenta 
contra o pudor, insulta o adversário, falta ao cuidado 
que a profissão exige em qualquer occasião ou na pri
meira que se lhe ofíerece. O autor a substituiria pela 
denominação — criminosos momentâneos (^Aii^mbliclcsver-
brecher). 

Quanto á denominação dada aos delinqüentes do se
gundo grupo, essa é falsa e induz em erro. O penchant 
au crime liga-se estreitamente ao habito, mas não se 
confunde com elle. Sem duvida pode originar-se de 
uma repetição habitual do acto, mas pode existir no 
momento do primeiro commettimento e ainda antes delle. 
Em um e outro caso o crime é a expresso fiel, a imagem 
reflectida da individualidade. Assim os criminosos de 
profissão, os que exercem o crime como um officiò que 
os alimenta muitas vezes melhor do que o trabalho honesto, 
nem sempre o fazem por um habito inveterado, e sim 
por uma o p p o s i ^ consciente á ordem juridiai, a qual 
tem origem na própria Índole. A denominação apro
priada aos delinqüentes^ desta classe é a de delinqüentes 
por natureza, por Índole {Zustanãverbrecher). 

Os delinqüentes por *hatureza se subdistinguem em 
corrigiveis e incorrigiveis, conforme o seu estado fôr ou 
não susceptível de cura. 

A profunda differença entre os delinqüentes momen
tâneos e os delinqüentes por natureza, resultado fecundo 
dos estudos da criminología, é fundamental e deve ser 
ntílisada pela le^slação pen^. 

vl^eslâi classifica^k) dos delinqüentes, diz o autor, 
temos achado a base procurada para todo o systemarda 
Política criminal. 

<r Si a> missão da Política criminal é defender a ordem 
jurídica contra a crímínalídadei, a medida da pena deve 
ser determinada pela attU>ndé do delinqüente em £aceda 
ordem jurídica e «onseqnenteineüte pelo seu caracter 
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jurídico (ou imais exactamente social), e o maior ou 
menor perigo que d'alú resulta para o direito» (^). 

O autor se coUoca pois, quanto ao critério para a 
medida da pena, sob a bandeira da escola italiana — 
a temibilità do delinqüente. 

Cumpre porém distinguir entre a temibilità subjectiva 
e a temibilità objectiva, distincção que, comquanto o 
autor não tenha feito explicitamente, decorre de sua 
doutrina. 

A pena que o juiz mede foi primeiramente fixada 
pelo legislador. Aquelle tem de fazer in concreto a 
operação que este fizera in abstracto. p lepslador,-es-
^belece para <^a norma ou grupo de normas a sua 
s a n c ^ penal; o juiz decreta uma pena qualitativa e 
quantitativamente determinada para cada delicto dado. 

A questS.0 do critério para a ínedida da pena pede 
que consideremos os effeitos da pena, como comminação 
e coíno execu^ . 

«Advertindo e intimidando, diz o autor, a commi-
na$âo da pena accrescenta-se aos preceitos imperativos e 
prohibitivos da ordem juridica. Ao cidadão de intenções 
rectas, ella mostra, sob a forma mais expressiva, o valor 
que o Estado liga aos seus preceitos ; aos homens do
ados de sentimentos menos apurados ella põe em per
spectiva, como conseqüência do acto injuridico, um mal, 
cuja representa^ deve servir de contrapeso ás ten
dências criminosas ». 

C ) Diepsychologiachen Qrundlagen der Kriminalpolitik, Z., 4,16. 
O autor relaciona esta classificação dos criminosos com uma clas

sificação psycbologicà dos crimes em oito grupos, tendo por base, não 
os motivos ou instinctos (base de ordinário preferida), mas aa qualidades 
fíiychicaa dos delitiquenies 

Esta ultima classificação, o autor confessa, não se presta a ser 
immediatamente utilisada pela Politiiia Grminal, já porque nenb uma 
das qualidades enumeradas conduz necessariamente ao crime, já por
que cada grupo não é susceptível de utna mtica apreciação moral; 
pelo que não se pode determinar a medida da pena segundo a inclusão 
dó facto em um <<u outro dos grupos. Certo é porém que a quali
dade do criiuinoso característica de cada grupo pode ser ou o resultado 
de circumstancias exteriores momentâneas e piãssageiras ou a expressão 
de uín eistado permanente. 

Toca á. psjcbologia criminal dar-nos uma descrípção completa da 
criminalidade, de que a classificação do autor.é um simples ensaio. 
« A investigação biológica da criminalidade exige mais, duz o autor, 
qué sè descubram as causas pby8iologica& das qualidades psyçbicas 
dós criminosos. Has isssa investigação causai s<5 pode ser tentada com 
b&ai fèsultáidòí quando pela psychóiogia descriptiva <̂  fáctós a in
dagai forem, eooiaenados e sistematicamente e3q>ostos». 
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Si O fim da commina^o penal é lançar n'alma dos 
que vacillam entre o proceder honesto e o crime um 
determinante que refreie os máos impulsos, o critério do 
legislador não pode ser outro senão a temibilitá objectiva, 
e esta é dada pelo valor que a ordem jurídica liga ao 
bem lesado, o maior ou menor perigo que resulta do 
acto criminoso, a maior ou menor facilidade em prati-
calo e outras circumstancias sociaes, em face das quaes 
calculará, segundo ò seu juizo esclarecido pela expe
riência, o mal a infligir que possa servir do motivo sen
sível (Beccaria), contraspinta (Bomágnosi) ou coacção psy-
chologica (Feuerbacli) contra a tendência criminosa, dei
xando ao juiz, já pela escolha dàs penas alternativas e 
facultativas e já pela largueza da escala penal, ensan-
chas para medir a pena in concreto. 

E' porém na execução penal que a pena desenvolve 
toda a sua força peculiar. Vários ^ o os seus effeitos e tanto 
mais valiosos quanto podem ser isolados ou combinados. 

Além de actuar sobre os membros da collectividade 
em geral é sobre o offendido, a quem proporciona satis
f a z , restabelecendo a confiança no direito, actúa espe
cialmente sobre o delinqüente mesmo. 

Sob este ultiinor ponto de vista, a pena pode ter 
por fim : 

á) intimidar simplesmente o delinqüente (p reven^ 
especial), avigorando-lhe as representações enfraquecidas 
que re&eiam os máos instinctos ; 

b) emendai-o, com modificar-íhe o caracter ; 
c) reduzil-o á inocuidade, segregando o da sociedade, 

quando se tenha tornado inútil pela sua incompatibili
dade com ã vida social. 

De accordo com esta tríplice fancção, as penas se podem 
distinguir, segundo a classificaj^o suggerida por Seuf-
fert (*') e aceita pelo autor, em 

a) penas de intimidação applicaveis aos delinqüentes 
de occasião, como reprimenda, multa^ prisão oellular ; 

&) penas de correção applicaveis iáx>s delinqüentes 
susceptíveis de emenda (casa de c o r r e c ^ , multas, penas 
concernentes a direitos cívicos); 

c) TpéDáB de segurança applicaveis aos incorrigiveis 

(H) Yér às theses dé Sduffert IK> BuUéUH de V Union int&rfuu-
eiotial as DroU Fenal, 4, 6,- p. 688. 
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(deporta^, prisão perpetua ou por tempo indeter
minado) O -

A sentença condicional, ou melhor a suspensão da 
execn^U) sob a condição de que o condemnado não 
commetta novo delicto dentro de um certo lapso de 
tempo é um meio de prevenção efiOicaz para os delin
qüentes de occasião. 

A sentença indeterminada, isto é, a não determinação 
da duração da prisão na sentença de condemnado para 
ser feita ulteriormente, depois de estudo e exame do 
caracter do delinqüente, não podendo todavia a prisão ir 
além do máximo estabelecido pela lei, tem applicação aos 
delinqüentes por Índole que forem corrigiveis. 

Para os ineorregiveis, pelo contrario, a sentença 
indeterminada será indefinida ; tão somente dever-seha 
repetir periodicamente a del ibera^ da autoridade in
cumbida da executo sobre saber si o réo pode ou não 
ser posto em liberdade. 

Como se vê, todo o systema da executo penal, se
gundo as idéas do autor, assenta sobre a classifica^ 
dos delinqüentes e é na temibilüá subjectiva destes que 
o juiz encontra o critério para a medida da pena. 

C)omo na pratica judiciaria se ha de distinguir, den
tre os delinqüentes por índole os corrigiveis dos incom-
giveis? E' este o punctwm sálims, a questSx> pratica de 
capital importância que tem sido discutida nos congressos 
de anthropologia criminal. 

Não Imvendo um só typo ou diversos typos do homo 
délinquens, não existindo relação directa entre atypias e 
tendências criminosas, não podendo o juiz percrustar o 
intimo do accusado de modo a descobrir todos os recessos 
de sua alma e verificar si sua anomalia psychica é ou 
não susceptível de cura, não jwde haver para a pratica 
judiciaria outros incorrigiveis senão aquelles que de iacto 

(*') Die psychologiseken Qrundlagen der Kriminalpolitik; ver 
as actas do 6? congresso do grupo alllemão no cit. BuUetin de V Union. 

O autor considera susceptíveis de emenda aquelles cuja tendência 
criminosa em via de desenvolvimento e não eompletamente. arraigada 
deriva do amor ao gozo e da repugnância ao traoalho, e portanto os 
criminosos que exploram o crime como profissão. Por emenda en
tende a educação para o trabalho regular e honesto. 

Suscita a questão de saber si a sensualidade, a paixão, a irre-
flexão, a ambição, o fanatismo, etc., podem ser extirpaaos por alguns 
a.nnos da prisão com trabalho ou casa de correcçâp, ou si comente 
podem ser paralysados pelo temor da pena. 
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não se tenham corrigido ("). Assim a reincidência vêm a 
ser o indicio da incorrigibilidade. 

Tal é, com efíeito, a opinião mais generalisada entre 
os criminalistas da escola positiva, entendendo uns que 
o legislador deve adoptar o systema da aggravaçã.0 pro
gressiva da pena á proporão que o indivíduo fizer prova 
de maior tenacidade ( Prins), e outros que, depois de um 
certo numero de reincidências, a pena se torne perpetua 
ou indefinida (Alimena). 

O illustre professor v. Hamel em um notável rela
tório apresentado no congresso de anthropologia criminal 
de Bruxellas admitte, todavia, duas .excepções á regra 
que faz depender a incorrigibilidade da reincidência : 
19 quando a accumula^o de muitos crimes graves em 
um certo lapso de tempo —sem que alguma pena tenha 
interrompido a serie — posta em relação com os pheno-
menos anthropologicos do indivíduo, fornecer a prova de 
uma profissão criminosa, de um habito difficil de extir
par-se ; 29, quando mesmo por um só crime o delinqüente 
manifesta uma perversidade monstruosa e excepcional. 

« Em face dos incorrigiveis, pondera o emérito profes
sor de Amsterdam, e sobretudo em face dos que offere-
cem grandes perigos, o principio da pena deti^rminada 
de antemão deve ser necessariamente abandonado» e 
substituido pelo da prisão por tempo indeterminado, 
« segundo as indicações da lei e nos casos por ella pre
vistos.» 

Nesses casos o condemnado, depois de soffrer a pena 
ordinária, será sujeito a uma nova delibera^to da auto
ridade judiciaria que, tendo em conta tudo quanto puder 
lançar luz sobre a tendência criminosa do réo e o cara
cter do perigo de que elle ameaça a sociedade, e guiando-se 
pelas informaçõ^ concernentes aos seus antecedentes^ á 
sua ascendência, ao seu procedimento na prisão, etc., 

C) « Gli incorreffgibíli delia pratica giudiciaria, diz Alimena, 
non sono gli incorregioili delia filosofia o delia leli^one, percbè gli 
inoorregibili delia pratica sono, semplicemente, i delinquenti, che dl 
fatto noa sono corretti». Delflmputabilità, l.<> vol., p. 241. 

No mesmo se;atido o voto do Congresso penitenciário inter
nacional de S. Peteisborgo: «Sans admettre qu'au point de vue 
penal et pénitentiaire il y ait des críminels ou délinquents absolument 
mcorrigibles, comme cependant l'expérience démontre qu'en fait il y a 
des individus qui se montient rebelíes à cette double action pénàle et 
pénitentiaire, et reviennent, par habitude et comme par profession 
a enfeindre. les lois de Ia societé, le Congréfi émet le voeu qu'il faudiait 
prendre des mésuies spéciales contre ces individtis. » 
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declarará si lhe é applicavel ou não o tratamento dos in-
corrigiveis. Si a decisão fôr neste sentido, a prisão con
tinuará e uma nova deliberação terá logar periodicamente 
sobre poder ser ou não concedida ao réo a soltura con
dicional C*). 

Na verdade, si o fim da pena é somente a protecção 
da ordem juridica, e si a pena applicada não intimidou 
nem corrigio o criminoso, é conseqüente que a lei asse
gure aquella p ro tec^ , fazendo o delinqüente inoffensivo 
com sujeital-o ao tratamento dos incorrigiveis. 

Não se quer com isto dizer que o criminoso sejíi 
posto em liberdade, quando a sua temibüüà cesse antes 
de cumprida a pena ordinária. A esta concesî X) se oppõe 
o effeito da pena como prevenção geral e se oppõe tam
bém aquella concepção popular da justiça, intuição com 
a qual «não se deve romper bruscamente.» Somente 
depois de decorrer o tempo da condemna^o é que se faz 
sentir o effeito da sentença indeterminada, que consiste 
em poder ser o réo retido na prisão, emquanto a sua 
emenda não se operar. 

O projecto do código penal norueguense abrio o 
caminho, adoptando a sentença indeterminada para os 
reincidentes de certos crimes graves especificados pela lei. 
Si o jury, á vista da reincidência, julgar o accusado 
incorrigivel, este poderá ser conservado na prisão, cum
prida a pena ordinária, durante um prazo que não exce
derá ao triplo do tempo da condemnação (^). 

O autor do Tratado, porém, vae mais longe quanto 
ao indicio da incorrigibilidade. Ao seu ver, «pedem 
muito pouco os que querem a inocuidade do delinqüente 
depois de reiteradas reincidências ou ainda a inocuidade 
dos delinqüentes habituaes e incorregiveis ». Não encon
tramos, todavia, nos seus escriptos explicitamente tnanifes-
tada a sua opinião sobre o modo pratico de distinguir 
o corrigivel do incorrigivel, sem erigir-se em principio o 
arbítrio judiciário e deixar a liberdade individual « aban
donada sem amparo ao interesse geral». 

Está, pois, svb jvdice a reforma a mais palpitante de 
interesse e de actualidade em matéria de leg is la^ 
penal. Era nenhum outro ponto o defeito da-legislação 

(**; Aetes du deuxieme congrès d'Aniropologie Oriminelle, 
pags. 56 a 64. 

(®) Proj. do C. p. Borueguense, art. 65 (Sulleiin de l'Union i, 
de d. p., 1, 7). 
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actualmente em vigor na generalidade dos paizes cultos 
é tão sensível quanto no concernente a medidas de segu
rança contra os criminosos incorrigiveis. Si se deve 
aquilatar a excellencia de um systema penal pela sua 
efficacia em prevenir a reincidência, os códigos penaes 
modernos incorrem em severa censura. 

Mostram as estatísticas desses paizes que as reinci
dências vão em augmento quanto ao numero e á inten
sidade ; 50 °/o dos réos pelo menos reincidem. As prisões 
restituem periodicamente á sociedade os seus peiores 
elementos eivados dos mesmos vicios para outra vez 
recolhel-os apoz novos crimes. Nos que se expiam com 
pequenas penas de prisão, esse processo se repete dezenas 
de vezes com relação ao mesmo indivíduo. Ora, como 
bem diz v. Hamel, a pena não pode ser o preço pelo 
qual se compre o direito de perturbar a sociedade, deve 
ser sim a sancção das leis que prohibem seja ella pertur
bada. 

Cumpre, por outro lado, não confundir a conde-
mnação indeterminada e o tratamento especial dos incor
rigiveis com os meios eliminativos fâo expeditos da 
escola lombrosiana. A pena de morte liberalisada, a 
deportação com abandono em alguma região deserta ou 
habitada por selvagens são soluções radicaes que correm 
o risco de ir além do fim. 

« Que é a obra penitenciária, pergunta Isidore 
Maus, sem a emenda dos delinqüentes ? Emendar e repor 
na sociedade aquelles que parecem ser os seus eternos 
parasitas, eis o que faz á sua grandeza e o seu alto 
alcance^ E querer-se-hia renunciar a este escopo no con
cernente aos reincidentes que fazem mais da metade do 
numero dos condemnados? Seria o suicídio da siencia 
penitenciaria ! » (**) 

*** 

No direito civil também se trata, como nó direito 
penal, da vontade, de motivoSj de délictos e penas. Por 
que razão — tem-se perguntado — o civiliata não suscita 
o problema da liberdade humana nem discute as bases 
da responsabilidade individual, ao passo que estas ques
tões são debatidas, como obrigadas, nos tratados de direito 
penal? 

(*̂ ) Aéies du. deuçnème Congrès d'Anthropologie OriminelU, re* 
latorio a p. 185. 



LXVIIÍ TRATADO DE DIBEIFO PENAL 

. E' que, explica o Dr. v. Bulow, o direito penal tem 
um objecto mnito mais circumscripto do que o do direito 
civil. Não bastando para occnpar a actividade do crimi-
nalista o estudo do direito penal positivo, elle alarga o 
campo de suas cogitações, propondo-se questd^ philoso-
pMcas e discutindo os primeiros postulados de sua 
aciencia (")• 

Não sabemos si esta explicação é apenas um remoque 
aòs çriminalistas philosophos. Si ella é dada seriamente, 
não a temos por satisfactoria. 

Em matéria penal o direito «corta na sua própria 
carne », lesa os mesmos interesses — a vida, a liberdade, 
a honra, o patrimônio — para cnja . p r o t e c ^ o direito 
em geral existe. Ao acto delictuoso liga-se, como conse
qüência, um mal, que é a offensa de bins jurídicos do de
linqüente. E', pois, neste ramo do direito que se apura 
a responsabilidade individual em face do Estado em toda 
a sna extensão e intensidade, de sorte que uma theoría 
do direito penal não é possível, sem que se estabeleça o 
fundamento do direito de punir, as condições do seu 
exercício, os requisitos da responsabilidade criminal, os 
fins, os gêneros e a medida da pena. 

Não era natural, ou melhor, não era inevitável que o 
críminalista, estabelecendo as bases do systema penal, se 
pronunciasse pró ou contra o livre arbítrio, attenta a 
associação tradicional entre esta idéa e a da responsa
bilidade moral? No direito civil a questão não tem a 
mesma importância, porque ahi a pena occupa um logar 
inteiramente secundário, o que domina é o principio da 
r e p a r a ^ material do damno e aos civilistas não repngna 
admittir que a responsabilidade civil possa existir mesmo 
sem culpa ("). 

Seja como for, certo é qae para os çriminalistas 
defensores do livre arbítrio o debate tomou um novo 
interesse, depois que, sob a influencia das sciencias na-
tnraes, uma nova concepção do homem e do universo 
penetrou na philosophia dellas oríunda. 

O transformismio e o evolucionismo excluíram a hypo-
these do creaeionismo, e coUócaram o homem, considerado 

(") Z., 4, 16, p. 582. 
(^) Si se admittir porém, como deve-se admittir, que a obri-

gâ ã̂o de reparar o damno suppõe culpa, esta ultima idéa tem tanta 
importância no direito civil quanto, no criminal. J á assim era no 
direito romano, como demonstrou r . Ihering' (Das Sehuldtnom^ im 
róm. Privatr.) 
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simplesmente como o ultimo élo da cadeia dos ser^ 
vivos, nos quadros das espécies zoológicas, privando-o 
das faculdades mysteriosas que na primeira metade deste 
século lhe eram attribuidas e que, por uma soluçEo de 
continuidade, o separavam de todo o mundo animal. 
O livre arbítrio é a cidadela da concepção anthropo-
centrica e por isso os criminalistas que não se emanciparam 
completamente dessa concepção não podiam deixar de dar 
combate em defeza do livre arbítrio no terreno pratico do 
direito penal, 

E' o que fazem os mais notáveis criminalistas da 
escola clássica aUemã: Birckmeyer, Bemer, Meyer, Rü-
melin, Binding, Hãlschner vêm abalado em seus funda
mentos todo o edificio do direito penal com a queda do 
livre arbítrio e vibram em sua defesa as suas melhores 
armas. 

Ao envez — Ferri nos adverte — « cardinale principio 
dell'ordine morale, che viene stabilito delia nuova dot-
trina, é Ia negazione dei libero arbítrio » (^). Com effeito, 
a; nova doutrina é experimental, funda-se nós dados das 
scíencias positivas. Nãoha-scieneia sem experiência, nem 
ha experiência onde não impera a lei da causalidade. 
O determinismo é pois o primeiro postulado da escola po
sitiva do direito penal. 

A these deterministica está comprehendida nesta 
fórmula dada por Hobbes : Mertas non est volendi, sed 
guoB volumus fadendi. Não temos a liberdade de querer, 
mas temos a liberdade de fazer o que queremos. 

O indeterminismo, pelo contrario, af&rma -que o 
homem tem a faculdade de detérminar-se sem motivo ou 
de escolher indifferentemente entre, os motivos que o im-
pellem a agir. A sua concepj^o não é psychologica, mas 
methaphysica: a vontade, isto é, uma idéa abstracta 
reaUsada como poder indei)endente, vem a ser um ens a se, 
uma causa inicial sem causa, e portanto uma força qü^ 
se' desenvolve fora de todo nexo causai e de toda rela
tividade humana, o absoluto no infinitamente peqtieâb''ié« 
no infinitamente condicionado! 

A these deterministica é antes de tudo uma applica^o 
aos actos voluntários da lei da causalidade, a qual tem 
sido reconhecida valida em todo' o tmiverso até onde 
alcança a nossa experiência: Si á regra na natureza é a 
uniformidade, delia não se podem exceptuar as açções 

{^) La tTieoria ãeWimpuiaòüità e Ia neffozixyne dei libero arõiíno. 
E 
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humanas, sem a prova experimental de que taes acções 
não têm causas. 

Ora, até o presente o exame psycbologioo dos actos 
voluntários, longe de restringir, confirma a appUca^o 
da regra ao mundo moral. A analyse do pbenomeno da 
v o l i ^ feita pelos cultores da psycbologia experimental, os 
Bains, as Wundts, as Eibots, mostra que a nossa vontade 
é a nossa actividade dirigida conscientemente para uma 
certa direcção, sob a influencia que os motivos exercera 
em um momento dado sobre o nosso eu. Si um só motivo 
nos solicita a agir na ausência de todo motivo em con
trario, a voli^o segue-se immediatamente; si concorrem 
diversos motivos que se contrabalançam, o conflioto cessa 
pelo predomínio de um delles e esse determina a v o l i ^ . 
«A hesitação que precede a voli^o, diz Wundt, mostra 
somente que em casos numerosos a vontade se acha, sob 
a acção simultânea de muitas causas psychologicas que 
se esforçam por attrahil-a para diversas direoções; si 
essas causas não actuassem sobre a vontade, uma hesi
tação não se poderia produzir; e si a vontade cede final
mente a uma causa, isto prova que essa causã exerceu o 
effeito o mais enérgico» (*"). a Vários motivos, confirma 
Bain — sejam prazeres ou dores presentes ou em per
spectiva—concorrem para impellir-nos a agir; o resultado 
do conflicto mostra que um grupo de motivos émais forte 
do que o outro, e eis ahi todo o faoto da escolha» (*')• 

Donde se conclue com Stnart Mill que as nossas 
volições são effeitos moraes que seguem as suas causas 
moraes de um modo tão certo e invariável quanto os 
effeitos psychicos seguem aa suas causas physica^ (**). 

Sem essa lei da uniformidade o caracter individual 
seria inexplicável; pois o caracter suppõe disposições, 
tendências inuatas ou adquiridas, um certo modo de 
pensar e de sentir e por conseqüência a persistência e a 
regularidade da infiuencia que os motivos exercem sobre 
esse conjuncto de causas psychologicas. O caracter é, 
como se tem dito, a personalidade psychic» e moral do 
indivíduo. Cada qual pode predizer as suas acções, quando 

(*") Ghwideü^e der physiol. FsycTtologie, vol. 2?, cap. 20, v, 

txri-^) >0 itídíítórJttiiiísinoifaBdft-se^gualníente sobte a fajpothese de 
uma creação ou destruição de força, e portanto também vae de en
contro a uma outra lei universal, a da conservarão e transformação das 
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conhece o seu caracter, e nas relações sociaes é somente 
pelo conhecimento que temos do passado dos outros que 
podemos predizer a conducta alheia no futuro ou em um 
momento dado. «In pratice human conduct is assumed 
as uniform: free will a metaphysical puzzle» (Bain). 

N3w) pareça fora de propósito lembrar aqui como esse 
metaphysical puzzle se introduzio na philosophia. Foi isto 
devido a preocupações religiosas: o livre arbítrio veio 
como soluçã.0 de um problema theologico. 

Dois pontos eram dados na theologia christã. Deus 
creou o homem e por isso o homem devia ser origina-
riamente bom. Por outro lado náo é menos certo — a 
redemp^o o suppõe — que o homem é por sua natureza 
máo. Ora, o mal não podia vir ao mundo por Deus seu 
creador. Não veio de fora, porque fora de Deus e do 
mundo nada ha. Logo só podia ter vindo pela creatura 
mesma? Mas como pôde a creatura ser diversa do que 
foi feita pelo seu creador? E aqui está o ponto em que 
a liberdade metaphysica da vontade se apresenta como 
solução. Deus deu ao homem vontade livre, para que 
elle por si mesmo se decidisse pelo bem, pois não ha 
moralidade sem livre resolução, e o homem se decidio 
pelo mal; A ^ o peccou. Assim o mal veio ao mundo, 
não por Deus, mas pelo homem, postoque com o consen
timento de Deus (*'). 

Não apuraremos si mesmo no ponto de vista theolo
gico esta soluço é satisfactoria e resolve a dif&culdade; 
S. Agostinho, Luthero e tantos outros doutores em theo
logia entenderam que não pelo facto de seguirem o deter
minismo. Certo é porém que a difficuldade surge de outro 
lado. Como concUiaes o Uvre arbítrio com apresciencia 
divina ? A conciliação é impossível! « Tenons donc, recom-
menda Bossuet, ces deux vérités ( a presciencia divina e o 
livre arbítrio) pour indubitables, sans en pouvoir jamais 
être determines par Ia peine que nous aurons à lesconcilier 
ensemble...» (**) 

O indeterminismo apresenta-se sob duas formas. O 
indeterminismo absoluto é a liberdade de querer inde
pendentemente de todas as condições internas e externas, 
tendo o seu único fundamento no poder da vontade. E' o 

(•*) Ver Faulsen, System der Ethik, 1.» vo^, pag. 413. 
(•*) Traité du libre arbitre. 
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liberum arbitrium inãiferentice dos cartesianos, que Fénélon 
tâo bem expressa neste trecho frisante: 

• «Quand je veux une chose, je suis maitre de ne Ia 
vouloir pas. Je sais que j 'a i un vouloir à deux tranchants 
qui peut se tourner à son choix vers le oui ou le non. 
Je ne connais point d'autre raison de mon vouloir que 
mon vouloir même. Eien n'est tant en ma puissance que 
de vouloir ou de ne pas vouloir. Les objecte peuvent me 
soUiciter à les vouloir ; les raisons de vouloir peuvent 
se présenter à moi avec ce qu'elles ont de plus vif et de 
plus touchant. Le premier être (Dieu) peut aussi m'at-
tirer par ses plus persuasives inspirations, je demeure 
le maitre de ma volonté pour vouloir, ou ne vouloir 
pas»(**). 

Este poder mysterioso, que «vem do nada, que não 
têm começo, que não segue regras, que não attende a 
tempo ou á occasião,» poder absoluto e caprichoso que, 
si existisse, introduziria o cahos e a anarchia na vida 
individual como na vida social, tornaria impossível a 
estatística moral como a historia das nações, está em 
diametral opposi^o aos factos, é muito repugnante para 
ser admittido. Kant, Schelling, Schopenhauer o relega
ram para o mundo dos noumenons, das cornas em si, ao 
passo que no mundo dos phenomenos a vontade é deter
minada, opera segundo as leis do seu ser. Operari segui-
tur esse. 

Pode-se considerar de facto abandonado o indetermi-
nismo absoluto pelos criiminalistas defensores do livre 
arbitro; o que elles seguem é um indeterminismo relativo, 
attenuado e por assim dizer eecletico. 

Eis como Birkmeyer nos explica essa forma attenuada 
do indeterminismo: «a actividade oriunda da Uvre von
tade não soâre causa, da qual ella mesma proceda, mas 
soffre condições, sem cuja existência eUa não se produzi
ria... Essas condições k̂> sempre produzidas em nós 
por outras forças, e também podem selo por outros 
homens ( instigado ). Em causas da vontade, isto é, em 
motivos, eSás só se podem converter por nós mesmos, 
pela própria força da nossa vontade. Só a vontade pode 
ser causa de si m^sma (verursachen Tcann den Wülen nur er 

(®) Sur Vexistenee de Dieu, citado por L. Traeger. 
(») Ueber UT^aehenbegriff'und KatisalzusammenAang im Straf-

recAí, Gerichtssaal, i^ 87. 
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Por outros termos, nâo são os motivos que determi
nam a vontade a agir, mas é a vontade que se deter
mina a si mesma em vista dos motivos. E' o mesmo 
pensamento de Beid, quando diz que a determinado é 
acto do homem e náo dos motivos. 

Basta o seguinte dilemma para mostrar quando essa 
concepção é falsa. A vontade, decidindo se pelo motivo A 
ou pelo motivo B, ou fal-o por algum motivo ou fal-o 
sem motivo algum. No primeiro caso, cahimos no deter
minismo ; no segundo caso, cahimos no indeterminismo 
absoluto, no liberum arbürium vnMfferentke. 

Na verdade entre o determinismo e o indeterminismo 
não pode haver compromisso ou meio termo, como não 
o pode haver entre a verdade e o erro, o ser e o não ser. 
Traeger assignala por esta imagem a insignificante diffe-
rença entre as duas formas apparent^ do indeterminismo : 

«Segundo o indeterminismo absoluto, a vontade seria 
egual a uma balança, cujas conchas vasias poderiam por 
si mesmas subir ou descer. Segundo o indeterminismo 
relativo, as conchas estariam na verdade carregadas de 
idéas e sentimentos, mas a balança teiia em si mesma 
a força de elevar a concha mais pezada e de abaixar a 
menos pezada. Uma cousa tâo inconcebivel quanto a 
outra!» (") 

Entretanto o indeterminismo suppõe ter a seu favor 
uma prova que dispensa todas as outras,—o testemunho 
da nossa consciência, o sentimento da nossa liberdade. 

ff Não ha facto mais certo do que este, diz Bümelin, 
temos o sentimento da nossa liberdade de escolha e cre
mos ser livres. Nem durante o acto nem depois delle 
temos a sensação de uma necessidade... Também o deter
minista vê-se forçado a reconhecer o íacto e não sabe 
como tirar-se da difficuldade senão explicando esse senti
mento i)or uma illusâo» (**). 

Certo, não podemos recusar o testemunho da nossa 
consciência Sem destruir a base de toda certeza. Mas 
será verdade que a consciência nos dê o seu testemunho 
de podermos no mesmo momento formar volições diversas! 
Não! Nisto é que está a illusão... 

A consciência nos diz o que nós pensamos, sentimos 
e queremos; nos dá noticia do que se passa actualmente 
em nós, annuncia um estado do animo, mas i ^ as cansas 

(") WiLle, DeUrminismua, Strafct pag. 67. 
(^ Reden und Aufsãize, 1881. 
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que o determinaram nem pode prophetisar o que queriria-
mos, si em um momento dado não tivéssemos tomado a 
resolução que tomámos. Esta supposição é uma inferencia 
que tiramos da diversidade das nossas volições. Como 
podemos aborrecer hoje o que' hontem desejávamos ou 
vice-versa; como muitas vezes temos mudado de resoluto, 
concluimos que em um momento dado podemos querer 
cousa diversa do que quizemos. Essa inferencia pode ser 
verdadeira ou falsa, mas não é um testemunho da nossa 
consciência. 

Ora, essa inferencia é falsa, pois si no mesmo mo
mento pudéssemos querer o que não quizemos, poderíamos 
querer, como pondera Schopenhauer, cousas entre si con
trarias, o sim e o 1^0 simultaneamente. 

O sentimento da liberdade, para o qual appellaes, é 
o do commum dos homens que nqnca o submetteram a 
uma analyse. Perguntae a qualquer pessoa do povo si se 
sente livre, responderá: certamente o sou, pois que posso 
ir para a direita ou para a esquerda, sentar-me ou ^tar 
em pé, conforme fôr a minha vontade. Essa liberdade de 
fazer o que se quer, o determinista não a contesta, antes 
a afirma. Si o sentimento da liberdade da pessoa inter
rogada vae mais longe, si ella pensa que no mesmo mo
mento pode tomar resoluções diversas, é somente por 
aquella iüferencia, cujo absurdo fica demonstrado. Esse 
sentimento confuso, não analysado da liberdade de querer 
nenhum apoio traz á hypothese do indeterminismo. 

Não nos sentimos necessitados a querer o que quize
mos ! Como poderíamos sentir-nos necessitados, si os 
motivos não são forças estranhas, vindas de fora, mas 
forças psychicas que se desenvolvem no nosso intimo, £a.zem 
parte dos nossos estados de consciência, de modo que o 
mesmo eu é o objecto do impulso e o sujeito da voli^o? 
Podemos ter, é certo, consciência da hesitação da nossa 
vontade em razão do conflicto de motivos, conflicto muitas 
vezes prolongado, angustioso, dilacerante. Desde que o 
iDonflicto cessa pelo predomínio de um grupo de mo
tivos, a volição vem necessariamente como uma resul
tante (®), e não pudemos ter o sentimento dessa ne
cessidade, pois que ella é determinada pelas leis internas 
do nosso próprio ser, e não por uma eoac^ externa ("). 

(^) « Le je veux constate une situation, mais ne Ia constitue pas ». 
Bibot, Lea maladies de Ia volonié. 

(̂*>) Também não temos o sentimento da necessidade das nossas 
leis mentaes. « O nosso pensamento nos parece livre, diz Wundt, não 
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A falta do sentimento da determinação da nossa von
tade é tanto menos probante quanto o menino, o lonco, 
o Iiallucinado -estão também convencidos de falar e tratar 
com plena liberdade; o individuo que em estado de vigilia 
obedece â snggestão recebida durante o somno hypnotico 
suppõe agir espontaneamente e explica o seu acto por 
motivos que nada têm de commum com a causa real e 
inconsciente. «D'ahi, diz Maudsley, pode-se tirar a notável 
conclusão de que os homens consideram-se tanto mais 
livres quanto mais escravos ^Lo... Finguem se considera 
mais livre do que o louco. Donde vem esta falsa suppo-
s l ^ ? Vem de que a consciência somente revela a situado 
momentânea do animo, e não a longa serie de causas de 
que ella depende », 

Por ultimo o indeterminismo pleitea com pouca digni
dade a sua causa, lançando contra a doutrina contraria 
a pecha de fatalismo. « Segundo as premissas do determi
nismo, exclama Binding, não ha delicto porque não ha 
mais transgres^o -da lei! Tudo o que acontece é pelo 
contrario egualmente necessário, portanto egualmente re
gular, portanto indifferente. Tudo é invariavelmente domi
nado pela vontade de Deus ou pela lei da causalidade: 
aquella vontade e esta lei excluem toda possibilidade 
de uma transgressão; pois a lei do lotado só pódé ser 
effectiva pela vontade divina ou pela lei da causalidade ', 
é uma supposição absurda que o homem tenha a capaci
dade de Bubtrahir^se a estes dois dominadores e de obe
decer á norma!... » ("). 

Esta tirada mostra o completo desconhecimento da 
doutrina que se impugna, aliás luminosamente defendida 
sob este ponto de vista, como sob todos os outros, por 
Stoart Mill na sua polemica contra Hamilton. 

EUe fez ver que o determinismo nada tem de cõm-
mum com o fatalismo nem na sua fôrma pura, o asiático, 
o de (Bdipo obrigado a agir contra a sua vontade em vir
tude de um poder superior ou um destino ábstracto, como 
fora predestinado a ^e l -o , nem na sua fôrma attentiãda, 

porque não siga lei alguma, mas porquê é determinado por essas es
pécies de leis que residem dentro de nós. Entretanto essas leis sSo pre-
cis îmente as Tpais obrigatórias quê existem para nós, e dellas sábio a 
idéa de causalidade, segundo a qual coosideramos coiqo completamente 
determinado ò cürêo da natureza exterior ». Gruridzüge der physiol. 
Psyeholoffie, 2? vol., cap. 20, 2. 

(") Normen, vol. 3?, p, 82, 
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segando a qual somos responsáveis do nosso caracter e 
em \^ o tentariamos mudar. 

«A verdadeira doutrina da causado das acções hu
manas sustenta,-em contrario a estes dois systemas, que 
não somente a nossa conducta, mas o nosso caracter de
pende em parte da nossa vontade; que, empregando os 
meios convenientes, podemos aperfeiçoar o nosso caracter, 
e que si este é tal que, permanecendo o que é, nos ne
cessita ao mal, será justo pôr por obra motivos que nos 
necessitai^o a fazer esforços para aperfeiçoarmol-o e nos 
libertarmos assim da outra necessidade : por outros ter
mos, somos moralmente obrigados a trabalhar pelo aperfei
çoamento do nosso caracter» ("). 

Assim como educa-se o corpo, educa-se o espirito. O 
homem pôde ordenar a sua vida segundo fins ideaes, 
subordinando os seus appetites aos sentimentos superiores 
e os mais elevados do seu ser; para isto, basta saber uti-
lisar-se da lei da causalidade, como d^ella se utilisa para 
a prosecução de um fim qualquer, mediante emprego dos 
meios adequados. O habito pôde dar-lhe uma segunda 
natureza. 

Não mostra a historia da gênese da consciência moral 
que ella se formou por um processo de accentuado caracter 
deterministico ! 

E si. assim é, fica assignalada a differença essencial 
entre o determinismo, que apenas af&rma ser a vontade 
determinavel por motivos, e o fatalismo que exclue toda 
resistência ou r e a c ^ contra as influencias á que obede
cem as acçdes humanas. 

O indeterminismo está muito mais perto do fatalismo 
do que a doutrina da causação. Si tivéssemos recebido o 
dom fatal do livre arbítrio, embalde fortaleceriamos os 
bons motivos e enâ'aqueceriamos os máos; no momento 
decisivo, no acto de formarmos a nossa v o l i ^ , surgiria 
do nada o livre arbítrio, como um poder impessoal e so
berano, para impellir-nos caprichosa ou indifferentemente, 
sem causa, sem motivo, em sentido opposto á lei do 
dever. « Seriamos levados, exclama Bain, por um poder, 
ao qual não poderíamos tomar contas, que não saberia-
mos como conciliar ou'moderar; fado inexcrustavel que 
realisaria resultados peiores dos que jamais foram attri-
buidos ás nms rigorosas doutrinas do determinista ou do 

(") La Phüosophie de Samüton, p. 671. 



PEEFACIO DO TEADUCXOE LXXVII 

fatalista» C^). Não poder-se hia então comparar o homem 
a um barco lançado ás ondas sem piloto, sem leme e sem 
roteiro ? 

Não é pois sobre a duvidosa base de uma liderdade 
metaphysica que se ha de assentar a theoria da culpa e 
da responsabilidade criminal; a base procurada só pôde 
ser encontrada na capacidade que o homem tem de resol
ver-se autonomicamente por motivos. Culpado é todo 
aquelle e somente aquelle que pratica um acto injusto 
voluntariamente, prevendo ou podendo e devendo prever 
o resultado, supposto o jogo regular de suas funcções 
psychicas. A i d ^ de culpa só envolve as de voluntarie-
dade e previsão e não a de livre arbítrio ('*). 

Completando a enunciação de suas idéas sobre os 
pontos capitães da philosophia do direito penal, diz com 
razão o autor do Tratado: 

«Comquanto a disputa philosophica sobre uma liber
dade psychologica que fica além dos limites da expe
riência, i&o pouco possa abalar as bases do direito penal, 
quanto as de qualquer outro ramo do direito, qualquer 
que deva ser a; solução da controvérsia, é, todavia, certo 
que só a theoria da culpa que assenta sobre a intuição 
rigorosamente determinista pôde, de um lado, assegurar 
á legislado penal uma estabilidade inabalável e um des
envolvimento tranquillo e, de outro lado, impedir que 
idéas confusas, tomadas já ao direito e já á moral, lancem 
a obscuridade na sciencia. Emquanto a capacidade de 
determinar-se que incontestavelmente possue o homem 

(") The Emoiions a^rd lhe Will, p. 500. 
('*) Só o acto voluntário é que decorre do nosso ser, revela a 

nossa natureza intima e dá a medida de nossa moralidade^ por isso 
que a vontade se determina por motivos. Consequentemente o acto do 
ser racional e sensivel, que é causa voluntária de um resultado injusto, 
é culposo e só tal acto pôde sel-o. Ao envez, os actos de um sef 
dotado de livre arbítrio, ou, o que vem a ser o mesmo, indifferente, 
não teriam valor moral. « E' impossível comprehender, confessava 
Hamilton, como uma causa não determinada por um motivo, pôde 
ser racional, moral e responsável.» Si se aprofundar a idéa da culpa, 
segundo o indeterminismo, que em ultima anaiyse é a doutrina do 
caaualismo, ver-se-ha quanto é falsa a ligação de idéas entre o livre 
arbítrio e a responsabilidade moral, aliás aceita por muitos d'entrd 
os positivistas e entre nós pelo Dr. João Vieira no seu commentario ao 
Cod. Crim. Brazileiro, 1889. 

Ver a escellente monographia do Dr.Traeger, Wüle, Determmmnus^ 
Sirafe, Berlim, 2895. 
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normal não pud«r ser contestada, a possibilidade de de
terminar o delinqüente por meio da pena ficará subtra-
liida ao conflicto das opiniões, a responsabilidade pelo 
resultado, a culpa, terá uma base firmie e inatacável e o 
direito penal desenvincilJiar-se-ha da idéa de retribuiçãa 
que, sem a hypothese do livre arbítrio, não pôde maia 
subsistir, pois cae com o. «deves, logo. podes». 

Bio DE JANEIEP, Dezembro, 1898. 

J. H. B. P. 



INTRODÜCÇÃO 

§ 1.° — Conceito do direito penal e objecto 
do tratado 

I. — O direito penal é o conjuncto das pre-
scripções emanadas do Estado que ligam ao crime 
como facto a pena como conseqüência (^). 

Como facto peculiar ao direito penal, o crime 
constitue uma espécie particular do injusto (delicto), 
isto é, da acção culposa e illégal (§ 25) ; e como 

{}) Direito penal no sentido objectivo, também cbamado direito 
criminal. Neste sentido Engelhard empregou pela primeira vez a 
expressão direito penal em 1756 ; cons. Franck, Die Wolffache Straf-
rechtsphilosophie, 1887, p . 22. No sentido subjectivo direito penal 
quer dizer direito de punir, jus puniendi. Cumpre notar que de um 
direito penal do Estado no sentido subjectivo só se pode falar sob o 
presupposto de que o poder de punir do Estado, em si illimitado e 
isento da tutela do direito, impoz-se prudente limitação com deter
minar a condição e o objecto do seu ezercicio (o crime e a pena). 
Assim como, em geral, «o direito é a política do poder» (von Ihering, 
Zweck im Reehi, 1.", p. 249 da 2.» ed.), o direito publico de punir é 
o poder publico de punir juridicamente limitado. Ora essa limitação 
é"daâa pelo direito penal no sentido objectivo ; e pois trata-se apenas 
dê dois âàpectos da mesma idéa —̂  o direito penal no sentido objectivo 
e no sentido subjectivo significa em ultima analjse a mesma cousa. 
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eífeito especial ao direito penal, a pena distingue-se 
dos outros eíFeitos jurídicos do injusto em ser um 
mal que o Estado inflige ao culpado (§ 58). O crime 
e a pena são. pois, as duas idéas fundamentaes do 
direito penal. 

D'aM resulta que este é o objecto immediato 
do direito penal: tratar com methodo technico-juri-
dico, baseando-se na legislação, os crimes e as penas 
como generalisações ideaes ; desenvolver, elevando-se 
até aos principies fundamentaes e ás idéas ultimas, 
as disposições da lei de modo a formar um systema 
completo; expor na parte geral do systema a idéa 
do crime e a da pena em geral, e na parte especial 
os crimes e as penas que contra elles a lei tem 
comminado. 

Como sciencia eminentemente pratica, a traba
lhar incessantemente a bem das necessidades da 
administração da justiça e delia recebendo sempre 
a força que vivifica, o direito penal é, e deve ser, a 
sciencia propriamente systematica; pois somente a 
disposição dos conhecimentos em systema torna pos
sível sujeitar ao império dos principies todas as par
ticularidades, e sem esse prompto e seguro império 
a applicação do direito, abandonada ao arbítrio, ao 
azar, não passará de mero « düettantismo ». 

O presente tratado limitar-se-ha a expor o direito 
penal que vigora no Império da AUemanha. Em regra 
não tomará em consideração o direito penal dos 
Estados que fazem parte da Federação allemã, nem 
o direito penal dos paizes estrangeiros. Com a historia 
do direito penal occupar-se-ha somente quanto f5r ne
cessário para a intelligencia do direito vigente no 
seu desenvolvimento como direito histórico. O pri
meiro capitulo da Introducção será consagrado á 
exposição histórica. 

II . — O reconhecimento de que a pena é um 
dos meios á disposição do Estado na luta contra o crime 
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nos leva além dos limites do direito vigente, e sus
cita a questão do fundamento jurídico e dos fins 
do poder de punir que ao Estado pertence, bem 
como a da origem e natureza do crime. .A solução 
scientifica de taes questões é objecto da PolUica 
Criminal. A esta sciencia incumbe dar-nos o critério 
para apreciarmos o valor do direito que vigora, e 
revelar-nos o direito que deve vigorar; cabe-lhe en
sinar-nos também a entender o direito á luz de con
siderações tiradas dos fins a que elle se dirige e a 
applical-o em casos singulares de conformidade com 
esses fins. Por isso mesmo os principies directores 
da Politica Criminal não podem, bem como a historia 
do direito penal, fazer objecto d'este tratado, mas, 
como a historia, devem ser reservados para a Intro-
ducção, cujo segundo capitulo dedicaremos a esta 
matéria. 

III . — A doutrina concernente ás fontes do di
reito penal e á efficacia da lei penal assenta no 
essencial sobre principies que não pertencem ao di
reito penal, mas ao direito publico e ao internacional. 
Não entra pois no systema do direito penal e deve 
ser também incluida na respectiva introducção. Das 
fontes e da. eflÊcacia do direito penal tratará o ter
ceiro capitulo da Introducção (^). 

CAPITULO I 

Historia ão direito penal 

LiTTEBATXTBA. Falta umã historia completa do di
reito penal. A melhor continua a ser o tratado de Geib; 
accrescente-se o tratado de v. Bar, 1? vol. Preciosas 

(') A doutrina em questão t«>m sido ás mais das vezes tratada 
como parte do systema. Assim fazem Binding, Geyer, Mérkel, Meyer, 
Birkmeyer, vau Hamele outros. 
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contribuições offerece Günther, Bie Idee der Wiederver-
geUung in der Geschichte und Fhüosophie des Strafrechts, 
19, 1889, 29, 1891; Pertile, 8U>ria dei diritto penale, 1892 
(Z, 149, p. 236).—São interessantes os estudos de v. Lôning 
(Z, 2, p. 134, 3, p, 471, 5, p. 187, 534, 7, 'p. 650), e 
V. Günther (Z, 119, p. 126, 129, p. 594, 149, p. 100.) 

§ 2. — Introducção á historia geral 

LiTTEEATTJEA. V. Llszt, Z, 3, p. 1?. Merkel, p. 199. 
— Merkel, Ueber den Zusammenhkng zwischen der Uni-
vjicklung ães Strafrechts und der GesamtentvncMung der òffen-
Üichen Zustdnde und des geistigen Lébens der 'Volker, 1889. 
Lôning, Uèber die Begründung des Strafrechts, 1889. Liep-
mann, Die JEktstehung des Schulâbegriffs (diss., 1891).— 
Post, Bausteine für eine allgemeine Eechtstoissenschaft auf 
vergleichend ethnologischer Basis, 1880, 1881. O mesmo, 
IHe Grundlagen ães Eechts und die Grunãzv^e seiner Ent-
vncklungsgeschichie, «Guia para a construcçJlo de uma scien-
cia geral do direito sobre base sodologica», 1884. O 
mesmo, Ueber die Aufgáben éirter allgémeinen Bechtswissen-
schaft, 1891 (abi encontram-se á pag, 93, nota 1?, indica
ções litterarias). O mesmo, Grunãriss der ethnologischen 
Jurisprvãenz, 19, 1894. -r- Fumerosas monographias de 
Kõhler, Bernhõft e outros na «Zeitschr. für vergleichende 
Bechisióissenschaft». —Scbulin, Lehrhuch der Geschichte des 
romischen BecÚs, 1888. Leist, Grãko-italische Becktsge-
schichte, 1884. O mesmo, Alt-arisches Jus gentium 1889. 
Schrader, Sprachvergleichung und TJrgeschichte, 2^ ed., 1890 
(freqüentemente contra Leist). —Miklosich, Bie Blutrache 
bei den Slaven, 1887. Wesnitscb, JDie Blutrache bei den 
Siiãslaven; Eevista da sciencia do direito comparado, 
vol. 89 e 99. — Foinitzky, Die Lehre von der Strafe, 1889 
(Z, 109, p. 447). — Cons. Günther, Z, 129, p. 594. 

I . — A bistoria do desenvolvimento da pena 
entre os povos os mais diversos apresenta traços 
communs. O estudo comparado é pois adequado a 
preencher as lacunas e a aclarar as obscuridades 
da historia do direito de um povo dado. 

Além d'isto, como mostra-nos o caminho que 
em toda parte e em todos os tempos a pena se-
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guira em sua evolução, poderá indicar-nos também 
a direcção em que é dado esperar no futuro uma 
reforma €||Blcaz da legislação penal, e desfarte ser 
o guia e o conselheiro de uma política criminal, 
que tenha consciência do seu fim e saiba ao mesmo 
tempo prender-se prudente e avisadamente ao pas
sado. 

II . — Ensina-nos o direito comparado que o 
ponto de partida da historia da pena coincide com 
o ponto de partida da historia da humanidade. Em 
todas as epochas ainda as mais remotas, accessiveis 
á indagação histórica, em todas as raças ainda as 
mais rudes ou degeneradas, encontramos a pena 
como màlum passionis quod infligitur propter malum 
actionis, como uma invasão na esphera do poder e 
da vontade do indivíduo, que perturbou e porque 
perturbou a esphera do poder e da vontade de ou-
trem. Podemos pois assignalar a pena como um 
facto histórico primitivo, e não erraremos, si virmos 
justamente no direito penal a primeira e a mais velha 
camada da historia da evolução do direito, e consi
derarmos o injusto como a alavanca tanto do direito 
como da moral. 

Nas sociedades de estrudura famüial que pre
cederam a fundação do Estado (communidades que 
têm o sangue por base) (*) encontramos duas espé
cies de pena, ambas egualmente primitivas (^): 
1.° a punição do membro da trihu que- na sua inti-

(*) Cons. também Kulischer, Der Dtuzlismus der Ethik bei den 
primUiven Vôlkern. Revista de Ethnologia, 1885, p . 205. 

(°) O autor e os sociólogos allemães ampregam as expressões 
Stammesverbãnde e Gesehlechtsverbânde para designar os aggregados 
sociaes (horda, gens, tribu), cuja base é, como diz Post, biológica, isto 
é, aggregados que repousam sobre a communidade do sangue e as re
lações de parentesco, e que se contrapõem ao Estado considerado como 
sociedade política sobre base territorial. N. do trad. 
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midade se fez culpado para com ella ou para com 
os companheiros; 2° a punição do estranho que veio 
de fora invadir o circulo do poder e da vontade da 
sociedade ou de algum dos seus membros. No pri
meiro caso a pena nos apparece principalmente como 
privação da paz social sob todas as suas diversas 
formas, como proscripção ("). 

No segundo caso apparece-nos principalmente 
como luta contra o estrangeiro é toda a sua raça, 
como vindicta ou vingança do sangue fUutracheJ, 
exercida de tribu á tribu até que succumba uma 

(*") Segundo o antigo direito germânico" e especialmente segundo 
o antigo direito scandinavo, onde encontra-se a privação da paz larga
mente applicada, o proscripto é eliminado da communhão da paz e do 
direito. A ordem jurídica não existe para elle. E ' o ex lex, o utlah 
do direito saxonio, o exul et proftcgus da lei salica. Si a faida (fehde) 
é a inimisade da parentela autorizada a exercer a vindicta, a privação 
da paz é à inimisade de todo o povo. Cada um não só pode como 
deve perseguil-o. Si o matam, o matador fica a salvo de multa. Quem 
o mata, obra em nome e no interesse da collectividade, cuja vontade 
executa. Ninguém pode abrigal-o, alimental-o, spccorrel-o. Este prerr 
ceito prevalecia também em re la to á mulher e aos'parentes. A pri
vação da paz dissolvia tanto o parentesco como o vinculo conjugai. 
A mulher tomava-se viuva, os" filhos eram considerados como orphãos. 
A pena não affectava somente a pessoa, mas também o patrimônio. 
Os bens do proscripto eram confiscados em proveito do rei ou da col
lectividade, ou repartidos entre ambos. O proscripto não podia «habi-
tare inter homines». Para escapar á morte devia fugir, si lhe era dado 
fugir. Tinha por pátria a floresta; é o waldgànger, o «homo qui per silvas 
vadit». A expressão commum com que o designavam era vare, warg, 
wargiis, o que significa würger, o lobo. O proscripto «gerit caput lupinum». 
Com isto queria-se significar que, como o lobo, elle era o inimigo de 
todos e podia ser impunemente morto por qualquer (ver Brunner, 
1.», 166). — Nos foraes portuguezes dos séculos 12 e 13 encontram-se 
vestígios da pena da proscripção. A crendice do lobis-homem vulga-
risada no baixo povo lembra o wargus comparado ao lobo noctumo. 
T. Braga, Foraes, p. 62. N. do trad. 
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das partes contendoras ou a luta cesse por esgota
mento das forças de ambas. Em um e outro caso 
a pena revela traços accentuadamente religiosos 
(caracter sacro); como a paz está sob a protecção 
dos deuses, a vingança tem o seu fundamento no 
preceito divino. 

Também em um como em outro caso a pena 
apresenta-se, desde as primeiras phases do seu des
envolvimento, como uma reacção que, comquanto não 
seja claramente consciente nem claramente querida, 
é todavia exercida de facto em nome do direito e 
da paz contra a offensa dos seus interesses; é 
reacção social contra acções anti-sociaes, ou, segundo 
a expressão de Merkel, « manifestação do poder social 
a bem da própria conservação social y). 

Carece consequentemente de fundamento a opi
nião muito generalisada, segundo a qual a pena tem 
a sua origem no instincto da conservação individual, 
que se manifesta como instincto de vingança. A 
privação da paz social, a vindicta não é simples 
reacção do indivíduo, mas reacção do aggregado 
social como ordem da paz e do direito; e as 
acções, contra as quaes a reacção se dirige, consti
tuem sempre, directa ou indirectamente, uma offensa 
aos interesses communs do grupo, uma perturbação 
da paz, uma violação do direito (^). 

(̂ ) Cremos poder dizer que esta asserção é ã expressão de um 
facto scientificamente verifícado. Duvidosa é porém a explicação do 
facto. A pena só pode ser acto de um ou de vários indÍTÍduos. Como 
explica-se que esse acto individual e instinctivo, sem que o individuo 
saiba e queira, proteja interesses communs, tenha caracter social? 
Encontramos a explicação na supposição de que, nesta parte como em 
outras (pense-se na reproducção), o instincto individual está inconscien
temente ao serviço da conservação da espécie. Si esta explicação po
rém não é satisfactoria, a sua insuficiência em nada prejudica a ver
dade daquella asserção. 
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III . — O desenvolvimento subsequente da pena 
assignala-se pela moderação da reacção a principio 
desmedida e destituída de fim, instinctivamente im
petuosa. A privação da paz social attenua-se pela 
conversão em pena de morte e em penas de muti
lação, em banimento perpetuo ou temporário e em 
toda sorte de penas sobre os bens; guarda-se ao 
perturbador da paz e a seus parentes, apezar da 
violação do direito, a paz jurídica em troca de uma 
prestação mais ou menos valiosa á coUectividade. A 
vindicta, que accendia a luta entre as famílias, é 
abolida; a reconciliação, tendo por base o preço do 
resgate, que deve ser pago á familia offendida, é a 
principio facultada, e depois torna-se obrigatória. 

Não faltam casos de retrogradação. Mas o des
envolvimento recebe um forte impulso do poder pu
blico que, avigorando-se e elevando-se acima dos 
grupos famüiares, retira ao offendido o exercício da 
pena para confial-o a juizes imparciaes que examinem 
calmamente os factos. A gravidade da pena que o 
Estado inflige determina-se differentemente em cor
respondência com as diversas violações do direito; 
o preço do resgate a pagar {compositio, de componere, 
contribuir) é uma vez por todos fixado entre os 
membros da coUectividade e graduado conforme a 
gravidade da lesão; a idéa religiosa do talião dá 
medida e fim ao instincto de vingança. 

Assim o poder repressivo do Estado, que consi
derado em si é illimitado, transforma-se em direito 
publico de punir (§ 1.", nota 1.*). A lei penal não só 
determina o objecto e a extensão da pena, senão 
também os requisitos de sua applicação com circum-
screver a idéa do crime : o arbítrio é excluido, o 
caso concreto cae sob o império de regras fixas e 
obrigatórias. 

IV. -— Resta ainda dar um passo. Reconhece-se 
que a pena corresponde também á idéa finalistiea, 
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força productora do direito, e com esse reconheci
mento torna-se possivel utilizar os variados eíFeitos 
da eomminação e execução da pena para a protecção 
dos interesses da vida humana. Comquanto a remi-
niscencia do passado da pena não se tenha de todo 
esvaecido, e ainda hoje o instincto de vingança possa 
reclamar, como inspiração sua, a theoria da justiça 
reparadora, vae-se, todavia, incessantemente operando 
na historia da pena a transformação que já o des
envolvimento do indivíduo nos fizera conhecida: a 
acção instinctiva e desregrada, inconscientemente 
útil, converte-se em acto voluntário, determinado e 
moderado pela idéa do fim. Uma politica criminal 
serena e conscia do fim a que se dirige é a inelu-
ctavel exigência que resulta para nós da historia do 
desenvolvimento da pena. 

§ 3." — O direito penal dos Romanos (') 

LiTTEEATUEA. Também falta-nos uma historia geral 
satisfactoria. Platner, Qwaesliones de jure criminum romano, 
1842; Rein, Das Kriminalrecht der Bòmer, 1844; Zumpt, 
Das Kriminalrecht der rõmischen Bepublik, 1865 e seg. ; 
Mommsen, Staatsrecht, 3^ ed., 19, 29, 39; Pernice, M. 
Antistivs Lcíbeo, 29 v., 1878; v. Ihering, Geistães róm. 
BecUs; Voigt, Die 12 Taféln, 29 v., 1883; Leist, Grako-
italische BechtsgeschieJUe, 1884; Bernhõffc, Staat und Becht 
der rõmischen Konigszeit, 1882 ; Brunnenmeister, Das To-
tungsverhrechen im altrômischen Becht, 1887, e também Lõ-
ning, Z. 79, 657 e 696. — Os tratados sobre a historia do 
direito romano. 

(•) O direito penal grego não pode ser tomado em consideração 
neste logar. "Sobre as mais recentes investigações ver as noticias bi-
bliographicas da Z. 
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CAPITULO I 

O período que se eztende até o 7 ° século da cidade 

A particularidade que mais assigniala o anti-
quissimo direito penal dos Romanos no tempo das 
suppostas leis reaes é a firmesa com que o crime é 
considerado como attentado contra a ordem juridica 
estabelecida e guardada pelo Estado, e a pena como 
reacção do Estado contra o crime. 

Essa firmesa é estranha aos demais direitos 
indo-germânicos nas phases iniciaes do seu desen
volvimento. 

Não faltam, na verdade, numerosos e impor
tantes vestígios de uma concepção religiosa do di
reito penal, que se notam na expiatio e execratio ca-
pitis com a consecratio bonorum, como reconciliação 
da divindade com o peccador contricto, e como ex
pulsão do Ímpio da communhão religiosa. Eguaes 
indicies encontram-se nas sevicias exercidas sobre 
os pães pelos filhos, na fraus commettida nas rela
ções entre o patrono e os clientes, no arrancamento 
do marco, na omissão da operação cesariana, na morte 
do boi de lavoura, e mais tarde ainda na violação 
das leges sacredce e das pessoas sacrosantas. 

Também o sacrificio em razão de homicídio in
voluntário tinha caracter religioso. Mas ia-se ope
rando incessantemente a separação do jus e do fas, 
e com essa separação triumphou a pena civil im
posta pelo Estado. 

A concepção do crime e da pena, como direito 
privado — concepção peculiar ás sociedades de ca
racter familial — manifesta-se em um circulo também 
limitado; mas por isso mesmo manteve-se com maior 
tenacidade e desenvolveu-se até os últimos séculos 



INTEODTJCÇlO 11 

do direito penal romano. NÓs a encontramos no 
direito reconhecido ao oífendido de matar o ladrão 
nocturno e o adúltero apanhado em flagrante, no 
pacto de reconciliação que nos àpparece isolado {si 
memhrum rupit, ni currí èo pacit, talio est,— Festus), 
nas multas precisamente tarifadas por os fractum 
aut collisum e outras injurias (multas substituídas 
posteriormente pela cestimatoria actio injuriarum), e 
principalmente, — quanto aos numerosos delictos 
particulares — na acção penal de direito civil ten
dente á obtenção do duplo, triplo, quádruplo do 
damno causado; acção que, na verdade, tem em toda 
parte substituído o pacto extrajudicial da recon
ciliação {TWLV/I, poma (^), equivalente a preço do 
resgate). 

Os crimes contra os bens da collectividade ou 
do indivíduo agrupam-se em torno de duas figuras 
criminaes : a perduellio e o parncidium A perduellioy 
a guerra vil e perversa, a guerra contra a própria 
pátria, ou, segundo a expressão moderna, a traição 
contra o paiz, serve de ponto de partida ao desen
volvimento dos isrimes políticos. Ao parncidium ('), 
á morte dada ao concidadão (pretendida lei de Numa 
apiid Festus: si quis hominem liherum dolo sciens 
morti duit, parricida esto) prende-se o grande grupo 
dos crimes communs. Considerado o liomicidio como 
ofifensa á ordem jurídica do Estado, a sua punição 
não foi abandonada ao arbítrio dos parentes do of-
fendido, e nisto é que está a mais notável distincção 
entre a intuição romana e a germânica. Além da 

(») o vocábulo poena liga-se pela raiz indo-germanica isehi (pro
curar, receiar, vingar) ao grego xíuojxat, vingar-se (pelo sangue ou 
aceitação do preço do resgate), xidti, multa, pena. Cons. Leist, 298, 
nota 1.»; Günther, 1°, 6; Schrader, 579. 

(*) De jnióç, gentilia. Ver Sehrader, p. 679. 
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perduelUo e do parrieidium, encontramos comminada 
a pena publica contra o crime de incêndio, o falso 
testemunho, o suborno do juiz, a sátira injuriosa 
{occentare et carmen condere, quod infamiam faceret 

flagiüumve alteri), o furtum manifestum, as assembléas 
nocturnas e o sortilegio [alienos frudus excantare, 
alienam segetem pellicere). 

Não é somente pelo numero e pela importância 
dos crimes peftencentes a esta categoria que so-
bresae a concepção política do direito penal; o 
mesmo pensamento transluz, de um lado, na severi
dade das penas decretadas contra o crime (a pena 
de morte predomina), e, de outro lado, na fôrma do 
processo penal, que não tem ainda, como terá em 
epòcha posterior, o caracter de acção privada. 

Com as doze taboas parece ter-se esgotado 
esse espirito de austera firmesa da legislação penal. 
As antigas disposições penaes não foram augmen-
tadas, e até algumas, como a morte irrogada á tes
temunha falsa, cahiram em esquecimento. D'entre 
os crimes particulares só o damno real recebeu da 
lei Aquilia uma importante e minuciosa regulamen
tação. O movimento do tempo, que tendia a limitar 
a administração da justiça pelo magistrado, não é 
favorável aos progressos do direito penal. Ao pátrio 
poder e ás notas censorias tocava velar pela manu
tenção da disciplina e dos bons costumes. A pena 
de morte e as penas corporaes graves foram redu
zidas ou abolidas; o banimento, como aquoe et ignis 
interdictio conjunctamente com a perda dos direitos 
civicos, veio a ser regularmente a conseqüência 
legal do crime. A administração da justiça penal 
tomou um colorido accentuadamente político. 
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CAPITULO I I 

O período do processo perante as commissões 

Mas esse caracter eminentemente politico é que 
havia de dar origem ao renascimento do direito 
penal. Pelos annos 606 da cidade operou-se uma in-
novação a principio pouco apparente, mas fecunda 
em resultados. Até então as acçôes dos provincianos 
contra os governadores em matéria repetundoe pe-
cunioe eram julgadas pelo tribunal senatorial dos 
recuperadores. Naquella data a lex Calpurnia de re-
petundis criou uma commissão permanente do senado 
que, sob a presidência de um pretor, tomasse conhe
cimento das acções d'esta natureza. Tal foi a pri
meira quoestio perpetua. 

Cedo comprehenderam os chefes do partido po
pular a importância da nova instituição, como arma 
a empregar na luta contra a ordem dominante. A 
lei Sempronia transferio para os cavalleiros a judi-
catura no processo perante as commissões e lhes 
conferio não so a attribuição de decidir sobre a re
stituição do extorquido, senão também a de impor 
as penas, inclusive a de banimento. Desfarte o pro
cesso perante as commissões converteu-se em processo 
criminal. Nos decennios seguintes numerosas leis oc-
cuparam-se com a matéria, regulando o processo e 
extendendo-o a outros crimes. Mas foram sempre 
os crimes da ordem senatorial dominante — portanto 
os crimes de summa importância política — que fi
zeram objecto do novo processo; os crimes communs 
ficaram, como d'antes, fora de sua competência. 

De 672 a 674 operou-se a reforma penal de 
Sylla. O processo perante as commissões, até então 
utilisado como arma politica pela paixão partidária, 
servio de base á reorganisação do direito penal ro-
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mano. Pelas leges Cornelice {de sicariis, testamentaria-
nummaria, de magestate e outras), Sylla augmentou 
o numero das commissões que então existiam, resti-
tuio a jurisdicção aos senadores e extendeu também 
o processo aos crimes communs, cujas circumstancias 
constitutivas foram minuciosamente fixadas. As leges 
Julice de Gesar e de Augusto levaram a uma conclusão 
provisória esse desenvolvimento, em virtude do qual 
ficou lançada uma das duas bases, sobre que assentaria 
o futuro direito penal commum da AUemanha (*). 

Assim ao lado dos delictos privados (muito des
envolvidos justamente nesse período pelos edictos 
dos pretores), cuja prosecução tocava ao offendido 
mediante uma acçao penal que devia ser intentada 
perante os tribunaes civis, tendo por fim a imposição 
de uma pena pecuniária, veio figurar o novo grupo 
dos crimina publica [legitima, ordinária). Estes são 
qualificados por leis especiaes, que, em relação a 
cada um delles, definem o facto delictuoso e estabe
lecem a p^ena legitima a applicar (a interdictio ás 
mais das vezes), regulam o processo e incumbem o 
julgamento a uma das commissões já existentes ou 
que seria criada. A accusação compete a qualquer 
do povo. O dolo é elemento essencial, a tentativa e 
a cumplicidade são (regularmente) puniveis e soíFrem 
as mesmas penas da autoria e do crime consumado. 
Os juizes têm de responder si o accusado é ou não 
culpado; na apreciação do caso occorrente não é 
possivel fazerem-se distincções. 

Ao grupo Âos, crimina publica pertencem: os 
crimes de responsabilidade — foram elles que deram 
occasião a todo esse desenvolvimento — a saber, a 
extorsão (çrimen repetundarwm), o emprego de meios 
illicitos para a obtenção de cargos públicos {am-

(•). A outra base, a.que o.autor allude, é a Carolina. N. do trad. 
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hitus et crimen soãaliciorum), o furto e o desvio 
commettidos por funccionario publico {crimen pecu-
latus et de residuis), e outros, como a alta traição 
ou crime de lesa-magestade {o crimen magestatis que 
pouco a pouco substituio a antiga perduelUo), a per
turbação da tranquülidade publica pelo emprego de 
violências {vis publica et privata com predominante 
côr politica), o rapto de homem {plagium), o crime 
de falsidade {falsum), o homicídio doloso {crimen 
sicariorum et veneficorum), o parriddium no sentido 
de morte dada ao parente, a oífensa physica e a 
violação da paz domestica {injurioe atroces : pulsare, 
verherare, domum vi introire), e finalmente os crimes 
da carne sujeitos pela primeira vez ao poder repres
sivo do Estado pela lei Julia de adulteris em 736 
a. u. {adulterium, stuprum^ lenocinium, incestus). 

Formam um grupo intermediário e independente 
as actiones populares (interdictos, acções penaes pre-
torianas e edüicias, acções resultantes de relações 
coloniaes e municipaes). Qualquer do povo podia 
propol-as; mas davam apenas logar á imposição de 
penas pecuniárias, cuja importância pertencia ás mais 
das vezes ao accusador. 

CAPITULO II I 

Período imperial 

A extincção da antiga ordo judiciorum puhli-
corum, que data do começo do 3,** século depois de 
Christo (provavelmente depois do anno 204) (*), 
deixou a principio intacto o direito penal material. 
Subsiste nomeadamente o contraste entre os crimina 

(*) Cons. Menn, IfeinterUu qucest. perpetudrum, 1859^ Wâchter, 
annexos ás prelecções sobre o direito penal allemão, 1877, TÍ? 20. 
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publica e os delictos privados. As novas circum-
stancias porém fizeram desapparecer dos roes da 
administração da justiça justamente as figuras cri-
minaes, que occasionaram a reorganisação do direito 
penal — os crimes de responsabilidade da Republica, 
ao passo que outros crimes, como o crimen majes-
tati^, soffreram notáveis transformações quanto ao 
seu objecto. Mas, em geral, as leges Cornelice e as 
leges Julice continuaram a ser a firme base, sobre 
que a sciencia clássica desenvolveu as suas con-
strucçôes, completando e afeiçoando o direito vigente. 

Só gradualmente fizeram-se também sentir no 
direito penal as conseqüências do fortalecimento do 
poder publico unificado. Como o procedimento ex 
officio abre caminho, ampliando-se com a consciência, 
cada vez, mais clara do fim a que se dirige (®), a 
pena criminal vae também ganhando terreno á custa 
do delicto privado. Surge um novo grupo, numeroso 
e de summa importância para o desenvolvimento 
ulterior do direito penal, os crimina extraordinária, 
os quaes occupam uma posição intermediária entre 
os crimina publica e os delicia privata, mais chegados 
áquelles do que a estes. Não devem a sua origem a 
deliberações tomadas pelo povo, mas a decretos im-
periaes, a resoluções do senado e á interpretação 
juridica; não se lhes applica a poena ordinária, que 
não é susceptível de modificação,, mas uma pena 
accommodada, segundo o arbitrio do juiz, á impor
tância especial do caso. Compete a acção penal ao 
offendido, que a intenta perante a autoridade inves
tida da jurisdicção criminal; como nos criminibus pv^ 
blicisj é posto em evidencia o lado subjectivo ào fo-cio, 
exige-se o dolus malus, a tentativa e a cumplicidade 
são puniveis. 

(*) Ver Bindiug, De natura inguis. process. crim. Roman., 1868. 
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Na classe dos crimina extraordinária podemos 
distinguir os três seguintes grupos : 

1.°— D'entre os delictos privados destacaram-se 
os casos mais graves para serem punidos com o rigor 
da pena criminal. Assim do furtum os crimes dos 
saccularii (corta-bolsas), dos efractores (arrombadores), 
dos expilatores (saqueadores), dos balnearii (os que 
furtam nos banhos pubHcos, ou, como diz v. Bar, 
os surrupiadores de capas), dos aUgei (os que fazem 
profissão do furto de gado — quasi artem ezercentes); 
da rapina o crime dos latrones (propensos a matar 
para roubar) e dos grassatores ; da injuria os lihelh 
famosiy o crime dos direetarii (violadores do domi
cilio) e outros casos. 

2." — Ao lado destes crimes encontramos um 
grande numero de novas figuras criminaes, como a 
receptação {crimen receptatorum),2^'hm\.2b {stellionatus, 
e como caso especial a venditio fumi ou simulação 
de influencia para a obtenção de cargos públicos), 
a concussio, o raptus, a abadio partus, a ezpositio 
infantum. Sob a influencia do christianismo foram in
troduzidos, entre outros, os crimes contra a religião 
até então desconhecidos ao direito romano : a blas-
phemia, a perturbação do culto divino, a renegação 
da fé e a heresia, bem como o sortilegio que mais 
e mais se vae aproximando destes últimos. 

3.* — Finalmente parece que o movimento re
formador levou, pelo fim do período, a este resul
tado, — na maior parte dos delictos privados facultar 
ao oflfendido, ainda sem especial disposição de lei, 
a escolha entre a adio ex delido de direito civil e a 
accusatzo extra ordinem do direito penal (ver a 1. 92, 
D., 47, 2; 1. 45, D., 47, 10). 

Notayel transformação soflfreu também a pena
lidade. A aquos d ignis interdidio sobrevivera a si 
mesma com perder toda a sua importância pratica. 
Foi substituida por um systema muito ^structurado 
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e por diversos modos graduado, principalmente con
forme á condição do réo, mas em geral propenso a 
excessivo rigor. Compunha-se elle de penas capitães 
e corporaes, de penas privativas da liberdade com ou 
sem trabalho forçado, de penas infamantes e de penas 
sobre os bens. 

No essencial, porém, ficou intacto o caracter 
jurídico peculiar ás disposições do direito penal ro
mano. Nota-se, como d'antes, falta de clareza e de 
precisão nas definições das figuras criminaes, e quanto 
mais o período approxima-se do seu fim, mais nociva 
toma-se a pseudo-ethica sem ponto de apoio, arbi
traria e injurídica que assignala as ulteriores consti
tuições imperíjaes. Não nos pode pois causar extra-
nhesa vermos que a elaboração das doutrinas geraes, 
supremo e gravíssimo problema da sciencia do cri-
minalista, não tenha, entre os romanos, ido além de 
conceitos esparsos e destituídos de principies. O di
reito penal romano seria completamente inadequado 
para a sua recepção na Allemanha, si nos séculos 
posteriores a Itália da edade media não tivesse to
mado sobre si o trabalho que os jurisconsultos ro
manos legaram á posteridade inacabado (̂ ). 

§ 4." — O direito penal da Allemanha na 
edade media 

I 
A eãaãe media anterior 

{Até o êeculo XIII) 
LiTTERATTJEA. Completa e ao mesmo tempo funda

mental a Deutsche Bechtsgeschichte de Brunner, 29 v., 1892, 
p. 536 a 690.—^Wild% Das Strafrecfit der Germanen, 1842 ; 

(') A parte principal das disposições do direito penal encontra-se no 
KT. 4.0, t. 1 a 5 e 18 das Inst., nos liv.47 e 48 do Dig. e no liv. 9 do Cod. 
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Osenbrüggen, Das StrafrecM der Langóbarden, 1863; Tbo-
nissen, D organisation judiciaire, le droit perua et laprocedure 
pênale de Ia loi salique, 2? ed., 1882; Bethman-Hollweg, 
Der Zivüprozess des gera. Bechts in geschichüicher Mntmck -
limg, do 49 até o 69 v., 1868 e seg. Muitos materiaes en
contram-se apud Waítz, Deutsche Verfassungsgeschickte — 
Estudos de Lõning e Günther na Z, 29 e seg. 

I. — Das fontes allemãs deprebende-se de um 
modo incomparavelmente mais claro do que das fontes 
romanas o desenvolvimento gradual do direito penal. 
As leis barbaras (*) mostram que a ordem politica 
já se elevava acima da sociedade de caracter fa-
milial. Representavam pois um papel secundário, de 
um lado, a concepção religiosa do direito penal é, 
do outro, a privação da paz e a vingança do sangue. 

Evidentemente o systema da composição forma 
o centro das disposições penaes. Mas no seio da 
associação politica a parentela, tendo por base a 
communhão do sangue, apresenta-se ainda como uma 
corporação de direito publico, é ella que protege os 
seus membros e lhes proporciona a reconciliação, a 
eUa toca defender o parente atacado e vingar o 
offendido. Desfarte os vestígios de uma phase mais 
antiga no desenvolvimento do direito penal perdu
ravam, quando já ia adiantada a edade media 
aUemã. 

1.° — Algumas notas de uma concepção reli-
giosa-paga lembram o caracter religioso do primitivo 
direito penal: no concernente á violação do templo 

(̂ ) Os escriptores alletnães denominam as leges barharorum Volka~ 
rechten (direitos ou leis do povo), porque se formaram por iniciativa óu 
com o ossentimento do povo, e as contrapõem ao que denominam Eõniga-
rechi ou Amtsreehi (direito real, direito official), isto é, ás ordenanças 
e decretos emanados somente da realeza. Entre um e outro direito 
p6de-8e estal)elecer o mesmo parallelo que entre o jua eivüe e o jus 
htmorarvum. dos Somanos. Brunner, 1.», 278, 286. N. do trad. 
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e á magia, ao perjúrio e ao roubo commettido sobre 
o HÍorto, á profanação do cadáver e da sepultura, 
ao incesto e á morte dada ao parente, é das mãos 
dos deuses que a justiça terrestre recebe a espada 
vingadora (^). Só a pouco e pouco e cansada da 
luta a Egreja christa occupou o logar do supplan-
tado paganismo. 

2.** — Da privação da paz, pena caracteristica 
dos direitos scandinavos, que a applicavam em todos 
os crimes graves f violações da pazj, notam-se apenas 
vestígios esparsos nas leis barbaras allemães (^), e 
onde a encontramos mencionada, ella não nos appa-
rece como pena de ^ura crime commettido, mas como 
effeito processual da desobediência por parte do 
accusado, que íecusava comparecer em juizo ou 
cumprir a sentença (^). Entretanto podemos concluir 
com os nossos mais autorisados cultores da historia 
do direito (Brúnner, Schrõder) que, mesmo nos 

(*) Ver Brunner, 2.», 648 — A este numero pertence também o 
celebre texto do direito frisão, add., 12, 1: « qui fanum eflregerit et 
ibi aliquid de sacris tulerit, ducitur ad maré, et in sabulo, quod 
acceSsus maris openre solet, finduntur aures ejus et ca«tratur et 
jmmolatur düs, quorum templa violavit». — Ver também adiante a 
nota 9.» 

(*)-Sal., 55, 2 (Behrend) : «Si quis corpus jam sepultura eflfbderit 
aut expoliaverit, 'wargus sit, hoc est, expulsus de eodem pago, usque 
dam patentibus ãefuncti convenerit, ut et ipsi parentes rogati sint 
pto eo, ut liceat ei infra patriam esse, et quicumque antea panem aut 
hospitalitatem ei dederit, etiamsi uxor ejus hoc fecerit, DC den. qui 
feciunt sol. XV culpabilis judicetur, » Eib. 85, 2 (Sohm;; já abi 
semente em segundo logar, no roubo de sepultura. Cap. 1?, Sal. : 
a mulher, que se casa com um escravo, faz se expellis. 

(*) Sal., 56, I. K Si quis ad mallum venire contempserit etc. 
2... Tunc rex extra senuonem suum ponat eum. Tunc ipse culpabilis 
et omnes res erunt suas. » 
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tempos históricos, essa pena teve mais extensa 
applicação. 

3." — Não só no furto e no adultério, senão 
também em muitos outros casos, as leis barbaras 
mencionam o direito reconhecido ao oflfendido (e a 
seus parentes) de matar o offensor a salvo de 
multa (*). Mas não raro esse direito de necessidade 
já depende de que o delinqüente se opponha a que 
o liguem, e do direito de matar decorre gradual
mente o de levar ligado a juizo o individuo apa
nhado em flagrante, o de promover a sua condem-
nação em pena criminal, mediante um processo 
rápido : « a reforçada acção por facto incontestável y>, 
segundo a expressão da edade media ulterior, 

4.° — A vingança do sangue (*) — e disto já 
Tácito nos dá testemunho — é, como vingança de 
familia, direito e dever de toda a paréntela no 
facto em que não se dá flagrancia. Resgata-se com 
o pagamento de certa quantia, a compositto. Primi
tivamente a paréntela oíFendida podia escolher entre 
a guerra ou faida e a aceitação do preço do resgate; 
e só depois de renhida luta, como claramente se 
deprehende dos capitulares, conseguio o poder pu
blico, que se avigorava, converter em dever jurídico 
a obrigação de concluírem as partes em juizo o 
pacto de reconciliação. A vingança do sangue suc-
cedeu pois o systema da composição"̂ ; mas as formas 

(*) Bajuv. 9, 5; 8, I ; Sax. 4, 4; Rib. 77: « Si quis hominem 
super rebus suis comprehenderit, et eum ligare voluerit, aut super 
uxorem, aut super filiam vel -his similibus, et non praevaluerit iegare, 
sed colebus ei excesserit, et eum interficerit, coram testibus in quadruvio 
ia clita eum levare debet et sic 40 seu 14 noctes custodire et tunc ante 
judice in harao conjurit, quod eum de vita forfactum interfecisset. » 

(̂ ) Gterm. cap. 21: a suscipere tam inimicitias patris seu pro-
pinqui quam amicitias necess» est. » 
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processuaes da edade media allemã indicam que o 
direito se originou da faida ffehdej. O recurso ás 
armas foi substituido pelo juramento; como aquelle, 
este era direito e dever dos parentes, que, em 
pleno equipamento militar, dadas as mãos, confir
mavam unisonos o juramento do principal conju-
rado (*). 

II . — Na exacta fixação da somma que devia 
ser paga como preço do resgate — consequentemente 
na regulamentação permanente do systema da com
posição — está, como já dissemos, a importância 
capital das disposições penaes das leis barbaras. 
Sua remota antigüidade resulta das noticias que 
Tácito nos transmittio (®). Avaliavam-se as diversas 
lesões ao direito por numerosas gradações; fixava-se 
exactamente o preço da reconciliação por cada 
dente e por cada um dos dedos, por cada palavra 
injuriosa, por cada contacto impudico de uma dona 
ou de uma donzella. Nas tarifas relativas á 
composição, que encontram-se nas leis barbaras, 
nt)tam-se dous números fundamentaes, um grande e 
outro pequeno; o primeiro indica o Wergeld ou 
Manngeld, que devia ser pago no bomicidio e em 
outros casos equivalentes, o segundo a multa por 

(*) Germ., cap, 12. « Sed et levioribus delictis pro modo poena; 
equorum pecorumque numero convicti multantur. Pars multe 
regi vel civitati, pars ipsi qui vindicatur vel propinquis ejus exsol-
yitur. » Cap. 21: «Nec implacabiles durant (inimicitioe). Luitur 
enim etiam homicidium certo armeutorum ac pecorum numero, reci-
pitque satisfactíonem uni versa domus. »' 

(*) É a compurgação, também usada em Portugal. « O impli
cado jurava primeiro e depois os compurgaàores, cada um de per si, 
iam-jurando successivãmente, que o réo jurava verdade, e terminavam 
dizendo — si isto não é assim. Deus me confunda.» A. Herculano, 
Hist. de Port., 4<>, 869. N. do trad. 
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oíFensas de menor gravidade Ç) {^). Mas a gravidade 
do crime perpetrado não era a única circumstancia 
decisiva para a fixação do preço da reconciliação; 
tomavam-se também em consideração a condição, 
a nacionalidade, a edade e o sexo do ojBfendido. 
Além da importância a pagar ao offendido e á sua 
parentela, o ofíensor devia pagar ainda á collectivi-
dade, como intermediária na celebração do pacto de 
reconciliação, o preço da pas (fredus ou fredumj i^). 

O pacto de reconciliação e o respectivo preço 
tinham também por base a familia, justamente 
como a vingança de que procederam. O que 
Tácito nos diz — recipitque satisfactionem universa 
domus — é plenamente confirmado por outras fontes. 
A coparticipação da familia, tanto no pagamento 
como no recebimento do Wergeld, que nas leis bar
baras da Allemanha é apenas indicada por alguns 
vestígios, manteve-se por longo tempo nos direitos 
da baixa Allemanlia e dos paizes do norte (nestes 
últimos, em parte, até o século XYI) (®). 

C) Entre as diversas tribus o Wergeld importava em 150, 160 e 
200 schillings, e a multa em 10, 12 e 15 schillings. Cons. o Manual de 
Brunner. 1.°, 226, 2.°, 612. Quão profundamente estas sommas aâe-
ctavam a existência econômica e portanto a posição jurídica do devedor 
(considere-se o Wergeld freqüentemente elevado a nove vezes o seu 
valor no homicídio), resulta de que, segundo as fontes contemporâneas, 
um boi custava de 1 a 8 schillings e um cavallo de 6 a 12. Cons. os 
textos citados por Waitz, 2.®, I, 279. Segundo Schrõder, o Wergeld 
correspondia ao valor de uma herdade livre. 

(̂ ) «As multas, explica Brunner, 2, 616, apresentam-se como 
fracções do Wergeld, ou referem-se a um numero fundamental, de cujos 
múltiplos e submultiplos se formaram as diversas taxas.» IT. do trad. 

(°) A multa tributaria é denominada no direito portuguez eoima, 
calumnia, peita. K. do trad. 

(̂ ) Sal. 58, 62: « Sic cujuscumque pater occisus fuerít, medie-
tate compositionii ôlii coUegant et alio medietat* parentes qüi pro-
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III. — Mas a pena publica não foi também 
desconhecida ao antiquissimo direito allemão. A paz 
especial, de que precisavam o exercito em cam
panha, a assembléa popular no logar de sua reunião, 
os templos e as egrejas, levou a coUectividade e os 
seus representantes a tomar o poder publico entre 
mãos (^). Assim é principalmente sobre os crimes 
de natureza politico-militar, por ventura sobre a 
traição na guerra e a traição contra o paiz, que, 
desde os mais remotos tempos,. recahio a pena 
publica (̂ °). Já na epocha da realeza merovingia e 

ximores suat, iam de patre quam de matre, inter se devidant 
(a parte dos herdeiros e a dos demais parentes). Sax. 18, 19. Wilda, 
395. Waitz, 1, 71, nota 3.*, 75, nota 3.», Brunner, Sippe und Wergeld. 
Revista do Instituto-Savigny, 3, 1. Heusler, 2, 541. Günther. 1, 176, 
nota 42. Schrõder, RechisgeschichU, 77. 

(') Tácito, Germ., c. 7. « Ceterum neque animadvertere neque 
vincire ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum: non quasi 
in poenam nec ducis jiissu sed velut deo imperante quem adesse bellan-
tibus credunt (caracter religioso). Oap. 11. Silentium per sacerdotes, 
quibus tunc (na assembléa popular) et coercendi jus est, imperatur. 
Gap. 6. Scututa reliquisse praecipuum âagitium. Nec aut sacris adesse 
aut concilium inire ignominioso fas: multique superstites bellorum 
infamiam finierunt. Oap. 12. Licet apud concilium accusare quoque 
et discrimen capitis intendere. Distinctio poenarum ex delicto. Prodi-
tores et transfugas arboribus suspendunt; ignavos et imbelles et 
coipore infames coeno ac palude, injecta insuper crate, mergunt. 
Diversitas supplicii illuc respicit, tamquam scelera osteudi oporteat, 
dum puniuntur, flagitia abscondi». (Cons. sobre este texto "Waitz, 
1, 425). 

(10) Eib. 69, I : «Si quis homo infidelis extiterit, de vita com-
ponat et omnes res ejus fisco censeantur. Bajuv. I I , I , 2: ut nuUus 
liber Bajuvarius alodem aut vitam sine capitali crimine perdat, id 
est si in necem ducis çonsiliatus fuerit, aut inimicos in provinciam 
invitaverit aa t oivitatem capere ab extraneis machinaverit. » A esta 
categoria pertencem também as numerosas disposições relativas á 
herisliz (deserção). 
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muito mais na da realeza carlovingia a pena publica 
ia sendo applicada a novos crimes com o mais claro 
conhecimento e a mais determinada prosecução do 
fim poUtico ("). A legislação dos capitulares, cujo 
começo data do meado do século VI, commina 
penas contra o furto e o roubo, o assassinato e o 
incesto, o sortilegio e o envenenamento, a falsifi
cação da moeda e a de documentos. A esse movi
mento deu vigoroso impulso a crescente desigual
dade das fortunas. 

Quem não podia pagar o preço da reconciliação, 
pagava com o corpo, como em todos os tempos suc-
cedeu ao servo. Sobretudo o poder do hannus re-
gim (*) tornou-se um poderoso factor da formação 
do direito : muitas disposições penaes novas, tendo 
por fim não só proteger as egrejas e os claustros, 
as viuvas, os orphãos e os pobres, senão também 
assegurar a tranquiUidade publica contra toda sorte 
de violências, vieram figurar ao lado do direito po
pular em virtude do direito official (̂ )̂. Emfim não 
pode ser esquecida a influencia da egreja que, em 

(1') Assim a lex ripuaria punia com pena publica o facto de 
contradizer documentos regios (60, 6), o furto manifesto (79), o 
suborno do juiz (88), o rapto da mulher livre pelo esci-avo (34, 4), 
a falsificação de documentos regios (69, 3), o parricidio, o incesto 
(66, 2). — O direito saxonio impunha a pena de morte ao perjúrio, 
á violação da paz domestica, ao incêndio com morte, ao furto de 
cousa de valor superior a 3 schillings. Carlos Magno procurou moderar 
estas disposições; mas, por sua vez, comminou a pena de morte contra 
as offensas á fé christã. Gons. Waitz, 3, 130; (rúntber, 1, 182; 
Schrõder, 338. 

{^*) Cons. Waitz, 8,319; Brunner, 2 ,34; a Summula dehannia 
(Boretius, cap. 224^. 

(*) Die kônigliche Banngewalt, isto é, p poder que pertencia ao 
rei de decretar penas no concernente á policia, ao exercito, aos direitos 
fisèaes e como guarda da paz. Ver v. Bar, Handb.,-p. 67. N . do trad. 
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tanto quanto lhe faltava o poder de punir propria
mente dito, actuava indirectamente pelos seus peni-
tenciaes e pelas resoluções dos seus concilios sobre 
as intuições do povo e sobre a legislação real, e 
se esforçava por preencher as lacunas que ainda se 
notavam na administração da justiça secular ("). 
Assim pelo fim do periodo carlovingio, na epocha do 
florescimento da realeza franca, triumphava a con
cepção política do crime e da pena. Os crimes que 
attentam contra os interesses da coUectividade acha
vam-se em sua grande maioria sujeitos a penas pu
blicas, eram processados e punidos ex officio. 

IV. — Com a dissolução da monarchia franca 
começou um movimento geral de retrogradação. No 
campo do direito penal esse movimento destruio ou 
pelo menos impellio para o segundo plano e por 
muito tempo obscureceu as novas instituições do pe
riodo carlovingio que, apezar de mantidas por um 
forte poder central, não tiveram tempo de crear pro
fundas raizes. 

Desappareceram os direitos populares escriptos 
em lingua estrangeira e cahio em esquecimento a 
legislação dos capitulares: impera agora o direito 
costumeiro, oriundo da convicção popular e declarado 
pelos escabinos. Assim predominam de novo as in
tuições nacionaes, as do antigo direito germânico, 
que sob a realeza franca tinham sido freqüentemente 
supplantadas por princípios extranhos, romano-cano-
nicos. Mas logo se fez sentir o gênio do povo al-
lemão; a sua força de organisação, em contraste com 

(1*) Sobre o direito penal canonico cons. os tratados de direito 
canonico; especialmente Hinschius, 4, 691 até 864 (o Direito romano 
e o merovingio), 5, 1.» sec. (até ©'século 14); E. Lôning, Qesehichte 
des Kirchenrechts, 1878 e seg.; Günther, 1.*, 263; Katz, Ein Orundrisa 
des kanonisehen Strafrechts, 1881. As noticias bibliographicas da Z. 
— No Corpua júris canond o livro 5." das decretaes. 
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O movimento unitário e centralisador do período de
corrido, expande-se em riquissimas formações e con
duz ao progressivo particularismo do direito, não só 
segundo raças, senão também segundo districtos e 
communas. 

Pari passu com esse movimento resurge a con
cepção privada do direito penal; recua o poder pu
blico de punir, que nao podia conservar o seu pre-
dominio, quando a autoridade real se achava em de
cadência e ainda não estava constituido o poder pu
blico territorial. Assim quasi que de todo perde-se 
a idéa do procedimento ex officio \ a composição ex-
tende o seu império á custa da pena publica; ao 
ofifendido toca escolher a seu arbítrio entre propor 
e promover a acção ou accommodar-se {ledigung, 
taidigung, a conciliação judicial e a extrajudicial) 
com o deliquente, que, tratando-se de ofíensas menos 
graves {frevel em opposição a ungerichte, a offensa 
grave) podia, mediante o pagamento de certa quantia 
e independentemente de outra condição, evitar a com-
minada pena corporal, sem, todavia, escapar á des-
honra (*). 

(*) Na peniçsula ibérica a retrogradação operou-se com a inva
são musulmana. Bepellidos para os desvios do norte, os godos «des
andaram no caminho da civilisação »; deu-se « uma recrudescencia da 
barbaria germânica», em virtude da qual resurgiram as fuidas e o 
systema das composições, sem ser, todavia, esquecida a pena publica. 
Nos foraes portuguezes dos séculos 12 e 13, '< encontram-se accumu-
ladas, ás vezes monstruosamente, a composição ou wergeld, as penas 
afãictivas (taes como a morte, a mutilação e os açoites), a escravidão, 
a revJndicta ou faida, a multa ou fredum; é um systema mixto, ro-
mano-germanico, romano-wisigothico, em que ainda a autonomia neo-
gothica imprime ás vezes caracteres próprios e especiaes». (A. Her-
culano). As expressões — sit inimicus suorum parentorum, sit Tvmú-
zieiro — que tào freqüentemente ahi se lêm, signifícam que o culpado 
era abandonado á vindicta da parentela da victima. No ãirdto sub-
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A incerteza da administração da justiça pro-
duzio o direito de guerra medieval. Essencialmente 
diverso da antiga vindicta, apresentava-se como um 
direito de necessidade, quando não era possivel obter 
a protecçao da justiça contra oíFensas civis ou cri-
minaes. Tal direito competia, depois de lançado o 
desafio [diffidatio), a quem podia trazer armas e gra
dualmente foi limitado pelas leis sobre a pas puhlica 
(desde 1085 até o século XVI), tranzitoriamente sus
penso pela paz contractual e só abolido pela paz per
petua n C). 

sequente as multas e coimas converterani-se em penas pecuniárias; mas 
difficil foi á realesa portugueza desarraigar dos costumes a vindicta 
privada. D . Affonso 4? foi o primeiro que, em vez de regulamental-a, 
como fizeram alguns dos seus antecessores, formalmente a prohibio 
(leis de 3 de Marco de 1363 e 11 de ALril de 1385 consolidadas na 
Ord. Aff., 1. 6, t. 53), comminando a pena de morte contra «os filhos 
d'algo que acoimassem pollas mortes e deshonras que fossem feitas a 
elles e aos do seu divido» (ver, todavia, a excepção consignada no 
§ 17 da mesma Ord.). As cartas de seguro e os coutos, conservados 
nos três códigos da monái-cbia portugueza, foram outros meios iudi-
rectos de protecçao contra as vindictas. Dessa terrível e velha usança 
encontram-se ainda vestígios na Ord. Phil. do 1. 1.», t. 3. § 53 e do 
1. 5, t. 130, á 1 (Cons. M. Freire, I. J. P., t. I I , § 23, e / . J. Crim., 
t. IV , § 13 e t. 12, § ] , nota). N. do trad. 

(") Bõhlau, Nove consiitutiones domini Alberti (isto é, a paz 
publica de 1235), 1858. A nova litteratura apud Lõning, Z. , 5, 226, 
Günther, Z., 11, 185. Cons. também Huberti, Gottesfrieden und 
Landfrieden, 1, 1892; Schrõder, Reehtsgeschichte, 614. 

C*) Não se confundam essas leis sobre a paz publica, que eram 
juradas pelos Imperadores e grandes do Império e deviam vigorar du
rante certo tempo, tendo por fim restringir e regulamentar a guerra 
privada, com as treuguK Dei introduzidas a esforços do clero. — A 
paz contractual era a que as partes contendoras pactuavam ás mais das 
vezes com a intervenção da autoridade; os delictos commettidos com 
offensa de taes pactos eram especialmente punidos como quebra da Eand-
friedenoy^àsi,geloibienFTneden. v.Bar, Handb., p. 91 e 92. N . do trad. 
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II 

A edade media uUerior 

( do século XIII até o XVI) 

LiTTBRATüRA. Johii, Strofrecht in Norddeutschlanã zur 
Zeit der Bechtsbücher, 1858 ; Osenbrüggen, Das alemannische 
Strafrecht im ãeutschen MittelaUer, 1860; Hâlschner, Ge-
schichte des branãenburgischprems. Strafrechts, 1855} Frauen-
stâdt, Blutrache und Totschíagsühne, 1881; Grengler, Deutsche 
StaãtrechtsaUertümer, 1882; Lindner, Die Veme, 1888; Thu-
diclinm, Fehmgericht und Inquisition, 1889 (também Gün-
ther, Z, 14, 257); Franenstadt, Bveslaus Strafrechispflege 
im 14. bis 16. Jahrhunãert, Z, 10, 1; Pfenninger, Das Straf
recht der Schweiz, 1891, p. 10; Knapp, Z, 12, 200, 473 
(Nuremberg). Os estudos de Lõning e Güather na Z, 2 
e seg. — Falta um trabalho completo. Preciosíssimo ma
terial encontra-se nos assentos judiciários d'Áustria (col-
ligidos pela imperial Academia das Sciencias, 1870 e 
seg.)- .Oattier, Évolution du droit penal germanique en 
Sainaut jmqu' au XY' siècle, 1893 ; Gaspar, Darstellung 
des strafrechüichen InhaUs des Schtcaòenspiegels und des 
Augsburger Stadtrechts, diss., 1892. 

O desenvolvimento do direito penal está em 
intima connexão com o declinio ou o progresso do 
poder publico. A concepção política do crime e da 
pena, interrompida no periodo precedente, começa de 
novo a avigorar-se com a formação do poder publico 
territorial (") e o florescimento das cidades. Nas nu-

(•) LandesTioheU, Landesherrlichkeit. Não temos palavra adequada 
para traduzir exnctamente a Landeshoheii do direito publico allemão, 
de ordinário traduzida por soberania territorial; litteralmente significa 
auperiaritas terriiorialis. Sob o antigo império allemão, a Landes-
hoheit era verdadeiro poder publico sobre um Estado, exercido jure 
próprio (e não por delegação), mas subordinado Sía poder imperial; não 
era pois sol>eraniá territorial, como não o é actualmente Eob o regimen 
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merosas leis sobre a paz publica e em outras leis 
imperiaes, nos direitos municipaes (*), senhoriaes (') 
e territoriaes, nos assentos declaratorios do direito {^) 
e nos livros que o compilam o direito existente 
acha-se reduzido a escripto e o costumeiro perde a 
sua anterior importância. Procedente de fontes cada 
vez mais numerosas e com um curso cada vez mais 
rápido, o direito estrangeiro vae penetrando nos ter
ritórios da Allemanha primeiramente do sul e de
pois do norte e disputa a soberania ao direito pátrio. 
Os direitos municipaes e as mais notáveis compila
ções (') são como os pontos de crystallisação, em 
tomo dos quaes, de certo modo como compensação 
á perda dos direitos gentilicos, desenvolvem-se novos 

federal. Ver H. Schulze, Einl. in das deutsche Staatsreeht, p. 268. 
Também entre nós fala-se em «soberania dos Estados», como si Estados, 
membros de uma união federal, podessem ser soberanos sem destruil-a I 
N". do trad. 

C") Stadtreehien. Desde o século xiii muitas cidades da AUemanba 
receberam a principio dos Imperadores e depois dos príncipes privilé
gios (foraes) que lhes conferiam o direito de eleger os seus magistra
dos e de decretar os seus estatutos. Algumas reduziram a escripto o seu 
direito costumeiro, outHis adoptaram o direito de cidades visinhas. For
maram-se assim grupos de direitos municipaes, dos quaes os de Magd-
burgo, Lubeck, Bisenach, Franckfort eram os mais notáveis. S. do trad. 

(•) Os Hofrechten regulavam, nos districtos ruraes, as relações 
entre o senhor do solo e os moradores ou entre estes. H. do trad. 

(*) Weistümem. lias aldeias e nos districtos ruraes era costume 
declarar-se annualmente em dias determinados o direito em vigor. Na 
assembléia dos visinhos o maire perguntava o que era de direito em 
um caso dado, e os homens bons juramentados respondiam. Essas de
clarações foram feitas posteriormente por escripto, e taes assentos, uma 
das mais interessantes fontes do direito allemão, colligidos por J . 
Grimm'e outros, denominam-se Weisíüm^n. Ver Brunner, 1.°, 11 e a 
Eneyklopããie de Holtzendorff, 1.» v., p. 226. N do trad. 

(•) Isto é, os Espelhos que appareceram no século 13, sendo os 
mds notáveis o da Saxonia e o da Suabia. N. do trad. 
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ramos substancialmente idênticos, apezar de todas 
as diíferenças individuaes. 

Davam-se pois as condições necessárias para 
que a pena publica se avigorasse e se ampliasse. 
As compilações tratam o Wergeld e a multa como 
instituições do passado; o Wergeld vae sendo mais 
e mais limitado aos casos de homicídio involuntário, e a 
multa, não raro applicada como pena apparente (") (') 
somente para que fosse seguida da coima ao 
juiz, converte-se em pena pecuniária propriamente 
dita. A pena capital e as penas corporaes porém 
tornam-se cada vez mais numerosas. O Espelho da 
Saxonia (2,13) punia com a forca o furto de três 
ou mais schilÚngs, bem como o furto nocturno; com 
a roda o assassinato e o furto que importasse vio
lação de uma paz especial, a traição, o incêndio 
acompanhado de morte, e a mensagem infiel; man
dava decepar a cabeça aos que commettessem os 
crimes de homicídio, roubo, rapto de homem, incêndio, 
estupro, quebra da paz, o adultério aggravado; re
servava a fogueira para a renegação da fé, o sorti-
legio e o envenenamento. Ao lado das penas na mão 
e no pescoço por crimes graves [ungerichte) encon-

(u^ Assim faz o Espelho da Saxonia, 345. Grimm. ReehtsaUer-
tvmer, 679 ; Osenbrüggen, Alam, Strafr. 72. Muito freqüentemente 
as fontes austríacas. 

O Multa apparente (SeTieinòtisse), diz Grimm, é a que se devia 
pagar em certos casos pelo homicídio de pessoas a quem era licito 
matar. Assim o dono da casa podia matar o delinqüente que nella 
penetrasse, o marido o adúltero apanhado em flagrante, o parente da 
victima o assassino banido e posto fora da lei. Por formalidade o ma
tador depositava uma moeda de valor insigniflcante ou uma cabeça de 
gallo. sobre o cadáver e nenhuma outra satisfação se podia exigir.' 
Também segundo o costume do condado de Artois, os que matam os 
banidos «sont et doivent être de ce quites et tenuz paisibles, en met-
tantündenier d'argent soubz Ia teste du banni mort». 2T. do trad. 
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tram-se numerosas penas na pelle e no eahello, bem 
como multas por offensas leves {frevel) {^). 

Mas é principalmente a vida urbana que, creando 
novas relações, produz também novos crimes e faz 
necessárias, além da proscripção ordinariamente appli-
cada C'), novas disposições penaes. Os direitos mu-
nicipaes, sobretudo os da Allemanha meridional, as
sinalam-se pelas suas comminações severas e muitas 
vezes cruéis. 

Accresce uma circumstancia, cuja influencia 
sobre o desenvolvimento do direito penal não pôde 
ser menospresada : a luta contra o crime e a vaga
bundagem de profissão. Faz-se necessário o procedi
mento official de justiça, medida perfeitamente ade
quada ao movimento da epocha e que, tomando as 
formas mais diversas, apresentando-se especialmente 
como julgamento por má fama, cada vez mais 
se extende e mais se affirma, e lança mão da tortura, 
extrajudicialmente applicada, legalmente não regulada, 
como meio enérgico para provocar a condemnação ('). 

(B) Strafen zu Hals und Hand, isto é, a pena capital e as penas 
de mutilação ; Strafen zu Haut und Saar (cutis et eapilli, eorium et 
erines, pillis et pili no latim da edade media), isto é, a fustigaçao 
com azourrague ou varas, o raspar a cabeça, e ainda a decalvação, de 
que se encontra também menção nos foraes portugueses. N. do trad. 

(") Em certos casos pronunciava-se a proscripção ou melhor o ba
nimento (verfestunff) contra o delinqüente ausente e revel. Si o çon-
demnado não purgava a sua contumacia, apresentando-se em juízo 
dentro de anno e dia, o banimento convertia-se em «privação da paz» 
e qualquer podia matar o banido no districto do juiz que proferira a 
sentença. Direito análogo encontra-se na Ord. Phil., 1. 5, t. 126, § 8: 
«havemos por bem que nos casos, onde os absentes forem condemnados 
á morte natural e banidos, qualquer do povo os possa matar sem pena». 
N. do trad. 

(') Introduzida em Portugal com o processo inquisitorio, encontra-se 
a tortura regulamentada nos três códigos da realeza absoluta. N. do trad. 
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Mas quanto mais resolutamente a idéa íinalis-
tica penetrava no direito penal e no processo res
pectivo, tanto menos convinham as formas antigas, 
e tanto mais imperiosa se tornava a necessidade de 
dar saneção legal á transformação já, na essência, 
desde muito operada, e a de remediarem-se os abusos 
das justiças tervitoriaes mediante a regulamentação 
do processo penal por lei imperial. Esse emprehendi-
mento, cuja realisação foi instantemente solicitada 
pelo tribunal da Câmara Imperial, havia pouca creado, 
á dieta que se reunira em Lindau em 1496, mas 
que só se realisou, depois de porfiadas lutas, em 
1532, tinha por condição a fusão do direito estran
geiro recebido com o direito pátrio. Numerosos traba
lhos preliminares e dos gêneros os mais diversos 
facilitaram a solução do problema; mas o êxito foi 
sobretudo devido ao merecimento de um homem, Hans 
von Schwarzenherg. 

§ 5.° — A ordenança de Carlos 5." sobre 
a justiça criminal 

I. O direito romano que a Allemanha recebera, 
especialmente o direito penal (inclusive o processo 
respectivo), não é o direito dos textos romanos, 
senão um outro essencialmente transformado e acco-
modado ás novas relações jurídicas. Desde o renas
cimento dos estudos juridicos, os jurisconsultos ita
lianos tinham-se constantemente applicado a aperfeiçoar 
o direito romano, posto que muitas vezes o fizessem 
inconscientemente. Os glosadores anteriores e pos
teriores, principalmente Azo (f 1220) em sua Summa 
do Código, os camonistas — entre os quaes tiveram 
importância Roflfredus (-f-1250) e Durantis (f 1296), 
sobretudo com relação ao processo penal, e os cha
mados «práticos italianos» — entre os quaes devem 
ser mencionados neste logar Rolandinus de Ro-
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manciis (f 1284), Albertus Gandinus (f cerca de 
laOO), Jacob de Belvisio (f 1335), Angelus Are-
tinus (f depois de 1451) e Bonifacius de Vitalinis 
(logo depois de Aretinus) (\) — todos elles trataram 
o direito penal romano segundo a generalis consue-
tuão dos seus dias e tal como o costume se desen
volvera sob a influencia das idéias jurídicas germâ
nicas oriundas das fontes lombardas, das necessidades 
praticas e das generalisações da sciencia, da legis
lação dós papas e dos imperadores e da pratica ju
diciaria. O direito que elles expuseram em suas 
obras não é, podemos dizer, o puro direito romano, 
mas sim o italiano. E não se faz mister observar que 
esse direito devia encontrar muito mais fácil aco
lhimento na Allemanha do que o dos libri terri-
hües do Digesto ou do Código. Cumpre porém notar, 
como facto de máxima importância, que a jurispru
dência italiana da edade media applicou especial
mente a sua attenção ás doutrinas geraes do direito 
penal, lançando desfarte as primeiras bases em que 
a sciencia se apoiou para dominar a matéria. 

II . Não cabe aqui expor como e por que canaes 
operpu-se a recepção; mencionaremos somente um 
do& .seus factores. Os trabalhos dos jurisconsultos 
italianos penetraram na Allemanha por meio de ma-
nuscriptos e de impressos; mas muito mais extensa 
e intensa foi a influencia que elles exerceram me-
diata e indirectamente, isto é, mediarde a elaboração 
dessas trabalhos pela litteratura, jurídica e popular da 
Allemanha f ) . Do grande.numero dos escriptos que 

(') Cons. Seeger, ^ r Lehre vom Versuch des Verbreehens inder Wis-
senschaft des Mittelalters, 1869 ; Brusa Prolegomeni dl diriito pe-
Mo/e, 1888, p. 256. 

(') Stintzing, Qeschichte der populàren lÁtteraiur des Ròmisch-
Kanonisehen Rechtsin Deutsekland, 1867. O mesmo, Geschickte der 
deutsehen Rechtsvnssensehaft, 1.» v., 1880. v. Schulte, De firiminalibtis 
catisis, 1888. 
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pertencem a este ramo especial de litteratura allemã 
destaca-se, tanto pelo seu valor intrínseca como pela 
sua importância histórica, o Klagspiegel que, com
posto no primeiro quarto do século XV, já impresso 
entre os annos de 1470 a 1480,foi editado em 1516 
por Sebastian Brant ( f 1521). Azo, Roffredus, 
Durantis, Gandinus são as fontes onde o autor 
bebeu, reproduzindo as suas doutrinas com mais ou 
menos habilidade. 

III . Na segunda metade do século XV e na 
primeira do. século XVI encontra-se um não pequeno 
numero de ordenanças sobre a justiça criminal que, 
no essencial, assentam sobre o antigo direito allemão, 
mas receberam mais ou menos a influencia do direito 
romano. Comquanto regulem o processo penal, contêm 
também disposições sobre o direito penal material. 

Mencionaremos (cons. sobretudo Stobbe, Ge-
scMcMe der deutschen RechisquelleUf 2," 237) : 1.** o 
Lanãhuch do Appenzel de 1409; 2." a Reformation des 
Zmtgerichts de Wurzburg de 1447 ; 3.° as Halsge-
richtsordnungen de Nuremberg desde o começo do 
século XIV, especialmente as de 1481 e 1526 ; 4.° o 
Gestreng Recht de Altorf e 5.° uma Bluigeriehtsord-
nung de Zurich, ambas do século XV ; 6.** a Male-
fieordnung do Tyrol de 30 de Novembro de 1499 
(imitada em Radolphzell em 1506 e emLaibachem 
1514) ; 7.** a Landgerichtsordnung da baixa Áustria 
de 21 de Agosto de 1514 (reformada em 1540); 
8.° a Landtaiding de Salzburg do século XV ; 9." a 
Halsgerichtsordnung de Witzenhaus do século XV ou 
X V í ; 10," o «Formulário bávaro para o defensor ju
ramentado» de 1518 ; .ao mesmo grupo pertencem 
também 11.° a ChurgericMsordnung reformada de 
Aix-la-Chapelle de 1577, e 12.° a Halsgericht criminal 
de Hoxter de 1605. 

Muito acima dessas tentativas legislativas, aliás 
em parte realmente hábeis, eleva-se pelo solido 



36 TE ATADO DE DIEEITO PENAL 

conhecimento e clara exposição de matéria tão 
vasta e árida, bem como pela simplicidade e justeza 
das idéias fundamentaes, um outro trabalho que será 
em todos os tempos glorioso documento da vocação 
dos Allemães para a legislação —; a Constituição da 
justiça criminal de Bamberg de 1507 {mater Caro-
^m«), introduzida com pequenas alterações nos prin-
cipados brandeburguenses de Ansbach e Bayreuth 
em 1516 {soror Oarolince). (") 

O autor da constituição bamberguense foi o 
barão Johann von Schwarzenberg e Hohenlandsberg(*). 
Nascido em 1463, dotado de uma força physica 
quasi fabulosa, passou a sua mocidade, segundo os 
costumes cavalheirescos do tempo, a lançar os dados 
e em beberronias nas cortes senhoriaes do Rheno, 
até que uma carta paterna fel-o mudar de hábitos. 
Ligou-se a Maximiliano I e tomou parte gloriosa 
em suas expedições militares (1485-1486). Logo 
depois entrou no serviço do visinho bispo de Bam
berg, e de 1501 até 1522 ahi se conservou, durante 
os governos de cinco bispos, como mordomo e pre
sidente do tribunal senhorial que se compunha de 
juristas. Em 1521 tomou parte na dieta de Worms, 
onde, como membro da regência imperial (1521 a 
1524) e transitoriamente (1522) como representante 
do Stathouder imperial fez notável figura. — Nesse 
ínterim as cousas tinham mudado em Bamberg. Desde 
1522 governava o bispo Weigand, partidário do papa, 

O Sobre as edições da 'Bamberguense ver Leitschuh no Re-
pertorium für Kunstwissenschaft, v. 9.°, 1886 (também publicado sem 
data). Frauenstâdt mostrou na Z, 10.°, 3, que os tribunaes de Breslau 
julgavam também segundo a Bamberguense. 

(*) Falta uma biographia completa. A obra principal é a de 
E. Hermann, Johann Fr. zu Schwarzenberg, 1741. Ver também o bello 
resumo apvd Stintzing, Geschichte der d. Rechtswissenschaft, l.°, 612 
e seg. 
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e Schwarzenberg, que por palavras e por actos se 
pronunciara j)ela reforma teve de entrar, em 1524, 
como mordomo, no serviço dos marcgraves de Bran-
denburg. Morreu em Nuremberg a 21 de outubro de 
1528, geralmente lamentado, e ainda annos depois 
era elogiado por Luthero. — Schwarzenberg exerceu 
também a sua actividade com ardor e successo, como 
escriptor popular; pelas suas poesias simples, mesmo 
sóbrias, mas profundamente repassadas do sentimento 
do dever, pelas suas polemicas contra os máos cos
tumes do tempo, pelas suas traducções de Cicero C) 
e pamphletos anti-papaes, elle procurou modificar 
toda a vida níoral contemporânea. Não era juriscon-
sulto nem mesmo erudito o homem a quem deve-se 
o primeiro código do Império da AUemanha; era 
porém um verdadeiro allemão, dotado de um espi
rito perfeitamente são, notável como guerreiro e 
estadista, como poeta e campeão da reforma. 

No desempenho de sua tarefa Schwarzenberg 
utilisou-se das seguintes fontes: 1.° o direito pátrio 
de Bamberg; 2.° a praxe da Allemanha meridional, 
especialmente a de Nuremberg; 3.° a reforma de 
Worms de 1498, talvez ainda uma ou outra das 
legislações da Allemanha meridional; 4.° a littera-
tura juridica popular e portanto mediatamente os 
escriptos dos Italianos (é indubitavel que utilisou-se 
do É2agspiegel; é provável que tenha consultado a 
Summa Angélica ou alguma de suas antecessoras); 
5.° algumas leis imperiaes, como a lei sobre a paz 
publica de 1455. (̂ ) 

{*) Note-se que Schwarzenberg não conhecia a lingua latina. 

N . do trad. 

(*) Brunnenmeister, Die Quellen der Barribergensis, 1879, esforça-se 
por demonstrar individualmente a proposição já avançada por Stobbe, 
Stintzing e outros, que Schwarzenberg consultara directamente os es
criptos dos Italianos. Mais importante é affirmar que a. substancia, das 
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IV. -— Em consequencia das representações do 
tribunal da Câmara Imperial ^^\ já em 1498 a dieta 
de Friburgo tomara a resolução de « promover uma 
reforma ou constituição geral para o Império sobre 
o modo de proceder in criminalibus ; » mas essa reso
lução não teve seguimento, e só em 1521 a dieta 
de Worms voltou de novo ao assumpto. A elaboração 
do projecto foi incumbida a uma commissão; esta 
tomou para base do seu trabalho a constituição bam-
berguense, que no entretanto, e principalmente pelo 
Layempiegel (1509) de Ulr. Teugler (f 1510), tinha 
tido larga vulgarisação, mas utilisou-se também do 
chamado corredorium hamherguense, coUôcção das or-
denanças complementares da Bamberguense decreta
das de 1507 á 1516. Surgiram novos embaraços. 
Por três vezes foi revisto o (1.°) projecto de Worms 
- ^ nas dietas de Nuremberg (1524, 2.° projecto), 
de Spira (1520, 3.° projecto) e de Augsburgo (1530, 
4.° projecto). Desde 1529 fizeram-se sentir as ten
dências particularistas em manifesta opposição á geral 
aspiração da unidade da legislação, e nomeadamente 
em 1530 a Saxonia eleitoral, o Palatinado Rhenano 
e o Brandeburgo eleitoral apresentaram os seus pro
testos contra o cerceamento dos respectivos direitos 
senhoriaesreconhecidos por titulos authenticos. Quando 
em 1532 o projecto foi afinal convertido em lei na 
dieta de Regensburgo, fez-se mister inserir no pre
facio a denominada cláusula salvatoria: «Nós por 
esta ^aciosa lembrança em nada queremos coartar 
os usos e costumea antigos, tradicionaes, legítimos 

theses jurídicas de Schwarzenberg, apezar da vestimenta á romana, é 
quasi sem excepção puramente allemã. 

(*) Coffs. a p. 17 — ÍÍBLWÀ&nc, Qeschichte der peinlichen Qerichts-
ordnung Karls F, 1783; Güterbock, Entstehungsgeschichte derJ^aroUna, 
1876; Stintzing, 1, 607. 
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e razoáveis dos eleitores, dos principes e das or
dens » Ç). 

V. — A Carolina, como as constituições sobre 
a justiça criminal que a precederam e cuja influencia 
evidencia-se ao primeiro exame, toma o processo 
penal para objecto principal da sua regulamentação. 
Nesta parte ella estabelece as regras e principies 
que, apezar de desviarem-se deUes em muitos pontos 
as legislações territoriaes, imprimiram ao processo 
commum da Allemanha o cunho que o caracterisa e 
que não se pode desconhecer. O direito penal ma
terial, de que tratam os arts. 104 a 208, occupa 
logar secundário. Em rigor só se encontra ahi enun
ciado um preceito que encerra pura e simplesmente 
direito coercitivo (art. 104) : nenhuma acção pôde 
ser punida com pena criminal, — e portanto com a 
morte ou a mutilação, — quando o direito romano 
não tenha comminado pena criminal contra a mesma 
acção (ou outra equivalente, — art. 105) ; o genei*o 
de pena porém pôde ser determinado de accordo 
com o costume pátrio. Quanto ao mais, a lei não 
quer ser mais do que uma exposição do direito vi
gente para os escabinos chamados a pronuncial-o, e 
não versados no direito escripto (*). E de um m^do su-

(") A mais antiga edição conheoida é a de 1533 (ediiio princeps?). 
A ediçãíí de Zopfl (a 3." ed. de 1883 concorda absolutamente com a 
2." de 1876) contem em exposição synoptica: 1" as cont. da justiça 
crim. de Bamberg e Bradenburgo; 2.° o projecto de 1521; 3 ° o de 
1524; 4." a lei imperial. Quanto á primeira introducção, é utilisavel a 
ed. de Müller na Reclamschen Universalbibliothek — Alegg editou 
(1837) as traducções latinas da Carolina de Gobber (1543) e Eemus 
(1594). 

(*) A Carolina conservou a velha instituição do tribunal dos 
escabinos, introduzida por Carlos Magno em substituição ás assem-
bléás populares das tribus germânicas, mas alterou-a essencialmente 
para accommodal-a uo processo inquisitorio que formava um perfeito 
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perior foi a Carolina accommodada a este fim: a sua 
linguagem clara e simples, precisa e de fácil intelli-
gencia, torna-a uma obra clássica para o seu tempo. 
O legislador não pretendeu ir nem devia ir além 
deste objectivo. Não quiz crear embaraços á melhor 
comprehensão ou á melhor exposição do direito vi
gente. A recommendação tantas vezes repetida de 
que nos casos duvidosos deviam ser consultados os 
entendidos em direito, mostra quanto preoccupava a 
Schwarzenberg deixar que a sciencia exercesse a 
sua influencia vivificadora sobre a administração da 
justiça. 

. Cumpre ter isto em vista, si se quizer apreciar 
devidamente a influencia do código, e especialmente 
a relação entre a Carolina e a' legislação territorial. 

contraste com o processo accusatorio, verbal e publico, do antigo di
reito. Os escabinos, que d'antes eram os exclusivos julgadores, os 
urteilsfinders, incumbidos de dar testemunho do direito, tal como existia 
na « convicção popular », ao passo que o judex exercia simplesmente a 
funcção de presidente do tribunal e de executor da sentença, conver
teram-se em meros assessores deste. E ' verdade que na sessão fínal 
publica, no denominado endliche Reehttag, observavam-se as antigas 
formas; mas não passava isto de uma comedia — a sentença, talvez 
dictada por uma faculdade de direito de accordo com os autos, já 
estava de antemão lavrada. « Nessa comedia, diz John, figuravam o 
juiz, os escabinos, o accusador, o accusado, os advogados de um e de 
outro e por ultimo o mais importante personagem, o carrasco. O que 
se tinba de dizer, o que tinha de passar-se, estava tudo litteralmente 
prescripto na Carolina. O juiz interrogava os escabinos sobre o di
reito, estes o declaravam, o advogado do accusador propunha a ac-
cusação, o do accusado a impugnava; o juiz interrogava um dos esca
binos sobre o julgamento da causa, o interrogado respondia de accordo 
com a sentença já reduzida a escripto. A sentença era então publi
cada e o juiz entregava o réo ao carrasco, B (Strafp-ozess, na Encyc. 
do Holzendorff). — A instituição entrou em decadência e pelo fim da 
guerra dos trinta annos tinha geralmente desapparecido (ver E. Uil-
mann, Strafprozess, p. 101). N. do trad. 
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As poucas disposições, que contém direito coercitivo, 
devem ser rigorosamente separadas das demais. 

Comquanto, em relação a este segundo grupo 
de disposições, não possamos considerar a Carolina 
como um código no sentido moderno, e quiçá de
vamos consideral-a como uma compilação semelhante 
aos Espelhos do século XIII, ella foi do mais subido 
valor para o desenvolvimento subsequente do direito 
penal. Não só deíinio os crimes com mais exactidão 
(*) e ás mais das vezes de um modo juridicamente 
preciso, senão também expoz com mais ou menos 
desenvolvimento, seguindo os Italianos, as idéas con
cernentes aos elementos e circumstancias geraes dos 
delictos, como a tentativa, a legitima defesa, a culpa 
etc. Assim, j^elo seu valor intrínseco, a Carolina veio 
a ser a base, sobre que, durante três séculos, as
sentou o direito penal commum da Allemanha. 

§ 6.°—O direito penal commum da Allemanha 

LiTTERATüEA. Wâcliter, Gemeines Becht Deutsch-
lanãs, especialmente o direito penal commum da Alle
manha, 1884; Hâlscliner, Geschichte ães branãenb.- preuss. 

(8) Os crimes previstos na Carolina são: a blasphemia (art. 106), 
O perjúrio (art. 107), a violação da promessa de non ulciscendo (art. 108), 
a feitiçaria (art. 109), o libello diffamatorio fart. 110), a moeda falsa 
e a falsifica';ão de documento, etc. (art. 111 a 114), a infidelidade do 
procurador judicial (art. 115), os crimes contra os bons costumes (li-
bidinagem contra a natureza, incesto, rapto, estupro, adultério, bi-
gamia, lenocinio, art. 116 a 123), a traição (art. 124), o incêndio 
(art. 125), o roubo (art. 126), a sedição (art. 127), as ameaças que 
constituem uma coacção publica {JLandzwang, art. 128), a guerra pri
vada (art. 129), o homicídio (envenenamento, infanticidio, exposição 
de infante, aborto, suicídio, assassinato e homicídio simples e tc , art. 
130 a 156), o furto e o desvio (art. 157 a 175), a soltura de presos 
(art. 180). 
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StrafrecMs, 1885; Seeger, Die strafrecMl. Consilia TvJ>in-
gensia, 1877; Stintzing, GéscMchte der ãevischen Beclds-
wissemchaft; Stobbe, Geschichte der deutschen BechtsqueUen, 
29 vol.; Schletter, Die Konstitutionen Axiçusts von Sachsen 
de 1572, 1857; Gessler, Eevista do Direito allemã, 20?, 
(pioj. wurttemberguense de 1609); Oppenhoff, Die Straf-
recMspflege des SchôffenstuMs zu Aachen seit dem Jahre 
1657; V. Maasburg, Die GaleerensJdaven in den deutschen 
u. hòhmischen BrUanden Oesterreichs, 1885; Nypels, Les 
ordonnances de Fhilipps II (1579), 1856 ; Giintber, Wieder-
v&rgeltung, 29 v. com copiosos dados; Pfenniger, Straf-
reeht der Schweiz, 93; Dargun, Die Becepiion der JP. G. O. 
in Folen, llevista do Instituto Savigny, 109—No seu con-
juncto as fontes precisam ainda de uma investigação apro
fundada. 

I. — A LEGISLAÇÃO ATÉ O MEADO UO SÉCULO XVílI 

Como o Império limitou-se, em matéria de di
reito penal, a decretar penas contra um pequeno nu
mero de actos pela maior parte de caracter policial 
(̂ ) e somente nas ordenanças policiaes de 1548 e 
1577 deu mais vigoroso impulso a sua actividade 
legislativa, coube aos Estados tomar entre mãos e 
tratar de um modo independente o desenvolvimento 
d'este ramo do direito. Com effeito, na segunda 
metade do século X V I e na primeira do século XVII , 
elles desenvolveram uma actividade fecunda e fora 
do commum. A Áustria e a Baviera, o Wurttemberg 
e a Saxonia, o Brandenburgo e o ÍPalatinado riva-
lisaram entre si e com os Estados menores na de-

(1) Como o facto de jurar e praguejar, o de excitar a beber, o 
adultério e o concubinato. Encontram-se também disposições sobre a 
violação da paz publica, a usura, o libelld diflfamatorio, a burla e a 
falsificação. — O suffraffium Imperii de 1668 contra o duello não 
obteve força de lei, mas deu occasiãò a numerosos edictos territoriáes 
sobre este crime. — Das leis estrangeiras merecem menção a ordenáhça 
criminal de Francisco l.«, rei de França (1639), e a de PHilipe S." 
para os Paizes-Baixos (1570). 
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cretação de códigos completos, já independentes, já 
inspirados no direito territorial, e que ora copiavam 
litteralmente ou, pelo menos, substancialmente cin-
giam-se á Carolina, e ora livremente elaboravam a 
matéria juridica existente, tendo porém sempre em 
conta as disposições daquella lei imperial que ver
savam sobre o direito repressivo {^). 

Pelo meado do século XVII cessou essa activi-
dade legislativa dos Estados; em logar de códigos 
geraes e definitivamente acabados appareceram umas 
intermináveis e ephemeras ordenanças de cbancel-
laria que só por excepção autorizam a pôr-se em 
duvida o espirito do absolutismo não esclarecido. A' 
legislação territorial deve a sua origem ou o seu 
desenvolvimento uma serie de figuras criminaes, taes 
como a alta traição, a revolta e a sedição, a resis
tência á autoridade, o dueUo, o suicidio, a bancarota, 
o furto de caça, a oíFensa physica, a injuria e 
outros. 

Somente os trabalhos legislativos mais impor
tantes podem ser aqui apontados. 

I .—Áustria. 1." No Tyrol at. Malefizordnúng 
de 14:99 passou para as ordenanças de 1526, 1532 
e 1573 (a de 1532 foi a base da ordenança de Hen-
neberg de 1539); influencia parcial da Garolina. 
2." Na baixa Áustria a ordenança de 1514 foi sub-
stituida por uma outra muito minuciosa decretada a 
30 de Dezembro de 1656 por Fernando 3.°. Os 
projectos de 1666 e 1721 não vingaram. Excellente 
commentario de Bratsch, 1751. 3.° A ordenança ju
diciaria da Áustria superior do I de outubro de 1559 
assenta sobre a da baixa Áustria dé 1514. Reim
pressão em 1627 (e não revisão, .como diz ineorre-
ctamente Stobbe, 2.°, 409). Uma nova ordenança 

(*) €k>niTa,yon. Kries, 85,:íiota2\ 
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jud. (e não simples revisão), que concorda no essen
cial com a Ferdinandea (da baixa Áustria) de 1556, 
foi decretada por Leopoldo 1." em 14 de Agosto 
de 1675. 4." A ord. jud. para a Carniola de 18 de 
FeA^ereiro de 1514 assenta sobre a da baixa Áustria 
de 1514, bem como sobre a Carolina. 5.° A ord. 
jud, da Carinthia de 1577 encerra, pelo contrario, 
poucas disposições de direito penal. QJ' Na Styria 
Carlos 2° introduzio a ord. de 24 de Dezembro de 
1574 que freqüentemente se basea na Carolina. E' 
certo que no século XVII vigorava na Styria, bem como 
na Carinthia e na Carniola, a Ferdinandea de 1656 
(pelo que, quando a Theresiana se refere á Carolina, 
deve-se entender a constituição criminal de Carlos 5.°, 
e não, como se suppõe geralmente, a ordenança da 
justiça criminal da Styria). 7.° Quanto á Bohemia, 
cumpre mencionar a ordenança de Fernando 1.° de 
1549, a de Fernando 2° de 1627 e a ordenança re
formada de 1765. 8.° A ordenança da Moravia do 
1 de Julho de 1628 assenta sobre a da Bohemia de 
1627. 9.° Na Silesia vigorava desde 1707 a orde
nança criminal de José 1°. 

II . — Na Saxonia o eleitor Augusto publicou 
em 21 de Abril de 1572 as constituições saxonias, 
que exerceram influencia sobre o desenvolvimento 
do direito penal ainda além das fronteiras daquelle 
Estado. Os importantissimos trabalhos que as pre
cederam encontram-se nos «Consultationes constitu-
tionum saxonicarum» muitas vezes impressas' (ed. 
de Friderus Mindanus de 1616). São complemen-
tarés as Decisiones eledorales de 1661. 

III . — Prússia. 1.° Na «região prussiana da 
Ordem » vigorava de preferencia o direito magdebur-
guense, coUecção conhecida sob a denominação de 
ius culmense. Repetidas tentativas de reforma no 
século XVI, especialmente em 1594 o jus culmense re-
visum, o Dantziger Culm, que, sem obter força de 
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lei, era applicado pelos tribunaes. 2° A instâncias 
das ordens da Prússia oriental operou-se uma nova 
revisão, cujo resultado foi o «LandrecM des Herzog-
tums Preussen» de 1620, composto por Levin Bu-
chius (o 6." livro trata do direito penal; influencia 
das constituições saxonias e de Damhouder). B.° Re
formas posteriores são o « Brandenb. revidierte Land
recM des Herzogtums Preussen» de 1685 e o « Ver-
hessertes LandrecM des Kònigr. Preussen » de 1721 
decretado por Frederico Gruilherme e elaborado por 
S. V. Cocceji (o 6.° livro trata do direito penal; in
fluencia de Carpzov). O projecto de um código con
cluído em 1721 (por Berger) não teve seguimento. 
4.° Na marca de Brandenburgo os projectos de orde-
nança compostos pelos Diestelmeyers (pae e filho) 
de 1572 a 1594 não foram convertidos em' lei. 
5.° Era 1582 a ordenança criminal de Brandenburgo 
de 1516 foi de novo publicada com pequenas alte
rações. A julgar pelo prefacio, deve-se admittir, em 
opposição á opinião geral, que esse código devia vi
gorar também na Prússia, bem como é muito pro
vável que já antes de 1582 tinha applicação em 
Brandenburgo. Cons. Günther, Z., 12.°, 646. 

IV. — Na Baviera a Reformation des hayrischen 
LandrecMs de 1518 e o LandrecMs de 1616 para a 
alta e a baixa Baviera. Nas disposições penaes 
d'esta ultima ordenança nota-se a influencia das con
stituições saxonias, e não raro são ahi resolvidas 
duvidas suscitadas pelo texto da Carolina. 

V. — Palatinado. O Kurpfahische LandrecM de 
1852 (o 5.° livro trata do direito penal, assenta 
sobre a Carolina, tendo em attenção as const. sax.); 
foi também introduzido em 1606 no Palatinado su
perior (Amberg). Quando este passou á Baviera, 
aquella ordenança foi substituída pelo LandrecM de 
1657, modelado pelo direito bávaro de 1616. 

YI.— No Margraviado de Baden foram publica-
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dos o direito territorial de Baden-Badén de 1588 (mo
delado pelo do Palatinado) e o de Baden-Durlach de 
1654 (já impresso em 1622). 

Vil.— Em Wurttemberg já em 1551 os estados 
tinham pedido a elaboração de um código penal. 0_ 
projecto, só depois de 1607 concluído, nunca con-
vertéu-se em lei. O LandrecJd de 1610 porém e a 
Landesordnung de 1621 contém um certo numero de 
disposições penaes. 

VIII.— Nos demais territórios contentaram-se 
com imprimir simplesmente a Carolina ou com re-
commendar aos tribunaes a sua observância; e onde 
isto não aconteceu e a nova edição dos códigos con
tinha somente o direito antigo, como por exemplo as 
reformas dos decretos municipaes de Lubeck de 1586 
e Hamburgo de 1603, não soífre duvida que de 
facto vigorava a Carolina. Sobre a influencia da Ca
rolina na Suissa, cons. Pfenninger, 80. 

I I , — A SCIENCIA 

E' lamentável o espectaculo que a principio nos 
offerece a litteratura allemã*do século XVI sobre o 
direito penal. Está elle entregue ás mãos de copistas 
destituídos de espirito e de critica, a quem é tão 
alheio o direito romano quanto o germânico. Per-
nerder (f cerca de 1540) com a sua JSalsgerichts-
ordnung (publicada em 1544 e an. seg.) domina du
rante longos annos o mercado, especialmente na Ba-
viera e no Tyrol; seguem-no Gobler (f 1569, nu
merosos escriptos), Konig (f 1526, Pratica, 1541), 
Rauchdorn {Pratica, 1564), Dornêch {Pratica^ 1576), 
Sawr (Cod. penal, 1577). As suas compilações in
digestas, são successivamente reeditadas (Stintzing, 
1°,630). 
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No entretanto fora da Allemanha a sciencia do 
direito penal tinha tomado um rápido e brilhante 
incremento. Ao passo que os italianos, pelo meado 
do século e depois de Hippolytode Marsilliis (f 1529) 
e Aegidius Bossius (f 1546), attingiram o seu ponto 
cuiminttnte em Julius Clarus (f 1575), do qual 
foram gradualmente declinando por Tib. Decianus 
(t 1581) e Jacobus Menochius (f 1600) até Pros
pero Farinacius (f 1618), triumphava em França e 
na Hespanha (Tiraquellus e Covarruvias) o mos gal-
Hcus, o novo methodo da syiithese. O mais notável 
representante d'esta escola no direito penal, Antônio 
Matheus 2.°, oriundo da celebre familia de lettrados 
da Hesse, mas domiciliado na HoUanda onde exerceu 
os seus talentos, pertence, é certo, a uma epócha 
posterior (morreu em 1654,.a sua obra de Criminihus 
appareceu pela primeira vez em 1644, pela ultima 
vez em 1803), A sua influencia sobre a litteratura 
aUemã foi muito menor do que a do seu predecessor 
Jod. Damhouder (f 1581), filiado á escola italiana (̂ ), 
Não se pôde, porém, contestar que tenha ha-sddo 
progresso na Allemanha durante a segunda metade 
do século XVI. O êxito no achar a sentença QÚ-

(') Sobre as relações de Damhouder com Philips "Wielant de 
Gand, cuja obra suppõe-se ter elle copiado, ver van Hamel, 1*, 51, 
nota 29 («). 

(') Evidenciou-se posteriormente, diz von Hamel, que a obra vul-
garisada por Damhouder'sob o seu nome ÇJPraxis rerum cnminalium) 
era nada mais nada menos dó que a Pratica criminal dò jurista gan-
tense, Philips "Wielant (1439—1519), segundo o único manuscripto 
existente, casualmente achado e publicado por Aug. Orts. Gand, 1872. 
«Damhouder, escreveu este, enfeitou-se com as penas do pavão, e a^ 
fama européa de que gosa como criminalista, não passa de um bem 
illegitimamente possuido, tomado ao gantense "Wielant, que é.o sevi 
único e legitimo dono».— Nota do trad. 
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minai (**) tornou-se cada vez maior, graças princi
palmente ao facto de serem ouvidas sobre os autos 
as faculdades jurídicas, que começaram logo a dedi
car prelecções especiaes ao direito penal (primeira
mente em Tübingen, Jena, Rostock, Ingelstadt); e 
ainda uma vez, como succedera na Itália da edade 
media, a união da sciencia e da administração da 
justiça mostrou-se propicia a ambas. 

Numerosas collecções de consilm e de ãispu-
tationes dão d'istü testemunho. Merecem menção 
Bocer, professor em Tübingen, Disputationes, 1596 e 
annos seg. ("classis IV de criminibus J, Petrus Theo-
doricus, professor em Jena (j* 1640), Collegium cri-
minale, 1618, 1671; Hunnius, professor em Giessen 
(f 1636), Collegii criminalis disputationes, 1621; Theod. 
Petrejus, doutor marburgense, Thesaurus controver-
sarum conclusionum criminalium, 1598; G. D. Loka-
mer, professor em Strasburgo (f 1637), Centúria 
qucetionum criminalium, 1523; Ad. Volkmann, Tra-
ctatus criminalis, 1629 (3.* parte, Consilia CriminaliaJ. 

O primeiro que na AUemanha applicou o me-
thodo synthetico ao direito penal, foi Nic. Vigelus, 
professor em Marburgo (f 1600), nas suas consti-
tutiones Carolince puhlicorum Judiciorum, 1583, em que 
procurou demonstrar a conformidade da Carolina 
com o direito romano. Seguem a mesma direcção os 
professores de Tübingen Vai. Volz (f 1581) e Joh. 
Harpprecht (f 1639; Tractatus criminalis, 1603), 
bem como o hessense Gilhausen (f depois de 1642; 
Arbor judiciaria criminalis, 1606). A Carolina ficou 
sendo o centro da actividade litteraria dos crimina-
listas. Os commentarios de Musculus, 1614, Zieritz, 
1622, Stefani, 1626, Bulâus, 1631, Manzius, 1650, 

(*) Urteilfinden, expressão jurídica da idade média, com que se 
designava a funcção do jus dicere. Urieilfinder era o prolator da sen
tença. — Nota do trad. 
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Blumblacher, 1670, Clasen, 1684, Otto, 1685, tem 
em conta as necessidades praticas da justiça {"). 

A sciencia do direito penal commum, baseada 
na Carolina, deve o seu florescimento aos juristas 
saxonicos do século XVII. Dominados das idéas com-
muns tão profundamente arraigados em largas re
giões da baixa AUemanha — idéas que o Espelho da 
Saxonia conservara e que não foram abaladas pelo 
direito estrangeiro — apoiados em uma legislação 
conscia do seu fim e prestigiada pela geral conside
ração de que gosava, e inspirando-se na acção reci
proca e sempre animada entre a sciencia e as neces
sidades da vida pratica, elles conquistaram a posição 
de directores do movimento no concernente á legis
lação, á litteratura e á administração da justiça. A 
Mathias Berlich (f 1638, Conclusiones practicaUles, 
1615 a 1619) segue, mas com superioridade notável 
— Benedikt Carpsov (1595-1666), que com a sua 
Pratica nova Imperialis Saxonia rerum criminalium, 
1635, e outros escriptos fundou o methodo empirico 
e portanto uma nova sciencia allemã. Membro do 
tribunal dos escabinos de Leipzig e ordinarius da 
faculdade jurídica da mesma cidade, distincto pela 
sua capacidade scientifica, grande instrucção e larga 
experiência, elle imprimio durante um século o cunho 

(«) Em Portugal a escola cujaciana e o methodo « synthetico-
demonstrati'\'0-compendiario)) foram introduzidos na universidade de 
Coimbra pelos Estatutos de 1772. Esses Estatutos não crearam porém 
uma cadeira de direito criminal, o qual continuou a ser ensinado, como 
d'antes, pelos professores de direito civil. Mello Freire foi o primeiro 
que tratou o direito penal portuguez systematica e scientificamente. 
Referindo-se aos juristas portuguezes, assim se expressa elle na Intro-
ducção das suas Inst. Jur. erint. I/us.: «ego existimo eos nihil fere 

minus sei visse quam jus nostrum criminale, cujus interpretationem sus-
cepere; quippe vera principia ignorabant, et fontes seu proximus seu 
remotos, unde illius genuina interpretatio petit debet.»—Nota do trad. 
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do seu espirito sobre a justiça criminal da AUe
manha Ç-). Só no século XVIII conseguio J. S. 
Bõhmer (f 1772, Ohservationes selectce ad Carpsovii 
praticam, 1759) abalar e gradualmente abater a au
toridade de Carpsov, que os seus adversários no sé
culo anterior, especialmente Oldekop (f 1667, Ohser
vationes criminales praticce, 1633, 1639, 1654) e 
Brunnemann (f 1672, Tractatus de inquisitionis pro-
cessu, 1648, commentario ao Código e ás Pandectas, 
1663 e 1670) tinham em vão atacado ('*). 

O aprofundamento da sciencia do direito penal, 
que os juristas saxonicos iniciaram, manifesta-se nos 
commentarios á Oarolina publicados no século XVIII. 
Ao lado de Stefani, 1702, Ludovici, 1707, Beyer, 
1714, Meckbach, 1756, Scop, 1758 e outros, sobre-
saem pelas suas excellentes contribuições Kress 
COommentatio succincta, 1721) e J. S. F. Bõhmer 
(Meditationes, 1770). 

De par com o florescimento dos estudos acadê
micos apparecem, e rapidamente seguem-se uns aos 
outros, muitos tratados ou exposições systematicas. 

(1) Excellente perfil de Carpsov apvid Stintzin, 2?, 55, e também 
wpud Lõning. Z., 50, 573. 

(*) O merecimento de Carpsov consiste sobretudo em ter sabido 
apreciar melhor de que os seus predecessores o elemento germânico que 
se continha no direito penal commum da AUemanha, dando assim 
a este independência em face da jurisprudência romano-italiana. Por 
outro lado, fervoroso sectário da tradição theologica, considerava elle o 
direito mosaico como um ym dimnum que devia preceder ás próprias 
leis territoriaes, e defendeu a perseguição contra os feiticeiros. O facto 
de ter concorrido com o seu voto como juiz (si é verdadeira a tra
dição) para 20.000 sentenças de morte, dá testemunho do seu rigor, 
senão de sua crueldade. Comquanto puzesse na sombra o seu contem
porâneo Berlich, certo é que muito lhe devia, e por isso dizia-se que 
onisi Berlich berlichisasset, Carpsov non carpsoviasset» (ver o juizo de 
HolzendorflF, H H, 1?, 78, e de v. Bar, Handb. 144). — Nota do trad. 
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tendo por base a Carolina. Kirchgessner, 1706, 
Frolich V. Frolichsburg, 1709 (o seu trabalho não 
é um commentario, apezar do titulo), Beyer, 1711, 
Gartnen, 1729, Kensmerich, 1731, J. S. F. Bõhmer, 
1733, Engau, 1738, Meister sênior, 1755, Koch, 1758, 
Richter, 1763, Quistorp, 1770 e annos seg., Püttmann, 
1779, Müller, 1786, Meister Júnior, 1789, Paalzow, 
1789, Stelzer, 1793, Stübel, 1795, Klein, 1736, e 
outros compõem tratados mais ou menos desenvol
vidos, ao passo que outros escriptores, como Struve 
(•j- 1692, Dissertationes criminales, 1671), Leyser 
(fl752, Meditationes ad Pand, 1717 e annos seg.), 
Schilter [Exercitationes ad Dig. lih. 4.7 et US, 1675 
e anno seg.), cingindo-se aos lÀlri terribües, occupam-
se com questões do direito penal em explanações 
também mais ou menos desenvolvidas. 

I I I . — A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

Comquanto a legislação imperial e a dos Estados, 
bem como a sciencia, em geral se tivessem conservado 
até o meado do século XVIII no terreno da Caro-
Hna, a inevitável mudança das necessidades e das 
intuições ia determinando uma transformação, cada 
vez mais profunda, no direito penal commum. Ab-
strahindo-se da creação de novas figuras criminaes e 
do desenvolvimento das antigas, a que já alludimos, 
essa transformação aíFectou solsretudo a penalidade 
da Carolina. 1.° De um lado a applicabilidade à&pena 
ordinária estabelecida pela Carolina foi consideravel
mente limitada por uma restricção artificial da idea 
do crime (assim exigia-se nos crimes da carne a im-
missio seminis, no envenenamento a morte da victima, 
a viabilidade da criança no infanticidio, etc.) e de 
outro lado, dando-se alguma falta nas circumstancias 
constitutivas do facto, fazia-se uso de um modo quasi 
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illimitado àa,pcena extraordinária, que, segundo Clarus 
e Carpsov, nunca podia ser a pena de morte.— Em 
2° logar,— e esta innovação é ainda de maior im
portância — as penas mesmas de que lançara mão 
a Carolina foram substituídas por outras de gênero 
diverso. Assim o uso de certos gêneros de morte 
aggravada e de mutilações tornou-se cada vez mais 
raro: em logar de taes penas apparecem — além da 
exposição no pelourinho, da marca a fogo, de cas
tigos corporaes — a condemnação (apparentemente 
apoiada no direito romano) a trabalhos públicos, a 
construcções de estradas e fortificações, a serviços 
militares, ás galés, e especialmente — comquanto a 
principio limitada somente a deliçtos policiaes — á 
pena de detenção em casas de trabalho e de correc-
ção (abaixo § 61). Como faltavam regras destinadas 
a estabelecer a relação das novas penas com as an
tigas e com o crime mesmo, a medida da pena foi-se 
tornando mais e mais um acto de arbítrio judiciário, 
e justamente nesta parte é que se patenteava do 
modo mais claro e irrecusável a necessidade de um 
remédio radical. 

E' um facto assás característico d'este período 
a perseguição dos feiticeiros (®). Comquanto não fal
tem ao direito romano e ao direito allemão da edade 
media disposições penaes contra o sortilegio, o crime 
de feitiçaria propriamente dito aparentado com a heré
tica pravitas e caracterisado pelo pacto e por amores 
com o diabo data somente do século XIII. De crime 
contra a pessoa e contra a vida converteu-se em 
crime de religião e foi submettido á jurisdicção da 

(*) Wãcliter, Beitràge zur deutschen Gesehiehte, 1845; Soldan-
Heppe, Oesehiehte der Hexenprozesse, 2? ed. 1880; Stintzing, 1.°, 641. 
A nova litteratura optíd Lõning, Z., 6.°, 236, 7.°, 689: Günther, Z., 
11.°, 177, 12.0, g83^ 14»^ 263. Sobre a attitude do tribunal da Câmara 
Imperial, ver a Z., 12.°, 909. 
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Egreja. Já o Espelho da Saxonia (2.*, 13,7) classi
ficara a magia com a incredulidade e o envenena
mento, para os quaes reservava a morte pelo fogo. 
Entretanto o procedimento contra os feiticeiros des
envolveu-se lentamente na AUemanha. Apezar dà 
bulla Summis desiderantes de Innocencio VIII do 
anno de 1484 e do Malleus maleficorum^ composto 
por.Institor e Sprenger e que appareceu pela pri
meira vez em 1489, a Carolina manteve no art. 109 
a concepção do direito secular e somente comminou 
a morte pelo fogo contra a magia que causa damno, 
devendo-se applicar nos outros casos uma pena arbi
traria f ) . Mas não tardou que a praxe judiciaria 
fosse além; apoiada na nefasta doutrina dos delictis 
ezceptis, transpoz os limites traçados pela lei; o 
Malleus maleficorum é a sua estrella polar, e a des
medida applicação da tortura facilita o grande nu
mero de queimas de feiticeiros, instituição cujo flo
rescimento coincide com o século XVII. Embalde 
homens pacificos, como Molitoris, 1489, Agrippa von 
Nettesheim (f 1535), Weyer, 1563, o jesuita Tr, 
V. Spee, 1631, e outros levantaram a voz contra 
ella; os adversários, tendo á frente Bodin, 1579, 
dei Rio, 1594, ficaram senhores do campo. Apar-
tando-se da Carolina, as constituições saxonias de 
1572 comminaram a pena de morte contra todos os 
casos de feitiçaria sem distincçuo e foram imitados 
pela austríaca Ferdinandea de 1656 e pelo prussiano 
Landrecht. de 1685. Com o peso de sua autoridade 
muito concorreu Benedikt Carpsov para confirmar a 
crendice, e só gradualmente conseguiram os escri-
ptores do periodo philosophico eliminar da praxe ju
diciaria o procedimento contra os feiticeiros, tendo 

í^) A reunião da heresia e da feitiçaria que se nota nos arts. 180 
e 131 da Bamberguense não se encontra na Carolina pela suppressão do 
artigo referente á heresia. 
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elles também n'esta parte Thomasius Ç) por prede-
cessor (f 1728, De crimine magice, 1701; ãe origine 
ac progressu processiis inquisitorii contra sagas, 1712). 
A legislação acompanhou lentamente o movimento. 
Ao passo que o Landrecht prussiano de 1721 (liv. 6.°, 
tit. 5.°, art. 4.°), indo mais longe que o edicto de 
13 de Dezembro de 1714, relegou a feitiçaria para 
as regiões da phantasia, o Codex crim. havaricus de 
1751 e a ordenança austríaca de 5 de Novembro de 
1766 (em que assenta o art. 58 da Theresiana de 
1768) manteve a figura criminal da feitiçaria, mas 
com um certo scepticismo muito circumspecto. A ul
tima execução de feiticeiro que teve logar em terri
tório allemão eíFectuou-se em 1749 (Wurzburg). Em 
Grlaris (Suissa) a feiticeira Anna Goldi foi torturada 
e decapitada em 1782 (®). 

(") Sobre eile consultar Nicoladoni, Christian Thomasius, con
tribuição para a historia da civilisação, 1888: Schrader, Geschichte der 
FriedrichS'UniversUãt Halle, 2° v., 1894. 

(̂ ) Segundo v. Btir, a perseguição contra os feiticeiros nos séculos 
X V I e X V I I dizimou certas regiões da Allemanha inais do" que a 
peste e a guerra. No bispado de Bamberg, com uma população de 
100.000 almas, foram executadas 285 pessoas de 1629 a 1630; um juiz 
de Tulda condemnou 700 em 18 annos. Em Portugal a feitiçaria 
foi qualificada por uma lei de D. João I, que passou ampliada 
para o Cod. Aff. (1. 5, t. 42), o Man. (t. 33) e o Phil. (t. 3). 
As penas eram: morte, açoutes ou degredo, nas quaes porém 
não incorriam «os astrologos», «Errônea é a supposição da exis
tência de verdadeiros feiticeiros, diz M. Freire no seu Cod. Crim., 
barbara a pena, e tão miserável a excepção a favor dos astro
logos que nenhuma desculpa pôde admittir ao tempo da ultima com
pilação». Ao seu ver, «o melhor é desprezar e ridicuiarisar semelhantes 
delictos.» Por isso no tit. 8 ° eomminou a pena de prisão por 15 dias 
aos impostores; mas «os que entenderem que são verdadeiros mágicos 
e sortilegos, que podem por encantamento fazer bem ou mal, e pre
dizer ou advinhar os futuros, serão logo pela primeii-a vez mandados 
para as prisões dos doudos.» — Nota do trad. 
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Mantendo-se no terreno do direito commum, 
apezar de achar-se este findo, a legislação da Baviera 
e da Áustria do meado do século precedente traz 
os caracteres de um período condemnado a perecer. 
Como testemunhos orgulhosos do grande passado do 
direito commum, penetram pela nova edade que surge 
as duas producções mais importantes da sciencia 
daquelles dias já abalada em seus alicerces, a 
saber: 

1. O Codex júris criminalis Bavarid de 7 de 
Outubro de 1751, composto e commentado por Kreyt-
meyer (f 1790). 

2. A Constitutio criminalis Theresiana para 
os paizes hereditários d'Austria de 31 de De
zembro de 1768, na qual se nota a influencia 
das ideas de J. S. F. Bõhmer. Cons, Wahlburg, 
Klein. Schriften, 2.°, 115j von Maasburg, Zur JEnf-
stehungsgesehichte der Theres. Hals.-G.-O., 1880; J. L, 
B. Banniza, Delineatio júris crim. secundum constitu-
tionem Oarolinam ac Theresianam, 2 v., 1773; Berner, 
Die Strafgesetzgébung von 1751 bis zur Gegenwart, 
1867. 

§ 7.°—O período philosophico (") 

LiTTEEATURA. Lõning, Z, 39, 219; Cantú, Beccaria 
e ü diritto penale, 1862 (trad. franceza com introdução e 
notas de Lacointa e Delpech, 1885); Franck, Die Wolffsche 
Strafrechtsphilosophie tind ihr Verhaltnissi zur kriminalpoli-
tiscJien Aufklãrung im 18. Jahrh., 1887; Hertz, Voltaire und 
die franzòsische Strafrechtspjlege im 18. Jahrh., 1887; Stolzel, 
Karl GotÜiéb Suarez, quadro da oxganisa^o e da admi
nistrado da justiça, 2 v., 1888; Günther, 29, 160. 

(̂ ) A expressão Zeitalter der Aufklãrung designa a segunda me
tade do século passado, isto é, o periodà dos enct/elopedistas.— Nota do 
tràd. 
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Depois que abatera-se a autoridade de Carpsov 
sob os golpes cada vez mais violentos dos seus ad
versários, a praxe da justiça penal na Allemanha 
perdeu o seu ultimo sustentaculo. A legislação im
perial emmudecera e a territorial exgotara-se a pro
duzir, em grande numero, pequenas ordenanças; 
lettrados e juizes olhavam a Carolina com egual des
prezo. Si a situação da administração da justiça 
penal se tornara assim completamente insustentável, 
occorriam outras circumstancias extrinsecas que acce-
leravam a ruina do direito penal. Baseada nas gran
diosas descobertas das sciencias naturaes (Copernico, 
t 1543; Kepler, f 1630; Galüeu, f 1642), uma 
nova intuição do universo penetrara triumphante no 
espirito humano. Desde que a sciencia cessara de 
ser serva da theologia, o Estado e o Direito tiveram 
de comparecer ante a razão humana para sujeitarem-
se ao seu exame crítico. Apenas Hugo Grocio 
(f 1645) elevou o direito natural á categoria de 
sciencia independente, empenhou-se a discussão, sobre 
os fundamentos do direito de punir. Hobbes (f 1679), 
Spinosa (f 1677), Locke (f 1704), assignando á 
pena como fins a emenda ou o aniquilamento do 
culpado e a intimidação geral, a referiam ao instincto 
da própria conservação, ao passo que S. von Cocceji, 
o grão-chanceller da Prússia (f 1755), a referia, 
como justa retribuição, a um mandato divino Q). 

Não tarda que a indagação philosophica penetre 
directa e immediatamente na vida pratica. Os propa-
gandistas allemães apoiam-se em Pufendorf (f 1694) f) 

(1) Grotius, Dejurebelli ae pacis, 1625; Hobbes, De eive, 1640, 
Leviaihan, 1651; Spinoza, Th-actattis iUeologo-poliiicus, 1670; Locke, 
On govemmeni, 1680; S. v. Cocceji, Elementa jmtitice naturalis et Ro
mance, 1740; Iniroduciio ad Ch-otium ülttstratum,. 1751. 

(*) Pufeadorf, De jure naturae et geniium, 1672; Thomasius, 
Fundamentum juria naiurce et gentium, e muitos outros escriptos; 
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que repelle explicitamente as ideas da doutrina da re
tribuição ; mas quem lhes serve de órgão é o hábil 
discutidor Christian Thomasius, professor de Halle 
(ver o § 6.°, nota 7). Na luta contra o direito romano e 
o direito canonico tradicionaes, elles representam de 
um modo cada vez mais accentuado o racionalismo do 
Estado policial. Esta concepção, elevada por Christian 
Wolff (f 1754) a um systema que a tudo se extende, 
exerce decisiva influencia sobre a legislação prussiana. 

Notas mais vibrantes fizeram-se ouvir do outro 
lado do Rheno. Com fina zombaria Montesquieu 
(f 1755) atacou o direito penal vigente em suas 
bases, e logo se dissiparam no espirito versátil do 
grande Frederico os últimos vestígios da influencia 
de WolíF. Voltaire (f 1775) e J. J. Rousseau 
(f 1778), o primeiro com a habilidade do homem 
de alta sociedade, e o segundo com os penetrantes 
conceitos do pensador enthusiasta, continuaram a 
obra começada pelo político Montesquieu. (3) 

Uma circumstancia occasional veio pôr em 
chammas o já fumegante edificio do velho direito 
penal. Em 1762 o negociante protestante Jean Calas 
foi injustamente condemnado e soífreu o supplicio 
da roda em Toulouse, como assassino de seu pró
prio filho. O velho Voltaire accusou a justiça fran-
ceza de ter commettido um assassinato judici-

D. Fisclier, De panwruin humanarum aJ>tisu, 1712; Chr. G. HofiFmann, 
De insiffnioribus defectihus jurisprvdentioB criminalis Germanicoe eorum-
que emendadorum ratione ac mediis, 1731. — Engelhard, Versuch eines 
aUgemeinen peinlichen Rechts aus den Gh-undsàtzen der Weliweisheit 
und besonders des Rechts der Natur hergeleitet, 1756 (em intima ligação 
de ideas com "Wolff). 

(3) Montesquiu, Lettres persanes, 1721, Esprit des lois, 1748. 
Em communbão de ideas com elle, Frederico I I , Sur les raisons 
d'étabUr ou d'abroger les lois (trabalho escripto ainda em 1748). —Vol
taire, numerosos escriptos. Rousseau, Contrai social, 1762. 
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ario, lançando contra ella um dos seus mais vehe-
mentes escriptos, e de um só rasgo poz a opinião 
publica do seu lado. Assim era natural que encon
trasse ruidosa repercussão em todos os paizes a 
obra de Beccaria (f 1794), Dei delitti e delle pene, 
1764 (traducção Glaser, 2." ed., 1876), em que o 
escriptor italiano profligava desapiedadamente os 
erros e os abusos que se tinham introduzido na 
administração da justiça criminal e com palavras 
vibrantes pedia uma reforma radical. O prêmio an-
nunciado em 1778 pela Sociedade /Econômica de 
Berne provocou o apparecimento de /numerosos es
criptos, e foi obtido pelo Abhandlung von der Kri-
minalgesetzgelung de Globig e Huster (publicado em 
1783). Sonnenfels(t 1817) na Áustria (já desde 1764), 
Filangieri (f 1788) na Itália, Hommel, Wieland, 
V. Soden, Kleinschrod (f 1824) e muitos outros 
apresentaram á porfia projectos de reforma (4), 
principalmente entre os annos de 1780 a 1790. 

II.— As ideas capitães do periodo philosophico 
(protecção da liberdade individual contra o arbítrio 
judiciário, suppressão da tortura, abolição ou pelo 
menos limitação da pena de morte, accentuação da 
these de que a pena só tem fins políticos, despre-
sadas todas as exigências religiosas ou puramente 
moraes) cedo encontraram acolhimento na legislação 
penal dos mais importantes paizes. Na Rússia já 
em 1767 Catharina II, nas suas notáveis «instruc-
ções á commissão incumbida de elaborar o projecto 

(4) Filangerie, Sciema delia legislazione, 1780 e annos seguintes; 
"Wieland, Geist der peinlichen Geseize, 1°, 1783, 2?, 1784; Gmelin. 
Grundsàtze der Qeaetzgebung üòer Verhrechen und Strafen, 1785; Soden, 
Qeist der peinlichen Qesetzgebung Deutschlands, 1792; (v. Eeder), Das 
peinliche Recht nach den neusten Grundsàtzen voUstãndig abgehandelt 
undmeine Gedanken über den Entw. zu einem peinlichen Geaetzbueh, 4 
partes, 1783, 1784. 
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de um novo código», tentou traduzir na linguagem 
do legislador TEsprit des lois de Montesquieu; o 
espirito de Beccaria resumbrava no cod. penal da 
Toscana de 1786 decretado por Leopoldo I I ; na 
Áustria Sonnenfels triumphou depois de longas lutas ; 
na Prússia Frederico II encetou o caminho das re
formas, desde que assumio o governo. 

I.— Na Áustria José I I publicou em 2 de 
Abril de 1787 a lei sobre os crimes e as penas de 
13 de Janeiro do mesmo anno, a qual debaixo de 
todas as relações contrastava com a Theresiana. 
Eisenmann (Z, 13.°, 524) dá noticia de uma traduc-
Ção ofi&cial, latina e italiana, que não nos é conhe
cida. E' erro afi5rmar-se (como mostra Eisenmann, 
p. 523) que esse código nunca entrou em vigor. 
Importantes noticias nos dá este escriptor sobre a 
historia do trabalho legislativo em questão. Lingua
gem breve e concisa, despotismo esclarecido, sub
stituição da pena de morte por penas de prisão 
crudeíissimas e que podiam prolongar-se até um 
século, inadmissibilidade da analogia, dejfinições de
feituosas, taes são os traços característicos do Cod. 
Josephino. Depois de reintroduzida em 1795 a pena 
de morte contra a alta traição, foi elle publicado 
com muitas alterações a 17 de Junho de 1796 (em 
vigor desde o 1.° de Janeiro de 1797) na Gralicia 
Occidental que havia sido recentemente reunida 
á Áustria, e em 3 de Setembro de 1803 (em 
vigor desde 1.° de Janeiro de 1804) em toda a 
monarchia com emendas numerosas e substanciaes, 
e assim, mediante a edição correcta de 1852, veio 
a formar a base do vigente código penal austríaco. 
— Cons. Wahlberg, Kleinere Schriften, 3.°, 1 ; v. 
Maasburg, Die Strafe des Schiffziehens in Oesterreich 
(1783-1790), 1890 — Um exceUente trabalho 
sobre o cod. de 1803 encontra-se no Oester. krim. 
Recht nach seinen Gründen und seinem Geiste von 1803 
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de Janull, 4 v., 1808 -1815. Exposições do cod. 
pen. josephino por Sonnleithener, AnmerJcungen, 
1787, de Luca, Leitfaden, 1789.—O cod. penal de 
1787 servio também de fundamento ao Ééglement 
provisionel four Ia procédure criminelle (Bruxelles, 
1787), que foi introduzido nos Paizes Baixos aus
tríacos em 1787 e por isso influio em muitos pontos 
importantes sobre a legislação da revolução franceza. 
À este respeito póde-se consultar presentemente 
Eisenmann, Z., 13.°, 523. 

II.— Na Prússia o governo de Frederico II 
desenvolveu incançavel actividade em matéria de 
legislação penal (cons. Stolzel, Brandenhurg - Preu-
ssens Rechtsverwaltung, 2.", 229). Depois do nume
rosas correcções sobre pormenores, a reforma termi
nou pelo Direito commum prussiano de 1794 {Allge-
meines LandrecM, publicado a 20 de Março de 1791, 
suspenso a 18 de Abril de 1792, de novo publicado 
a 5 de Fevereiro de 1794; em vigor no 1.° de 
Junho de 1794). O Allg. Landrecht prussiano trata 
do direito penal no titulo 20.° da 2.* parte em 1577 
artigos. A Klein (f 1810) coube a parte principal 
na redacção; o trabalho de Globig e Huster não 
deixou de ter influencia. Com a sua commoda lar-
gueza, a sua inquieta solicitude, o seu cuidado de 
medidas preventivas que vae até o ridiculo, em 
suas penas em geral brandas e as suas definições 
pela maior parte praticas, esse documento legisla
tivo apresenta um quadro cracteristico das ideas 
que dominavam no Estado policial civilisado. Com-
quanto pouco corresponda ao typo de um código 
moderno, foi elle uma solida e vigorosa contribuição 
mui apropriada a promover o desenvolvimento sub
sequente do direito penal. (*) 

(*) o «período philosophico» é representado em Portugal pelo go
verno de D. José e do seu poderoso ministro, o marquez de Pombal 
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§ 8.— A legislação penal do século XIX 

LiTTEEATURA. — Sobre a legislado dos Estados da 
Allemanha, Berner, Die Strafgesetghung von 1751 bis zur 
Gegènwart, 1869; copioso material encontra-se nos com-
mentarios dos códigos; noticias mais summarias em Sten-
glein, Sammlung der deutschen Strafgesetzbücher, 1857. — 
Sobre a legislação dos paizes estrangeiros, La législation 
pénale comparée, publicada pela União internacional de 
direito penal, 1." v., 1894. 

I.— Depois que passou o periodo critico philo-
sophico, surgio tanto para a legislação como para a 
sciencia do direito penal um novo periodo de tra
balho mais calmo e mais fecundo. Em França o mo
vimento que logo se estabeleceu com a grande re
volução produzio primeiramente o Oode penal de 8 
Brumaire, anno 4.°, composto por Merlin, tendo por 
objecto principal o processo penal, e depois o Code 
penal napoleonico de 1810 (projecto de 1804, conti
nuação dos trabalhos em 1808, o cod. começou a 
vigorar no 1.° de Janeiro de 1811); trabalho este 
que, assignalando-se pela sua linguagem technica, 
precisa e clara, exerceu larga e profunda influencia 
— nem sempre favorável — sobre a legislação dos 
paizes estrangeiros, e principalmente sobre a dos 
paizes latinos. Comquanto o rigor das comminações 

(lei da boa razão, reforma dos estatutos da universidade de Coimbra de 
1772 etc). No seguinte reinado de D. Maria I tentou-se reformar os 
cinco livros da Ord. ; nomeou-se uma commissão para este fim (Decr. 
de 31 de Março de 1778), mas sendo passados cinco annos sem appa-
recer o resultado dos seus trabalhos, foi encarregado Mello Freire 
(carta regia de 22 de Março de 1783) da reforma do cod. do direito 
publico e criminal, obra que o illustre jurisconsulto terminou em 
quatro annos. O «Código Criminal intentado pela rainha D. Maria I» 
não converteu-se em lei, mas foi por três vezes publicado, sendo a 
ultima ed. a de 1844. N. do trad. 



62 TEATADO DE DIEEITO PENAL 

do código de 1810, que emanam do mais rígido 
principio da intimidação, tenha soíFrido desde 1832 
repetidas e consideráveis attenuações, a solida con-
textura de suas definições, digamos assim, tem per
manecido intacta. A este longo período de repouso 
deve a jurisprudência franceza a claresa e segu
rança de suas decisões; mas nessa mesma immobi-
lidade está a causa do entorpecimento da seiencia 
do direito francez, a que ha dezenas de annos tem 
faltado um vigoroso impulso, 

II.— Os códigos allemães do século XIX. A 
historia da legislação penal da AUemanha no século 
XIX até 1870 divide-se em duas grandes secções 
separadas pelo apparecimento do cod. prussiano de 
1851. Uma viva emulação, como não encontra-se 
egual nesse período em nenhum outro ramo de 
legislação, fez-^e sentir nos Estados da Confederação 
germânica; os resultados do direito commum, expe
rimentados durante séculos e definitivamente adqui
ridos, e as exigências do periodo philosophico 
tinham de ser combinados com as necessidades re
sultantes das relações jurídicas do novo século, com 
os postulados da philosophia especulativa e com as 
investigações da seiencia histórica do direito. 

I. — Os códigos penaes da AUemanha antes de 1851. 

1.°—A precedência cabe á Baviera. Primeiro 
quanto á ordem chronologica entre os códigos penaes 
da AUemanha, o código bávaro é também de todos 
o mais importante quanto á substancia. Apezar das 
muitas faltas em que incorreu elle levou a nomeada 
da arte da legislação na AUemanha muito além das 
nossas fronteiras e triumphantemente sustentou o 
confronto com o Code penal francez. 

A critica de Feuerbach (̂ ) (pubUcada em 1804) 

(*) Sobre Feuerbach, cons. o § 9., nota 1.°. 
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ao projecto de Kleinschrod de 1802 deu logar a 
ser aquelle incumbido de elaborar um novo projecto. 
O seu trabalho, concluido em 1807 e discutido pela 
commissão de legislação, foi impresso em 1810 e 
depois de nova discussão publicado como código 
a 16 de Maio de 1813. Commentario ofi&cial {An-
merkungen) de Gonner, único authorisado, o v., 
1813-1814. Em 1814 foi introduzido em Oldemburgo. 
Exerceu influencia sobre a subsequente legislação 
da Saxonia, do Wurttenberg, do Hanover e de 
Braunschweig. 

2.°—Saxonia. Tittman e Erhard foram incum
bidos em 1810 de elaborar um código. Os seus 
projectos (Tittman, 1813, Erhard, 1816) serviram 
de base ás discussões de uma commissão, cujo re
sultado foi o projecto de 1824 elaborado por Stubel, 
A morte deste e a de Tittman sustaram a conti
nuação dos trabalhos. O projecto de Gross porém, 
composto em 1834 e 1835, veiu a ser o código 
criminal de 30 de Março de 1838. Commentarios 
de Gross, 1838, Weiss, 1841 e annos seguintes, 
Held e Siebdrat, 1848. 

3.°—O cod. saxonio dé 1838 foi imitado por 
quatro dos Estados da Thuringia, a saber, Weimar 
1839 (projecto de 1822), Altenburgo, 1841, Mei-
ningen 1844, Schwarzburg-Sondershausen, 1845. 
O cod. saxonio servio também de base ao chamado 
cod. thuringiano (projecto de 1849) que com modi
ficações sobre minudencias foi introduzido em 1850 
em Weimar, Sondershausen, Rudolstadt, Anhalt, Mei-
ningen e Coburgo, em 1851 em Gotha, em 1852 
em Reuss nova linha, em 1864 em Anhalt-Bemburg, 
onde desde 1852 entrou em vigor o cod. prussiano 
de 1851, e finalmente em 1868 em Reuss velha linha. 
Altenburgo porém conservou o seu cod. de 1841. 

4.° — Wurttemberg. Os primeiros trabalhos de 
1810 e 1813 (4 projectos) não deram resultado. 
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O mesmo succedeu ao projecto de 1823 organi-
sado por v. Weber. Applicava-se provisoriamente o 
edicto de 17 de Julho de 1824 sobre as prisões e 
os diversos gêneros de penas. O cod. do 1.*" de 
Março de 1839 basea-se sobre os projectos de 1832 
(impresso como manuscripto). de 1835 (ed. de 1835; 
o relatório da commissão da câmara foi impresso em 
3837) e de 1838 (este ultimo de accordo com as 
resoluções das duas câmaras). Foi modificado em 
1849, 1853 e 1855. 

Knapp, Das zvürtemhergische KriminàlrecM, ex
posto em notas ao tratado de Feuerbach de 1828-
1829. Wâchter, Die Strafarten und 8trafanstalten des 
Konigreichs Württemherg, 1832. Commentarios de 
Hepp, 3 V., 1839 - 1842, Hufnagel ( f 1848 ) 2 v., 
1840 -1844, Exposição sumaria, 1845. 

5.°— Hannover. Os trabalhos encetados em 1823 
deram em resultado o projecto publicado em 1825 
(principal coUaborador A. Bauer, que em 1826 
publicou o projecto annotado e em 1828 e 1831 
lhe accrescentou novas notas). De 1825 a 1830 foi 
o projecto revisto e n'este ultimo anno apresentado 
ás câmaras, que terminaram os seus trabalhos em 
1838. Publicou-se o Código a 8 de Agosto de 1840. 
Numerosas leis complementares.— Commentario dè 
Leonhardt, 2 v., 1846-1846, resumo, 1860. 

6.*"—Braunschweig. O projecto apresentado pelo 
governo ás câmaras em 1839 (principaes coUaboradores 
V. Schleinitz e Breymar) converteu-se no cod. de 10 
de Julho de 1840,que de 1843 a 1870 vigorou também 
em Lippe-Detinold. 

7.°— Hesse-Darmstadt. Projecto de Knapp, 1824, 
revisto em 1831, tendo a revisão por base um 
parecer de Mittermaier. Projecto de von Lindelof, 
1837 (impresso como manuscripto). Em 1839 apre
sentação do projecto que foi ainda uma vez revisto 
(relatores von Lind e Breidenbach). Publicação do 
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cod. penal em 18 de Outubro de 1841. Foi modi
ficado em 1843-1844 (somente a parte geral).— 
O cod. de Hesse vigorou também em Nassau de 
1849 até 1867, e em Francfort sobre o Main desde 
1857, em Hesse-Homburg desde 1859. 

8.°—Baden. Edicto penal que, baseando-se sobre 
o direito commum, tinha por fim uniformisar a 
administração da justiça criminal. Desde 1836 uma 
commissão especial empregou-se em organisar um 
projecto (o primeiro foi impresso em 1836), que 
em 1839 foi apresentado á segunda câmara. Modi
ficado em 1840 de accordo com as resoluções desta, 
e em 1851 de accordo com as da primeira câmara, 
foi publicado como cod. a 6 de Março de 1845, 
entrando em vigor no 1.° de Março de 1851.— Com-
mentario de ThUo, 1845, Puchelt, 2 partes, 1866-
1868. 

II.— O código penal prussiano de 1851. 

A importante ordenança circular de 26 de Feve
reiro de 1799 sobre a punição do furto e de outros 
crimes análogos é o ultimo termo da política criminal 
seguida tão consciente e vigorosamente na Prússia 
desde que Frederico I I assumio o governo. O movi
mento dos trabalhos concernentes á reforma tornou-
se incerto e hesitante desde o começo do novo século. 

Pela ordem de gabinete de 26 de Julho de 
1826 foi creada uma grande commissão (sob a pre
sidência do ministro da justiça, conde Dankelmann) 
incumbida da revisão geral da legislação prussiana. 
A discussão do direito penal (primeira incumbência) 
foi commettida a uma commissão especial, tendo 
por presidente von Kamptz (então director no 
ministério da justiça), como membros Sack e Fi-
schenich, e como relatores Schiller no concernente 
aos crimes contra o patrimônio, e Bode quanto aos 
demais trabalhos. Resultado: a apresentação do 
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projecto (projecto da commissão) que se imprimio 
de Novembro de 1828 a Fevereiro de 1829 acom
panhado de quatro volumes de motivos. 

Discussão do projecto na grande commissão de 
revisão das leis, bem como no ministério. Resultado, 
o 2.° projecto (parte geral da lei penal), 1830. 

Depois que von Kamptz assumio a pasta da 
justiça (1830), teve logar uma nova revisão que 
deu em resultado o 3.° projecto (revisto). Primeira 
parte código criminal e motivos, 1833; segunda 
parte leis de policia criminal e motivos (como 5.° 
volume dos motivos acima mencionados), 1833. Em 
1834 accrescentaram-se vários supplementos, princi
palmente ás contravenções policiaes. 

Sobre esta base nova discussão, de que resultou 
em 1836 o 4.° projecto (revisto) com o accrescen-
tamento de um confronto (organisado por Weil) das 
leis penaes estrangeiras, 5 partes, 1838 a 1841. 

Pela ordem de gabinete de 4 de Fevereiro de 
1838 o exame subsequente foi incumbido a uma 
commissão especial composta de membros do con
selho de Estado, a qual funccionou de Março de 
1838 a Dezembro de 1842. Ao mesmo tempo começou 
a discussão dos principies geraes em assembléa 
plena do conselho de Estado, discussão que prolon
gou-se de Dezembro de 1839 a Janeiro de 1843. 
Resultado, o 5." projecto de 1843 com as actas das 
deliberações, 3 partes, 1839 -1842. Confronto dos 
três projectos (1.° o de 1836, 2.*' o projecto aliás 
não impresso da commissão especial, 3.° o do con
selho de Estado de 1843) publicado em 1846 pelo 
ministro von Kamptz. 

O projecto, acompanhado de uma memória que 
continha 64 questões, foi apresentado na primavera 
de 1843 -Ás oito dietas (provinciaes) e remettido a 
diversas autoridades e a diversos lettrados. Basean
do-se nas criticas e nos pareceres que foram emit-
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tidos (especialmente pelas dietas provinciaes, — a do 
Rheno apresentou um novo projecto com motivos), 
Bischoff procedeu em 1845, sendo ministro da 
justiça Savigny, á revisão do projecto de 1843 (3 
volumes), de que resultou o 6.° projecto (revisto) 
de 1845. 

O exame ulterior foi feito desde Outubro dé 
1845 até Julho de 1846 pela commissão especial. 
Em Dezembro de 1846 ella apresentou o 7." projecto 
ao conselho de Estado. Debates da commissão, 1846. 

No entretanto fizeram-se sentir as aspirações 
particulares dos paizes do Rheno (*). Uma memória 
de Ruppenthall escripta em 1846 serviolhes de 
órgão. A nova discussão deu em resultado o 8.° 
projecto de 1847 com motivos. Novos debates da 
commissão, 1847. 

Este projecto 8.", acompanhado de 19 questões 
principaes, foi apresentado á commissão permanente 
das dietas convocadas a 3 de Dezembro de 1847 
para funccionarem reunidas, e discutido tanto na 
secção preparadora como na assembléa plena da 
commissão até 6 de Março de 1848. Cons. Bleich, 
Debates da commissão, 4 v., 1848. 

Os acontecimentos de Março interromperam o 
seguimento da discussão. Foi o ministro da justiça 
Simons quem recomeçou os trabalhos. A 10 de 
Dezembro de 1850 elle apresentou á segunda câmara 
o 9.° projecto com motivos (publicado em 1851). 
Afinal os esforços sustentados durante tantos annos 
tiveram o desejado resultado. Após aprofundada 
discussão em ambas as câmaras, o novo código penal 
obteve a 14 de Abril de 1851 a real sancção e 

(*) Na província rhenana, adquirida pela Prússia em 1815, vigo
rava o C. p. francez que alli se desejava fosse imitado pelo novo cod. 
N . do trad. 
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começou a vigorar no 1.° de Julho do mesmo 
anno. f) 

Era manifesta a influencia dos juristas rhenanos : 
nas disposições sobre a tentativa e a cumplicidade, 
a penalidade e o direito criminal internacional, a 
divisão tripartida das infracções e as circumstancias 
attenuantes, o código prussiano estava sob o dominio 
do Code penal francez. 

LiTTEEATUEA. Commentarios de Goltdammer, Ma-
teriaes, 2 partes, 1851 -1852, de Beseler, 1851, Oppenhoflf, 
1856 e annos seguintes; tratados de Temme, 1853, 
Hâlschner, 1855-1868, Berner, 1857 e annos seguintes. 

O Cod. prussiano, com ou sem modificações, 
foi introduzido em 1852 em HohenzoUern e Anhalt-
Bernburg (até 1864), em 1855 em Waldeck e 
Pyrmont, em 1858 em Oldenburg (onde em 1837 
havia sido publicado o cod. de 1814 com muitas 
addições), e em 1863 em Lübeck. 

Uma ordenança de 12 de Dezembro de 1866 
publicou as duas primeiras partes do Cod. prussiano 
em Francfort sobre o Main. A ordenança de 25 de 
Junho de 1867 mandou que nos territórios nova
mente adquiridos o mesmo Cod. (em Francfort a 
3.* parte deUe) com a redacção da 3.*' edição official 
(de 1859) começasse a vigorar desde o 1." de 
Setembro de 1867. Assim foram abolidos: 1.° em 
Nassau, Hamburgo e Francfort o cod. de Hesse de 
1841; 2.** em Hannover o cod. de 1840; 3.° em 
Hesse - Cassei e Schleswig - Holstein o direito 
commum.—Sobre a Hesse eleitoral, onde um pro-
jecto elaborado em 1849, não chegou a ser apresen
tado, vêr Hersting, Das StrafrecM in Kurhessen in 
einzelnen Abhandlungen, 2 v., 1853 - 1854. Sobre o 

(») o direito eommum vigorava ainda então na Pomerania ante
rior e na parte oriental do Eheno pertencente ao districto de Coblentz. 
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Schleswig -Holstein (proj. de Eggers, 1808, proj. 
de 1840, 1849, 1866) ver Kramer, Versuck einer 
st/stematischen Darstellung des peinlichen Eechts, 1789, 
Scliirach, Handbuch des schleswig-holsieinschen Krimi-
nalrechtes, 2 v., 1828 — 1829. 

I I I . — A legislação penal territorial depois de 1851 

1." — Saxonia. A reforma do C. p. de 1838 
tornara-se inevitável depois dos acontecimentos 
de 1848 que tão profunda influencia tiveram. A 
comraissão organisada em Junho de 1848 (relator 
Krug) apresentou em Junho de 1850 um projecto 
que não teve seguimento. Em Abril de 1853 um 
novo projecto foi apresentado aos representantes 
das ordens e veio a ser o C. p. de 13 de Agosto 
de 1855 que começou a vigorar em 1 de Outubro 
de 1856. O C. p. de Reuss, linha antiga, de 27 
de Novembro de 1861, em vigor desde o 1,* de 
Maio de 1862, é uma imitação do C. saxonio. Em 
1868 este foi em parte modificado, sobretudo com 
relação á penalidade. 

Commentarios de Krug, 2,* ed., 1861-1862, 
Siebdrat, 1862, v. Schwarze, 1868. Exposição sys-
tematica de Wâchter, 1857-1858 (incompleta). 

2.° — Baviera. Alguns annos depois da publi
cação do C. p. de 1813, fez-se sentir a necessidade 
de uma completa reforma. O 1° projecto organi-
sado por Gõnner provocou quasi geral desappro-
vação, O 2." projecto de 1827, cujo principal autor 
foi V. Schmidtleins, não teve melhor sorte. Ao 
3.** projecto elaborado por Stunzer não se deu se
guimento. Interroperam-se os trabalhos e só em 
1848 foram elles continuados. O ministro da jus
tiça, von Elleinschrod, apresentou ás câmaras em 
1851 a parte geral de um 4.° projecto, e em 1853 
um 5.** projecto completo e acompanhado de motivos 
(ed. em oitavo de 1854). Von Ringelmann, sue-
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cessor de Kleinschrod, apresentou de novo este 
ultimo projecto sem alterações em 1855. As pro
fundas divergências que surgiram entre o go
verno e a representação nacional deram logar a que 
em Março de 1858 se interrompesse bruscamiente 
a discussão. Só em Junho de 1860 o novo minis
tério apresentou ás câmaras o 6.° projecto revisto. 
Os trabalhos" progrediram então rapidamente, e o 
novo - C. p. de 10 de Novembro de 1861, modelado 
pelo prussianoj entrou em' vigor no' 1.° de Julho 
de 1862; ' 

Commentarios de Hocheder, 1862, Weis, 1863-
1865, DoUmann (f 1867) e Risch, 1862 -1868, 
Stenglein, 1861-1862. ^ 

3." — Em Hamburgo julgou-se conveniente, 
ainda em 1869, decretar um novo C. p. que vi
gorou do 1." de Setembro do mesmo anno até o 
1.° de Janeiro de 1871 (projectos antigos, o de 1848 
organisado por Trummer para as três cidades han-
seaticas, revisto em 1849-1851; em 1862 novo pro
jecto, publicado em 1864). 

III . — Em 1870 era este o estado da legis
lação penal na AUemanha : 

O direito commum vigorava apenas 1." nos 
dois Mecklenburgos (onde não tivera resultado um 
projecto de 1850), 2.° em Lauenburgo (por uma lei 
de 4 de Dezembro de 1869 o C. prussiano foi ahi 
introduzido e entrou em vigor no 1." de Abril 
de 1870), 3.* em Schaumberg-Lippe, e 4.° em 
Bremen (onde não tiveram seguimento os projectos 
de 1861 e 1868). 

Estavam em vigor dez códigos territoriaes, a 
saber, 1.° o de Braunschweig de 1840 (também vi
gente em Lippe-Betmold), 2° o saxonio de 1838 
em Saxe-Altenburgo desde 1841, 3.° o hessense 
de 1841, 4.° o thuringiano de 1850,5.° o prussiano 
de 1851, 6.° o saxonio de 1868, 7.° o hamburguez 
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de 1869 e na AUemanha meridional, 8." o würt-
temherguense de 1839, 9.° o badense de 1845 e 
10.° o bávaro de 1861. 

Grande era a diversidade, mas não tanta quanto 
á primeira vista parecia. Apezar de todas as diver-
sidades que se notavam entre aquellas leis penaes, 
dava-se uma certa conformidade nos traços princi-
paes, e o Cod. prussiano, alargando directa ou in-
directamente o circulo em que exercia o seu do-
minio, sobremodo facilitara a promulgação de um 
cod. penal commum á AUemanha. Ainda n'esta 
parte a Prússia havia de colher os fructos de sua 
política. (̂ ) 

IV. — As legislações estrangeiras (*). Ha cerca 
de vinte annos que os paizes estrangeiros têm de 
novo exercido com animação e independência a sua 
actividade legislativa. Entre os códigos promulgados 
n'este período merecem menção como mais impor
tantes, 1.° o húngaro de 1878, 2.° o hollandez 
de 1881, 3.° o italiano de 1889, 4." o filandez do 
mesmo anno que ainda não foi confirmado. Além 
d'estes códigos pede a attenção um grande numero 
de projectos, sobretudo os austríacos que remontam 
a 1874, o russo, o norueguense e o projecto (em 
elaboração) de um código para a federação helvetica. 

§ 9.—A sciencia do direito penal do século XIX 
na AUemanha (até 1890) 

LiTTEEATUEA. V. Llszt na Bechtsforschung unã 
BechtsunterricM auf den ãeutschen Universitãten, 1893, p. 72 
(extraliida da obra Die ãeutschen Universitãten publicada 

(*) Sobre a historia da origem do Cod. pen. imperial ver 
adiante o § 10. 

(*) Eucontram-se todas as informações no Législatvon pénale 
comparée. 
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para a exposição de Chicago). Sobre as theorias do 
direito penal, Heinze, H. H., 19, 239, v. Bar, 19, 
201,' Laistner, Das Eecht in der Strafe, 1872, Güncher, 
19 e 29 (continua). 

I. — Pelos fins do século passado começou para 
a sciencia allemã um novo período de florescimento 
que se prolongou até além do meado do presente 
século. O período da agitação impetuosa e não es
clarecida, apezar de todas as luzes, passara. A 
actividade legislativa dos Estados não somente offe-
recia matéria inexgotavel, senão também um duplo 
problema novo e grandioso, para cuja solução a 
sciencia adquirira as forças necessárias : a unificação 
do direito, que se achava dividido segundo Estados, 
e a sua histórica ligação com o passado. 

No começo d'este novo periodo encontra-se P. 
J. A. Feuerbach (nascido em 1775, f 1833) (1). 
Retemperado na philosophia kantiana, de cujo espi
rito estava penetrado, sujeitando á critica as intui-
çÕes racionalistas dos seus predecessores, oppondo a 
sua experiência e a sua educação de especialista ás 
exigências impetuosas de reforma, este criminalista 
foi, de um lado, pelo seu tratado de 1801 o re-
staurador da sciencia penal, e de outro lado pela 
confecção do código bávaro de 1813 o pioneiro da 
codificação penal na AUemanha. Contemporanea-
mente coUaboraram para o resurgimento da nossa 
sciencia, não só os amigos de Feuerbach, Grolmann 
( t 1829, Orudsatze, 1798) e v. Alraendigen (f 1827), 
mas também os seus adversários Klein (f 1810, 

(1) L . Feurbach A. v. Feuerbaeha Leben und Wirken, 1852. 
Glaser, Ges. Kl. Schriften, 1°, 21.—O tratado foi publicado em 1847 
por Mittermaier com commentarios críticos (14? ed.), em 1852 por 
Morstadt e em 1855 por Osenbrüggen.—D'entre os outros trabalhos 
merece menção especial a Revision der Ghundsâixe und Chundòegriffe 
des poait. peinl. Reehts, 1793-1800. 
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Grundsãtze, 1796) e v. Kleinschrod (f 1824, St/ste-
matische EntwiçMung, 1794-1796, 3." ed., 1805). 

Seguiram-se muitos outros. Como autores de 
tratados e de manuaes merecem menção : Tittmann 
( t 1834), Man., 1806-1810, 2.» ed., 1822-1824; 
Èosshirt (f 1878), professor em Heidelberg, Trat., 
1821, Geschichte und System, 1838-1835; Wirth, 
Man., 1822; Martin (f 1857), Trat., 1820-1825, 
2." ed., 1829; Wáchter (f 1880, a respeito delle 
Windscheid, K. G. v. Wãchter, 1880), Trat., 1825-
1826 (compêndio com excellentes. indicações histó
ricas) ; Bauer (f 1843), Trat., 1827, 2.'' ed., 1833; 
Hencke(t 1869), Trat., 1823-1838; Jarcke (f 1852), 
Man., 1827-1830; Hefiften (f 1880), professor em 
Bonn, HaUe, Berlin, Trat., 1833, 6." ed., 1857; 
Klenze (f 1838), Trat., 1833 (compêndio); Abegg, 
(f 1868), professor em Konigsberg e Breslau, 
S2/stem, 1826, Trat., 1836; MarezoU (t 1873), pro
fessor em Giessen e Leipzig, Knminalrecht, 1841, 
3.* ed., 1856; Luden (f 1880), professor em Jena, 
Man., 1.°, 1842; Kõstün' (f 1856), professor em Tu-
bingen, hegeliano, JVeue Mevision, 1845, System, 1855; 
Hâberlin, Grundsãtze, 1845 e annos seg.; E. J. 
Bekker, professor de direito romano em Heidelberg, 
Theorie, 1859; Geib (f 1864), Trai, 1861-1862 
(excellente compêndio); Berner, Trat, 1." ed., 1857; 
Temme (f 1881), Trat. do direito penal commum, 
1876 (um lamentável anachronismo). 

Entre os muitos outros escriptores que se 
occuparam com matérias do direito penal, destaca-se 
K. J. A. Mittermaier (f 1867) menos pela sua so
lidez e penetração jurídica do que pelo seu zelo 
incansave] em tornar proveitosos á sciencia allemã 
os trabalhos estrangeiros e combinar com o direito 
penal as chamadas sciencias auxiliares. Ver K. u. 
T. Mittermaier, Bilder aus dem Lehen K. J. A. 
Mittermaier, 1886. 
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Entre'as revistas do mesmo periodo,. além da 
BíbliotheJc . für peinliche-'Rechtswissenschaft (1798-
1804) dirigida por Feuerbach e Grolmann, encon
tra-se á frente do movimé'Üto o Arehiv-des Krim.-
RecMs (1799-1807)'fundado'por-Klein é v. Klein-
sclirod, publicado depois como Neues Archiv (1816 a 
1833) e finalmente como Archiv Neue Folge (1834-
1857) 'por V. Kleinschrod/ Mittermaier, Abegg, 
HeíFter, v. Wâchter, Zachariás e outros. 

II. — As ' indagações philosophicas sobre a na
tureza e o fim dá pena continuam o trabalho' intel-
lectual do século XVIII. Kant, com a sua grandiosa 
tentativa de separar completamente a pena do 
direito e fundar a retribuição, cuja medida deve ser 
o talião, sobre o imperativo categórico, não exerceu 
grande influencia sobre o desenvolvimento do direito 
penal. Henke e Zachariás, seguindo a Kant, pro
curaram construir o direito penal sobre a idéa^ do 
talião, mas naufragaram de um modo lamentável, 
sem ter successores (^). O que de todo ponto 
predomina é a doutrina que vê a justificação e o 
fim da pena na protecção da ordem jurídica e que 
assim proporciona uma .base segura para a" recon-
strucção tanto da sciencia como da legislação (̂ ). 

III . — Pelo meado do presente século deu-se 
um deplorável declinio no desenvolvimento da nossa 
sciencia. Varias causas concorreram para produzir 
este resultado. 

A primeira foi a recepção do direito penal francez 
no código prussiano de 1851.- A Prússia apartou-se 
assim das tradições do direito commum. Bem de-

(')' Kant, f 1804, Kritik der prakiischen Vernunft, 1788; 
MetãphyaiscJie Anfangsgo-ünde der Éechtslehre, 1799.—Henke, Tra
tado, 1815. H . S. Zachariâ (f 1843), Anfangsgründe des philoso-
phischen Kriminalrechts, 1805. 

(*) CoDS. adiante o g 12. 

li iiiiJU imii i.ii. 
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pressa a praxe prussiana aprendeu a andar com os 
seus próprios pés e tomou a si a direcção. Golt-
dammer (f 1872, membro do supremo tribunal de 
Berlin) e OppenhoíF (f 1875, procurador geral em 
Berlin) alcançam muito maior influencia do que todos 
os seus contemporâneos, cuja actividade se exerce no 
magistério do direito penal; o culto dos preconceitos 
empana o brilho da sciencia. E' um pratico que funda 
e vigorosamente dirige o Archivo do direito penal 
prussiano (1853), ao passo que o antigo Archiv des 
Kriminal-RecMs, fundado e dirigido por professores,ter-
mina tranquilla e ingloriamente os seus dias em 1857. 

A ruptura entre a theoria e a praxe alargou-se 
a olhos vistos, depois que a sciencia do direito penal 
penetrou no circulo da phiiosophia hegeliana (*). 

(*} Segundo Hegel (f 1831), Grundlinien der Philosophie des 
Rechis, 1821 (8.° vol. da ed. de Grans, ^§ 82 e 97), a pena deriva da 
idéa, como absoluto. Tudo o que é não passa de um momento no desen
volvimento dialectico da idéa. Primitivamente o pensamento e a exis
tência, a idéa e o ser, são instinctivãmente unos e indistinctos ; depois se
param-se e contrapõem-se pela reflexão, até que a especulação os reúne 
em uma unidade superior e consciente. Assim a pena é também a reali-
sação dialectica da idéa do direito, o aniquilamento do crime pelo poder 
ideal do direito. Este é o império realisado da razão, a existência exterior 
da natureza racional da vontade. ITo crime a vontade individual insur-
ge>se contra a vontade geral; o crime está pois em contradicção comsigo 
e consequentemente é em si nullo. O crime é mera apparencia, e a es
sência d'esta apparencia está em que elle a si mesmo se annuUa. Mas na 
sua existência exterior o crime precisa ser declarado nullo; faz-se mister o 
reconhecimento de que elle e uma apparencia, e isto se opera pela pena. 
Esta é a manifestação da nullidade do crime, a constatação de sua 
existência illusoria; a pena é a negação da negação do direito (como ne
gação do crime), e portanto a punição o restabelecimento do direito. — 
Os vicios lógicos d'este raciocínio são manifestos. Não é verdade que o 
crime cm si seja nullo, e de nenhum modo se prova nem é demonsiaravel 
que a verificação da existência apparente do crime se deva operar justa
mente pela pena. 
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Justamente os .mais importantes d'entre os crimina-
listas prussianos, Kõstlin (f 1856, professor em Tu-
bingen), Hâlschner (f 1889, professor em Bonn) e 
Berner (professor em Berlin) prestam homenagem— 
ou pelo menos, a prestavam por occasião de suas 
primeiras armas,—ao mais decidido hegelianismo. Si 
a esta escola devemos valiosissimos contingentes para 
a analyse psychologica do crime, certo é. que a dia-
lecta hegeliana, com a qual tudo se pode justificar 
no passado como no presente, turva a lucidez do 
espirito, dificultando a comprehensão das necessi
dades jurídicas da vida pratica e das exigências da 
política criminal. 

A' sciencia, que guardara e augnientára o the-
souro das convicções communs nos tempos assigna-
lados pelo particiüarismo do direito, estava reservada 
a triste sorte, em parte devida á própria culpa, de 
sentir-se sem apoio e sem forças, quando surgio o 
dia, desde muito desejado, da promulgação de um 
código penal commum ás raças allemães já unidas 
no campo de batalha! 

§ 10. — Origem e desenvolvimento do Código 
penal do Império 

I. — Os esforços tendentes a dotar a Allemanha 
com um código penal commum remontam a muitos 
annos atraz; mas as circumstancias políticas fizeram 
com que se mallograssem todas as tentativas. Os 
diversos projectos elaborados por particulares (K. S. 
Zachariâ, 1826, v. Strombeck, 1829, Krug, 1857, 
v. Krâwel, 1862) não mereceram muita attenção. Os 
acontecimentos do anno de 1848 foram além da ini
ciativa que o Wurttemberg tomara em 1847. O 
art. 64 da Constituição do Império de 28 de Março 
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de 1849 (*) deu logar a que o ministério da justiça 
prussiana organisasse o projecto de um código (1849); 
mas esse projecto, victima das circuinstancias do 
tempo que tão depressa mudaram, não se publicou 
e, com excepção de alguns poucos exemplares, foi 
levado ao püão. A proposta que a Baviera, de ac-
cordo com outros governos, apresentou á dieta federal 
em 1859 para ser examinada a possibilidade e a 
utilidade de códigos communs no eivei e no crime, 
não teve outro resultado senão o parecer da com-
missão datado de 12" de Agosto de 1861, o qual 
punha em duvida ser « muito imperiosa » a necessi
dade de um código penal commum. Pouco mais ou 
menos pelo mesmo tempo Krâwel propunha ao pri
meiro congresso de juristas aUemães (1860) que elle 
se pronunciasse sobre a urgência de uma lei penal 
commum; a proposta foi unanimemente approvada, 
mas não despertou muito interesse. 

II . — Parece que o mesmo sentimento predo
minava ainda nos circules directores, quando se re-
digio o projecto da constituição federal da AUemanha 
do Norte. O art. 4.° n. 3, incluindo na competência 
legislativa do Império o processo civil, a fallencia, 
o direito cambial e o direito commercial, deixou de 
mencionar o direito penal. Prestou Lasker o inol-
vidavel serviço de ter dado causa a que o direito 
penal fosse incluído na competência da legislação 
commum, apresentando a este respeito a emenda ad-
ditiva que, apoiada por v. Wãchter e impugnada 

{») A constituição votada pela assembléa nacional e publicada a 28 
de Abril de 1849, segundo a qual a AUemanha passava a ser um Estado 

federativo constitucional, tendo por chefe um imperador hereditário com 
ministros responsáveis, e por órgãos uma câmara representante dos 
Estados e uma outra representante do povo. Esta bella construcção 
aluió-se com a simples recusa por parte de Frederico Guilherme IV, 
rei da Prússia, de aceitar a coroa imperial. N. do trad. 
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por V. Schwarze, obteve a approyacão do Reichstag. 
(Art. 4:.% n. 13 da Const. fed. de 26 de Julho de 1867). 

Em breve tratou-se de TeúisBi,T este desideratum. 
Em virtude da proposta apresentada a~ 30 de Março 
de'1868 pelos deputados Wagner e Planck, o Reichstag 
resolveu a 18 de Abril «convidar o Chanceller fe
deral- a elaborar e apresentar-lhe com a possivel bre
vidade os projectos de um código penal e de um 
código do processo penal communs, e o projecto de 
urda lei de organisação judiciaria de accordo com 
ditos códigos». Approvada esta resolução a 5 de Junho 
pelo Bundesrat, o chanceUer federal, por acto de 17 
de Junho.de 1868, incumbio" o ministro da justiça 
prussiano, Dr. Leonhardt, de promover a confecção 
do projecto do' código penal. 

• 1." — O trabalho foi confiado ao (então) con
selheiro intimo da justiça superior Dr. Friedberg, 
tendo por auxiliares o assessor Dr. Rubo e o juiz 
de circulo Rudoríf. Friedberg desenvolveu o pro-
gramma em uma memória datada de 21 de Novembro 
de 1868 que apresentou ao Bundesrat. Já em 31 
de Julho de 1869 o projecto (1.° projecto) era apre
sentado ao chanceller federal e dado ao mesmo 
tempo á'publicidade. Acompanhavam-n'o uma mi
nuciosa justificação e quatro appensos (confronto das 
disposições penaes das legislações allemães e das 
estrangeiras, questão da pena de morte, questões 
sobre matérias de medicina legal, duração máxima 
da pena de reclusão). O projecto cingia-se ao có
digo prussiano de 1851 que tomara para modelo, 
mas corrigia-o em pontos importantes. 

2.° — A 3 de Julho de 1869 o Bundesrat elegeu 
uma' commissão de sete membros para o exame do 
projecto, a qual reunio-se em Berlin no 1.° de Ou
tubro. Os membros eram o Dr. Leonhardt, como 
presidente, o Dr. Friedberg, como relator, o procu
rador geral Dr. von Schwarze (de Dresda), como 

http://Junho.de
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vice-presidente, o senador Dr. Dônandt (de Bremen), 
o advogado e conselheiro de justiça Dr. Dom (de 
Berlin), o ministro do tribunal de appellação Bur-
gers (de Colônia), o ministro do tribunal superioí 
de appellação Dr. Budde (de Rostock). O Dr. Rubo 
e RüdoríF serviam de secretários. 

Os theoricos — nenhum dos quaes fôra eleito 
membro da commissão — tomaram parte na obra 
nacional por meio dos trabalhos manuscriptos ou im
pressos que oíFereceram; assim o fizeram Auschütz, 
Beseler (trabalhos manuscriptos), Berner, Binding, 
Greyer, Hâberlin, Hâlschner, Heinze, H. Meyer (re
latórios impressos), Merkel, Gessler, Seeger (discus
sões do 9.° congresso dos juristas allemães). John 
já anteriormente tinha publicado, como sua vigorosa 
contribuição, oaProjecto motivado de um Código penal 
para a Federação da Allemanha do Norte», 1868. 

Depois de 43 sessões, a commissão terminou 
os seus trabalhos a 31 de Dezembro de 1869 e no 
mesmo dia entregou ao chanceller federal o projecto 
impresso (2.° projecto, sem motivos). Não foi pu
blicado, mas remettido a alguns especialistas. Heinze, 
VoUert, V. Wâchter o discutiram por escripto. 

3.° — De 4 a 11 de Fevereiro de 1870 o pro
jecto da commissão foi sujeito no Bundesrat a uma 
breve discussão, da qual sahio como 3.° projecto, tendo 
recebido poucas modificações, apezar das duvidas 
levantadas pela Saxonia e pelo Mecklenburgo (deu-se 
ao art. 2.° da lei de Introducção a sua actual redacção). 

Foi apresentado a 4 de Fevereiro ao Reichstag 
acompanhado dos quatro appensos e dos respectivos 
motivos que Friedberg e von Schwarze em parte 
modificaram. Leonhardt e Friedberg receberam dos 
governos a incumbência de defendel-o (*). 

(*>) Isto é, do Bundesrat, como representante dos governos dos 
Estados. Pelo art. 16 da Const. do Império da Allemanha o Bun-
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Teve logar a 1.* leitura a 22 de Fevereiro. 
Regeitada a proposta de v. Schwarze para ser o 
projecto remettido a uma commissão de 21 membros, 
resolveu-se, sob proposta do deputado Albrecht, que 
a i . * parte (a parte geral) e os capitules 1 a 7 da 
2.* parte (contendo principalmente os crimes polí
ticos) fossem discutidos em assembléa plena e que 
somente os demais capítulos de 8 a 29 da 2.* parte 
fossem sujeitos ao exame prévio de uma com
missão. 

A 28 de Fevereiro começou a 2.* leitura que 
terminou a 8 de Abril e se assignalou pelo impor
tante debate sobre a pena de morte, cuja abolição 
passou no 1.° de Março por 118 votos contra 81. 

Marcara-se o dia 21 de Maio para o começo da 
3. ' leitura. Declarou então o ministro Leonhardt, 
no desempenho da incumbência do Bundesrat, que 
este fazia depender a passagem da lei do abandono 
de algumas das deliberações tomadas por occasião 
da 2.' leitura e, sobretudo, do restabelecimento da 
pena de morte. A emenda additiva de Planck con
cebida nestes termos — « é mantida a abolição da 
pena de morte nos Estadões, em que esta pena já se 
acha abolida» — deu logar a adiar-se a discussão e 
no entretanto resolveu o Bundesrat (22 de Maio) 
que era inadmissível a emenda Planck por incom
patível com a unificação do direito em" um dos pontos 
mais importantes. 

A 23 de Maio recomeçou a discussão no 
Reichstag. Planck retirou a sua emenda, e, depois 
de um notável discurso do chanceller federal, passou 
o restabelecimento da pena de morte por 127 votos 

ãesrat i&m a faculdade de designar alguns dos seus membros ou de 
eleger commissarios especiaes que defendam os projectos daquella câ
mara perante o Reichstag. N . do trad. 
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contra 119 {"). A 25 de Maio a lei foi approvada 
com as modificações desejadas pelo Bundesrat e no 
mesmo dia este deu o seu assentimento {^) ; a 31 
foi promulgada pelo Imperador e publicada a 8 de 
Junho no numero 16 da folha official o Código penal 
da Federação da AllemanJia do Norte, devendo entrar 
em vigor no 1° de Janeiro de 1871. 

III . — Com a fundação do Império da Alle-
manha fez-se necessário converter o Código penal da 
Federação da AUemanha em Código penal do Império. 

1.° — Em virtude do art. 80 da Constituição 
da Federação allemã 'pactuada primeiramente com 
Baden e Hesse a 15 de Novembro de 1870, o Cod. 
penal de 31 de Maio de 1870 com a lei de intro-
ducção decretada na mesma data entrou em vigor 
Cl) em Baden no 1.° de Janeiro de 1872, h) na Hesse 
(quanto ao território que não pertencera á federação 
da AUemanha do Norte) no 1.° de Janeiro de 1871. 

2.° — Segundo o tratado concluido com o Würt-
temberg a 25 de Novembro de 1870, o Código 
começou a vigorar ahi no 1." de Janeiro de 1872 
(art. 2.°, n. 6). 

3.° — Na Baviera, de accôrdo com o tratado 
de 23 de Novembro de 1870, o código foi introdu
zido pela lei de 22 de Abril de 1871, concernente 

(«) Vêr extractos do discurso do chanceller, conde de Bismnik, 
na Lcgislation pénale comparée, p. 270. A victoria tão facilmente al
cançada pelo Bundesrat bem mostra que o centro de gravidade da nova 
Federação não estava no Reichsiag. N. do tmd. 

C) Segundo o direito constitucional allemão, a promulgação e a 
publicação das leis pertence ao imperador, mas a sancção pertence ao 
Bundesrat, e opera-se por uma resolução deste, depois de ter sido o 
projecto approvado pelo Reichsiag. Mesmo os projectos iniciados pelo 
Bundesrat e approvados sem modificação pela outra câmara carecem 
para converterem-se em lei do assentimento do Bundesrat. Laband, 
Síaatsrecht, 1.° v., § 55. N. do trad. 
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á introducção das leis da Federação da AUemanha 
do Norte naquelle paiz^ devendo começar a vigorar 
desde o 1.'' de Janeiro de 1872, 

No entretanto o art. 2,° da lei de 16 de Abril 
de 1871, concernente á Constituição do^ Império da 
AUemanha,' declarou lei imperial o Código penal. 

A lei de 15 de Maio de 1871, concernente á 
redacção do Código penal da Federação da AUe
manha do Norte como Código do Império da AUe-̂  
manha, fez no respectivo texto (mas não no da lei 
de introducção) as alterações que a mudança das 
relações políticas tornara necessárias. 

. 4.° — Na Alsacia-Lorena, o Código penal (mas 
não a lei de introducção de 31 • de Maio de 1870) 
foi introduzido pela lei de 3 de Agosto de 1871 
(alterada" pela de 14 de Julho de 1873), devendo 
vigorar desde o i . " de Outubro de 1871. 

Consequentemente a efi&cacia do Cod. penal 
imperial começou : 

1.°, no 1.° de Janeiro de 1871, nos territórios 
da primitiva Federação da AUemanha do Norte e 
na Hesse ao sul do Main. 

2.", no 1." de Outubro de 1871, na Alsacia-Lorena. 
3.°, no 1.° de Janeiro de 1872, em Württem^ 

berg, Baden e Baviera. 
5.° — No 1° de Abril de 1891, o Cod. começou 

a vigorar em Helgoland (ordenança de 22 de Março 
de 1891). 

IV. •— O Cod. penal começou a ser alterado 
pela lei de 10 de Dezembro de 1871, que lhe 
accrescentou o art. 130 a, o chamado artigo sobre 
abusos do púlpito. As leis de 23 de Novembro 
de 1874 e 6 de Fevereiro de 1875 revogaram os 
arts. 287 e 337. 

Muito mais profunda, porém, e ainda assim 
incompleta, foi a revisão operada pela lei de 26 de 
Fevereiro de 1876 nesse Código, que mal começará 



INTRODIJCÇÃO 83 

a vigorar e que muitas vezes já havia sido qualifi
cado de carecedor de reforma (®). 

As principaes disposições da proposta apresen
tada a 23 de Novembro de 1875, e, depois de 
aprofundadas discussões (1.* leitura a 3 de Dez
embro de 1875, 2.* leitura de 14 de Dezembro a 
29 de Janeiro de 1876, 3.* leitura a 9 e a 10 de 
Fevereiro), approvada com numerosas e notáveis 
modificações, versavam sobre os seguintes pontos : 

1.° — Correcção de vários erros de redacção. 
2.» •— Em muitos casos (arts. 176, 177, 240, 

241, 296, 370 n. 4 do C. p.) a exigência da queixa 
foi abolida, e em outros (arts. 263, 292) limitada, 
e estabeleceu-se, como regra, que a queixa não pôde 
ser retirada (art. 64). 

3.° — Elevou-se o numero das penas applica-
veis aos crimes previstos nos arts. 113, 114 a 117; 
a responsabilidade de que trata o art. 4 n. 1 do 
C. p. foi ampliada. 

4." — Accrescentaram-se os arts. 49 a fartigo-
DuchesneJ Q, 103 a, 223 a, 353 a f artigo-ArnimJ (»), 
366 a, 361 n. 9, 130 a, 2.'' aliena. 

(*) o C. p. allemão foi organisado e votado com tanta pressa, 
que nem o legislador nem os criminalistas tiveram tempo de estudal-o 
aprofundadamente no seu conjuncto e nos seus principies. Parece que 
a nova federação tinha pressa de dar uma prova do seu vigor, decre
tando um C. p. commum. D'ahi a necessidade de expurgal-o de muitas 
das suas faltas, logo depois de promulgado, como previra o Dr. Leo-
nhardt no Reíchstag. N. do trad. 

(') Um cidadão belga, chamado Duchcsne, convencido de ter 
premeditado e proposto matar Bismark, não foi pronunciado, porque 
o facto não incidia em algum artigo do C. p. da Bélgica. Este incidente, 
que provocou troca de notas diplomáticas entre a Allemanha e a Bélgica, 
deu causa ao apparecimento da lei belga de 7 de Julho de 1875, contendo 
disposições sobre o ofFerecimento para a pratica 'de certos crimes, e na 
Allemanha á inserção no C. p. do art. 49 a, denominado « artigo - Du-
chesne.» N. do trad. 

(8) Motivado pelo caso bem conhecido do conde Harry v. Arnim. 
N. do trad. 
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V . — As alterações posteriores do C, p. dizem 
respeito: 

1.°, á substituição dos arts. 281 a 283 do C. p. 
pelo 3.° livro da lei sobre fallencia de 10 de Feve
reiro de 1877; 

2°, á inserção dos arts. 302 a a 302 d pela 
lei sobre a usura de 24 de Maio de 1880; 

3.°, ao accrescentaraento de um 2.° aliena ao 
art. 184 pelo art. 4.° da lei de 5 de Abril de 1888, 
concernente aos debates judiciários em sessão secreta; 

4.°, á modificação e complemento dos arts. 276, 
317, 318, 360 n. 4, 364, 367 n. õ pela lei de 13 
de Maio de 1891; 

5.°, á modificação do art. 69 pela lei de 26 de 
Março de 1893; 

6.°, á modificação e complemento das disposi
ções sobre a usura (arts. 303 a e seg.) pela lei de 
Í 9 de Junho de 1893 ; 

7°, á modificação dos arts. 89 e 90 do C. p. 
pela lei de 3 de Julho de 1893, 

§ 11. — As demais leis penaes do Império 

LiTTERATURA. — Hellweg e Arndt, Die ãeutsche und 
preussische Strafgesetzgeb%ing, 1883, fasciculo suppleraentar 
de 1883 a 1885, 1886. TJtil é também o Koãsx des ãeutsch-
preuss. StrafrecliU und Strafprozesses de Borchert, 1882 ; 
supplemento, 1887; "Wernier, Sammlung Ideinerer straf-
rechUlcher Rei^hsgeselze, 1890. Olshausen, Die Reichs-Straf-
Nehengesetze, 1893; Stenglein (com Appelius e Klein-
feller), Die strafrcchtlichen Nébengesetze des Deutschen 
Beichs, 1893 (commentario). Cons. também Feliscli, Straf-
recht und Strafprozess; exame systematicameiite ordenado 
das leis e ordenanças da Allemanha e da Prússia, bem 
como das decisões do tribunal imperial o da corte de 
appellação (correspondentes aos annos de 1S91 e 1892). 
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O C. p. não contem em si todo o conjuncto 
das disposições que constituem o nosso direito penal 
imperial. Muitas outras leis imperiaes (impropria
mente denominadas, sob o ponto de vista do crimi-
nalista, leis accessorias) encerram disposições penaes 
importantes, que não podem ser omittidas em um 
systema de direito penal. Vamos enumeral-as em 
ordem chronologica. 

1867—1.°—Lei de 12 de Outubro sobre o imposto 
do sal. 

2.° —Lei de 2õ de Outubro sobre a naciona
lidade dos navios mercantes. 

1868—3.°—Lei de 8 de Julho sobre a imposição 
do álcool. 

1869—4."—Lei sobre o sello de letra, de 10 de 
Julho de 1869, modificada pela lei de 
4 de Junho de 1879. 

õ." —Lei sobre a industria, de 21 de Junho 
de 1869, modificada por varias leis e 
ultimamente pela de 6 de Julho de 1887 
(novo texto do 1." de Julho de 188o, 
publicado pelo chanceller imperial). Ver 
o n. 82. 

6.° —Lei do 1.° de Julho sobre a união 
aduaneira. 

1870—1."—Lei de 11 de Junho sobre os direitos 
de autor em matéria de escriptos, de
senhos, composições musicaes e obras 
dramáticas. 

1871—-8.°—Constituição imperial de 16 de Abril. 
9.°—Lei de 8 de Junho sobre títulos ao 

portador, que vencem prêmio. 
10.—Lei de 28 de Outubro sobre o correio. 
11.—Lei de 21 de Dezembro de 1871 sobre 

as restricções á propriedade immovel 
comprehendida nos raios das fortificações 
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1872—12.—Lei de 31 de Maio de. 1872, concer
nente ao imposto sobre o fabrico de 
cerveja (vigora somente em parte do 
território federal). 

1 3 . ~ 0 C. p. militar de 20 de Junho. 
14.—Lei de 27 de Dezembro sobre gente 

do mar. 
15.—Lei de 27 de Dezembro concernente á 

obrigação imposta aos capitães dos na
vios mercantes allemães de receber 
maritimos, que tenham necessidade de 
soccorro. 

1873—16.—Lei de 13 de Junho sobre contribuições 
de guerra. 

17.—Lei de 28 de Junho sobre o registro e 
a denominação dos navios mercantes. 

18.—Lei de 9 de Julho sobre a moeda. 
1874—19.—Lei de 8 de Abril sobre a vaccinação. 

20.—Lei militar do Império de 2 de Maio. 
21.—Lei de 7 de Maio sobre a imprensa. 
22.—Lei de 17 de Maio sobre naufrágios. 
23.—Lei de 30 de Novembro sobre marcas 

de fabrica. 
1875—24.—Lei de 6 de Fevereiro sobre o registro 

civil e a celebração do casamento. 
25.—Lei de 14 de Março sobre bancos. 

1876—26.—Lei de 9 de Janeiro concernente aos 
direitos de autor sobre obras de artes 
figurativas. 

27.—Lei de 10 de Janeiro concernente á 
contrafacção de photographias. 

28.—Lei de 11 de Janeiro concernente aos 
direitos de autor sobre desenhos e mo
delos (de gosto). 

29.—Lei de 25 de Fevereiro concernente á 
desinfecção dos carros que transportam 
animaes por via-ferrea. 
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1876—30.—Lei de 14 de Agosto concernente aos 
signaes para pedir piloto ou soccorro de 
que devem servir-se os navios no mar 
ou nas águas territoriaes. 

81.—Ordenança de 15 de Agosto sobre o 
modo de haverem-se os capitães de na
vio, depois de um abalroamento. 

32.—Lei de 4 de Dezembro sobre a epocha 
em que é prohibida a pesca das phocas. 

Í877—33.—Lei de 10 de. Fevereiro sobre a fal-
lencia. 

1878—34.—Lei de 21 de Maio de 1878 concernente 
ás infracções das medidas prohibitivas 
da introducção de gado tomadas para 
prevenir a peste bovina. 

3-5.—Lei de 3 de Julho de 1878 sobre o sello 
das cartas de jogar. 

1879—36.—Lei de 14 de Maio sobre o commercio 
de gêneros, artigos de consumo e objectos 
de uso. 

37.—Lei de 10 de Julho sobre a jurisdicção 
consular. 

38. —Lei de 16 de Julbo sobre a imposição 
do fumo. 

39.—^Lei de 19 de Julho sobre a isenção de 
imposto concedida ao álcool que é des
tinado a fins industriaes. 

1880—40.—Ordenança de 7 de Janeiro concernente 
á prevenção do abakoamento de navios 
no mar. 

41.—Lei de 25 de Março concernente ás 
declarações que os capitães de navio 
devem fazer nos consulados do Império 
allemão (e mais a ordenança de 28 de 
Julho do mesmo anno). 

42.—Lei de 23 de Junho concernente á pre
venção e á súppressão de epizootáas. 
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1881—44.—Lei de 22 de Maio sobre a navegação 
costeira. 

45.—Lei do 1.° de Julho concernente ao im
posto imperial do sello, modificada pela 
lei de 29 de Maio de 1885. 

46.—Lei de 17 de Julho concernente ás penas 
applicaveis ás infracções das leis adua
neiras austro-hungaras. 

47.—Lei de 20 de Julho concernente á indica
ção da capacidade dos vasos para liquides. 

1882—48.—Lei de 23 de Junho concernente á alte
ração da tarifa aduaneira de 15 de Julho 
de 1879. 

1883—49.—Lei de 15 de Junho sobre o seguro 
dos operários contra enfermidades (novo 
texto de 10 de Abril de 1892). 

50.—Lei de 19 de Junho sobre os portos 
militares. 

51.—Lei de 3 de Julho concernente á pre
venção e á suppressão do mal phillo-
xerico. 

1884—52.—Lei de 12 de Março concernente ás 
cédulas que podem ser usadas nas elei
ções publicas. 

53.—Tratado internacional de 6 de Maio de 
1882 (ratificado a 15 de Março de 1884) 
concernente á regulamentação policial da 
pesca no mar do Norte fora das águas 
territoriaes. 

54.—Lei de 30 de Abril de 1884 para a 
execução da convenção internacional de 
6 de Maio de 1882 concernente á re
gulamentação policial da pesca no mar 
do Norte. 

65.—Lei de 13 de Maio de 1884 concer
nente ao fabrico de phosphoros e aos 
respectivos direitos aduaneiros. 
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1884—56.—Lei do 1.° de Junho concernente á alte
ração da lei de 7 de Abril de 1876 
sobre as caixas de soccorro inscriptas. 

57.—Lei de 9 de Junho concernente ao abuso 
de matérias explosivas. 

58.—Lei de 6 de Julho concernente ao se
guro contra accidentes. 

59.—Lei de 16 de Julho sobre o titulo de 
obras de ourivesaria. 

60.—Lei de 18 de Julho concernente ás com
panhias anonymas e ás sociedades em 
commandita por acções. 

1885—61.—Lei de 26 de Maio concernente á con-
trafacção do papel que é empregado no 
fabrico de bilhetes do thesouro imperial. 

62.—Ordenança de 28 de Setembro concernente 
á transferencia de attribuições do impe-
rante ao governador da AÍsacia-Lorena. 

63.—Tratado de 29 de Abril concluido com 
a Bélgica sobre a repressão dos delictos 
florestaes, ruraes, de caça e de pesca 
nos territórios limitrophes. 

1886—64.—Lei de 17 de Abril concernente á situa
ção juridica dos territórios sob o pro-
tectorado da AUemanha, modificada pela 
lei de 15 de Março de 1888 (novo texto 
de 19 de Março de 1888). 

1887—65.—Lei de 24 de Junho concernente á im
posição do álcool, modificada pela lei de 
8 de Junho de 1891. 

66.—Lei de 25 de Junho concernente ao 
commercio de mercadorias que contem 
chumbo e zinco, 

67.—Lei de 5 de Julho concernente á appli-
caçao de matérias colorantes prejudiciaes 
á saúde no fabrico de gêneros, artigos 
de consumo e objectos de uso. 
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1887—68,—Lei de 12 de Julho concernente aos 
. succedaneos: da manteiga. 

69.—Lei .de 21 de ̂ Novembro para a execução 
do tratado internacional sobre a protecção 
do cabo submarino (de 14 de Março 

• de 1884). 
1888—70.—Lei de 22 de Março sobre a protecção 

dos pássaros, j 
71.—Lei de 29 de Março sobre a interpre

tação do art. 2 da lei de 30 de Agosto 
de 1871 concernente á introducção do 
C. p. do Império allemão na Alsacia-
Lorena. 

72.—^Lei de 5 de Abril concernente aos de
bates judiciários em secção secreta. 

, 73.—Regulamento concernente á lei sobre a 
arqueação de navios de 20 de Junho 
de 1888. 

1889—74.—Lei do 1° de Maio sobre as sociedades 
cooperativas de industria e economia. 

75.—liei de 22 de; Junho sobre o seguro 
contra a invalidez e a velhice. 

76.—Ordenança de 15 de Agosto sobre a 
mineração nos paizes do sudoeste da 
África sob o protectorado- allemão. 

1891—77.—Ordenança de 22 de Março concernente 
á introducção das leis imperiaes em 
Helgoland. 

78.—Lei de 7 de Abril sobre patentes de 
invenção (substitutiva da lei de 25 de 
Maio de 1877). 

79.—^Lei de 13 de Maio concernente á alte
ração de disposições do C. p. 

80.—Lei de 19 de Maio concernente ao exame 
do fecho das armas de fogo. 

81 .-—Lei de .31 de Maio concernente á impo-
si^Q do assucar. 



INTEODUCÇiO 91 

1891—82.—Lei do 1.° de Junho concernente á alte
ração da lei sobre a industria. 

1892—83.—Lei do 1.° de Junho sobre a protecção 
dos modelos de objectos de utilidade. 

84.—Lei de 6 de Abril sobre os telegraphos 
do Império aUemão. 

85.—Lei de 20 de Abril sobre as sociedades 
de responsabilidade limitada. 

86.—Lei de 20 de Abril concernente ao com-
mercio de vinhos e de bebidas vinosas 
ou similares. 

87.—Begulamento de 5 de Julho concernente 
á ordem do serviço nas linhas férreas 
principaes da Allemanha. 
Regulamento de 5 de Julho concernente 
á ordem do serviço nas linhas férreas 
secundarias da Allemanha. 

88.—Regulamento concernente ao trafego nas 
linhas férreas da AUemanha de 15 de 
Novembro. 

1893—89.—Lei de 26 de Março concernente á mo
dificação do art. 69 do C. p. 

90.—Lei de 19 de Junho concernente a dis
posições complementares sobre a usura. 

91.—-Lei de 3 de Julho concernente á reve
lação de segredos militares. 

Além disto, os tratados internacionaes do Im
pério da AUemanha (relativos á assistência judiciaria 
internacional, á extradição, á protecção dos direitos 
de autor, os tratados de amizade, commercio e na
vegação) encerram importantes disposições penaes 
que nos devidos logares serão apontadas. 





II. — Lineanientos de Política 
criminal 

§ 12. — O direito penal como protecção 
de interesses 

LiTTERATURA (também e principalmente sobre a idéa 
do beiTi juridico) — Ahrens, Nuturrecht, 19, 338; v. 
Ihering, Der Zvoeck im Recht, 1877 e annos seg.; Binding, 
Die Normen imd ilire Uebertretung, 19, 1872, 29. 1879 (espe
cialmente o 19 V., 2? ed. de 1890, p. 328 e 338); Binding, 
Manual do Direito peual, 19, 1885; Tbon, Bechtsnorm und 
subjectives Recht, 1878; Kobler, Deuisches Fatentrecht, 1878 
(especialmente a p. 500); v. Liszt, Z., 39, 1, 69, 673, 89, 
134; E. Benedikt, Z., 79, 481; Merkel, Juristische Ency-
clopãdie, 1885; Gareis, Èncyclopculie und Methodologie der 
Reehtswissemchqft, 1887; Pinger, G. S., 409, 39; Ziebarth, 
Forstrecht, p. 1, 321; Merkel, Tratado, 1889, p. 20; Bünger, 
Z., 89, 666; Seuffert, Chitachten für den 21. deutschen Júris-
tentag; trabalhos, 19, 227; Klõppel, Gesetz und Ohrigkeit, 
1892. — Sobre as theorias do Direito penal, cons. as obras 
mencionadas nos §§ 7 e 9. 

I . — Todo direito existe por amor dos homens 
e tem por fim proteger interesses da vida humana. 
A proíeccão de interesses é a essência do direito, 
a idéa finalistica a força que o produz. 

1.° — Chamamos bens juridicos os interesses que 
o direito protege. Bem juridico é, pois, o interesse 
juridicamente protegido. Todos os bens juridicos são 
interesses humanos, ou do individuo ou da coUecti-
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vidade. E' a vida, e não o direito, que produz o 
interesse; mas só a protecção juridica converte o 
interesse em bem jurídico. A liberdade individual, a 
inviolabilidade do domicilio, o segredo epistolar eram 
interesses muito antes que as cartas constitucionaes 
os garantissem contra a intervenção arbitraria 
do poder publico. A necessidade origina a protecção, 
e, variando os interesses, variam te,mbem os bens 
jurídicos quanto ao numero e quanto ao gênero Ç-). 

(̂ ) BBva jurídico não é bem do direito ou ordem juridica (como 
pensa Binding e também Eosin que o segue, W. V, 2.», 276), mas um 
bem do homem que o direito reconhece e protege. — A idéa do bem 
jurídico é, ao nosso ver, mais ampla do que a do direito subjectivo. 
Mas, em todo caso, não se compadece com o uso da lingua falar 
em direito á vida, á liberdade, á honra, etc, como, por exemplo^ o 
faz B. Lôning ('). 

(*) A idéa do bem jurídico é, sem duvida, mais ampla do que 
a do direito subjectivo, visto como a ordem juridica pode proteger in
teresses, e muitas vezes o faz, sem conferir direitos a determinadas 
pessoas, individuaes óu collectivas. Já Ihering havia feito esta obser
vação no seu &eisi des róm. Rechts (4», 35). A lei que estabelece im
postos protectores de certas industrias, diz elle, aproveita aos fabricantes, 
favorecé-os e protege-os na sua exploração industrial, mas não lhes 
confere direito algum. A lei em taes casos é decretada no interesse do 
Estado, é, si aproveita a particulares, é por um effeitó reflexo, relação 
esta que, coraquanto tenha a maior analogia com o direito subjectivo, 
delle deve-se cuidadosamente distinguir. Basta esta simples consideração 
para mostrar que é inadmissível a concepção de Feuerbach (Tratado*, 
§ 21) seguida por muitos críminalistas antigos e ainda hoje defendida 
na Allemanha e fora delia, segundo a qual e crime é offensa de ura 
direito subjectivo. 

Deixando de parte o que ha de incorreoto nesta formula (pois 
o crime prejudica o bem, mas deixa, o direito intacto), não é possível, 
ôómo pondera van Hamel, referir a pessoas determinadas OS numerosos 
interesses que a lei penal protege, « que dizem respeito á segurança, 
k eõnàança nas relações sociaes, aò sentimento moral e religioso, etc. 

Óâ defensores da doutrina de Feuerbach não a salvam, cónv,er-
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Os interesses porém surgem das relações dos 
individuos entre si, e dos indivíduos para com o 
Estado e a sociedade ou vice-versa. Onde ha vida, 
ha força que tende a manifestar-se, affeiçoar-se e 
desenvolver-se livremente. Era pontos innumeros oâ 
círculos da vontade humana se tocam e sé cruzáíü, 
collidem as espheras em que os homeiis eüèercerü â 
sua acção. A essas relações corresponde o interesse 
de cada um á acção ou inacção de outrem, quando 
a acção ou inacção tem importância para a própria 
eficiência. O locatário quer occupar a casa que alü* 
gou, o credor quer haver a restituição dá còüãa 
emprestada; ninguém pode tomar ou prejudicar o 
que ganhei pelo meu trabalho, a minha reputação é 
inatacável; o Estado exige o imposto é o serviço 
militar; o cidadão reclama a livre manifestação dó 
seu pensamento por palavras ou por escripto. Para 
que não prorompa a guerra de todos contra todos, 
faz-se mister uma ordem ou estado de paz, a cir" 

tendo taes interesses em direitos subjectivos da «sociedade», que é utoft 
abstracção sem personalidade. Da mesma doutrina súrgerü qüestSès 
escusadas, como a de saber si os mortos ou os nascittííos têm direitos, 
si podem ser punidas as sevicias contra animaes, etc. Ainda mais: a 
doutrina é logicamente forçada a admittir que ha direitos subjectivos á 
vida, á personalidade, á honra, these hoje geralmente impugnada (ver 
Savigny, Dir. rom., 1», g 53). « A vida, a saúde, a personalidade, diz 
Jellinek, não são objectos que o homem possua, são a,ttributos e qualida
des que constituem a sua individualidade; não entram na categoria âó 
haver, mas na do ser. Em caso algum o sujeito podo ser objeeto "p&H, 
si mesmo. « Ein Reeht hat man, Persõnlichkeit iat man » (System der 
subj. òffentl. Rechte, p. 73). — O crime é pois simplesmente a ofTensa de 
um interesse juridicamente protegido, e todo interesse desta üátute^ti 
pôde ser protegido pela lei penal. A idéa do interesse, do bem juriâicdj 6 
não a do direito siibjectivo, é que é indispensável ao direito penal, e pd( 
isso com razão os criminalistas modernos, como Merkel, v. Lisztj Biading 
e van Hamel, a põem no primeiro plano. TS. do trad. 
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cumscripção da efficiencia de cada um, a protecção 
de certos interesses e a não protecção de certos 
outros. 

2.° — A vontade geral, que paira acima da 
vontade individual (^), toma a si esta missão, e a 
desempenha estabelecendo a ordem jurídica, isto é, 
discriminando os interesses legítimos e autorisados 
dos que não o são. 

O direito extrema os círculos da efficiencia de 
cada um; determina até onde a vontade pode mani
festar-se livremente, e sobretudo até onde, exigindo 
uma acção ou inacção alheia, pôde penetrar na 
esphera da actividade de outras pessoas; garante á 
liberdade, o poder autorisado de querer, e prohibe 
o arbítrio; converte as relações da vida em relações 
jurídicas, os interesses em bens jurídicos; ligando 
direitos e deveres a determinados presuppostos, faz 
do commercio da vida um commercio segundo o 
direito. Assim, ordenando e prohibindo, prescrevendo 
uma determinada acção ou inacção sob certas con
dições, as normas vêm a ser o anteparo dos bens 
jurídicos. A protecção, que a ordem jurídica dispensa 
aos interesses, é protecção secundo normas (Normen-
schutzj. O bem jurídico e a norma são, pois, as duas 
idéas fundamentaes do direito f ) . 

C") A vontade geral, de que fala o autor, nada tem de commum 
com a volonié générale do Contraei sicial; não é a vontade, das maiorias 
ou uma somma qualquer de vontades individuaes, inaí= a voniad,e do Es
tado, aquella que se forma e se manifesta pelos seus órgãos constitucio-
naes. N. do trad. 

(2j O nosso ponto de partida em relação á theoria geral do direito 
é consequentemente o mesmo de Binding; mas logo se separam os nossos 
caminhos. Binding, 1.», 155, sem ter mais em attenção o bem jurídico, 
para cuja protecçãe a norma é chamada, de um modo extremamente par
cial o arbitrário faz da idéa da norma a pedra angular de todo o systema 
do direito penal. Ver v. Liszt, Z., 6 *, 663, 8.», 134. Não raro teremos 
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II. — Mas O direito não é somente uma ordem 
de paz, senão também, e segundo a sua mais intima 
natureza, uma ordem de combate. Para preencher o 
seu fim, o direito precisa de força que curve as 
vontades individuaes reluctantes. Por traz da ordem 
pacifica das relações da vida está o ^^oder publico, o 
qual dispõe da força necessária para reduzir os recal-
citrantes á obediência de suas normas e tornar uma 
realidade, onde se fizer mister, a ligação lógica entre 
o faeto e os seus eíFeitos jurídicos, üm novo mo
mento manifesta-se assim na idéa do direito, a coacção, 
e esta se nos apresenta sob três formas principaes : 
1.° como preenchimento obrigado do dever juridico 
(execução forçada); 2° como restabelecimento da 
ordem perturbada (indemnisacão) ; 3." como punição 
do desobediente. 

Indagaremos adiante (§ 43) em que casos cabe 
este meio de guardar a ordem jurídica, que, com-

ensejo de voltar ás conseqüências que Binding tira da sua concepção fun
damental. Neste logar apenas indicaremos em termos breves a parte es
sencial da « theoria das normas». — O criminoso não infringe a lei penal, 
mas a norma, o preceito imperativo ou prohibitivo que serve de funda
mento á qualificação do facto pela lei penal. As normas são preceitos jurí
dicos independentes e que pertencem ao direito não estatuído, e são pre
ceitos, não do direito penal, mas do direito publico. « A norma é uma 
ordem pura e simples, não motivada, e sobretudo não motivada sob com-
minação de pena». (Binding, l.", 164). Lei penal, porém, é toda disposi
ção jurídica, « segundo a qual de um determinado delicto resulta ou deixa 
de resultar um direito ou um dever de punir» (].<>, 175). As normas são 
preceitos jurídicos que obrigam primariamente (].">, 183). O dever de 
obediência acha-se em face do direito á observância da norma, do direito 
á sujeição. A lei penal, pelo contrario (1.", 191), não éuma ordem, mas 
uma disposição que autorisa a punir, e que, na verdade, estabelece e 
regula uma relação jurídica entre o criminoso e quem está investido do 
direito de punir. Nesta distincção da norma e da lei penal funda-se a 
distincção do delicto e do crime. Delicto é a transgressão culposa da 

7 
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quanto seja de todos o mais enérgico, não deixa de 
ser mediato — a punição daquelle que infringe as 
normas do Estado. Aqui tratamos somente de deter
minar o logar que a pena occupa no systema jurí
dico e de assignalar, desfarte, a importância especial 
do direito penal. 

III . — Si a missão do direito é a tutela de in
teresses humanos, a missão especial do direito penal 
é a reforçada protecção de interesses, que principal
mente a merecem e delia precisam, por meio da com-
minação e da execução da pena como mal infligido ao 
criminoso. 

Advertindo e intimidando, a comminação penal 
accrescenta-se aos preceitos imperativos e prohibi-
tivos da ordem jurídica. Ao cidadão de intenções 
rectas, elJa mostra, sob a fôrma mais expressiva, o 
valor que o Estado liga aos seus preceitos; aos ho
mens dotados de sentimentos menos apurados ella 

norma, crime o conjuncto de circumstancias a que se liga a pena. Com 
esta distincção, sem duvida insustentável em face do direito vigente, a 
« theoria das normas » de Binding obtém a base em que se firma para 
chegar a uma serie de conseqüências ulteriores que aqui ainda não nos 
interessam. — O vicio capital da theoria está na concepção puramente 
formal do delicto como offensa ao dever de obediência {Normen, 1.», g 45) 
çom o que a direcção do crime contra as condições de existência dá colle-
ctividade humana ordenada segundo o direito fica completamente na 
sombra ("). 

(e) Nesta nota o autor resume admiravelmente a « theoria das 
normas» de Binding, e ao mesmo tempo, n'uaia simples phrase, assignala 
o seu vicio capital. Prescindindo, porém, do desenvolvimento dado por 
Binding á theoria das normas e dos pontos de doutrina que lhe são espe-
ciaes para termos em attencão somente a idéa fundamental, certo é esta 
uma dessas verdades simples que, uma vez achadas, illuminam a sciencia 
e não podem ser mais esquecidas.—As disposições penaes contêm ou re
gras geraes sobre a responsabilidade criminal ou declaram quaes são as 
acções puniveis e ^s respectivas penas. Nesta ultima categoria de dis-
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põe em perspectiva, como conseqüência do acto in-
juridico, um mal, cuja representação deve servir de 
contrapeso ás tendências criminosas. 

Mas é na execução penal, na confirmaçílo da von
tade da ordem juridica pela coacção resultante da 
pena, que esta desenvolve toda a sua força peculiar. 
Nesta parte o Estado não recua diante das lesões 
mais graves e mais reaes dos bens dos seus 
subditos, — a vida, a liberdade, a honra e o patri
mônio, ou diante de um regimen que aíFecte pro
fundamente o criminoso e se prolongue, não só por 
dias, semanas e mezes, senão também, quando se 
faz necessário, por annos e dezenas de annos. Vá
rios são os eíFeitos da execução penal, e valiosissi-
mos, por isso mesmo que podem ser combinados ou 
isolados. 

A execução actua: 
l," sobre os membros da coUectividade em ge-

posições penaes notam-se duas partes: o preceito jurídico que, como ordem 
imperativa ou prohibitiva (norma), estabelece uma regra para acções hu
manas, e a sancção penal que estatue a pena para o caso de transgressão 
da regra. O legislador pôde escolher indifiPerenlemente uma destas duas for
mas: estabelecer o preceito expressamente e em seguida declarar a sancção 
penal (fôrma usual nas leis antigas e ainda hoje usada em leis especiaes e 
sobretudo nas chamadas íeis em branco), ou limitar-se a comminar penas 
contra quem pratica ou deixa de praticar certas acções exactamente des-
criptas (forma adoptada nos códigos penaes modernos). Em um e outro 
caso o que o delinqüente transgride é a norma. Assim no segundo caso o 
que o delinqüente viola, praticando a acção prohibida ou deixando de 
praticar a acção exigida, não é o artigo da lei penal em que incorre — 
este é pelo contrario observado pelo juiz que o applica, impondo a pena 
comminada—mas a norma implicitamente contida no artigo (não matarás, 
não furtarás). Esta distincção é do maior valor theorico e pratico, como 
demonstram os dous volumes da obra monumental de Binding e a cada 
passo se verá no correr deste tratado (Ver van Hamel, Ned. Strafrecht, 
g 1.5). N. dotrad. 
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'>!-•'. rael*: 0Í5T í)ijp BnacTjBh 01,0^0,'?/̂  /-u oino-j .•:•';"!].:' 
ral, porque, de/um rlado, pela sua força de mtimi-
daçao,- refreia as tendências . criminosas .(prevenção 
geral) e, por outro, lado, mantendo o direito, firma 
e fortalece o sentimento luridico dos cidadãos ; 

2.° egualmente sobre o oiiendido, a quem, alem 
d'isto, proporciona a satisfação de que o attentado 
diriafido contra a sua pessoa nao escapa a devida 
- '<í?,.-;'-í'"i t" . i i i!j"\' v-)'^^: :>:.' jii: )j- o,, \iu. , -yvtj^' 
punição; , . .. , 

'3.'*'e especialmente sobre o, delinqüente mesmo. 
Conforme â natureza e a'extensão' do mal 'da pena, 
diíFéréhte pode ser o- centro de gravidade d̂o éíFeito 
exercido sobre o' delinqüente pêla''execiição penal.. 

d) A pena pode ter por fim converter ò delin
qüente em um membro útil á sociedade (adaptação 
artificial). Podemos designar como intimidação ouí 
como emewí/a ò' eíFeito que a pena-visa,'conforniie se 
tratar, em primeiro logar, de'avigorar''"ás represen
tações enfraquecidas que refreiam' os'máos instinctos 
ou* de modificar o caracter do delinqüente: '''̂ '''• 
• b) Á: pena pódé ter por .fim' tirar perpetua'oú 

tèíaporariamentis áó delinqüente què se" tornou inútil 
á'sociedade a possibilidade material de perpetrar 
novos crimes, segregal-p^ da. sociedade ,(selecçã,o.arti
ficial). Costuma-se, ,̂ dizer ,,que neste, caso,, o, delin
qüente. ,é reduzido, ao,̂ f5̂ «í̂ ç de inocuidaãe,^{Unschdd-

;,, ,IV.Tt-0 legislador, deve. afeiçoarj a, execução 
penal.diversamente,;conforme.tiver em vista, no/caso 
dado,: umiou outro dos eíFeitos da-^pena. .;.E' sobre-
tudoí o effeito intencionado com relação ao delinqüente 
que (determina> â  -natureza^-e -a extensão :da pena.^A 
exigência 'da política*' criminal^-éifra-se eín que 'se 
utilise . a -aptidão'" da -penada ser- -empregada' como 
meio para fim tão"^còmplét;àméiitè quanto fôr' pbssivel 
é què ellà'"sé á'dapte 'ás hècessidades'do^^casÒ con
creto: "Mas íià' sua 'dispdsiçãÒ'%eral á l(È^èislação"périal 
nao perdera' de • vista os eíieitos tanto da commi-
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nação como da execução da. pena que vão além do 
delinqüente. Basta esta consideração para mostra,!" 
que a controvérsia sobre as chamadas tliéorias do 
direito de punir, isto é, as doutrinas sobre a natu
reza e o fim da pena, tem solução, pelo menos, 

Os diversos fins da pena — cada um dosquaes 
desde o fim do século passado tem sido elevado.a 
principio exclusivo do direito de punir — encontram 
todos nesta concepção, á attenção que lhes é respe
ctivamente devida'. Evita-se assim ó exclusivismo, 
e é posto em evidencia o effeito da execução penal 
sobre o delinqüente f) . 

(') A concepção exposta no texto coniprebende as seguintes theo-
rias dos cscriptores antei-iores: l." a theoria da intimidação (intimi
dação de todos pela comminação da pena_^ ; 2." a theoria da coacpão 
psychica (conter o criminoso, pondo-lhe em perspectiva o mal da pena). 
P representante, sem duvida, mais importante desta doutrina, já enun
ciada por Aristóteles e completamente desenvolvida por Hobbes, dou
trina que durante dezenas de annos dominou a sciencia e a legislação, 
é À. Feuerbach ( f 1833). Além de vários opusculos, cons. as 
seguintes obras: Anti-Hoõbes, 171)8, Revision der Grundbegriffe, 1799, 
Ueher die Strafe ais Sicherheiismitíel, 1800, T7-atado, 1801. Ao passo 
que Hobbes diz: «Cònrípàrantes enim quod in érimine jucundum cum 
eo quid in pcena molestum est (a tanquam in balancio ponderaiio é 
denominada era outro logai: theoria da balança), id quod sibi optimum 
essepütant, necessário eligunt,—deve, segundo Féuerbach; a coacção 
psychica, além da coacção physica, servir para tornar, impossíveis as 
pffensas ao. direito. «Todas as infracções, lê-se no § 13 do Tratado, 
têm a causa psycliologiça de sua origem nos sentidos, em tanto quanto 
a sensualidade do indivíduo é estimulada' á pratica do crime pelo 
prazer que o acto. causa ou que do acto resulta». Esse impulso sen
sual pode ser obstado, -si o indivióluo souber, que ao seu acto segtiir-
se-ha infallivelmente um mal tnaior do que o tãespí-azer resultante do 
impulso não satisfeito. Mas para que esta convicção se firme e se ge-
neralise, faz-se niister, de um lado, a comminação, e, de outro, & exe-
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'MY;,—T-Em'-todas .as suas'fôrmas e sem'embargo 
do>s'éu • caracter'/especialj o í direito:}•penal é direitOy 
isto íé. íprotecçãodè interesses.- Não> é a qualidade 
dos• interessésT protegidos,• os quaes podem ̂ pertencer 
aos rainòs mais: diversos do ^direito, - :mas • a quali-3 
dade ida' protecção-.que"!faz a'essência'^do > direito 
perial.io ^Direitos •'de familia e; direitos patrimoniaes,> 
a' existência e. ò̂  -território' 'da • communhão politica,. 
a posição do chefe do Estado e os direitos políticos 

cMpão da pena (incoririda).." «A acção concurrentè (§ 14) do poder qu^ 
executa-e do poder que legisla para o fim da intimidação constitue a 
coacção psychologica ». -^ Nos pontos essenciaes a doutrina de Feuer-
bach é seguida pelo criminalista italiano Romagnosi, chefe de escola 
(t 1835), ao passo que Schopenhauer (f 1860), Welt alsWille und 
Vorstellung, 1.», 418,>^a'repete, dando-lhe hase metáphysica. E ' uma 
variedade da mesma doutrina a theoria da advertência de Bauer,\á7'-
cAit),'1826, 9.", 429 {Die Warnungsiheoj'i6, ISSO, • Abhandlungen,!:",' 
1840), segundo a qual a comminação penal (como taboa de aviso) hão 
se dirige somente á natureza sensual, senão também á natureza moral 
do homem.— 3." A. theoria da prevenção geral (intimidação de^todos 
pela execução penal); 4.° a theoria && prevenção especial (intimidação 
do criminoso pela execução • penal); 5.» a theoria da emenda, impor-, 
tante especialmente para 6 desenvolvimento das prisões, mas franca
mente nociva no seu exclusivismo (emenda do criminoso pela execução 
penal). Entre os seus defensores devem ser mencionados Stelzer, Kritik 
úber Eggers Strafges.-Entvmrffür- Schleswig-Holstein, 1812, Groos 
(determinista), Der Skeptizmnus in der Freifteiislehre, 1830, Krause 
(t 1832), System der Rechtsphilosophie, ed. de Eõder, 1874, Ahrens ' 
( t 1874), Naiurrecht oder Rechtsphilonophie, 6.» ed., 1870, 2.», 453, 
Sohleiermacher (f 1834), Die ehristliehe Sitie, Rõder( t 1879), diversos 
trabalhos, e especialmente Zur Rechtshegründung der Besserungsstrafe, 
1846, Besserungsstrafe und Besserungsanstalten ais Réchtsforderung, 
1864. Esta theoria tem por fim a prevenção de futuros crimes pela 
emenda do criminoso operada por meio da execução da pena; a emenda 
intencionada dá a medida da pena. 

Ko essenr-ial o ponto de vista deste Tratado é acceito (dei
xando de parte a litteratura estrangeira) por Dankwart, Paychologie 
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dos cidadãos, os interesses da administração publica 
e os das sociedades anonymas, a honra da mulher 
e a segurança dó commercio, todos os interesses, 
sém nenhuma excepção, podem compartilhar a pro-
tecção reforçada que a pena dispensa. O direito 
pena], completando, e garantindo, accresce a todos 
os ramos do direito (caracter secundário, comple
mentar e sanccionador das disposições do direito 
penal). 

u. Kriminalrecht, 1863; Dühring, Kursus der Philosophie, 187.5; E. 
v.Hartmann, Phãiioineiiologie des siitUchen Bewuístseins, 1879; Krapelin, 
Abschoffung des Strafinassés, 1880; Mittelstàdt, Gegen die Freiheiis-
strafe, 1879, e Z., 2.» 419; Janka, Notstand, 1878, Sirafreeht, 1884 
(2.a ed., 1890), Die Grundlagen der Strafsehuld, 1885; Lammasch, 
Das Móment objektiver Gefãhrlichkeit im Begriffe des Verbrechenfver-
sitehes, 1879, Z. 9,423, e G. S., 44.', 170; Jellinek, Die social-ethisc/ie 
Bedeuíung von Recht, ünrecht und Sírafe, 1878; Hertz, Das Unrecht 
u. die allg. Lehren des Strafrechts; 1880; Hrehorowicz, Chrundfragen 
wid Grundbegriffe des Strafrechts, 1882; o mesmo, relatórios para ó 
21.» congresso dos juristas allemãés, 1.', 247 ; Medem, Z . , 7.', 185; 
Sichart, Z. , 10.', 401, 11.', 478; o mesmo,,Entwu7'f eines Gesetzes über 
derí Vollzug der Freiheitsstrafen, 1892; Klippél, Z., 10.°, 570; Lanter-
burg, Die Eidesdelikte, 1886; Zrone,.219; Wahlberg, H. G., 1.', 13Ü; 
von Holtzêndorflf, H ; . G . , 1.', 134; Appelius, Die bedingte Verurtéi-
lung, 4.» ed., 1891; o mesmo, Z., 12.', 1 ; Fingér, Begründung des 
Strafrechts vom deierministiscken Standpunkte, 1887 (cons. também Z., 
10;', 706); Thomsen, Kriminalisiische Bekâmpfungsmethodea, 1893.— 
Igualmente os sectários da escola sociológica mencionados adiante na 
nota 5.» ao § 13. 

Entre os autores mencionados acima dá-se em parte divergên
cia de opiniões sobre a questão de saber si se deve ter em vista 
antes de tudo, como quer o Tratado, o efTeito da execução penal 
sobre o criminoso. Contra a- nossa opinião pronunciam-se princi
palmente Janka e Lammascb; segundo este ultimo, os fíns que 
com segurança devem ser obtidos são os designados acima sob I II , 
1 e 2, por elle denominados constantes em contraposição aos variáveis 
(acima I l I , 3.) 
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^^Uüii-^As causas Ma'ícniiiin^idâ:íi^"e''lDs di-
-OTdi.í/; ijo) «vêi^Sos^^geliéfòs^destál^^íoA ofíío;> júg 
/íííonpA Ss-úm-x^ »Ŝ QÍVJVJOSÍ ÍÜC ') «̂VÍVKWÍ̂ J ''i;r2-''̂ frnT 
OiíT̂  I'.i-i!^r utíliKâçaó^ ̂ 'cbiíseiènté •''ílà''peha ;côm(? arMá' 

(iâ ordem''jíiridiè'a'''na^iütá còritrá-'p'dêliriqüènte nSò 
é '̂póssi¥k''̂ seió*^a^iiidãgvaçâo^ãòièlitifi 'dò' érinieftíá 
sua'inailifestíaçab^exterior material,'' é üàs -éüasjVjáíi-
sas• infèrriè̂ ŝ -qirè̂ ^̂ se infel:'eiíí'yos''factGs. 'Pará' 'desi
gnar essa «sciencia do crime» (causai, naturalistica) 
pode-se empregar a expressão criminoloaia lá intro-
duzida tanto na sciencia mgleza como na ̂  dos Jpaizes 
latinos Q) P). . , . . , , .̂ '̂ i*;.;i.. Í.'«•*.--• > 

— h^££—íi__';pCf;ot olíO & a-vJja^nc-rq CZ -0.11-Xí ;> j ; . ' i o >;íli i>.' • 

Oi.ifiu fiyx O*'defeito* dá ''àlítigã'l''dirècçã'o'Pda'"pólitica*' criniiilal -no 
séciilo'^iXVItl-'(vcí' acima'*''»'p. 58)'esta-^éítí''quf!'^fã1tá'vam firmes*ali
cerces á'ó''s'èu •màgestbsò*èdiBcio." Mas^este^dèfeito' só podia ser• supp'ridõ 
depois que,'* de'uítf"ládò7'as sciènciás~nãtúraes'nosí ensinaram'a •cónhe-
cc'r'"'o''hòrii'eni' (ântllropológia "rio "mais ' ám'plo - sentido)' é,*'dé!'outrb 
iado',•'*Ôtteve-se'"líní •^methodÔ'- seguro• '• para"&'! scieiíeia' social'• ;(a -está-
tist)Cii)'.'''A'%h'tigà''dÍreb<;5ó facionalista-da politica' criminai terminou 
coní 'osHfatrvllios^^de 'J.i-Bentliufn'(t 1832).' A ídoütriria deste pensador 
iíigle;! foi redüjsidá â'^systema-pélò'''séü'%migó e'"discipül()' o? gene-
l)rense'Étiennè'Dumòrití e'traduzidaí"em'''állèmãG'",pór';Berieke:CG??"M?ící-
sãtze *̂  ãèr '''• '^Zivil-'•'und "̂  'Stra/tjfèsêizgebdng ''duê "deii• f Hwndschrifteiti:J.^ B, 
2'v.,* ̂ 1830)? Ed/^^flâs ''obríis'̂ ' comJ)letas "por ' Bowring,'ilL T Í J - Í S Í S . 

Desde 'èn tão' èstíi Scienciáj" comqüantí)'ffénh^ -^sido" Cultivada por .alguns 
'(comò'^Béren%er"è' BorihCvillé''^dè '-Máríànáyt^êm íFWnçàjí-ÍOsted-ina 
Dihamárcsr,'*{iVIittehÍ!nér'-'e'v^ HÒltzCndôrff^na Àllemanha), fói'impel-
lida'parada'-'penumFra' tííritò''•pelas*^faiilasiái 'da"Cscola-í/philosopbica, 
cõíílo p'elà''siífflciênCia^dá-cscolà<5histõ>icá3 <•'•''>•'1 'i-i -òloat-' •'•>!> op 
'j }.t :!|f,â  !i^s"-sòicriciâ5 que'Sol)'pontòs'de-vistaídiversoS;íêm'.p5r.'ol)jecto 
e'-Cr!mè'e-a-^'pcna'Mô:^'^?^'^'^'^'''I ""̂  "^Jíü'>t^''>«"sc ) f-jaesi\s,hcn* RM • 
: <r • "!iõ'Q?,jij;gi^(j'pQn'ivr[ sciêhciã sj/siêmática''^ )Jr(zíícaytiia;'3eada'sobre"'a 
lei'penal ; ^̂ -'•'̂ <t ^«W'f=iiê-í *' >^íi^n!)i z^X, IO^ÜJ Í « cJr.híifta v<:^m 

ii ' . *'-2?'"tf'sSciòlòs'^^'^"?^'"'"^^"''^ )',"sciéncift 
mei:ãírtiéníe^es;7ecMZafíeà,̂  que-'•éstudã''©' crimè'^é à'3péná,''coirio'"fítctos 
fiociáes,'^mediante'á àpplicaçãò-dóã*niétlídddsi'dâs' sciènciaesí n^iãtüraes; 
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Poderíamos ser levados a dividir a criminolo-
gia, como sciencia do crime, em biologia (ou authro-
pologia) criminal e em sociologia criminal. Aquella 
descreveria . o crime como plienomeno que se pro
duz na vida do individtio, e estudaria o penchant au 
crimç na sua conformação e nas suas condições in-
dividuaes. A biologia ou anthropologia criminal se 
subdividiria em dois ramos, a somatologia criminal 

3? a politica criminal, sciencia critica dominada pela idéajfína-
lisüca ou teleologica. 

O direito penal e a politica criminal são scicncias do juriscofi-
sulto. Eis como o autor se pronunciara a este i-espeito na 5? ed. do 
seu tratado em um trecho que não reproduzio na 6* ed. « Só pela união 
e mutua influencia do direito penal e da politica criminal completa-se 
a idéa da sciencia do direito penal (das scienees pénales, como dizem 
os Francezes ) Crial-as, desenvolvcl-as, transmittil-as, é a missão 
do criminalista, não é missão do medico, do sociólogo, do estatisuista. 
Desde que não actue o pensamento de que o direito penal e a politica 
criminal são dous ramos do mesmo tronco, duas partes do mesmo todo, 
que SC tocam, se cruzam e so frutificam, e que, sem esta relação de 
mutua dependência, se desnaturam, é inevitável a decadência do di
reito penal. Sem o perfeito conhecimento do direito vigente em todas 
as suas ramificações, sera completa posse da technica da legislação, sem 
o rigoroso freio do raciocínio logico-juridico, a politica criminal de
genera em um racionalismo estéril a fluctuar desorientado sohre as 
ondas. Por outro lado o direito penal perde-se em um. formalismo 
infecundo e estranho á vida, si não fôr penetrado e guiado pela con
vicção de que o crime não é somente um idéa, mas um facto do mun
do dos sentidos, um facto gravíssimo na vida assim do indivíduo como 
da sociedade; que a pena não existe por amor delia mesma, mas tem 
o seu fundamento e o sou objectivo na protecção de interesses humanos. 
Sem uma sciencia do direito penal voltoda para a vida e ao mesmo 
tempo adstricta ao rigor das formas, a legislação penal converte-
se em um jogo das opiniões do dia não apuradas, e a administração da 
justiça em um officio exercido com tédio. E somente da, sciencia que 
o direito penal e a administração da justiça recebem a força vivifi-
cadora ! » N. do trad. 
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(anatomià^^e physiólogiá'̂ ) ^^a^psychologia criminal. 
A' sociologia' cnmwa7'''teria,'̂ -̂ Ípòr' objéctò^descrever-''o 
crime >icóntó̂  phenomehò' que^ se-pròduz^^na 'Wĉ â áTôm/ 
e' õ>'estüdaria*^na>süá--e'onfoímaçãó''j~e'̂ nas <̂ suás> có̂ ^̂ ^̂  
ções sociaes. 
,"'- 'Mas*^semèlhânteí̂ distinc^ãò''s(5lé^ adnüssivel, sa-
tisfazendo-se' estes '̂dois^ requisitos:'?!'." Deve-sé' 'tèr 
elara consciência de que o objecto da indagação é um 
só e que apenas o methodo é que diíFere: a,lli em
prega-se a" observação individual systematica;"e aqtii 
á systemática" observação dé' massas (a estktis? 
ticà )•; pois o crime, conib, phenonemo social-pathò-
logico, compõe-se de uin . certo numero de crimes 
individuáes, e.cada um destes é apenas um elemento 
de um facto social. 2" Não se deve esquecer que so
mente com a união dos dois" methodos, de modo a, 
verificar e a corapletar. os resultados de cada um 
delles pelo do outro, pode-se chegar ao conhecimento; 
exa,cto do crime (^).. . 

(*) Por não terem sido attendidas as considerações feitas no 
texto explica-se a scisão da críminologiaem duas escolas francamente 
hostis, a anthTopologica e a sociológica. Da copiosa litteratura respe-
ctíya somente podemos destacar neste logar algumas obras que se re-
commendam por imprimirem direcçSò ao movimento. 1» A observação 
individual systemaiiea começa com a descrlpção pyschologica de alguns 
crimes notáveis. A esta categoria pertence o chamado antigo Pitavál, 
1734 — 43, publicado em Paris por Guyôt de Pitaval (flTáS), e muitas 
vezes imitado; H. Blum o deu em resumo. Entre os numerosos tra-
bralhos dos primeiros decennios deste século, a exposição authentica de 
crimes notáveis -organisada por Feuerbach, Aktenmãsaige Daratellung 
7nerkwürdifferVerbrechen,l82Se seg., é ainde hoje clássica sob muitos 
pontos de vista. Erauz, na sua Psycliologie dea Verbrechens, 1884, 
tentou dar uma recapitulação systematica dôs resultados. Os trabalhos 
sobre as prisões (adiante g 61) encerram também muitas observações 
valiosas. — Com a historia do crime de profissão occupá^se a grande 
obra de Avé Lallemant, Das deutsche Oaunertum in seiner sòzial-poli-
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II. —4- ofeservação mostra que todo crime 
resulta do concurso de. dous -grupos de condições— 
de um lado, a.natureza individual: do delinqüente,.e, 
de outro, as relações exteriores, sociaes, e especialmente 
as relações economicm que o eeream. 

Mudam o aspecto e a importância do, crime, 
segundo as relações reciprocas destes dous grupos 

iischen, litteraj'ischen wnd linffuistischen. Ausbüdung zü seinem keuiigen 
Beatande, 1858 — 62. A situação actual é descripta, entre outros, por 
Vàlentini, Das Verbrecherium: im premsiseken iStaaie, 1869, Schrader, 
Das Vérbrechertum in Hambwg, 1879^ &tsackej Verbreeher und Ver-
hrecKen in Preitssen 1874 bis 78, 1884. Q S, Diè Verbrecherweli von 
Berlin, 1886 ( ed. especial extr. da Z., 4? 5» e 6"), Byrnej, Professio-
nal criminais qf America (sem indicação do annô, talvez 1886, com 
excellentes figuras), Laurent, les habitues des prisons de Paris, 1890, 
Guillot, Les prisons de Paris, 1890 (sobre estas duas obras cons. 6an-
tier, Z., 12», 400 )• Têm muito valor os relatórios da prefeitura policial 
de Berlin ( 1871 a 1880^ 1881 a 1890), 1882, 1892. Exposições pára o 
povo. encontram-se na obra de Lindenberg, Die Berliner Polizei und 
das Verbrecherium, 1892, bem como na de Klausmanii e "Weien, 
Verbrechen und Verbrecher, 1892. — A anatomia e a physiologia do 
criminoso têm sido estudadas com zelo especialmente pelos cultores 
das pciencias medico-naturaes. Cons. as indicações litterarias sobre a 
psychiatria e a .medicina legal (adiante § 57, VIII) . Das investiga
ções sobre o cérebro e o craneo dos criminosos (Schweckendieck, M. 
Benedikt e-outros ) originou-se na Itália a «escola criinioal-anthro-
pologica» fundada pelo. medico Lombroso e (erigida pelos juristas E. 
Ferri e' Bv GcarofaXo. As obras capitães desta escola, que se aesignala 
a^xentuadamente pela defeza do typo antbropologico do crimiiaoso são: 
Lombroso, L^tuymiO deliquent6, If ed., 1876, 4? ed;. 1889, traduzida 
em allemão; por Frãnkel^ 1887.' e seg;; Ferri^ I tmovi orvseonU det dif 
ritto c: d^Ua proeedurapenale, ^ ed., 1884, 3? ed. italiana e franceza 
sob Q titulo de Sociologia criminal, 1892 ; Garofalo, Criminologia, 
^ ed., 1891, novo arranjo em francez na 2.«'ed., 1891; liombroso e 
Laschi, .iZ. dáitio poliUeo e le reeolwàoniy 1890 ( tiad. em allomão por 
KuxeUa, 1891); Lombroso e Ferrero, Das^ Weiò ala VeròrecKerin und 
Frostituierte (trad. em allemão por £uxei3aj li894). Entre os trabi^o» 
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de condições. Claramente se reconhecem e se dis
tinguem dous typos principaes. 

1,° As circumèiaticias exteriores que dão causa ao 
crime 'preponderam. Arrebatado por uma excitação 
repentina e apaixonada, ou sob a influencia de uma 
oppressiva necessidade, o agente, até então irrepre-
hensivel, commette o crime que, alheio á sua iíidole, 

allemães merecem menção: Kurella, Naturgeschichte des Verbrechers, 
1893 (systèmàticamente no sentido de Lomtroso); B&r, Der Verhrecher 
in anthropologischer Beziehung, 1893; ]S'ácke, Verbrechen und Wahnsinn 
beim Weibe com respeito á arthvopologia criminal em geral, 1?, 1894 
(Biir e Nàcke contra Lombroso; còns. também Nâcke, Z. , 1 4 * ) . — 
Bevistas desta escola, Archivio dei psychiatria, anthropologia criminale e 
scieme penali per servire alio siudio delVuomo alienato e delin-
ywen/e, publicada em Turim desde 1881 por Lombroso e seus amigos; 
Archives de Vanthropologie eriminelle ei des sdences pénales, publicada 
em Lyon deste 1886 por Garaud e Laçassagne, e desde 1892 por este e 
por Tarde, revista scientificamente muito mais valiosa do que o archivo 
de Lombroso. São importantes os trabalhos dos congressos inter-
nacionaes de authropologia criminal de Koma, 188õ, Paris, 1889, Bru-
xellas, 1892, (ver Rosenfeld, Z. 13?, 164) .— 2? Sd gradualmente a 
Estatitiea criminal separou-se da Estatística judiciaria. Fundador, o 
belga Quételet (tl874); publicou primeiramente o livro iSiír Vlwmme 
et le dévetoppement de ses facultes ou Essai de physique sociale, e 
depois uma serie de escriptos — Na Allemanha a obra capital é o Mo-
ralstatisük in ihrer Bedeutung für eine Rozialethik de A. v; Oettingen, 
1 ed. 1868-69, 3? ed. 1882 — Cons. também v. Oettingen, Z., 1, 414, 
Ferri, Z . , 2?, 11, Aschrott, Z. , 5", 337, Beurle, Z., 8», 32.% Wurz-
burger, 2 . , 8, 923, Sichart, Z . , 10?, 36, Bennecke, Z . , 10?, 821, 
Damme, Z. , 12?, 657, Kõbner, Z . , 13», 615, Mischler, 1889 - Mate
rial valioso, mas ainda pouco aproveitado, encerram as estatiscas ofS-
ciaes ( para o anno de 1825 ) publicadas em França, e interrompidas 
desde 1827. Tém especial importância a estatisoa das prisões e peni
tenciárias pertencentes ao departamento do ministério prussiano do 
interior, publicada desde 1870, benl como a estatisca criminal.do Impé
rio magistralmente organisada, que sé publica desde 1883 (concernen
te aos annos de 1882 e seguintes). 
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se apresenta como um episódio isolado na sua vida 
e amargamente lamentado {o. crime de occásião, cómó 
ò denominam com pouca, propriedade; crminalidade 
aguda). 

2.° Dada uma occásião 'extèrmfutil, o .crime 
resálta, digamos assim, da Índole, das disposições 
arraigadas do delinqüente, e nos revela a sua natu
reza intima. Rudeza brutal, crueldade destituida de 
toda sensibilidade, estúpido fanatismo,, descuidosa 
leviandade, invencivel repugnância ao trabalho, des
regrada sensualidade levam o agente, por numerosas 
phases de transição, a situações indubitavelmente 
psychopaticas. Não é possiveí comprehender todos 
esses casos sob a denominação de crimes por habito -^ 
mais correcta é a denominação, que se lhes tem 
dado, de crimes por estado {Zusiandsverbrechen; cri
minalidade chronica). Como variedade mui commum 
e por isso mesmo sobretudo perigosa, apparece ò 
crime como officio óu profissão, que vae muito além 
do circulo dos crimes contra o patrimônio, f) 

III.—Do que fica dito já se vê que é falha 
toda concepção do crime puramente biológica, isto 
é, que o deriva exclusivamente da natureza physica 
e moral do delinqüente. D'ahi segue-se necessaria
mente, o que aliás resulta também de outros funda
mentos, a impossibilidade da, existência de um único 
typo anthropologico de delinqüente. Em tanto quanto 

(') A explicação dos typos ou gçneros de crime segundo suas 
causas é um dos problemas mais importantes e mais difficeis da cri-
minologia. A distincção dos crimes de occásião e por habito ("Wahlberg 
a iniciou em numerosos escriptos) é insuficiente. As distincções dos 
italianos pouco têm adiantado. E ' de muito valor o trabalho de Obrik,, 
Z., 14*. 76 (extr. de um trabalho de maior vulto em dinamarquês). 
Desenvolvemos a doutrina exposta no texto no relatório que dirigimos 
ao congresso de anthropologia criminal de Biaixelías de 1892. 
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trata-se somente do crime por estado, no qual a 
occasião externa representa um papel completamente 
secundário, poder-se-hia suppor a existência de um 
typo que se desvia do normal. Mas a indagaçRo 
rigorosamente scientifica, com quanto tenha até aqui 
encontrado nos criminosos por estado numerosas 
att/pias (desvios do typo normal), sobretudo nos 
que o são por herança, ainda não descobrio o typo 
do criminoso por estado. Desfarte desmorona-se a 
doutrina de Lombroso e dos seus partidários. (*) 

{*) Já definimos a nossa attitude em face de Lombroso na Z., 9Ô 
462. Os trabalhos mais recentes têm confirmado a exactidão da nossa 
concepção. Cons. de preferencia a todas as outras a obra de Bâr men
cionada acima na nota 1^ No congresso de Bruxellas de 1892 o typo 
do delinqüente não encontrou um só defensor. (*) 

(») Concluindo o seu livro baseado sobre as observações que 
durante longos annos âzera, como medico das prisões, o Dr. A. Bar 
pergunta : 

«Pode-se nestas condições afilrmar seriamente a existência de uma 
coincidência regular, de um nexo causai entre a conformação craneana 
e a moralidade, entre a deformidade craneana e o crime ? Besoluta-
mente nejgamos essa connexação, bem como toda dependência entre 
a disposição craneana e a criminalidade. Pela organisação do seu cra-
neo o homem não se converte em criminoso. Onde se mostra uma 
relação de causalidade, a organisação não é pbysiologica, mas efíecti-
vãmente pathologica, o individuo não é são de espirito, e as suas acções 
são as do louco O crime não é a conseqüência dè 
uma organisação especial do criminoso, de uma organisação que lhe 
seja peculiar e que o leve a praticar actos delíctuosos. O criminoso, 
aquelle que o é por profissão e que apparentemente nasceu com taes 
disposições, traz em si muitos signaes de uma má conformação physica 
e mental, mas nem no seu conjunto nem individualmente considerados 
esses signaes têm um cunho tão especial e determinado que assignalem 
o delinqüente como typo, e o distingam dos seus contemporâneos e 
compatriotas. O criminoso traz os vestígios da degeneração que appa-
recem freqüentemente nas baixas classes populares, donde ás mais das 
vezes saem, e que, adquiridas e transmittidas pelas condições de vida 



LINBAMENTOS DE POLÍTICA CEDnNAL 111 

IV.—Mas a influencia dos factores sociaes só 
se manifesta sob a sua verdadeira luz, quando se 
considera que-a natureza do delinqüente dada no 
momento do facto: desem^olvera-se de disposições 
innatas e fora determinada pelas relações exteriores 
que o circumdaram desde o nascimento. O conheci
mento deste facto torna possivel actuavy posto que 
de um modo limitado (por meio da educação moral, 
mental e especialmente physioa), sobre as inclinações 
criminosas acaso adormecidas no indivíduo em via 
de crescimento. Ainda mais: justamente a doutrina 
tão exagerada na poesia como na sciencia do ônus 
hereditário, dos peccados dos pães transmittidos aos 
filhos, nos descortina um futuro melhor. Si pães à 
quem p meio social exgotara a vitalidade e a força 
de procreação, legam aos filhos, como uma herança 
maldita, a «inferioridade psychopathica», a enfra
quecida força de resistência na luta pela vida, 
podemos então nutrir a convicção scientificamente 
fundada de que todas as nossas medidas politico-
sociaes aproveitarão aos z;mc?í)Mr(?5 com dobrada força. 
Em muito maior escala e de um modo muito mais 
seguro do que a pena e qualquer medida análoga, 
a politica social actuará como meio para combater 
o crime, já que este^ assim como o snicidio, a mor
talidade das creanças e todos os outros phenomenos 

social, ás vezes se manifestam sob fdrma acccntuada. Quem quizer 
remover o crime, deve remover os males, onde o crime tem as suas 
raizes e pelos quaes elle se propaga, deve na escolha dos gêneros de 
pena e na exepüçãò da pena ter mais em attenção a individualidade 
do criminoso do que a categoria do crime » O Dr. Bãr reconhece 
porém o grande merecimento da escola de Lombroso, á qual se deve 
ter tirado da apathia e da immobilidade as antigas intuições sobre o 
criminoso, «tel-o posto na sua individualidade e nas suas qualidades 
no centro da observação, attrahindo a indagação antes para o agente 
do que para o facto». Der Verireoher etc., p. 408. N. do trad. 
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pathologico-sociaes, têm as suas mais profundas raizes 
nas relações do passado e do presente, cujas influ
encias se exercem sobre as gerações successivas; f) 

§ 14.—As exigências da Política criminal. 

LiTTERATURA. — Os « Boletins» da TJuião interna-
nacional de direito peual (até o presente 4 volumes); 
os trabalhos do grupo noruegaeiise da União, 1892-93. 
Quauto ao mais também aqui nos reportamos a Z.— Acores-
centem-se Friedmanu, Zu,r Eeform des òaterr. Strafrechts, 
1891; Thomsen, KriminalpoUtische Beliampfungsníethoden. 

I. — Ao passo que á política social toca suppri-
mir ou limitar as condições sociaes do crime, a po
lítica criminal só tem que ver com o delinqüente 
individualmente considerado. 

(*) Esta concepção sociológica do crime, em opposição á concepção 
puramente biológica, tem a pouco e pouco prevalecido, principalmente 
no estrangeiro. A grande massa dos escriptores allemães ainda hoje 
não a entende e não pode comprehender sequer (como mostram os 
trabalhos de Merkel e Mittelstâdt mencionados no § lõ) o alcance e 
a opposição fundamental das duas escolas. Cons. N. Colajani, Socia
lismo e sociologia criminale, 1884 e seg.; Prins, Crimirninalite et 
répression, 1880; o mesmo, Criminalité ei VEtat social, 1890; v. 
IÁS7Á, Kriminalpolitische Au/gaben (Z. 9? 452, 737,10?, 5!, 12?, 161) ; 
Franck, Nattirrechl, geschichtlisches Recht und soziales Recht, 1891 ; 
Tallak, Penologieal and preventive principies, 1889; W. D. Morrisson, 
Crime and its causes, 1891; Tarde, Criminalité comparée, 1886; 
Joly, La France criminelle, 1889; o mesmo, Le combat coni'-e le 
crime] Hymans, La lute contre le crime, 1892; Garraud, Le pro-
blème de Ia criminalité, 1889; Krohne, 204; Fuhr, Strafrechtspflege 
und Soziapolitik, 1892. Também Bãr, Gauckler, Zürcher, Foinitzki, 
Drill e outros pertencem a esta escola. A União internacional de 
direito penal fundada em 1889 por v. Liszt, Prins e van Hamel é 
também dominada por esta concepção fundamental, Cons.Z. 9?, 363, 
« os «boletins» que a sociedade publica desde 1889. 
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A politlca criminal exige, em geral, que a pena, 
como meio, seja adequada áo ifim ( | 12), isto é, 
seja determinada quanto ao geáéró e á medida se
gundo a natureza dò delinqüente, a quem in!íligé um 
mal (lesa nos seus bens juridicos — â vida, a liber
dade, a honra e o patrimônio) para impedir que no 
futuro elle commetta novos crimes. Nesta exigên
cia encontra-se, de um lado, o seguro critério para 
a critica do direito vigente, e, do outro lado, o ponto 
de partida para o'desenvolvimento do programinà da 
legislação futura. 

I I . — E' natural que a critica do direito vigente 
se iniciasse de "um modo negativo. G começo do 
movimento reformista assignalou-se pela luta contra 
as pequenas penas de prisão que predominam na 
nossa administração da justiça. Como são actualmente 
applicadas, ellas não corrigem, não intimidam nem 
põem o delinqüente fora do estado de prejudicar, e 
pelo contrario muitas vezes encaminham definitiva
mente para o crime o delinqüente novel. D'ahi re
sulta a exigência de que o legislador substitua, tanto 
quanto fôr possível, as pequenas penas de prisão por 
outras iriedidas adequadas (trabalho forçado sem 
encãrceram^nto, penas principaes relativas á honra, 
prohibiçâo de jfrequentar as tavernas, prisão domes
tica, castigos coporaes) ou que pelo menos, aggra-
vándo-as, lhes dê à força de intimidação que pre
sentemente não têin (̂ ) (') • 

' (*) Ver principalmente Eosenfeld, WeUthe StrafmUtel kônnen an 
Stèlle der kurzteitíffen Freiheitsstrafe gesetzt ioerden ? (dissertações do' 
Krimmalistise?ies Semiiiar, 2.°, 1889). Trabalhos do 21.» congresso dos 
juristas allemães. Sobre os castigos corporaès, cons. Mittelstãdt, Oegen 
die Freiheiststràfe, 82; -v.Stíbyf&rz% Für dieFreiheitssirafe, 42; Sontag, 
Z. l.»i 501; Lucas, G A., 32,143; Benhecke, Z., 7, 212i; lUing, Blàtter 
fvx Geffmgniskúnde, Ú.'>, 93; V. Liszt, Z., 3:°, 40; H. G., 1.», 296, 312, 
323, 332, 360. Como pensscriminaes;-foram abolidos já antes, já defiois 
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Mas a pouco e pouco a critica formulou uma 
serie de proposições positivas {^). Somente as mais 
importantes podem encontrar aqui uma breve menção. 

1.»—Em casos dignos de especial attenção, de
ve-se proporcionar ao delinqüente de occasião a pos
sibilidade de evitar o cumprimento da pena pelo seu 
procedimento irreprehensiyel. Tal é a chamada «con-
demnação condicional» com ou sem fiança. Esta 
instituição existe ha maito tempo no direito anglo-
americano, tem sido introduzida na Bélgica, em 
França, em Neufchatel e Genebra, e se acha em 
perspectiva em outros paizes (') ("). 

de 1848, nos Estados da AUemanha, mas encontram-se ainda como 
penas disciplinares nas penitenciárias da Prússia, Saxonia, Hamburgo 
e Lãbeck. 

(°) Já o autor dissera na Z.,9.°: «como as pequenas penas de 
prisão não prestam, também para nada serve toda a administração da 
justiça penal». Com effeito, as estatísticas mostram que */^ das penas 
de prisão ficam abaixo de três mezes, e que apenas 4 o/g excede a um 
anno. EZirchenhein, lÁMerabwr dea Strafrechia. N. do trad. 

(2) Cons. as valiosas explanações de v. Bar na Nation de 1898. 
(') Yer a littteratura e a legislação no Índice geral, p. 345. 

Falta uma exposição completa sobre o movimento dos últimos annos. 
Sobre a fiança, cons. Schierlinger, Die Friedensbürgsehaft, 1877; v., 
Pfenninger, Sirafreckt der Sehweiz, 1890, especialmente a p. 828; 
Yüx, Strafreehstpflege und Sosdalpoliiik, 1892 (passim). 

(*>) Bsta instituição sob a denominação de «condemnação condi
cional», « sursis à l'exécution », osuspension de Pexécution », «condi-
tional dischai^e », « release upon probation of good conduct», « suspen-
sion.of punishment», figura na legislação da Inglaterra (1879, 1887), 
Bélgica (lei de 31 de Maio de 1888), França (lei de 26 de Março de 
1891, loi Bérenger), Keufchatel (C. p.de 1891), Genebm (lei de 29 de 
Outubro de 1892),Ma£sachussets (1878), Nova Zelândia (1886), Qüeens. 
land (1886), Portugal (1893), nos projectos da Áustria (1891), da Itália 
(1893), nos «avant-projets» ofSciaes da França (révision du C. p. de 1889), 
da Suissa (1898) e nos projectos de vários criminalistas (van Hamel). 
Ka AUemanha a questão tem sido discutida nos congressos, no parla-



LIITEAISIENTOS DE P O L Í T I C A C E I i m r ^ ^ I l 6 

2.° -T- Em relação aos criminosos adolescentes, 
a pena de .prisão deve ser substituída, quanto fôr 
possível, por medidas de educação; Assim pede-se 
que a minoridade criminal seja elevada aos 14 an-
nos completos; que se revogue a disposição sobre 
o discernimento (adiante § 3 9 , ) ; que uma l(ei im
perial regulamente a educação sob a inspecção do 
Estado, e que esta se extenda. também aos casos de 
abondono moral (*). . 

3.°— A lei e a administração aa justiça devem 
ter mais em conta do que até o presente o tem 
feito o motivo do crime. Com relação ao delinqüente 
de occasião basta que grave-se-lhe profundamente na 
consciência a idéa dos preceitos proMbitivos e im
perativos do Estado (intimidação). A comminação 
incondicional da pena de morte no assassinato é um 
contra-senso. E' justamente nos crimes de occa
sião que a ampliada applicação da pena de multa 
promette o resultado desejado, uma vez que a multa 
seja accommodada á fortuna do condemnado e se ex
clua, quanto fôr possível, a conversão desta pena 
em prisão (*). 

mentb e na imprensa; d^entre os que impugnam a iuiiovação distin-
guem-se Kirchenhcim (G. S., 53.° 51) e WaGli {Reform der Freiheits-
sírafe, 1890). Yer especialmente o art. 47 do projecto suisso.—N. do trad. 

• (•) Cons. especialmente Appelius, Die Behandlung. jugendlicher 
Verhrecher und verwahrloster Kinder, 1892; Trabalhos da secção allemã 

da União int. de d. p., 1898, na Z. , 13.°, 741; Münsterberg, W V, 
2.° 1003; Muskat, Arehit für òfentUckes Reeht, 8.°, 315; e também 
Lenz, Die Zwangserziehung in England, 1894. 

(') A moderna sciencia allemã não presta attenção ao motivo. 
Cons. em sentido contrario GTB.m, Om motiveis ieti/dning i straffe-
retlig henseende, 1889.- São dignos de attenção o Cod. italiano e o pro
jecto suisso. Sobre a multa ver a 3.» assembléia geral da União int. de 
d. p . , 1891; Boletins, 8.0, 236; trabalhos do 22.° congresso dos juristas 
allemãos, 1893, . 
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4.** — Desde que o acto do delinqüente revela 
uma tendência criminosa arraigada {crime por esta
do), exige â segurança da ordem juridica que elle 
seja posto em estado de nao oíFender. À pena tem 
de desempenhar esta missão com relaçEò ao delin
qüente são de espirito, como ao hospício cabe dês-
empenhal-a com relação ao que soífre alienação men
tal. Difficuldádes especiaes porém resultam dos nu
merosos estados de transição. Póde-se dizer qUe eín 
taês casos dá-se sempre uma «imputabilidade restri-
cta» e que devem ser applicadas penas mais bran
das ; mas o essencial continua a ser tornar inoffen-
sivo á ordem juridica o delinqüente que cumprio a 
pena, coUocando-p em um estabelecimento especial 
ou em uma secção especial (^). Não é necessário 
que repetidas reincidências patenteiem a arraigada 
tendência criminosa, ella pôde revelar-se de um modo 
evidente por occasião do primeiro crime sujeito a 
julgamento Q . 

(•) Cons. Sander e Bichter, Die Beziehungen zwischen Qeistesstô-
ruTig li. Verbrechen, 1886; Mceli, üeber irre Verbreeher, 1888. Con
trovérsias psychiatricas (por ex. sobre á idéia da loucura moral) não 
podem prejudicar a protecção da ordem juridica. — Os ebrios devem 
ser tratados ou postos em estado de innocuidade em estabelecimentos 
especiaes.— Abre caminho o projecto do Cod. suisso. 

O Pedem pois muito pouco os que querem a innocuidade do 
delinqüente « depois de reiteradas reincidências » ou ainda a inocuidade 
dos «delinqüentes habituaes e incorrigiveis». — Oòns. sobre a reinci
dência V. Münchhausen, Rüekfall, 1870; Friedlãnder, Der Rüekfall 
im gem. ãeuisehen Recht, l.°, o desenvolvimento da doutrina (inclu
sive a Carolina), 1872; Olshausen, Einjlicss von Vorbesirafungen, 1876; 
V. Lilientbal, Kollektivdélikte, 1879; Sichart, Z. 10.», 40; Sacker, 
Der Rüekfall; dissertações do Kriminalistíséhes Seminar de Halle, 
I I I , 1, 1892; Joly, Le Combat eontre le erime, 336; André, La ré-
eidive, Théorie d'enaemble et eommentaire déiaillé des lois préveniives ou 
repreasives de Ia réddive, 1892. Sobre á lei franceza de 26 de Março 
de 1891, cons. Felisch, Z., 12.", 356. — Servem: para a averiguação da 
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5." — Si: p acto \ do (delinqüente revela tendên
cia ao crime, qiie não está ainda áiraigada, e ape
nas se acha em Aâa dè desenvolvimento (estreia do 
criminoso por estado), deve-se tentar corrigir a dis
posição crirainòsa por meio de uma pena duradoura 
e enérgica (correcção civil, nã;0 necessariamente mo
ral) (̂ ). Üma tal acção não é sem resultado, 

reincidência os easi^s judidaires; cons. sobre elles a instructiva dis
sertação do H. Seufifert n o ' W V, 2.", 565. Tem muita importância 
a Terificação da identidade por medidas exactas do corpo (systema 
Bertillon). Cons. Bertillon, Das anthropomèirisché Signalement, 1890; 
a Eevista suissa, 4.», 88.— Cóinò meio de innocüidade, além da pena 
de morte, cujo effeito é absolutamente seguro, mas tem contra si muitos 
inconvenientes (a littefatura no g 60); é da pena de prisão perpetua, 
occorre especialmente a deportação. Ver as indicações litterarias em 
V. Holtzendorflf, H. G., 1.°, 427, e mais v. Jagèmann, H . G.,l .°,372, 
nota 5; Fuchs, H. G., 267; Stõlzel, Brandenhurg-Preussens RecMS' 
verwaltung, 2.*, 346, 35); Krohnc, 267; Joly, Le Combat contre le 
crime, 359. A obra capital (mas em parte antiquada) é a Deportatíon 
àls Strafmitiel in alter und neuer Zeii de Holtzendorff, 1859. — Di
verso da deportação é o favorecimento da emigração voluntária de réos 
corrigidos e libertados. — Como meio de segurança, depois de cumprida 
a pena, serve a vigilância da policia; mas na sua fôrma actual pouco 
tem aproveitado e muito tem prejudicado, e somente acompanhada de 
uma tutela regrada pode produzir effeitos beneâcos. Cons. sobre esta 
matéria principalmente Führ, Sirafrechtspjlege u. Sozial-Poliiik, con
tribuição para a reforma da legislação penal, tendo por base dados 
estatísticos e de direito comparado sobre a vigilância policial, 1892. 

(*) Para a correcção civil pela educação no trabalho servem as 
casas de correcção, mas esta instituição somente podo corresponder á 
sua missão, si se limitar a correcção a elementos que sejam capazes 
dolla, Cons. "Wintzingeroda-Knorr, Die deuischen Arbeitshãuser, con
tribuição para a solução da questão da vagabundagem, 1885; Sichart, 
H. G., 2.°, 2tJ5, 519; v. Jagèmann, H. G . , 2.»,.128; v. Hippel, Die 
KorrekOoneile Nachhaft, 1889; Krohne, 2. 1?, 81 (Tratado, 240); 
Sontag, Z'., 8, 505; v. Liszt, Z., 3.», 39; Bennecke, Z., 10?, 321; 
Nümsterberg, W V., 1?, 842; as discussões da TJnião int. de d. p . ; 
a secçãó allemã, 1893 (Z., 13?, 741) e 1894. 
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principalmente, sobre os jovens criminosos de pro
fissão. 

6.0 — E' condição indispensável de êxito uma 
união solida e orgânica entre a administração da 
justiça e a execução penal. Sobre a realisação desta 
idéa as opiniões são ainda muito divergentes. Vi
vamente defendida e do mesmo modo impugnada é 
a exigência de que a sentença judiciaria não fixe a 
pena: a pena imposta — talvez nos limites de um 
máximo e de um minimo — deve ser afinal gra
duada, tendo-se por base a verificação ulterior e 
exacta do caracter do delinqüente (sentença inde
terminada). Os defensores desta instituição já ex
perimentada com bom resultado nos Estados Unidos 
da America do Norte (em Elmira e outros logares) 
divergem entre si, emtanto quanto uns entendem 
(van Hamel) que a decisão definitiva deve ser dei
xada ao segundo julgamento do tribunal judiciário, 
e outros (von Liszt) que deve ser confiada a uma 
autoridade especial (á autoridade incumbida da exe
cução da pena). Também a respeito dos casos, em 
que deve ter cabimento a sentença indeterminada, 
não se dá ainda accordo. Entretanto actualmente 
não é mais contestado que a execução penal deve 
especialmente servir a fins de política criminal, de
signados pela lei e pela sentença judiciaria,, e que, 
portanto, foi um erro funesto ter-se separado a le
gislação penal do concernente ás prisões (§ 61) (*). 

O «Indeterminate senteneesB. Cons. especialmente a 4.* secção 
da União int. de d. p., 1893; boletins, 4?, onde se encontram outras 
indicações; e mais Fubr, StrafrechtapjUge u. Soeial-PoliUk, 1892; 
Stemau, &effen die Abschaffung dea Strafmaasea, Z., IS.», 17. 

(*) Note-se, que na Allemanha o Cod. do proc. penal é lei impe
rial- e o. legislador bem podia ter regulado a execução da pena. Entre 
nós, porém, não compete á união legislar sobre o processo penjfil, e 
portanto não pode regular plenamente a execução da pena 1 .K. do-trad. 
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7:° — Finalmente a luta consciente contra o 
crime presuppõe a educação profissional de todas as 
pessoas que se envolvem com a administração da 
justiça, convindo em particular que se tenham fami-
liarisado completamente com o modus vivendi do 
mundo dos delinqüentes sob todas as suas direc-
ções n . 

III . — A lógica e estricta realisação da pena 
finalistica ^oíFre varias e importantes limitações que 
decorrem immediatamente da mesma idéa finalis
tica ("). 

1."* — A liberdade individual não pode ser aban
donada sem amparo ao interesse geral. Comquanto 
os limites da protecção á liberdade individual tenham 
sido traçados em diversas epochas por modo di
verso, segundo as opiniões reinantes sobre os fins 
do direito e do Estado, certo é que no Estado ju-
ridico, uo Estado segundo o direito {Rechtsstaat)ys6 
se justifica a imposição do mal da pena, quando o 
agente tem manifestado a sua intenção hostil por 
meio de um facto determinado e precisamente qua
lificado pela lei (adiante § 15, nota 4,*). 

2.**—O legislador ha de ter em conta as in-
tuições jurídicas que dominam n'alma popular, os 
«juízos moraes tradicionaes» (Merkel), como um 
poderoso e valioso factor. Deve abster-se de romper 
bruscamente com essas intuições, sem todavia es
quecer jamais que é chamado e está em condições 
de dirigil-as .e gradualmente formal-as. 

3." — Além do eflfeito da pena sobre o delin
qüente, cumpre ter em attenção os effeitos da pena 

(M) Cons. espedalmente Q-ross, Z.j 14*, 1. 
(.") Coiifi: V. Liszt, Z., 18?, 825. Sobre o principio ntiZÍM»» cri-

men aine legUf yei o l 16» I« 
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em relação á coUectiyidade. O exaggero da ideada 
emenda é tão nocivo á consciência jurídica do povo, 
quanto uma dureza destituída de toda conside
ração para com o delinqüente de occasião ou uma 
brutal crueldade para com o incorrigivel. A idéa 
finalistica serve de limite e de protecção a si mesma : 
nunca ha de parecer conveniente levar o meio além 
do fim. 

4." — Também o reconhecimento de que o crime 
tem as suas mais profundas raizes no meio social 
servirá de protecção contra os exaggeros da idéa 
finalistica. A convicção da « culpa coUectiva da 
sociedade» (A. v Oettingen) refreará a acção repres
siva do Estado; prevenir a pratica do crime pare
cerá cousa de maior monta e de maior valia, tanto 
para o indivíduo como para a sociedade, do que 
punir o crime commettido. 

§ 15. — Justificação da pena finalistica 
ante os adversários 

LiTTEEATUJBA. — Sobre as theorias antigas do direito 
de punir cons. as obras mencionadas nos f§ 7 e 9. Da 
extensa litteratnra allemâ dos últimos annos devem ser 
mencionados: Kõhler, Das Wesen der Strafe, 1888; Lõning, 
Jjeber ãie Begrünãung ães Strafrechts, 1889; Merkel, Vergél-
tungsidee unã Zweckgedankê im StrafrecM, 1892; Mittelstàdt, 
8chulã und Strafe, G. S., 46, 237, 387,47°, 1; contra ambos 
V. lÁszt, Die deterministischen Gegner der Zfweclmtrafe, Z:, 13', 
325; Pfenniger, Grenzhestimmungen der Kriminalistischen 
Imputationslehre, 1892 ; Hei^old, Èemerkungen über das Prin-
zip der 2íweckstrafe, Z., 12', 573; Sternau, Eine Strafrechts-
tíusorie, 1893; Seeger, pie Strafrecktstheorie Kants und seiner 
Nachfolger im VèrhaÚnis zu detí allgeineinen Grundsãtzen der 
krüischen Philosophie, 1892. 

I. -—A justificação da pena finalistica está na 
necessidade dèllá para a mànuiénção da ordem juridica 
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e consequentemente para a manutenção do Estado Q). 
Outra justificação será supérflua, emquaiito o direito 
do Estado â existência fôr somente impugnado^ ipeíá 
theoria anarcMsta; será faUia, désdè que transpuser 
oé limites do conhecimento scientifico Q ; será inútil, 
si se contentar com exjplicar a pena histórica òü 
psychologicamente ('), ou referil-a a uma outra idéa 
juridica, que por sua vez dependerá do conceito do 
Estado (*). 

. (i) E ' desconhecer, os verdadeiros termos da questão contrapo-
rem-se, como mui ordinariamente acontece, as theoriás que assentam 
sobre a. necessidade e as que assentam sobre a conveniência. A pena 
ânalistica tem sido sempre baseada na sua necessidade e nunca somente 
na sua conveniência. 

(*) Devem ser, pois, incondicionalmente rejeitadas as seguintes 
doutrinas: 1.* a que refere a pijna a um preceito divino. Neste sentido 
Protagoras, S. von Cocceji (ver a p. 56) e dciitre os niodernos Jarcke 
( t 1852), Handb. des gem. deiitschen Strafrechis, 1.*, 1827; Bekker, Theorie 
des heutigen deutscften Strafrechis, 1.°, 1859; Stahl (f 1861), DiePhiloso-
phie des Jteehts nach gesehichüicher Arisieht, 1830 a 1837. —̂  O que é 
também verdade das doutrinas que envolvem a mesma idéa em roupa
gem pantheistica, como as de Platão (em Georgias) e de Leibnitz (f 1716, 
em sua, Theodiçeá), e recentemente a de Kohler, Wtsen, der Strafe, 
1888, ou da doutrina que, —pretendidamentè segundo as sciencias na-
turaes—^^ deriva à pena de uma lei cosmíco-tellurica. (Post, nas obras 
citadas no § -, por ex., Ghiindzüge, l.', 176). ^ - 2 . " Toda derivação 
metaphysica, isto é, qüe vá alem da experiência. Isto tem áppliciaçãó 
t&nto AO, Imperativo categórico ãe £ a n t (acima á p.) como á Idéa absoluta 
de Hegel (acima p. 75^ nota 4.»); ' ..' 

(') A doutrina que refere a pena ao instincto de vingança, como 
manifestação do instincto dá própria conservação (acim^* § 2), pôde 
somente éxplical-a, mas nunca jus,tificai-a| quer à pena tenha em vista 
o indivíduo, quer'o desenvolvimento da humanidade. 

{*) São, pois, inúteis: 1.* a theona, !Í& defesa ou da legitima de^ 
fesa, no que suppõe offerecer mais do que a justificação enunciada no 
texto. Por intermédio de Seryin e de outros, filiados á escola do direito 
natural, esta doutrina encontrou numert^os e importantes defensores, 
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II. — A pena finalistica é de todo ponto 
compatível com um «t livre arbítrio » subtrahido á lei 
da casualidade, mas completamente independente da 
verdade desta hypothese (*). A pena presuppõe 

especialmente entre os escriptores italianos (Bossi, Carmignani, Eoma-
gnosi, Garrara, Lucchini, e tc ) , como teoria delia tuiela giuridica (note-
se bem, não tutela sociale). Também alguns escriptores francezes (como 
Franck) e alguns poucos escriptoresallemães prestaram-lhe homenagem. 
Dos últimos merecem menção Schulge, Leitfaden der Entwieklung der 
phüosophisehen Prinzipien des hürgerl. u. peinl. Eeehts, 1813, e Martin 
( t 1857), ÍVaí. de d. crim., 1825. — 2.» A theoria que deriva a pena de 
um pacto concluido com o delinqüente, e portanto da própria vontade 
deste. Neste sentido já Aristóteles (Eíh. Nieom., 2.", 3, g 1, 10.», 9, §§ 
3, 8, 9), e depois numerosos representantes do direito natural e do pe
ríodo philosophico, desde Grocio até Kousseau, desde Beccaria até Fichte 
( t 1814); modernamente (além de Schopenhauer) Laistner, Das Reehi 
in der Strafe, 192. — 3.» A theoria da reparação ou retribuição de Wel-
ckér (t 1869), Die lezten Gründe von Recht, Staai und Strafe, 1813, 
Encyklopãdie, 1829. Esta theoria (como outr'ora a de S. v. Cocceji) 
encontra o fim da penu na cessação do damno intellectual causado pelo 
crime (do mesmo modo que a indemnisação civil visa resarcir o damno 
material) e vê o seu fundiamento jurídico na obrigação que incumbe a 
todo membro da communhão de reparar a ofensa que tenha causado. Se
melhantemente Hepps (f 1851), Theorie der hürgerlichen Qerechtigkeit, 
exposição critica das theorías do direito de punir, 1829, 2.* ed., 1843-45. 
Nas doutrinas de Binding e de v. Wãchter (appenso, 17) reconhece-se 
claramente a influencia de Welcker. Também segundo Lôning, a pena 
é «o restabelecimento do equilíbrio jurídico no corpo social». Herold, Z., 
12?, 578, defende a mesma idéa fundamental. 

(>) E' , pois, vicioso o methodo daqüelles escriptores que querem 
construir o direito penal sobre o conceito transcendente da liberdade e 
portanto sobre a base vacillante da especulação metaphysica. Assim 
fazem v. Ihering, Zweck im Reçht, 1.', 8, Bumelin, Reden und Aufaãtze, 
1881, Hãlschner, Binding)-^Vbrmen, 2.°, 3, v. Holtzendorff, Lammasch, 
<J. S., 44, 162, V. Meyer, Die "WiUensfreihéit im Strafreeht, 1890, 
Lõning, Eohler, Bemer, v. Barí ultimamente, G. S,-48, 869; Birk--
mejer, VraachenJ>egriff,/ao\»a de IO a 12 (contra elle janka, Z., 9.*>, 
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somente qüe o indivíduo sobre quem ella recae pôde 
sentir, como todos os outros homens, o mal que lhe 
é infligido, e, como todos os outros homens, pôde 
assimilhar-se as idéas que a comminaição e á execução 
da pena devem suscitar. Á condição da culpa crimi
nal, como responsabilidade pelo resultado que de 
facto se produz, é apenas a capacidade de deter
minar a vontade (capacidade, sem duvida, própria 
a todo homem inaduro e são de espirito) por 
meio de idéás e representações eín geral, e especial
mente pelas idéas e representações oriundas da reli
gião, da moral, do direito e do senso pratico que 
regulam toda a nossa conducta. 

Mas comquanto a disputa philosophica sobre uma 
liberdade psychologica que fica além dos limites da 

502), Zitélm&nn, Irrtum u. Rechtsffeaehãft, 153, Wundtj JEJssays, 1885, 
p. 105, Proal, Le crime ei Ia peine, 1892., Rèstano, La negoaione dei 
libero arbítrio e Ia responsabilità penale, l.", 1892, Kroline, 205, Pfen-
ninger (muito commodamente declara que o livre arbítrio é uma pre
missa que não está sujeita á prova), Kuhlenbeck, Der Schuldbgriff ais 
Einhéit von Wille und Vorstellung, 1892, OrtíoflF, Z., 14.* e outros. O 
direito penal, como qualquer sciencia, s6 se occupa com o homem em
pírico, e este absolutamente não é livre, determina-se por idéas e repre
sentações (motivos), e consequentemente está sugeito á lei da causali
dade. Esta doutrina (defendida por_Santo.Agostinho, Galvino, Luthero 
e outros) éeguèm moderadamente Merkel, 72; o mesmo Z., 1°, 533; o 
laesmOjVergeltungssidee u. Zweckgedanke; Mittestadt, ti. S., 887; Hertz, 
UnrecM, 1.», 119; Haupt, Z., 2.», 533; Janchà, 4.»; Jellinek, Sozial-
ethiscKe Bedeutung von Reeht, Unreeht,.Sirafe, 64; Krãpelin, Abschaffu-ng 
deu Strãfmaases, 1.°; Hrehorowies, Orundbegriffe, 17; Bunger, Z., 7.*>, 
80, 8.', 576 (muito riecommendavel); Fuhr, Notatarid, 4.», nota â; van 
'S.OM.t&D, Doa Kausalitãtsgesetz in der Sozialvnssenschaft, 1888; Wal-
lascheg, Studien zur Rechtsphilosophie, 1889, p. 182; Moriand, Délii 
neeessaire, 1889, p. 150; Appelius, Die bedingte Verurteilung, 1890, 
p. 72; QlaseT, Zurechnungsfãhiffkeit, WilUnsfreiheit, QetoissenundStrafe, 
2.» ed., 1887; Elippel, Z. 19, 584; Zurcker na Bevista do direito penal 
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experiência, tão pouco possa abalar as bases do di
reito penal, quanto as de qualquer outro ramo do 
direito, qualquer que deva ser a solução da contro
vérsia, é, todavia, certo que só a theoria da culpa 
que assenta sobre a intuição rigorosamente determi
nista pôde, de um lado, assegurar á legislação penal 
uma estabilidade inabalável e um desenvolvimento 
tranquillo e, de outro lado, impedir que idéas con
fusas, tomadas já ao direito e já á moral, lancem 
a obscuridade na sciencia. Emquanto a capacidade 
de determinar-se que incontestavelmente possue o 
homem normal não puder ser contestada, a possibi
lidade de derminar o delinqüente por meio da pena 
ficará subtrahida ao conflicto das opiniões, a respon-
s^abilidade pelo resultado, a culpa, terá uma base firme 

suissç, 5.°, 1; Dieifenback, Die Willensfreiheit u. \die deutsche Reehta-
wis^ensehaft insb. die Sírafrechtlehre, 1889; Kurt, Wülensfr-eiheit, 1890; 
Deíman, Die Wissenschafi und das Strafrecht, 1892; Vogt, die Frage 
der Ve7'antwortlichkeit ficr unsere Handlungen, 1892; Forel, Hauptre-
ferat für die Ver^sammlung der Schweitzer Sehutzaufsiehtsvereine, 1891; 
Lotmar, Vom Reehte, das mit uns geboren e t c , 1893; Leithner, Was 
ist Bechtf, 1893; Biedenkapp, Beitrãge zu den Problemen des Selbst-
bewusstseins der Willensfreiheit und Qesetzmãssigkeitdes Geistes, Diss., 
1893; os italianos Ferri, Z., 2.°, 11, Lombroso, Z., 1.°, 127, como todo 
os seus partidários, o russo Foinitzki no seu Manual e muitos outros. 
— Anteriormente Wolflf", Jics. hat., 8.", 714, que qualifica a opinão 
expressa no texto de res saiis manifesta; Hommel (A. v. Jack), Be-
lohnung u. Strafe nach tvtrkischen Gesetzen, 1770; os encyclopedistas 
francezes do X V I I I século (cons. Hertz, Voltaire, 126); Feuerbaçh, 
Revision, 1799 e nas primeiras edições do seu Tratado; Klein e v. Klein-
schrod, Thibaut, Beitrãge zur Kritik der Feuerbachschen Theorie, 1802, 
p. 57 (que, como Horiand, 161, nota 1.*, observa, deâne a idéa da 
imputabilidade justamente como o nosso te^to) e também Geib, S.% 57. 
Na philosophia moderna Kant (que Binding completamente falsea) e 
Schopenbauer pronunciaram-se pelo emprego absoluto da lei da causa
lidade no mundo da experiência (e somente com este se occupa o cri-
minalista). 
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6 inatacável e o direito penal desenvincilhar-se-ha 
da idéa da retribuição, que, sem a hypothese do livre 
arbitrio, não pôde mais subsistir, pois cáe com ò 
«deves, logo podes» (^). ''''/] 

I I I — A , pena ,é justa, qnaiíâo e em tanto 
qu^into éw«(2«s5an« para a manutenção da ordem 
juridica. A idéa finalistica na pena não só nos traça 
a mui disputada linha divisória entre o injusto pu-
niyel e o nao punivel, senão também nos dá a lae-
dida da gravidade da pena quanto a sua qualid.ade 
e a sua extensão. 

IV — Mas ainda quando não se queira deixar 
de contrapor á pena finalistica a pena retribuidora 
baseada sobre o indeterminisno, não é impossivel a 
conciliação destas idéas extremas. Em sua grande 
maioria os escriptores modernos, nenhum dos quaes 
tem a coragem de contestar na pena a idéa finalis
tica,—prestam homenagem a alguma das chama
das tkeonas mixtas, isto é,' partem da justiça re
tribuidora, mas abrem iam maior ou menor espaço 
aos respeitos da. conveniência f) , 

(*) Não pensa assim Merkel que, com inconseqüenciá notável, 
considera a pena retribuidora compativel com ò determinismo. 

(') Neste logar é inútil enumerar opiniões entre si tão divér-
génites. Basta mencionar alguns escriptores mais notáveis.' Consúítem-
se : Abegg, Die versehiedenen Sirafreehtstheoriéen in ih-i^em Verhãltnis 
xu einander, 1835 î  applicação do methodo dialectico de Hegel ao des
envolvimento histórico da ' pena) ; Q-folmann ( f 1829 ), Gruhdsãtze 
der Kriminalreehtswissenscha/t, 1798, sobre o' fundamento do direito 
de punir e da legislação penal, 1799; Henke ( f 1869), XJeher den 
Streit der Strafrechtstheoríeen, léll. Tratado, 1815, Manual, 1823 e seg.; 
Trendèlenburg (f Í872),' Naturreeht aúfdem éi-unã der Êthik, 2.» 
éd., 1868 (ós três últimos escriptores vêem a origem do injusto na 
intenção do'agente, e portanto á extincção da culpa "ha emenda deste) 
— Ao mesmo grupo pertence toda a escola de Herbart. Este philo-
sópho ( f 1841 Jí, Allgerri. prakt. Philosóphie, \%0%, refere a peha'á 
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Segundo o nosso ponto de vista, a conciliação 
pôde ser tentada do seguinte modo (̂ ). 

A justiça retribuidora exige que cada um soffra 
pelo que faz e que a pena seja medida conforme a 
gravidade da culpa. Cumpre pois entendermo-nos 
sobre o padrão, pelo qual se afere a gravidade do 
crime. 

idéa da justiça compensadora, á retribuição. O facto não compensado 
afflige; a pena é pois exigida como necessidade esthetica, mas, como a 
retribuição somente por amor da retribuição pei-tence á esphera da ma-
levolencia, a pena precisa ainda de um motivo, e este é dado pelas 
idéas ethicas do direito e dü benevolência. Os principaes represen
tantes de Herbart na liíteratura especial do direito penal são Geyer 
( t 1885, cons. especialmente a. Qesehiehie Und System der Rechtsphi-
hsophie, 1868, e a Introdticção do mesmo e.'>criptor no Encyclopedia ju
rídica de V. Holtzendorflf, 2? ed. , 1882, opusculos, 65) e Wahlberg 
(cons. principalmente os Qrundzüge der Strq/reehÜichen Zureehnungs-

lehre, 1857, e também a collecção de opusculos, 1<*, 1) Também 
Heflfter ( f 1880 ), Trat . , § 108; Merkel, Kriminalistische Abhandlun-
gen, 1867, Man., 1889; o mesmo, Ueber den Zusammenhang zwischen der 
Entwieklung des Strafrechts und der Qesamientwieklung der òffenÜichen 
Zustãnde und des geistígen Lebens der Vólker, 1889; Lõning, Ueber 
die Begründung des Strafrechts, 1889 ; Ziebarth, Forsirecht, 322. — 
Bemer, Trat. ; v. Meyer, Trat., p. 19, 25, G. S. , 33?, 101, 161, 
(contra elle v. List, Z. 1?, 604, 3?, 2 9 ) ; Merkel, Z. l", 657; Lõning, 
Z. , 8?, 373 ; Geyer, Krit. Vierteljahreschr. , N. F . , 5? 440 ).—Hàl-
schner, Gem. deutsches Strafrecht, 1.», 558; v. Bar, Man,, 1?, 311 (ver 
V. Liszt, Z . , 3?, 23) — Sonntag, Z., 1?, 495 (ver Mittelstádt, Z. , 2? 
432, V. Liszt, Z . , 8?, 27) — Binding na Grünhuts Zeitschrift, 4? 
él7, Normen, 1?, 2?, ed., 412 (ver v. Liszt, Z. , 3?, 46; Geyer,' 
Grundriss, 15, v. Bar, 1?, 308). 

(8) Não cogitamos absolutamente de aecrescentar uma nova 
theoria a tantas outras theorias eccleticas. Quem não compartilhar o 
desejo de uma entente, pdde considerar como não escripta a explanação 
subsequente, que não é essencial á contextura da nossa concepção scien-
tífica. Nunca e em parte alguma o principio — Zwte consciente contra o 
ervme — deixou de servir-nos. 
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Os defensores da j*ustiça retribuidora encontram 
esse padrão no fado concreto sn^eito á apreciação do 
juiz e determinam a gravidade do faeto, antes de 
tudo, pelo valor que a ordem juridica liga ao bem 
lesado. O homicidio é mais grave do que a oíFensa 
physicaj o roubo mais grave do que o furto. E' pois 
pelo resultado que se determina o valor da acção. 

Os defensores da idéa finalistica, porém, encon
tram o padrão na intenção delictuosa demonstrada pelo 
fàctó. No julgamento do delinqüente vão além do 
faeto individual que faz actualmente objecto da 
accusação, investigam-lhe ò passado e d'elle tiram 
conclusões sobre o futuro. Releva notar: não se 
trata da intenção delictuosa em si, mas da intenção 
demonstrada por um crime certo e determinado. A 
imposição de pena é medida que tão profundamente 
offende a liberdade individual e tão immediatamente 
aflfecta o bem estar da collectividade que nunca a 
intenção só, isto é, a suspeita, mas sempre somente 
o faeto, isto é, a realidade, pôde dar causa justificada 
á acção repressiva do Estado (®). 

Estas duas intuições não são entre si tão con
trarias, como poderia parecer á primeira vista. 

Antes de tudo cumpre notar que os defen
sores da justiça retribuidora abandonaram desde 
muito o seu ponto de vista em duas importantes 
questões. Em todos os casos em que o direito vigente 
aggrava a reincidência, toma-se em consideração na 
graduação da pena não só o faeto a julgar, senão 
também a sua Mstoria, não só o resultado material, se-

(') Gomo delinqüio é punido, para que não torne a delinquir. A 
velha disputa escolastica sobre o punitur quia peceaium est e o punitur 
ne peeeetur tem justamente o mesmo valor pratico e scientifico, que 
teria a questão suscitada entre médicos sobre saber si elles curam 
para que o doente gose saúde, ou si curam, porque o paciente está 
enfermo. 
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não tamtem e em primeiro logar a intenção delictuosa 
do-agente. E si, de accordo com as instrucções do 
ministério da. justiça da Prússia, ào criminoso ado
lescente é applicada uma pena rêstrictivà da liber
dade mais duradoura do que aquella que em igual 
caso recaiiiria sobre o adulto, a justiça retribuidòra 
no sentido corrente nada tem, na verdade, qüe ver 
com esta medida da pena (*). 

Mas em todos os demais casos (e abstracção 
feita dos adolescentes e dós reincidentes mal restará 
a metade de todos os delinqüentes) a medida da 
pena conforme a intenção delictuosa demonstrada 
pelo facto não é, attentamente considerada, um des
vio, senão uma mais profunda comprehensão da idéa 
da retribuição. 

O agente deve expiar conforme a sua culfa. 
Mas a gravidade da culpa não se determina, pelo 
menos em primeiro logar, segundo o resultado ma
terial do facto, mas segundo o gráo da revolta, que 
pelo facto se manifesta, da vontade individual contra 
a ordem juridica. Os defensores da justiça retribui
dòra não podem regeitar pura e simplesmente esta 
these. 

Ora, na culpabilidade juridica dá-se uma distinc-
ção fundamental. A revolta da vontade individual 
contra o direito pôde ser uma reluctancia por prin
cipio, por estado, correspondente á natureza innata 
ou adquirida do delinqüente, ou um desvio exce
pcional, eventual, episódico : a luta de profissão contra 
a ordem juridica e a aberração occasional são os dois 

(») o autor allude á educação correccional (Zwangserziehung), a 
que podem ser sujeitos os jovens delinqüentes nos termos dos arts. 65 
e 56 do C. p. da Allemanha e das leis prussianas de 13 de Março de 
1878 e 23 de Junho de 1884. Mas esta medida não é pena, pois applica-
se a menores que não têm ainda responsabilidade criminal ou que obra
ram sem discernimento. 2^. do trad. 
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corãràães incmvos qne^^^^^^ na culpa suhjc-
ctiva, e, j á que determinam a rgravidade do deliçto, 
a eUes' deve .corresponder, segundo as exigências da 
ji^stiça, .a gravidade, da pena. Ĵ ^̂ ^ exactà: 
miente, o mestnp; resultado, a que nos conduziÓ^ (§ M) 
a política ci;iminar dominada pela idéa fínalistica. 
Com profundar-se a idéa da culpa desapparécè o 
antagonismo das duas intuiçõés. O categórico impe
rativo da retribuiç?Íox;oincide cora os respeitos de 
utilidade em que se inspira a politica. 





As fontes do direito penal imperial 

§ 16. — Enumeração das fontes 

I.—Segundo a intuição moderna, a lei é a única 
fonte do direito penal. Todas as disposições penaes 
pertencem pois ao direito estatuido (̂ ) (*). A legislação 
penal moderna parte da hypothese de que ella é 
completa e sobre esta hypothese funda o principio 
do seu exclusivismo. Tal é o preceito formulado nesta 
proposição que desde o periodo philosophico (Consti
tuição franceza de 3 de Setembro de 1791) encoii-
tra-se regularmente nos códigos e é repetida no 
art. 2*?, 1° ai., do C. p. imp.: «nenhuma infracção pôde 

O Binding, !.• 197, 201 e Z, 1.», 4, é o único escriptor que se 
afasta desta these. 

(") Os jurisconsultos allemães denominam direito estatuido (gesetztea 
Reckty o statute law dos inglezes) o que é estabelecido pela lei, e não 
estatuido ( ungeseiztes Recht) o que tem outra fonte que não a lei; no 
direito moderno esta distinccãó corresponde ao direito escripto é não 
escripto. O direito penal é direito estatuido, porque não é costumeiro 
e repousa sobre estes principios fundamentaes: nidla pana sine lege, 
rmlla pcena sine crimine, nullum erimen sine pana legali.— Binding 
porém entende que ha também no direito penal direito não estatuido, 
porque liga a esta expressão um sentido mais restricto, considerando 
como tal somente o direito declarado expressis verbis pela lei e na lei, 
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ser punida com penas que não tenham sido previa
mente estabelecidas pela lei». Somente são puniveis 
as acções contra as quaes a lei tem expressamente 
comminado penas, e somente as penas expressamente 
comminadas pela lei são applicaveis. 

A concepção relativa ás fontes do direito penal 
está em intima connexão com a missão que o ^ -
reito publico de uma época dada impõe ao juiz cri
minal, missão que, por sua vez é determinada e li
mitada pela relação política em que se acha o poder 
publico para com a liberdade individual. Somente 
quando e em tanto quanto o juiz criminal não é 
mero instrumento da applicação do direito, mas também 
órgão de sua formação, ha outras disposições penaes 
que não as do direito estatuído. Assim o Império 

e como não estatuído todo direito que .se infere de aetos conclu
dentes, é portanto todo direito implicito ou latente. Ora, no direito 
penal admitte-se a interpretação para fixar o verdadeii'o sentido da lei, 
quando esta é imperfeita e não diz o que o legislador quiz- dizer; ad
mitte-se a interpretação por via de conseqüência, bem como a analogia 
que de uma lei ou de uma pluralidade de.leis de.^uz o direito latente, 
embora o emprego da analogia seja limitado em matéria penal ; e fi
nalmente a lei decretada pode ter por presupposto outras disposições 
que não foram legalmente formuladas, como quando a lei expressa a 
excepção, mas não a regra, ou quando se baseia em normns não ex
pressamente reconhecidas e declaradas. Além disto, sustenta que o di
reito costumeiro pôde derogar a lei penal, não só pela desuetudo, como 
por uma consuetudo contrária. Em relação a esta, diz elle : «quando é 
manifesto que o legislador deixa de attender á necessidade imperiosa 
da qualificação de novos factos não de propósito deliberado, mas por 
incapacidade ou lethargia, ha de chegar a época — isto é tão certo como 
correrem os rios para o mar — em que a praxe considerará abandonado 
aquelle principio (nullapoena sine lege) pelo legislador e segundo a von
tade presumida deste applicará penas a novos factos. Poder-se-ha então 
formar o uso e o legislador o approvará, guardando silencio, sanccio-
aará assim a nova comminação e a extincção da regi-a não ha pena 
sem lei». (1.*, | 40 e seg.) F . do trad. 
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Romano, em contraposição ao direito vigente no pe
ríodo das Qucestiones, permittia, que o juiz impuzesse 
penas ad exemplum legis (1. 7, § 3, D. 48, 4) ; o 
inventor da sentença, o urteilsfinder da idade inédia, 
hauria da sua convicção o preceito jurídico; O di
reito penal commum da Allemanha, baseado no art. 105 
da Carolina, deixava á sciencia e ao costume o des
envolvimento de suas theses. E' esta a concepção 
que ainda se encontra na Theresiana. Mas no pe
ríodo philosophico (já a Áustria em 1787) o juiz 
não era mais do que o órgão da lei, ligado pela sua 
letra, e não pelo seu espirito. Chegou-se ao ponto 
de pretender prohibir, como outr'ora no tempo de 
Justiniano, toda interpetração da lei f ) . As le
gislações modernas abstiveram-se destes exaggeros e 
incumbem ao juiz a applicação do direito tal como 
elle é reconhecido na sua ligação intima, isto é, scien-
tificamente. D'ahi segue-se immediatamente que á 
praxe Judiciaria (e somente por ella se manifesta o 
direito costumeiro) não pode competir a força pro-
ductora do direito, quer se trate de pôr em vigor 
novas prescripções, quer de abolir disposições vi
gentes (desuetudo) (̂ ) (^). 

(••*) Cons. Geib-, 1." 328, Loning, Z, 3." 320, Binding, 1?, 23, nota 18, 
Stotzel, Brandenburg-PreusufHS Reehtsverwaltung, 2." 209. 

(*) A opinião contrária é ainda hoje sustentada por alguns escri-
ptores eomo Binding, 1?, 210, Hàlschner, 1?, 82, v. Meyer, 133 (mas 
«quando muito no campo do direito penal estadual»), Olshausen, § 2?, 5. — 
A praxe judiciaria pode pois ser sempre alterada. Cons. também o Ood. 
de Org. jud., g 137.—Não raro tem produzido confusão de idéas a con
cepção completamente absurda de que a sentença judiciaria é uma 
lex speeialis. 

(*) Eis o raciocinio dos criminalistas que admittem a desueiudo : 
«como a funcção negativa do direito costumeiro derogatoria do direito 
existente não foi expressamente vedada pelo art. 2 do C. p. (nuUa paena 
aine lege) e não sé pode contestar que o direito costumeiro consi-
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I)es'aríe nega-se também á sciencia a força de 
crear direito. Pela hermenêutica ella pôde explicar 
o conteúdo. das disposições legaes; pelo desenvolvi
mento das idéas pôde descobrir theses já existentes^ 
mas não expressa nem immediatamente enunciadas o 
Mas não pôde nnnca por • autoridade própria crear 
ou abolir preceitos jurídicos. Somente á lei inhere 
a força productora do direita f^). 

derado em si tenha tMnbem justiâcação no campo do direito penal, 
deve-se admittir que a desuetvdo pôde revogar disposições penaes esta
belecidas pela lei» (Okhausen, | 2, 5)i N. do trad. 

(e) Os criminalistas allemães distinguem a interpretação propria
mente dita e a analogia: a primeira fixa o sentido da lei ou infere 
as conseqüências que a lei implicitamente encerra, ato passo que a 
segunda, baseada, não já ná disposiüo, mas na ratio Ugis, serve para 
preencher lacunas e é instrumento para o desenvolvimento do direito. 
A interpretação com todos os seus processos, segundo a conhecida 
disíincção em grammatioal, lógica, systematica e histórica, é applicavel 
ao direito penal do mesmo modo que o é a qualquer outro ramo do 
direito, podendo d'ahi resultar uma interpretação restrictiva ou exten
siva para quem se coUoca no ponto de vista da letra da lei. Uma a 
outra resultam do mesmo methodo. Quanto á analogia, ella é vedada 
pelo principio nulla pana nine lege, é portanto inadmissível para a, 
qualificação de novos factos, a applicação de penas diversas das que & 
lei íem comminado, a aggravação ou attenuaçâo das penas legaes 
(n'este sentido a opinião commum); fora d'estes casos, são controver
tidas a admissibilidade e a extensão da analogia. Olshausen (§ 2 e 4) 
estabelece como principio geralmente aceito que a analogia é admis-
sivel para preencher lacunas da Id, mas não para preencher lacunas 
do direito, segundo uma distincção feita por Grolman e vulgarisada 
por Wáchter, isto é, segundo a analogia se baseia em uma s6 lei ou 
no espirito do direito positivo, nos princípios que d'este resultam no 
seu conjuncto. Merkel admitte a analogia, não para o desenvolvi
mento do direito, -mas para a sua applicaçio necessária, quando se dá 
uma lacuna na legislação, e tal lacuna se dá, quando « a observância 
de preceitos juridicos suppõe a decisão de .uma questão de principiog, 
que o direito positivo não decidio; pois n'asses cssos incumbe á jus-
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II.-—Consequentenieiite a legislação imperial é 
a tiniòa fonte do direito penal do Império. As pre-
scripçôes do legislador imperial apresentara-se sob 
três fôrmas: l;"- como lei no sentido estricto, no 
sentido do direito publico; 2.** como ordenança, 
quando por excepção é facultado aos órgãos do Lnr 
perio um direito regulamentar em matéria penal (*); 
3.° como tratado internacional, qu&Jiáo este, segundo 
o direito publico, adquire força obrigatória (*̂ ). 

tiça completar a lei para poder applical-á. Assim o C. p̂  allm. ôxá 
o máximo e o minimp das penas, sem declarar as circumstancias que 
0 juiz terá em attenção para gradual-as. A analogia porém não serve 
no direito penal para fazer desapparecer inconsequencias, fundando^se 
na regra «iibi eadem legia ratio, ibi ejuadem legia dispositío.» (HH, 
2.°, 4.<*). Binding vae mais longe: o emprego da analogia não é um 
direito, mas um dever que só sofTre os limites estabelecidos pela lei. 
No direito penal ella é também factor do desenvolvimento do direito 
e sd é vedada nos estrictos termos do art. 2 do C. p. Assim pode-se, 
por exemplo, estender a outros incapazes as disposições dos arts. .51 e 
34 sobre os menores.—N. do trad. 

{*) Oons. Laband, !.<>, 689, Hãnel, 1.°, 271, especialmente 
Seuffert, God. p., 1.°, 88 (que indica o amplo direito penal facultado 
ás ordenaucas pelas leis sobre o seguro). E' importante o wrt. 4 da 
lei sobre a junsdicção consular de 10 de Julho de 1870, bem 
como o art. 8 da lei de 19 de Março de 1888 concernente á situação 
júridica dos territórios sob o protectorado allemão. 

(̂ ) Oompete ao Buruíesrat (e não ao Imperador) estatuir òs re
gulamentos de administração para a execução das leis imperiaes (art. 7 
1 2 dá Const. imp.). Qualquer outra ordenança sobre matéria jurí
dica só pôde ser decretada em virtude de uma delegação da lei, e 
esta a pôde conferir ao Bundearait, ao Imperador, ao chanceller do 
Império «te.—Si os tratados com os Estados estrangeiros referem-se a 
matérias que pertencem ao dominio da legislação do Império, o con
sentimento do Bufidearat é necessário x>ara a sua conclusão e a appro-
vação de Smchtiag para a sua validade (art. 11 da Const. imp.). N. 
dó ttad. 
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III . — Lei é a vontade da coUectividade decla
rada pelo concurso dos factores legislativos e publi
cada nos termos da Constituição (Const. Imp,, art. 2, 
6, 17). 

Lei é a vontade declarada da coUectividade (®); 
não é a vontade que não foi declarada nem a 
declaração que não foi consentida. A declaração 
opera-se pela resolução que tomam o Reichstag e o 
Bundesrat e pela promulgação acompanhada da 
ordem de publicação por parte do Imperador. 

E' de accôrdo com esta these que devemos 
apreciar os chamados erros de redacção (^). Diz-se 
que ha erro de redacção, quando a declaração 
mesma da vontade do legislador assenta sobre um 
erro. Como o legislador quer o que declara e de
clara o que quer, a lei defeituosamente redigida é 
lei que obriga os cidadãos e que só por outra lei 
pode ser abolida, e disto temos um exemplo na lei 
complementar de 25 de Fevereiro de 1875 que em 
um certo numero de casos (não em todos) corrigio 
o C. p. Cousa diversa é a não conformidade entre a 
letra da lei publicada e a da resolução tomada. A lei 
erroneamente publicada não é lei, como não o é a 
resolução na verdade tomada, mas não publicada. 
Assim em tal caso a falta só pôde ser remediada 
por uma nova publicação que a rectifique (®). 

(•) A coUectividade constituída e organisada, isto é, o Império, 
Os factores legislativos são unicamente o Bundesrat e o Reiehstag ; 
o Imperador não tem a faculdade de dar ou negar sancção. 14. do 
trad. 

(*) Schütze, G. A., 20, 351; Sontag, Die Sedakiionsveraehen, 
1894; V. •Wãchter, 6. S., 29.0, 321; Merkel, H. H., 4.°, 76; Wach, 
l.«, 266; Binding, 1.", 460. 

(*) Segundo Binding, 1.", 460, o vicio na letra da lei deve ser 
simplesmente rectificado pela critica. Isto é tão incorrecto quanto a 
asserção que elle adduz como justificação^, isto é, que a publicação 
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Do que fica dito segue-se que os trabalhos 
legislativos {Materialen der Gesetse), especialmente 
os motivos justificativos dos projectos de lei e os 
debates parlamentares devem ser utilisados, como 
meio de interpretação, com extrema cautela. Elles 
não sào a vontade declarada da coUectividade, e na 
hypothese mais favorável nos dão a conhecer os 
motivos que actuaram no animo de membros de um 
ou outro dos factores legislativos para declararem a 
sua respectiva vontade Ç). 

l y , — As leis que servem de fontes ao direito 
penal do Império sâo: 

1.° o código penal (§ 10); 
2° as chamadas leis penaes accessorias (§ 11). 
Fôrma especial apresentam as leis penaes, em 

que o legislador imperial apenas fixa as penas que 
commina, e deixa a outros poderes ou autoridades 
a qualificação do facto. Estes podem ser o Impe
rador, o Bundesrat, a administração dos negócios da 
justiça, a lei ou a policia estadual, ou mesmo a lei 
estrangeira. 

Exemplos encontram-^e no C. p., art. 145, 327, 
328, 361, § 6, 366, §§ 1 a 10, 367, §§ 2, 5 e 14, 

falseada basta para satisfazer a exigência da publicação formal. — 
A expressão « erros de imprensa» é muito estreita para a designação 
de taes casos. Prisante exemplo ofiPerece o art. 141 do C. p. mil. 
{Festungéstrafe, em logar de Freiheitsstrafe); ver também o art. 95 
do mesmo Cod. Hecker, 208. 

C) N'este sentido já se pronunciaram v. "W&chter,. Archiv, 
1839, 345; SchafFrath, Theorie der Auslegung konstitutioneller Qesetze, 
1842. Áctualmente é opinião reinante na sciencia. Cons. Binding, l.'*, 
471; "Wacb, 1.», 282; Glaser, 1.°, 317. O Tribunal do Império não 
raro utilisa-se com muita largueza da «historia da gênesis » das dis
posições penaes e para a interpretação do C. p . remonta-se aos 
projectos do C. prussiano de 1851 e mesmo até ao Landreeht 
prussiano. 
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368, §. 2, nos art. 6 e 7 da lei sobre viveres e em 
muitas outras leis accessorias. Merece especial men
ção a lei de 17 de Julho de de 1881, ar t 2 e 3, 
concernente . ás infracções das leis aduaneiras austro-
himgaras.—Taes disposições são denominadas leis 
em Iranco (Binding) ou comminações suppostas ou 
abertas (Heinze, Janka). Em todos estes casos a 
força obrigatória que liga o facto qualificado ás suas 
conseqüências jurídicas, isto é, á disposição penal 
mesma resulta de um preceito de lei imperial. 

I 17.—Litteratura do direito penal imperial 
e das sciencias auxiliares 

Falta uma bibliographia completa do direito 
penal. Para o período anterior são recommendaveis 
as seguintes obras : Gr. W. Bõhmer, Handbueh der 
Litteratur des Kriminalrechts nas suas relações geraes, 
com particular respeito á política criminal e acom
panhada de notas scientificas, 1816; Kappler, ^«WÍ^ 
luch der Litteratur philosopMscher und medizinischer 
Hilfsmssenschafteny 1838.—-Para o novo periodo 
ofiferece informações tão completas quanto é possível 
o Índice geral systematico e alphabetico dos 12 
primeiros volumes da Z., que indicamos aqui uma 
vez por todos.—Sobre as leis accessorias, ver o § 11. 

Neste logar devem ser mencionados como tra
balhos mais importantes os seguintes: 

I.—Edições dos textos : Rudorfí", 17.'' ed., 1894 
(de Appelius); Olshausen, 5.' ed., 1893 ; Dande, 5.* 
ed., 1893; Dalcke, 5.' ed., 1893; Rubo, 4." ed., 
1893 ; Standinger, 5.'' ed., 1893. 

II.—-Exposições systematicas : tratados de Ber-
ner, 1. ed., 1857, 16." ed„ Í891 ; Schütze, 2.̂  ed., 
1874; H. V. Meyer, 4.* ed., 1888; Holtzendorff 
(f 1889), Handbueh des deutschen Strafrecht pôr 
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contribuições de vários autores, 4 v., 1871-77 ;• v. 
Wáchter, Deutèches /Siíra/rec/íí, preleções publicadas 
por O. V. WáGÍiter, 1881; Halschner, Das gemeine 
deutsche StrafrecM, systematicàinéíite exposto, 1.° v., 
1881, 2.̂  V., 1884, 1887; V. Bar, ^wc?ÍMí?Ã des 
deutscken JStrafrechts, 1°'Y., Mstoria do direito penal 
e das theorias sobre ò direito de punir, 1882; 
Binding, Handhucfi dés Strafrechts, 1.° v., 1885 
(analysado por Merkel, Z. 6, 496, v. i iszt, Z. 6% 
663). Elementos de Binding, 4.* ed., 1890, Geyer, 
1884-85, Loning, 1885, Birkmeyer, 2." ed., 1892, 
V, Lilienthal, 1892. Exposições summarias de Mer
kel, 1889, Geyer na Encyclopedia de Holtzendorfif 
(3.'̂  ed., 1879, 5.'̂  èd., revista por Merkel, 1890 e 
seg.), Kolner, 2.* ed., 1893, Ziehârth, Forstrecht, 2.* 
parte, e Olshausen no 3." fasciculo do seu Grund-
riss eU rechtswissenschaftlichen Vorlesungen (na aca
demia florestal de' Eberswalde), 1891.—E' excellente 
a exposição de SeuíFert na Strafgesetzgehung der 
Gegenwart, 1% 1894, 

III.-^—Dos commentarios, além dos de Meyer 
(Thorn), Kirchmann, Blum, Hahii, Puchelt, Rubo, 
devem ser mencionados os de OppenhoíF, 12." ed., 
1891, publicados póir Th. T. Oppenhoíf; de Rüdorfif, 
4.' ed., publicados por Stenglein, 1892; de v. 
Schwarze, 5.* ed., 1883. A obra de Olshausen, 
l.' ' ed., 1879 a 1883, 4." éd., (2 vol.) 1892, é o 
cõmmentario mais desenvolvido e ao mesmo tempo: 
mais solido sob o ponto de vista scientifico.—Bin
ding, Die gemeinen deutscken Strafgesetsòüeher, Kom-
?»e«íar«, 1.% introducção, 2.* ed., 1877. 

IV.—Monographias sobre generalidades : Seeger, 
Abhandlungen aus dem StrafrecM, 1858; Kõstlin, 
Ahhandlungen aus dem Strafrecht, livro publicado 
depois da morte do autor por Gessler, 1858; Glaser 
(•[• 1885), Abhandlungen aus dem osterrdchischen Straf-
rechty 1.°, 1858; o mesmo, opusculos sobre o direito 
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penal e o processo penal, 2.* ed., 1883 ; Merkel, 
Kríminalistisehe Abftandlungen, 1867; Wahlberg, col-
lecção de opusculos e fragmentos sobre o direito 
penal etc, 1.°, 1875, 2.°, 1877, 3.°, 1882; Binding, 
Die Normen und ihre Uehertretung, investigação sobre 
a acção jurídica e as epecies de delicto, 1.", 1872 
(2." ed., 1890), 2.% 1877; Hertz, Das Unrecht und 
die allgemeinen Lehren des StrafrecMs, 2.* ed., 1882 ; 
Bunger, Ueber Vorstellung, Wille und Handhing ais 
Elemente der Lehre von der Strafe, 1888; Geyer, 
opusculos sobre matéria penal publicados por Har-
bürger, 1889; Kohler, Siudien aiis deni Strafreclú, 
\.% 1880. 

Y.—Revistas; ArcJiiv des preussischen Straf-
rechts, fundado em 1853 por Goltdamraer, dirigido 
em 1872 por Mager, de 1873 a 1880 por Hahn, 
de 1880 a 1886 por BackoíFner, desde então por Me-
ves, e do 37.° volume em diante por Meves, Dalcke 
e Mugdan; desde 1871 tem o titulo de Archiv für 
gemeines deutsches und für preussisches Strafrecht. 
Gerichtssaal, revista fundada em 1849 por Jagemann, 
publicada desde 1872 por v. Schwarze, depois da 
sua morte acontecida em 1886 por v. Holtzendoríí', 
6 desde o 42.° vol. em diante por Stenglein. Allge-
meine deutsche Strafreehtszeitung, revista publicada 
por Holtzendoríí' de 1861 e 1873, e fundida desde 
1874 com a Gerichtssaal. A Zeitschrift für die ge-
samte Strafrechtwissenschaft, fundada em 1881 por 
Dochow e V. Liszt, depois da morte do primeiro 
(1881) continuada por v. Liszt e v. Lilienthal. Mit-
teilungen da União int. de d. penal desde 1889. 
Ahhandlungen des fpreuss.J Kriminalistischen Semi-
nars (a principio em Marburg, presentemente em 
Halle sobre o Saale), revista publicada desde 1888 
por V. Liszt. Strafrechtliche Ahhandlungen des Juris-
tischen Seminars der Universitãt Breslau, revista pu
blicada por Bennecke, 4.* serie, 1893. 
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VI.—Collecções de sentenças. Die deutsche Straf-
recMspraxis, 1.° vol. publicado em 1877 por Pezold, 
Stiegele e Kõhn, 2.° vol. publicado em 1880 por 
Zimmerle, confronto synoptico das decisões do Tri
bunal supremo do Império com o C p . Die Recht-
sprechung des deutschen Reichsgeriehts in Strafsachen, 
coUecção começada no fim do anno de 1888, ao 
todo 10 vol. Enstscheidungen des Reichsgeriehts in 
Strafsachen, decisões publicadas pelos membros do 
tribunal, e desde o 19.° vol. também pelos membros 
do ministério publico do Império. Sammlung der 
Entscheidungen des OLG Munchen in Gegenstanden 
des Strafreehts und Strafprosesses, 1881 e seg. Recht-
sprechung des OherlandesgericMs Kolmar in Straf
sachen 1886, de Franz, 1891. Grundlegende Ent
scheidungen des deutschen Reichsgeriehts auf dem Gebiet 
des Strafreehts, coUigidas por Apt para estudo e 
para a praxe, 1892. Kritische Ueherschau üher die 
Rechtsprechung des Reichsgeriehts na Z. por Franck. 

VII.—Casos criminaes. Além da antiquada 
Kasuistik des Kriminalrechts de Osenbrüggen (1854), 
V. Bar, Strafrechtsfãlle, 1875, Dochow, Strafrechts-
fãlle, 4.* ed., publicados por v. Liszt e Bennecke, 
1891; Kohler, Strafreehtsaufgaben zum Gehrauche 
hei dem akademisehen Strafrechtspraktikum, 1." secção, 
1889; Schultze, Rechtsfdlle aus der Praxis der 
Strafsenate des Reichsgeriehts ais Strafreehtsaufgaben 
mitgeteilt, 1891; Harburger, Strafrechtspraktikum, casos 
criminaes para estudo e para a praxe, 1892. 

VIII.—Sciencias auxiliares. 
1.° Sobre os trabalhos concernentes á biologia 

criminal, bem como á política criminal, ver o § 13 ; 
sobre os trabalhos concernentes a prisões, o § 61. 

2.° Psychiatria e medicina legal: Manual de 
Casper-Liman, 2 vol., 8.* ed., 1889-90; Maschka, 
Manual por contribuições individuaes, 4 vol., 1881 
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e seg; Hoffmann, tratado.j 5o* ed,, 1890. Cons.' tam
bém Hoffmann, Z. 2.% 82. v.̂  Krafft-Ebingj Lehr-
èuch der gerichtlichen Pst/chopathohgie, 5.* ed., 
1893; o mesmo, Grunãzüge der Kriminalpst/chologie 
für Juristen, 2* ed., 1882; o mesmo, Z., 2.% 358, 
4.% 81, 5.°, 150; Sander e.RicMer, Die Beziehun-
gen swischen Geitesstõrung unã Veròreeher, 1886; 
Moeli, Ueèer irre Verbrecher, 1888; v. Krafft-Ebing, 
Pstfchopathologia sexualis, 8* ed., 1893; Moll, Die 
Kontrâre Sexual-EmpUndung, 1891 -^ Terei, Mypno-
2̂>OTMs, 1889;'Moll, HypmtkmuBj 2.* ed,, 1890 ; v. 
Lilientlial, 2, 7, 281; Bieger, 2, 8.°, 315; Forel, 
Z,, 9.**, 131. As obr«s de éilles dé Ia Tourette e 
Bernheim sobre hypnotismo indicadas na Z., 9.° 725. 

3.° Policia criminal. Ortloíf̂  Lehrbuch der Kri-
minalpolizei, 1881 ;. Avé-Lallemant, FhyBiologie der 
PoUed, 1882; SeuíFert, W V., 1.°, 885; Gross, 
Handhuch für Untersuchungsrichter, 1893. 

§ 18.—Império da lei penal em relação 
ao tempo 

( DIREITO NOVO E DIREITO ANTIGO ) 

LiTTEEATUEA.—Berner, WvrkímgsTcreis ãesStrafgesetees 
nach Zeit, Baum, Ferson, 1853; Seeger, Ueber die rückwir-
Jcende Kraft neuer Strafgesetze, 1862 (Monographias, 2.", 1) ; 
Schmid, Serrschaft der Gesetse imch ihren rawmlichen unã 
zeitlichen Grenzen, 1863; Lassalle, System der erworbenen 
Bechte, 1861, 2? ed., 1880; Binding, 1.", 225, Normen, 
1.0, 168. 

I.—Já acima (p. 66) declaramos a epocha em que 
o C. p. imp. entrou em vigor nas differentes partes 
do Império da Allemanha. Quanto ás outras leis penaes 
imperiaes, o começo e o fim de sua eíFicacia deter
minam-se segundo as regras geraes. Assim a lei 
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começa a obrigar—si por ventura eUa mesma não 
fixar outra epocha—^no 14.° dia depois d'ac[uelle 
em que a Folha official do Império a publica em 
Berlim (Const. imp., art. 2). Para os districtos 
consulares este prazo é elevado a quatro mezes 
(lei de 10 de JuUio de 1879, art. 47 ); disposição 
que prevalece também em relação aos territórios 
sob o protectoradò da AUemanha. A efficacia da dis
posição penal, si a lei mesma não limitou a sua 
força obrigatória a um certo período ou não a fez 
depender da realisação de uma condição, só termina 
pela revogação expressa ou tácita por parte do 
poder legislativo. A lei é/á única fonte donde pro
cede tanto a origem, como a extincção das dispo
sições penaes do Império. 

Quanto á revogação tácita, a regra a observar 
é que a lei posterior nas matérias por ella reguladas 
revoga as disposições da anterior. A idéa de matéria 
determinã-se segundo as regras dadas no § 19 H . 

Este preceito tem applicação, primeiramente, as 
leis penaes do Império nas suas relações reciprocas, 
pouco importando que a lei posterior ou a anterior 
seja uma lei accessoria ou uma disposição do 0. p. 
Assim o art. 23 da lei de 10 de Junbo de 1869 
sobre o seUo de letra (lei accessoria) foi revogado 
pelos arts. 275 e 276 do C. p., e ao envez o 
art. 2817 do C. p., foi substituidp pelo art. 14 da 
lei de 30 de Novembro de 1874 sobre marcas de 
fabrica. 

Rege em segundo logar as relações dás leis pe
naes imperíaes com as leis penaes estaduaes ante
riores (mas não viceversa). Cons. a este respeito 
o § 19. 

(1) E' singular o accordo de Binding (1.°, 334) nesta parte. 
Veja-se adiante o \ 19, nota l.". 
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Rege finalmente as relações entre os diversos 
ramos do direito imperial. (Cons. também o art. 2." da 
lei de introducção do C. p.) 

II . — Império ou validade de uma lei quer 
dizer que os eíFeitos jurídicos que ella liga a um 
certo facto se produzem, desde que o facto é dado. 
D'ahi segue-se que toda lei é somente applicavel 
aos factos que occorrem sob o seu império, salvo si 
o legislador declarar o contrario em relação a factos 
occorridos, quer antes, quer depois de vigorar uma lei. 

Este principio prevalece também em matéria de 
direito penal. Também a lei penal não tem eífeito 
retroactivo ou ulterior, senão quando o legislador lh'o 
dá expressamente f). 

(*) A questão é muito controvertida. Com o texto concorda a 
opinião commum ("em razão da hypothese de uma obrigação oriunda 
da culpa^. Pelo efiFeito retroactivo Schmid, 190, Binding, l.», 230, 
Geyer, 1.», 89, Hâlschner, 1.», 166, Schütze, 48. Outros, por ex. Meyer, 
150, querem que em these applique-se sempre a pena mais branda (»). 

(•) Os que se pronunciam pelo efièito retroactivo, como Schwarze, 
H. H., 2?, 26, ponderam: cada lei começa a vigorar, salvo disposição 
em contrario, desde o momento de sua promulgação e desde então é 
para o juiz a norma reguladora no julgamento das causas que Jhe são 
sujeitas; as excepções a esta regra não a podem alterar nem converter 
a these contraria em principio. Binding funda-se na sua theoria das 
normas, de que faz justamente cesta matéria uma das suas mais no-
taveis applicações: como o delinqüente viola a norma, e não a sancção 
penal, nada obsta em principio que a nova lei se applique aos factos 
occorridos sob o império da anterior. — Sendo disposição do direito 
positivo a applicação da nova lei, quando mais branda, as diversas 
opiniões reduzem-se a uma ou outra destas duas formulas — «a nova 
lei applica-se a factos anteriores, salvo quando a lei antiga fôr mais 
branda» — «a lei antiga applica-se aos factos occorridos sob o seu im
pério, salvo quando a lei nova fôr mais branda».— Entre nós a so
lução não é duvidosa, pois a não retroactividade das leis é principio 
constitucional. N. do trad. 
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D'ahi a regra, aliás implicitamente contida no 
art. 2.", 1.° ai. do C. p . : as disposições penaes são 
appMcaveis aos actos praticados sob o seu império, e 
inapplicaveis aos actos praticados antes ou depois que 
a lei penal começou a vigorar ou cessou de vigorar. 

Attendendo porém ás exigências de uma beni-
gnidade que não se funda em razões jurídicas, mas 
que é digna de approvação, o legislador, sem revogar 
esta regra como principio, abre-lhe a seguinte excepçEo: 

«Si desde a epocha em que a infracção foi com-
mettida até a epocha do respectivo julgamento a lei 
penal f5r alterada, applicar-se-ha a disposição mais 
branda» (C. p., art. 2.°, 2.° ai.). 

Assim dá-se eíFeito retroactivo á lei mais branda 
e ao mesmo tempo admitte-se este principio : «depois 
que uma lei penal cessa de vigorar, ninguém pôde 
ser mais condemnado por acto que a mesma lei qua
lifica e que tenha sido praticado anteriormente á 
epocha da revogação ». (Exemplo, a abolição da lei 
sobre os socialistas), f) 

Uma vez admittido este ponto de vista, segue-se 
logicamente que os tribunaes devem ter em attenção 
não só as leis vigentes à) ao tempo da acção e h) ao 
tempo do julgamento, senão também c) as leis pe
naes que foram decretadas no periodo intermediário 
(considere-se a abolição transitória da pena de morte 
em alguns Estados da AUemanha). 

III . — Quando o juiz tem de escolher d'entre 
duas ou mais leis a menos severa, deve antes de 
tudo decidir o caso que lhe é sujeito successiva-
mente em face de cada uma das leis em questão, e 

(*) Porque a attenção que deve ser prestada á lei mais branda, 
não pôde ser negada á isenção de pena resultante da nova lei. Não ha 
que distinguir si a lei é revogada expressa ou tacitamente. Semelhan
temente Hàlschner, 1?, 123; pelo contrario Binding, 1°, 237, 258, v. Meyèr, 
163, Olshausen, § 2.°, 16; E., 15 de Janeiro de 91, 21.», 294. 

10 



fertaâtô vêrifiear aâ eircumstaacias constitutivas do 
Gíiiné sigündô a (|iaalifieação de cada uina dêllâs: 
Qualquer combinação de leis penáes diversas llie é 
absolutafiaente vedada* O resultado mais fBV&ruvel 
para o aectisado é o que prevaleee. Nòte-se que 
dêVêtú Sir toniadaig êín coiisideraçãoj não só à quali
dade ê a extensão da pênâ  senão também todas as 
eircumgtâ&ciaâ tfelevantês em direito penal, como as 
penas accessorias^ a influencia das cireumstancias 
aggravantis e attenuanteSj as disposições legaes sobre 
à rêin&idenciáj a cumplicidade, a tentativaj as con= 
dições de punibilidade etc. Si d'esse exámé re-* 
sultar a impunidade do factô óU uma pena mais 
bfaadá, segundo alguma das leis de que se trata,-
porque essa leij pôr ex:j não pune a tentativa ou 
não aggravá a reincidência, é eUa que deve ser e3L= 
Glusivatainte applicada-. A mesma regra prevalece 
á rêêpeito das causas extinctivas de pena e espeeiál-
fflêntê a respeito dã prescripção: si a aeção Ou a 
execução da sentença prescreveu §egundo uma ©u 
âtttradê ditas Ms =-=̂  é fi'estâ parte cumpre tomar 
pârâ ^0nto dê partida do lafsé da presêripção em 
r@lafld tònto á lei anteri&r oomõ á posterior a épocla 
dl% prâiticà do fact@ @̂  a @pocka em que a âentença 
passêü êtn julgado -^^ segue-se a absolvição (*). Os 

{*) Não f@m fundamento á opinião, segundo a ijual a |}rèscripção 
qde deve ser contada de accordo com a lei posterior começa a correr 
da épocha em que esta entrou em vigor. Tem-se dito muitas vezes 
que a prescripção da ipéna' nos termos do art: 70 do C. p. não tem 
ap|>licaQão ás penas pronunciadas por sentenças que passaram em Jul
gado antes de entrar o C. p. em vigor (art. 2.», ai. 2. = «si desde & 
ef&éhà éiB ^ilé & iní^éção M cotniüetlida àté a ^t>M ib> re^êetivo 
fttt^mènte a iei ÍQí: ãltQs^da;;;.:: ü): ü t̂jstè gentido H&lg@hiíi@r; l{'; Ifg; 
OlãMMsefi) I S:°; i8) Eeinze^ H: E^, Si<>,Èl. Nada se bpp@e â âppll^ 
éáf̂ ao ie^tá ifSgrã pdf m&lêj^. @&rreetatãent@ Bêfhef; Si7; liiâisafv 
1.0, 266, V; láMãi Z-.-i é>, i4j !i3ta èÚi 
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bbstiacülos de hàiuféz&pivceèsüal, tjüé eVentíiàlJfiiénlfe 
se opponham ao éxércitíio dá ãcçãõ, iiãò sM tbinâÜÔs 
fera bònsidèíáçãò. Como a exigéílôiâ da qtieixà deve 
éer íJOiisiderãdá teí^üisitb processual, á ápreãfefitâÇãò 
õü a Mo aptéseiltáçãò dâ qtièixâ nab tem itiüüeílíjiá. 
Veja^éé o ârt. 3.° dá NoVèllá dê 26 .dè FêVêfêiío 
^tiê assiüi dispõe: * dòííi teláçãò áòs actòs ü̂fe tènhâin; 
sido ptaticados áíites de èüttaf eM vigor á pf êSènte 
lei, á tiecéssidádê da queixa e à desistência dêlIa 
èé régtdáiri pelas leis átiteriòtès » (^); 

Si ás periás estabelecidas ipélá§ leis què dèyfeih 
§er éômpâradãs, fóíetü égtiaès qiiántó áó íigor, prê-
vàlétíe de novo a regra geral, bem Cotíio nó íJááÒ dé 
não poderem as penas âèí cbtiipârádàs. 

§ 19. -^ Império da lei penal quanto â niáteria 

Í)lltEITO IMPERIAL E DIRBitO ESTADUAL 

LÍTTBEATtJBA. ^^ Heinzej SlxiaiÁreéhÜiohè itnã stráf-
reehüiche Éròrterungén^ 1870; o mesto&j Pa* Fe?^íí*ií8, <les 
Meichssirafréchts zum LandessirafrécM, ÍÁÍl j Binaing^ .Bér 
Antagonismris zwischen derrí D. St.-G-.-B. unã dèül ÍMw. ães 
òáa-. Mnf Béé.,Í9>11 • HâlSCtüét^ 1% 89- Smdibg,- 19, 270; 
Scherer, G. S., 39, 614: 

I. — Eiii virtude db art. 2.** dá dôüst. lmp.,,o 
íinperio èxfercé Ò jpoder lègislàtivb iibs liiSiites irà-

(*) o éòHffoiiiõ dás divérfeáé leis JJè&áSs §[uê ptídSrii iêr applicadas 
§è fa2 ifi cimèreio é íião in 'áJbétracto.. AfJjjlicS-sé & lei qú% fdr íflâis 
Bíâada. eiü télaçào ào bâsò bôilcrelb sujeito à jüígáínfetífó; e Siüin êfir 
iâíli-áè ái difficiildádès, talvez ihsoluVéil, qué fesültãriaiâ ào étíixfrõíito 
in óivirtaiiò. -=- O iiossp G. j).,; krt. 3.*, ihándàt á][)̂ licâf %, lei |Jt)§tenor 
âdibéiite ntís basòâ pi-êvistòã iòB a è i, é ãibim dêika ãè àttêtidèr â lei 
fiôVâ; qiiaiidd éòb qiaalquèf oiitrô pdntô de î ista (^f êk;, pifêittn{)<jâo) 
l\Vk fêf Mi&iã fayorkvèi ab abcü&àdb. Ã fòfiüulá ái&^ies á8 Í^róJ66to, 
ârt. 2.8 (hdiâ|)osiçaô iÜSis fávotáVel»), é Jjî éfêH¥êÍ: íí: àS tfáà. 
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çados pela Constituição, cabendo ás leis imperiaes a 
precedência sobre as leis estaduaes. 

As leis estaduaes não podem contrariar as dis
posições expressas ou tácitas das leis imperiaes nem 
têm força para confirmal-as; si o fizerem, os seus 
pretendidos preceitos não obrigam, não são leis. 
Assim, de um lado, as leis estaduaes antigas ficam 
revogadas, quando as disposições das leis imperiaes 
penetram no campo que ellas occupam, quer as leis 
imperiaes as contradigam, quer com ellas se con
formem, sem que se faça mister uma revogação ex
pressa ; e, de outro lado, a acção futura do legislador 
estadual é, sob o mesmo presupposto e na mesma 
extensão, destituida de effeito. 

A lei de introducção do C. p., art. 2° e 5.°, 
expressa de um modo pouco feliz este principio 
constitucional, declarando revogadas as leis penaes 
dos Estados « concernentes ás matérias, que fazem 
objecto do C. p. do Império da Allemanha ». O Cod. 
tem por matéria, isto é, por objecto, as acções que 
o legislador declara passíveis ou não passiveis de 
pena Q). A legislação local é, por conseqüência, 
destituida de vigor: 

1.° quando a legislação imperial declara expres
samente que um acto é punivel; 

2.'* quando a legislação imperial declara ex
pressa ou tacitamente que um acto é isento de pena. 

(') Mas não as denominadas doutrinas geraes que só têm impor-
tantía em relação a certos crimes. Não ha uma tentativa de crime 
em geral, mas somente tentatira de homicídio, de furto etc. No espaço 
que lhes é deixado livre, podem as legislações territoriaes estatuir dis
posições que se desviem das do C p . imp., e desta attribuição ellas 

•tem feito largo uso. Vêr as leis de policia florestal e as leis penaes 
florestaes. Ziegner - Gnüchtel, Z., 8.°, 232. De accordo Olshausen, 
Lei de intr., g 2.°, 13, e as dec. do Trib. do Imp. do 1 de Maio de 80, 
2.", 84, e 19 de Maio de 84, 10.", 29/1, bem como anteriormente o an-
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Como esta ultima declaração é de ordinário tá
cita, o silencio da legislação imperial pôde ter dupla 
significação: pôde importar uma disposição negativa 
e tácita (silencio qualificado) ou significar que o le
gislador deixa a regulamentação da matéria á legis
lação estadual. Qual seja o pensamento do legislador 
imperial é questão que deve ser resolvida, tendo-se 
em attenção não só a historia da lei respectiva, 
senão também e principalmente a lei mesma estudada 
na connexão das suas disposições expressas. A questão 
de saber qual o espaço deixado á legislação territo
rial é uma questão de interpretação da legislação im
perial. Si o caso é duvidoso, devemos decidir nos 
contra a admissão da regulamentação por lei estadual 
em conseqüência do disposto no art. 4.° n. 13 da 
Const. Para a solução da questão não se deve deixar 
de tomar lambem em consideração a gravidade das 
penas que a lei estadual pôde decretar (lei de intr., 
art. õ.°). 

tigo tribunal (federal) superior do comuicicio, o especialmente Scuffert, 
St. G., 1.0, 86, 87. Divei-gentes Binding, 1.°, 307, Hàlschner, 1.°, 110, 
V. Meyer, 147, Merkel, 147, Ziebarth, 328 («). 

(*) A questão de saber si as leis especiaes dos Estados que con-
tinuam em vigor ou que podem ser decretadas, devem conformar-sè 
com as regras da parte geral do C. p. ali., tem recebido soluções op-
postas, além dás opiniõus intermediárias. Uns (v. Liszt, Olshausen, 
v. Schwarze) affirmam a plena independência das leis loçaes em re
lação ás regras geraes do C. p. commum; outros (Binding, Rubo) 
querem que as regras geraes do cod. tenham absoluta applicação ás 
infracções previstas nas leis especiaes dos Estados. Ifa praxe é a pri
meira opinião que tem prevalecido e os tribunaes tem applicado leis 
dos Estados que no concernente á punição de menores, á prescripção, 
á tentativa e ao crime consumado, apartam-se das regras do cod. com
mum. Entretanto admitte-se que os Estados não podem contrapor a 
parte geral dos seus antigos cod. á parte geral do cod. ali., mas somente 
desviar-se desta nas leis especiaes. Binding aseignala com vigor esta in-
consequencia. N. do trad. 
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^seipplos. NQ ultimo cí^pitiilo (io C. p,. o le
gislador agglomeroUj sew uuaa idéa directora, uin 
•çeçto i^uiúerq 4§. contravenções' de caracter diverso, 
e ã'?M inferêrse que não. vedou a acção legislativa 
4QS Estamos em matéria de contravenções policiaes (^).' 
Ç l̂itinú?!,' ppis a vigorar na- Prússia rhenana a pro-? 
Mbição cqpçieríiente aos annuncios de pemedios se-
çVéto? (dec. do Trib. do ímp. de 25 de Maio de §2^ 
^;°j 329). ^ Mt^' de systema que se nota np 
•qáp'. ,2§ do C. Pr imp. autayiza tapibeni a affirmar 
que í5(ínti]iiuam a vigorar Q art, 270- do-C p. prus^ 
s.ip,nQ e o art. '412 do Ç. p, fr^nce?, ai. 2.% concer
nente á liberdade de offeyta nos leilões públicos 
(l^^c' do Trib. do Imp. de 27 de Março de 84, 1Ò.% 
22Íj 6 de Março de 88, 17.°, 203, Olshauseri, 
çap. 25, S; em contrario v. Mej-er, 147, 155, Zie-
bartb, |27j 385). Também não esíão revogadas as 
leis penaes loções sobre ps advogados não au-
torisados. Estão, pelo contrario, em contradicçãp 
com o direito imperial as leis locaes que pro-
Mbem jogar em loterias estrangeiras, Pp nipdp mi? 
nucipfp é. çpmpl^to por que o O, p. ipip, trata, p 
falso testemunho, infere-se que o deppit^entp f^lsp 
ftPiP j\irii^p deve içar impune, e a mesma Ta?ão pre
valece contra a vigência das disposições contidas nap 
l^is locaes sobre os duelos de estudantes que sede^ 
nemÍBam jSckiã^ermenmren. Ver sobre estas três 
questões a parte especial. 

(^) Ç^ . P9áÍ0ò^ PJM^I ^^. 1P°?!\Ç\% F p 4 ^ . ser apo^itaàQs ^.199 B)|̂ .s 
|^pçt||$(i{f^ q ^AV r̂q 4^ 2§ dçí pezeixi^çQ «î  ^^71 (Çpmmeut^râo de Sti|.f|-
ding-fiç, ̂ f~ ^d,, 189|â) 1 % ^^i^^e^l^^uense dç ^7 de £)lezf|]3{ib.ro 4 | 1§?1 
(Ighigfe^, ^ . jt^,, 1|88), Q ^9:iôns$ de §1 ifn Qytu^çQ de 1^63, Çí<í4i§ça4p 
e ^ 1%1\ (Iffeímser, lg§8)!, ft heisense ^^ 1855, A rEU?g?a, %. Saço^ia, 
ft Alf l^â BPÍ? BQ̂ 8.̂ $fA ^^g^sl^p. ppliçial ççdiâoada. Yêr em gecal ^ ^ i q , 
" W ' ¥ , ?:«. §7â, §çu«ai*, St, g „ l . í , g| , Ma§«te?. ?Hfí ^^•emm^ 
deuisehe Polizei, 4?e 5* ed., 1885. 
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Tendo O Tribunal do Império qontestádo por 
varias vezes e com razão (dec. de 17 de Novembro 
de 89, 16..y340, 20 de Fevereiro de 88, 17.% 134) 
esta,r em vigor o art. 8 da lei prussiana de 25 de 
Março de 1822, a lei. de 4 9 : de Março dê  1888 dê  
clarou expressamente que continuavam a ser pas
síveis de pena os cris séditieuz. 

A influencia do direito;penal imperial sobre as 
penas privadas do direito civil suscita duvidas. Cum
pre observar a seguinte regra; estão abolidas ̂ s cha-
ma,das pems privadas que têm realnientt o cara
cter de pena, isto é, aquellas que vão ^lém de 
um£|, indemnisação pecuniária ao oflfendido, inclusive 
di, satisfação (em dinheiro) poy oQens^ a interesses 
que não são patrimoniaes (̂ ). Estão pois abolidas a re-
tractação,Q pedir perdão, o dar publica satisfação Ç'), 
m^s não a mera acção de injuria do direito civil; 
está aboMa a- estimação, do damno feitQ com fim 

(*) Ver os tratados de direito cjvildé Windsclxéid, Dernhurg, Stobfce 
e outros; Mandry, ZivilrechÜickef Jnhalt der JReichsgeseize, S ed., p, 234, 
226, 231 ; Landsberg. Injurien und Beleidigung, 1886, e especiamente 
Seuffert, StQ., 1°, 85. —. Pelo facto de conceder ao ofiendido o direito a 
uma multa privada que pôde ser pedida no processo penal (adiante 
§ 67), a lei não affectou outras pretenções mais. amplas e admissíveis se
gundo o direito civil. 

C») A WiÂerruf (reeantaiio, palinodia — declaração por parte do of
fensor ao ofiendido de não ter dito a verdade), Abhite (deprecatio, mani
festação, de arrependimento e pedido de perdão) e a Ehrensrklârung 
fAcmorü <íec2araíio!, declaração formal do offensor de que reconhece a 
honra do offendido e que não teve a intenção de desacreditai-o) eram 
penas do direito commum da Allemanha oriundas de usançasda edade 
média (Feuerhach, Trat., | 95, Gúmm, RechtsaUerihüiner, p. 711). A 
chamada acção de jpaZino<íía, para que o injuriante se desdissesse, retrac-
tasse ou recantasse a palinodia em publico ou em audiência, é mencio
nada por M, Freire, que reprovava o seu uso em Portugal {Cod. Orim. 
§ 20, obs. ao tit. 35, Inst. Jur. Orim., t. 8, 16). N. do traâ'. 
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penal de accordo com o lei Aquilia, mas não a acção 
de indemnisação que sobre esta se baseia. Não está 
abolido o preço da dor ("), mas estão revogadas não 
sü as penas publicas comminadas contra quem illici-
tamente faz justiçapor suas próprias mãos (Baviera, 
1813, Wurttemberg, Braunschweig, Saxonia, 1868), 
senão também os effeitos penaes de direito civil que 
ultrapassem os limites da reintegração e da indem-
nisação {decretum Divi Marci) {^). 

II.—Quanto ás matérias não reguladas i)or lei im
perial, o legislador estadual tem os movimentos livres. 
As antigas leis continuam a vigorar e novas leis 
podem ser decretadas. E' este o principio que o 
art. 2.°, ai. 2.° da lei de introd. enuncia, comquanto 
induza em erro, contrapondo ao C. p. as disposições 
especiaes da legislação local. O facto material da in
serção da disposição em um cod. penal ou em um 
cod. policial, ou ainda em uma lei accessoria, não 
tem a minima importância para a nossa questão. 
Mencionando as disposições concernentes ás infrac-
ções á policia da imprensa, ás leis sobre os correios, 

(") Schmerzensgeld. Assim se chama a satisfação que, além da re
paração do damno patrimonial, é devida ao ofTendido no caso de ofensa 
physica pela dór soffrida. A acção é civil {actvo uíilis ex lege Aquilia). 
A questão de saher si tal satisfação está aholida é controvertida. Stohbe, 
Handò., | 203, 2. N. dotrad. 

(*) A Selbsthilfe (fazer valer o seu direito por autoridade privada) 
distingue-se em defensiva e aggréssiva. A primeira pertence á doutrina 
da extrema necessidade, da legitima defesa e da resistência a ordens il-
legaes. A segunda é punida, quando constituo algum dos delictos defi
nidos no C. p . imp., e nos demais casos fica impune; é mesmo permittida 
pelo direito civil em certos casos, como o apeamento de animaes encon
trados em terreno alheio.—O Decretum Z)ivs Marci, varias vezes mencio
nado no Digesto (1. 13,4, 2,1. 7, 48, 7) impunha penas civis ao credor 
que fazia valer o seu direito independentemente da autoridade da justiça. 
N. do trad. 
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OS impostos, as alfândegas, a pesca, a caça, a po
licia rural, bem como as disposições concernentes ao 
direito de associação e de reunião e as que versam 
sobre o furto de madeira nas florestas, o art. 2*? da 
lei de introd. fez apenas uma enumeração exempli-
ficativa (*). 

III.— Mas certos limites são traçados á legis
lação estadual ainda no campo que lhe é reservado, 
e portanto nas matérias não reguladas por lei im
perial. 

1.° Em todos os csaos em que as leis estaduaes 
se referem a disposições penaes que o C. p. do Im
pério revogou expressa ou tacitamente, as disposi
ções correspondentes do mesmo Cod. serão appli-
cadas em logar dos textos revogados (art. 3° da lei 
de introd.). 

Assim, quando as leis penaes accessorias dos 
Estados guardam silencio sobre as regras geraes do 
direito penal, devemos entender que ellas se referem 
aos seus respectivos códigos e que, portanto, têm ap-
plicação as disposições geraes do C. p. ImperiaL 

2." Desde o 1.° de Janeiro de 1872 (1871) não 
é permitida a applicação de penas de natureza di
versa daquellas que o C. p. imperial tem estabele-

(*) A menção do furto de madeira é também exemplifícativa ; esta 
infracção é—e sempre foi—cousa essencialmente diversa do furto, com o 
qual só tem de commum o nome, e nunca foi comprehendida entre as 
«causas infíimantes». Cons. em geral Ziegner-Gnüchtel, Z. 8.», 222; 
Scliwappach,W V. 1.0,442. No sentido do texto John, Z., l.», 273, Com-
raentario, 1.°, 97; Kayser, H Hj 4.», 46; Glaser, 1.", 289.(7onírà, a opinião 
commum, especialmente Olsbausen, Lei de Introd., g 2.''j 10, Binding, 1.*, 
846, nota 9, Normen, 1.°, 160 (não assim na 1? ed., 1.», 78), Seuffert, 
St.-G., 1.°, 86. As leis respectivas (na Prússia lei de 25 de Abril de 1878 
sobre a policia florestal e a policia rural, na Alsacia-Lorena a lei de 9 de 
Julho de 1888 sobre a policia rural) são enumeradas por Binding, 
1.°, 308, nota 8? Ver mais Ziebarth, 873. 
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eido. Este principio soffre a seguinte excepção : quando 
as leis estaduaes prescreverem ou permittirem a sub
stituição da pena de encarceramento ou de multa por 
trabalhos florestaes ou communaes, taes disposições 
continuarão a vigorar (art. 6 da lei de introd.) f) . 

3.° As leis estaduaes não podem comminar-outras 
penas que não as de encarceramento até dois annos 
no máximo, detenção, multa, confisco de determi
nados objectos e perda de funcções publicas. 

Ao passo que as limitações mencionadas nos 
jis. 1 e 2 referem-se ás leis antigas como ás futuras, 
£!, terceira limitação refere-se somente a estas, sem 
de modo algum aíFectar immediatamente aquellas (®). 

IV. —• Por disposição expressa de lei imperial 
(art. 8° da lei de introd.) foi reservado aos Estados 
o direito, aliás subentendido, de decretar medidas 
transitórias destinadas a barmonisar com os artigos 
do novo C. p. as leis locaes que continuassem a vi
gora? e portanto não affectadas pela legislação im-
pçjial Ç). Em todos os Estados, menos a Prússia, 
o Lauenburg e Waldeck, foram decretadas taes leis 
de iiitroducçâo. 

(*) Os castigos corporaes não são pois admissíveis como pena, e sim 
somente como medida disciplinar. Diverge Seufifert, St.-G-, 1.°, 86. 

(*) A questão é controvertida. No sentido do texto a opinião com-
mum, especialmente v. Meyer, 146; Olshausen, Lei de introd., art. 6, 2. 
Çonirà, Heinze, G. S», 30, 561; Binding, 1.°, 298; Hálschner, 1.?, 103 ; 
layser . H. H.,.4.^ 62. 

(') Dentre os trabalhos que têm por objecto o direito penal local, 
merecem menção, alem das obras já apontadas no § 11, o St.-G.B.für das 
Deutsche Reich in seiner Anwendung im Kônigreieh Bayern, 5?. ed., 1889 
{Bamberg) ; Goscli e v. Düring, Mecklenburg-Schwerinsehes LandeS' 
spcifrecht, 1887, Meeklenburg-Streliizsches Landesstrafrecht, 1887. Sobre 
o. direito francez cons. Scherer, G. S., 39.°, 621. Sobre a clássica lei de 
intro,d. l)avara, cons. Seufifert, St.-G. 1.°, 93, e sobre a matéria do diseito 
penal local o mesmo, 98. 



AS FONTES DO DIREITO PENAL IMPERIAL l 5 5 

I 20: -^ Ô iippetiò 4a lei penai quántp 
'•";'-j •;;;-aò''^'espâiçò" " 

(Sob o ponto de vista doutrinário) 

LiTTEEATURA.—-Berner, Wírfcíiw -̂sfcreis, 1853 ; Sphmid, 
M^nchaft der Cfesetze, 1863; v. Bar., Lehrb. des Í7iter-
nationalen Privai- mã 8trafreçUt8,lB^2', v, "Ròl&Rd, I>asin,• 
temationálen Strafrecht, 1877, 19 (ver a Krit. Viertçlj. Sehr. 
íf. P., 19, 453) ; V. Liszt, Z. 29, 50; v. Bar, G. "S., 34̂  
481, 350, Õ61 ; Geyer, Z. 39, 619; Binding, 19, 370; Har-
burg. Der strajrechtliche Begriff Inland, 1882 ; Lammaseb, 
4^^^ãieJer^ng!3pJl^cM^n4 AsylrecM, 1887 ; o níesino, G. S. 40, 
Í9; V. Marlitz, Internationale Bechishüfe in 8trafrsach6% 19, 
1 8 8 8 . _ • • • , 

I .— Intencionalmente evitámoS: no titulo deste 
paragrapho o emprego de expressão direito penal in-
ternaeional introduzida por Bentham, sob a qual se 
costuma comprehender idéas inteiramente diversas. 
Com esta denominação designam-se : 

1.°' As regras sobre a efficacia da lei-penal em 
relação ao espaço. Essas regras, consideradas em si, 
pertencem ao direito nacional. Mas, com o reconhe
cimento de que a legislação de cada juiz deve ter 
empenho em harmonisar se com os dos outros, pre
encher lacunas e evitar intervenções, surge uma série 
de normas de direito internacional — e portanto de 
exigências internacionaes ao legislador nacional, as 
quaes podem também (e com maioria de razão) ser 
eomprehendidas sob aquelia denominação, üma seçção 
importante dellas é a que tem por objecto a asm-
ieneia internacional em matéria Jurídica, especialmente 
sob a forma da extradicção de que tratará o § ââ. 

â.** Accordos internacionaes sobre a protecção 
de bens Juridicos pela lei penal. Não é grande o 
numero nèm a importância delles. Meneionaremos 



1Õ6 TRATADO DE DIBEITO PENAL 

a convenção sobre a philoxera de 3 dè Novembro 
de 1881, o tratado sobre a protecção do cabo sub
marino de 14 de Março de 1884, o acto geral de 
Bruxellas de 2 de Julho de 1890 contra o trafico 
de escravos. Taes tratados impõem aos Estados que 
os celebram a obrigação segundo o direito internacio
nal de decretar os disposições correspondentes. Ori
gina-se assim em diversos Estados um direito em 
substancia idêntico, mas a fonte de sua obrigatorie
dade segundo o direito publico é a lei nacional e não 
o tratado internacional, pelo que não se faz mister 
tratarmos especialmente de tal assumpto neste logar. 
Neste e no seguinte paragrapho trataremos da matéria 
a que se refere aquella denominação tomada no seu 
primeiro sentido. 

II . — Partindo do principio de direito interna
cional que a soberania do Estado em relação ao es
paço é limitada pelo território, chegamos a esta con
clusão : cada Estado tem de applicar o seu direito 
penal a todas as acções puniveis que forem praticadas 
no respectivo território e portanto no pais. Não ha 
que distinguir si o agente ou o oíFendido é nacional 
ou estrangeiro. O processo e a punição de actos 
praticados no estrangeiro cabem ao Estado em que 
o crime foi perpetrado (principio territorial). A favor 
desta regulamentação militam não só a facilidade 
e a segurança, com que ella pode ser consequente
mente observada, senão também e sobretudo as van
tagens incontestáveis que offerecem o processo e o 
julgamento no logar do crime. 

III . —> Mas a admissão e a observância do prin
cipio territorial por parte de um Estado dado não 
são possíveis sem estes dois requisitos : 1.° deve esse 
Estado exigir o reconhecimento do mesmo principio 
,de todos os outros afim de evitar tanto a indevida 
intervenção de um outro poder publico como lacunas 
no procedimento criminal; 2.° deve cada Estado 
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estar certo de que os attentados contra os seus in
teresses, emprehendidos em território estrangeiro, 
serão vigorosamente reprimidos pelas leis do logar do 
crime. Actualmente estas condições não se dão e 
só podem ser obtidas por meio de pactos internacio-
naes. O direito penal é pois forçado a transpor os 
limites do Estado respectivo; mas essa transpo
sição de fronteiras, attentos os inconvenientes que 
ins^paravelmente se ligam ao processo e ao julga
mento em lugar diverso daquelle em que o facto foi 
praticado, não pode ir alem do que exige a impe
riosa necessidade. Só se pôde reconhecer a existên
cia de tal necessidade, quando o crime praticado no 
estrangeiro é dirigido a) contra a nação e os seus 
interesses vitaes ou b) contra os bens jurídicos dos 
nacionaes. 

A esta ampliação do império da lei penal no 
espaço costuma-se dar a denominação de « principio 
de protecção » ou «principio da ordem jurídica in^ 
teressada » D'antes defendido especialmente por Feu-
erbach, Trat., §§ 31 e 40, Arnold, G. S., 1857, V, 
340, e outros, tem sido modernamente aceito por 
Heinze, Erorterungen, 147, v. Wâcliter, VorUsungen, 
appenso 85, Binding, 1°,, 370, v. Meyer, 156, v. 
Rohland, 157, van Hameí, 142. Nos Estados da 
AUemanha, onde só foi supplantado pelas intuições 
franco-prussianas, é elle o único que corresponde ás 
exigências de uma politica criminal vigorosa e domi
nada do espirito nacional. Comquanto os projectos 
de lei (1875 e 1889), que o consagravam, não ob
tivessem o assentimento do Rekhstag, é certo que 
este principio predominará até que se celebrem ta-a-
tados internacionaes, e portanto até um futuro pró
ximo. 

IV, — O prî ncipio do direito publico, que veda 
entregar o nacional a um Estado estrangeiro para 
ser processado ou punido (adiante § 22), obriga a 



siijeito 0 nãcmnai, por actos criminosos ^we t^nlsâ 
praticado no eêtrun^eiro^ ao direito pena! patriOj BWfi 
bòra não se dêm as condições declaradas acima sob 
o m i l l . liidnz èm erro' referir está ampliação a 
«m principio de direito penal denoiüinado « principi® 
de Éacionalidadè ou de sHJeiçftOj» befii ^úmb se devi 
©onceituar de contradictoria a doutrina qnè quer ÈW-
Jeitar d procedimento e a punição no paia ás r<êgirâi 
d© direito estrangeiro; 

Y — A commtinlião de interesses dos EstMoi 
civilisados ém relação a certas manifestafoes da, 
Tida social leva também a punir aetôs qme atteataffi 
eontffa esses interesses commiiils, sem se tet Sin híh 
•t®n^© o logàr do crime e segtíndo ô direito do Es^ 
tado ^úè appreàetide o delinqüente ̂  A esta eat^gistíâ 
de interesses pertencem o commercio interflaei^flãl 
mm todas a& suas necessidades^ à B©gtirãaçâ das 
grandes vias dê oommBnicaçiOj. a segurança dü eir-
©álaçâò monetária^ a remoção dos abnsos da etm YBT--
mêlhaj a defesa' contra os -inimigos dás naÇieSj ©1 
Mstes pBnem àumÈni^ ooMô os pirata-s^ és IraiÊatitgg 
de eseravosi m anareàistas-dynamtistes. 

Mâ© i Beéessâfio neni feénTemeaté il mais lêágl. 
Scientíficàmente iSsiistentevfel è ffktisàffiesitô 

ffiesifmiyel é pêis a «princi|>io ia aBidlmfe ^^trá-
tèriitisrialidâd® ia lei peaal i '<&M. a ® syátsiaá' áa 
JHSÍ I^ ^aÍT®rsal :ss Os seias pariidari^Sj aliás (gatffe 
si • |íOMG0 ace®fdèsj querem qM_e • íjaia Bstaiu^ sm 
sièsaê da cei&iHmiikié interaacienal ig ©taltarâl ^nè 
^%priiente| t©míg a si o eflcárgtí d® püàiíj pife 
sfeignss subsidiaiiameãtej Iodes m isliaquientes |M% 
àpprekeniaj qiaesqiier qáe seJaÉs m sriÉsgs • % ®fefe 
^aer qii© tenàafii sido praticados. Sste disfetriffla- •êl= 
qnece a profunda differença das leis penaes" MSiffib 
isitee Sstaios visiiihos; ©briga o JMÜ a ap|i)licar ® 
iireit® • eskaügsir® qBê Ha® é deiesEulííêeiàs»; â is i á 
o iotü® a|5ffe|o ás üffictíldaies i® miM 
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penal, em que não se p<5de colher immediatamente 
a píovâ^ e apezar de tudo, não dispensa á ordem 
juridica muito maior protecção do qtié a qtie resulta 
da expulsão do estrangeiro suspeito ou expatriado. 
Entre os partidários da alludida doutrina^ além de 
Mohl -{Staatsreeht, 1.°, 637), Schmidj Ortoknj Ca?-
rara, Brusa, notam-se v. SchwarzCj H H, Èj 45j 
aeyerj Z., 3, 619, HâlsGhner, 1.°, 136^ Ullmannj Q. 
S.j 32, Leutner, Der schwarze KodeXj 1891, p. S2j e 
especialmente Lammasch, Auslieferun^spflicht-, 26 (')i, 
e V. Martitz (em cuja obra, a p; 106, encontra-se 
üma indicação mais completa da litteratura), de úm 
modo mais restricto também v. Barj Trát.j 216 e v. 
Lilienthal, 23. — Propensos á justiça universal mos-
ttam-se o cod̂  saxonio de 1855 (art; 2 e 9 do de 
1868) e o cod. austríaco de 1803 (art; 89 e 40 do 
de 1852), ém menor gráò os prajectos áustriâísos^ ó 
éod; húngaro e o italiano^ bem como o projecto 
russo (commentario 42); tal doutrina porém é es-
kanha á grande maioria dos codigosj bem conào áè 
projecto suissG (*). 

O Làmniàcli jjàrté âõ pHhcipió da íiiaéntiâádè âà iSòrma» e 
eaè assim na «theoria das nól:iiiàs» dé Binding, á qtiã âliáã èUe tio 
incisiramente impugna. 

(*) Somente no principio denominado real., segundo o qual o 
Eãtádo está autorísado a punir todos os crimes que attentem contra os 
interesses vitaes, cuja protecção lhe incumbe no desempenho do seu 
fim juridico, pouco importando o logar do crime e a nacionalidade do 
agente, encontra a theoria da èfficácia da lei penal quanto ao espaço 
uma base racional e bastante ampla para justificáf-se a punição de 
crimes praticados fora do território nacional por indivíduos que iião 
8ã€i sUbdiífls âé ptider què òs püiífe. O pHn6i|iò féJ^Htórítóí, 8 |niiieipt> 
jBftSsottí e o principio dà proUéçãh ovi « Oi^Sm jüridiéâ iiltferéâsaift» 
(este ultimo não é mais do que uma fôrma do prinéi|iiÔ rSàl) sãd @&ifè 
si- inijom^ativeiSí e liào podetn tódós fellBÊ teudidoS; 8u nãd "péSe um s<5 
aiêlleî i or& ampliado; btá restringido pèlés btílr&s; sérl^ir â« l ^ é á üü^à 
theoria verdadeiraniêlite sêiéntificà. 1 ' uni âtíS gfrafiâes filièrêÍi&gÊ|8s 
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§ 21. — Continuação. O ponto de vista da 
legislação penal da AUemanha 

I. — O C. p. imp. (') estabelece entre as suas 
disposições preliminares (art. 3) o seguinte principio: 
« as leis penaes do Império da AUemanha applicam-se 
a todas as infracçôes que tenham sido commettidas 
no território do Império ainda que os delinqüentes 
sejam estrangeiros o. 

A nacionalidade do agente é pois em regra des-
tituida de importância. E' certo que muitas disposi
ções se referem expressamente ao allemão (C. p., 
art. 87, 91, 140, 142, 143, lei de 4 de Dezembro 
de 1876 sobre a pesca de phocas), e outras somente 
ao estrangeiro (C. p., art. 296 a, lei de 22 de Maio 
de 1881 sobre a navegação estrangeira); mas pôde 
o estrangeiro no primeiro caso, e no segundo o al
lemão, ser responsabilisado como codelinquente (ins
tigador ou cúmplice por assistência), e ainda como 
autor mediato, com quanto não o possa ser como 
autor iramediato. 

A equiparação dos bens juridicos do nacional e 
do estrangeiro, implicitamente firmada no art. 3, sofifre 
também excepções. Assim, segundo uma doutrina 
que na verdade é muito contestada, e cuja justifi
cação reservamos para mais tarde (parte especial), 
quando trata-se de attentados contra o poder publico, 
só nos casos especificados pela lei o poder publico 
estrangeiro gosa de protecção na AUemanha, sem 

de Binding tel-o demonstrado vigorosamente no seu tratado, %^ 78 e 
seg. O principio real nada tem de commum com o da juatífa uni-
versai. N. do trad. 

(1) O que está em questão é somente a efficacia das leis impe-
ríaes e. não a das leis estaduaes. A respeito destas cons. John, 1>, 204, 
Ziebarth, ^ 8 , Bennecke, 83, nota 2, v. Kries, 104. 
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ser, todavia, completamente equiparado ao nacional. 
E si o autor estrangeiro goza, em matéria penal, 
de protecção idtentica ou análoga a do nacional, 
não é que assim disponha o C p . , mas em vir
tude de tratados internacionaes especiaes. Vejam-se 
também os arts. 112, 141, 144, 275 e outros 
do C. p. 

II. — Cumpre explicar o que seja paiz. 
1.°— No sentido do direito publico ^- e conse

quentemente também no sentido do direito penal — 
paiz é o território federal fixado no art. 1.° da 
Const. imp. e na lei de 9 de Junho de 1871 relativa 
á reunião da Alsacia e da Lorena ao Império da 
Allemanha (^). Mas a epocha, em que as diversas 
partes do actual Império da Allemanha foram redu
zidas á unidade em matéria de direito penal, deter
mina-se pela entrada em vigor, não da constituição 
imp. (4 de Maio de 1871) e sim do C. p. Assim, 
do 1." de Janeiro até o 1.° de Outubro de 1871, 
somente os paizes da extincta Federação da Alle
manha do Norte constituíam o paiz no sentido do 
C. p.; nesta ultima data accresceram a Alsacia e a 
Lorena, no 1.° de Janeiro de 1872 a Baviera, Baden e 
Wurttemberg, e no 1.° de Abril de 1891 Helgoland f ) . 

(*) Art. 8 do C. p . : «paiz estrangeiro no sentido deste Cod. é 
todo território que não faz parte do Império da Allemanha». Ver 

• também a lei de 15 de Dezembro de 1890 e a ordenança de 22 de 
Março de 1891 (Helgoland). 

(') Em sentido contrario a opinião dominante, segundo a qual 
a Baviera, o Wurttemberg e Baden (inclusive a Hesse meridional) já 
faziam parte do antigo território federal da Allemanha do Norte desde 
4 de Maio de 1871, data em que entrou em vigor a lei de 16 de Abril 
de 1871. Mas o território da exüncta federação naquelliís Estados do sul 
s<5 podia ser considerado como paiz no sentido do direito penal desde o 
1? de Janeiro de 1872, dia em que foi nelles introduzido o C. p., como 
lei imperial. Kecentemente Binding, cuja doutrina é sorrecta, 1.°, 407. 
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Os territórios sob o protectorado allemão estão 
também sujeitos ao poder publico do Império. En
tretanto as leis penaes imperiaes só- se applicam ahi 
incondicionalmente aos subditos do Império e ás 
pessoas a elles equiparadas em protecção; quanto 
aos demais europeus e aos naturaes, taes leis só 
têm applicação, quando por ordenança imperial lhes 
é feita extensiva a jurisdicção da justiça allemã 
(art. 3 da lei de 19 de Março de 1888) {'){"•). 

2,° — A idéa de direito publico, paiz, ora é am
pliada, ora restringida por principies de direito inter
nacional. 

a) Como território do paiz consideram-se os 
mares territoriaes, bem como a massa atmospherica 
que se superpõe ao território; esta e aquelles até 
onde podem ser dominados de facto, e especialmente 
pelas armas (nos tratados internacionaes o limite dos 
mares territoriaes é as mais das vezes fixado a três 
léguas maritimas contadas do ponto mais baixo a 

(*) Ver G. Meyer, Die staatsrechÜiehe Siellung der deutschen 
Schutzgébiete, 1888, p. 103; v. Martitz, 63. — Como evidentemente a 
nossa legislação colonial cinge-se k lei sobre a jurisdicção consular, 
convém ponderar que a obrigatoriedade do direito penal allemão nos 
territórios do protectorado tem a sua base no direito publico, ao passo 
que nos districtos de jurisdicção consular baseia-se no direito interna
cional (alli assenta no império exclusivo do poder publico da Alle-
manha, e aqui na limitação contractual de um poder publico estranho). 

(•) Cotnquanto os allemães denominem Schutzgébiete as suas pos
sessões coloniaes, ellas nâo são meros territórios sob o protectorado da 
Allemanha, mas colônias propriamente ditas, sobre as quaes o Império 
exerce o seu poder soberano, embora limitado onde existem populações 
indigenas com chefes, cuja autoridade é reconhecida. Stengel, Die 
deutschen Schutzgébiete. — As pessoas equiparadas em protecção (Sehutz-
genossen) são os estrangeiros que, em virtude de accordos internacionaes, 
gozam da protecção das autoridades consulares da Allemanha, onde 
não existem cônsules de sua nação. N. do trad. 
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que attingem os mares). Cumpre porém observar 
que os delietos commettidos em navios estrangeiros 
nos mares territoriaes da AUemanha só caem sob as 
leis penaes desta, quando aíFectam interesses aJlemães 
(que em numerosos tratados são expressamente de
clarados) . 

b) Os navios no alto mar e os navios do Es
tado (não somente os de guerra), que se achem 
ainda mesmo em águas estrangeiras, são considerados 
como território do paiz. 

c) Segundo os tratados (denominados capitula
ções) celebrados com Estados não christãos, bem 
como segundo o art. 4 da lei de 10 de Julho de 
1879, as leis penaes da AUemanha applicam-se nos 
districtos de jurisdicção consular aos allemães e ás 
pessoas protegidas pelo Império (^). 

ã) Por tratados entre Estados visinhos pôde 
ser convencionado que certas leis penaes de um 
d'elles, por ex., as leis fiscaes e aduaneiras, vigorem 
nas fronteiras do outro. Assim edifícios públicos 
sitos em território estrangeiro (postos ou estações 
para o despacho aduaneiro) podem ser considerados 
como território do paiz (^). 

e) Quanto á ampliação do império da lei penal 
no espaço que o C. p. militar estatue, de accôrdo 
com os principios do direito internacional para o 
caso de guerra, vêr a parte especial. 

Cumpre finalmente observar que nem todas as 
leis penaes allemães são applicaveis em todas as 

C*) Kos paizes, com os quaes essas capitulações tem sido cele
bradas (Turquia, China, Japão, Pérsia), as autoridades consulares alle
mães tem plena jurisdicção civil e criminal. N. do trad. 

(*) Dec. do Trib. do Imp. de 19 de Março de 86, 13.°, 410, e 19 
de Novembro de 88, 18.", 242. Cons. também o tratado austriaco-
allemão de 2 de Dezembro de 1890 sobre a admissão da communa 
Mittersil do Voralberg no systema aduaneiro do Império allemão. 
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partes do paiz: algumas leis podem deixar de vi
gorar em certas partes do Império ou ter sido de
cretadas somente para determinados territórios. Assim 
o art. 31 da lei sobre a imprensa não foi introdu
zido na Alsacia-Lorena; em Helgoland não entraram 
em vigor varias leis imperiaes, sobre a extracção 
de metaes preciosos nos territórios do protectorado 
allemão foram decretadas disposições especiaes. 

III . — O alludido principio, que o C p . col-
locou á frente de suas disposições, soflfre numerosas 
excepções. Cumpre distinguir entre crime ou delicto 
e contravenção. As contravenções commèttidas em 
paiz estrangeiro — emtanto quanto estas são pre
vistas na legislação imperial — somente podem ser 
punidas, quando a tal respeito existam leis especiaes 
ou tratados celebrados pelo Império ou por algum 
dos Estados que delle fazem parte com paizes 
estrangeiros (C. p., art. 6). Assim, segundo o tra
tado belgo-allemão de 29 de Abril de 1885, os alle-
mães, que nas fronteiras belgas infringirem as leis 
florestaes, ruraes, ou relativas á caça ou á pesca, 
serão responsabilisados de conformidade com o direito 
allemão. Disposições análogas encontram-se também 
em tratados celebrados com outros Estados. 

rV. — Em relação aos crimes ou delictos com-
mettidos em paiz estrangeiro, a lei faz uma nova 
distincção, sujeitando o allemão ao direito nacional 
em maior numero de casos do que o estrangeiro. 
Em todos esses casos o processo depende do pru
dente arbítrio (e não do mero arbítrio) do funccio-
nario competente para provocal-o (C. p., art. 4, 
ai. 2.«>) («). 

(•) Esta disposição (censurada por Binding, 1.°, 404, Normen, 
l.", 33), mesmo quando se. julgue conveniente o exaggero do chamado 
principio da legalidade admittido no nosso C. do proc. , penal, justifí-
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1. — O nacional pôde ser processado segundo Ò 
direito pátrio. , : 

a) independentemente de qualquer outra con
dição, quando se faz culpado de alta traição ou de 
traição contra o Império ou contra um dos Estados 
da Federação, ou de injuria para com o impeirante 
de algum dos Estados (e nâo contra algum dos 
membros das familias reinantes), ou do crime de 
moeda falsa, ou quando na qualidade de funccionario 
do Império ou de algum dos Estados, pratica um 
acto que segundo ãs leis imperiaes (e não simples
mente segundo o C; p.) é considerado crime ou de-
licto de. responsabilidade (C. p. art. 4, n.°* 1 e 2). 
A mesma disposição tem appUcação ao abuso de 
matérias explosivas, segundo o art. 12 da lei de 9 
de Junho de 1884 (os crimes definidos nos arts. 5, 
6, 7, 8 e 10 da citada lei), bem como á traição em 
matéria de segredos militares, segundo os arts. 1, 
3 e 5 da lei de 3 de Julbo de 1893 (§10) . 

b) Em outros casos somente quando se dão 
os seguintes requisitos: L°é.necessário que o acto 
teniia sido qualificado crime ou delictò pelas leis do 
Império allemão; 2° que seja puniveL segundo as 
leis do logar em que foi praticado. Si o acto for 
praticado em logar que não pertença ao território 
de algum Estado, como em uma viagem de desco
brimento no interior d'África ou ao pólo do Norte, 
no alto mar e fora do navio (por ex., durante a 

ca-se, atténtas as difficuldades que, em caso dado, p<5de suscitar o pro
cesso de üm facto praticado no estrangeiro. (•) 

(«) O art. 4 do C. p. allemão permitte nos casos que enumera o 
procedimento contra crimes ou deliçtos praticados no estrangeiro, sem 
todavia prescrevel-o obrigatoriamente. B' o principio da opportit-
nidàde em contraposição ao dá legalidade, isto ê, á obrigação que o 
art. 152 do C; do proc. p. impõe ao ministério publico de proceder 
contía as infraoções praticadas no paiz. N; do trad. 



166 TKATADO DE DIBEITO PENAL 

natação), esta ultima condiçRo não se pôde dar Ç). 
O allemão, que se casa muitas vezes em um paiz 
onde a polygamia é permittida (abstracção feita dos 
districtos de jurisdicção consular), voltando ao Im
pério, não pôde ser punido. E' porém indifferente 
que a lei do logar do delicto puna o facto sob o 
mesmo ponto de vista ou sob ponto de vista diverso 
do direito allemão. — 3.° E' necessário que o acfco 
não tenha sido definitivamente julgado por tribunaes 
estrangeiros e que o réo não tenha sido absolvido ou 
que, no caso contrario, não tenha cumprido a sen
tença. Mas si o delinqüente foi punido, pôde ter 
logar um processo especial para o fim de ser elle 
privado de direitos civicos (C. p., art. 37, cons. o 
§ 66, lY). 4.° E' necessário que (ao tempo da 
iniciação do processo) a acção ou a execução não 
se ache prescripta segundo as leis do paiz estran
geiro, ou que a pena não tenha sido perdoada. 
5.° Si a lei estrangeira exige queixa do ofíendido é 

(') Portanto o acto é punivel segundo o direito allemão e inde
pendentemente de outra condição. A verdadeira doutrina é defendida 
por Fuld, G. S., 42.°, 37, 4á.°, 248, Binding, 1.°, 436, como d'antes 
o fora por Meves, Novelle, 92, 83. A maior parte dos escriptores 
cingem-se á letra da lei; n'este sentido Hálschner, 1.°, 167, v. Meyer, 
161, Olshausen, g 4, 16, Schütze, 59, Geyer, 1.°, 96 e Z., 3.°, 629, 
Lammasch, Auslieferungspflicht, 53, van Hamel, 144. Cons. também 
V. Martitz, 69, 77, bem como o projecto de lei apresentado ao Reichs-
tag a 17 de Maio de 1889 (<»). 

(*) Como o art. 4 do C. p. allemão exige nos casos do n. 3 que 
o crime ou delicto praticado no estrangeiro seja punivel segundo a lex 
interna e a lex hei, alguns concluem que o crime ou delicto prati
cado em território ou logar que não pertença a algum Estado fica 
impune; outros porém entendem, como o autor, que a exigência do 
C. p. s<5 se refere a logares onde vigorem leis penaes, e admittem que 
na hypothese figurada o allemão seja punido segundo o direito 
pátrio. K. do trad. 
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necessário que o oífendido a dê; Somente quando 
occorrem estas cinco condições é admissivel o pro
cedimento segundo o direito nacional (C. p., art. 4, 
ns. 3 6 5). 

A questão de saber si o agente é nacional ou 
estrangeiro deve ser resolvida, tendo-se exclusiva
mente em attenção a epocha em que o crime ou o 
delicto foi perpetrado. 

2. — Quanto ao estrangeiro que em paiz estran
geiro commette um crime ou delicto, observa-se o 
seguinte: : 

a) o estrangeiro é processado segundo o direito 
allémão e independentemente de outra condição, 
quando trata-se de alta traição contra o Império da 
Allemanha ou contra alguns dos Estados da Fede
ração, bem como do crime de moeda falsa, ou quando 
o acto for praticado pelo estrangeiro na qualidade 
de funccionario do Império ou de algum dos respe
ctivos Estados e é considerado, segundo as leis 
imperiaes, crime ou delicto de responsabilidade 
(C. p., art. 4, n. 1). A mesma disposição é appli-
cavel, quando se trata dos crimes a que se re
fere o art. 12 da lei de 1884 sobre matérias explo
sivas. 

b) Em todos os outros casos é inadmissível o 
procedimento contra o estrangeiro, salvo esta única 
excepção: si na epocha em que foi o acto prati
cado o agente não era allemão, mas depois adquirio 
a nacionalidade allemã, pôde o processo ser iniciado 
contra elle, caso occorram as condições enumeradas 
acima sob os ns. 1 e 2, e, além d'isto, a autoridade 
competente (segundo o direito internacional) do paiz, 
em que o acto foi praticado, pedir que o culpado 
seja processado. N'este caso applicar-se-ha a lei do 
paiz estrangeiro, si fôr mais branda do que a lei 
penal aUemã (C. p., art. 4, n. 3, ai. 2). 

Em todos os casos mencionados sob os ns. 1 
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e 2, si 0 réò em conseqüência do mesmo facto fôr 
de novo condemnàdo no território do Império da 
Allèmanha,, computar-se-ha na pena a que elle tenha 
cnniprido no estrangeiro (C. p., art. 7). 

V. — Sobre esta matéria encontram-se ainda 
outras disposições especiaes que, para evitar omis
sões, mencionaremos n'este logar. 

1.—As leis, que regulam relações jurídicas no 
alto mar e em outras águas internacionaes, não raro 
deixam de fazer distincção entre o crime praticado 
iio paiz e o que é praticado no estrangeiro. N'este 
caso estão o art, 100 da lei sobre gente do mar 
de 27 de Dezembro de 1872, a lei de 4 de De
zembro de 1876 sobre a pesca das phocas (região 
comprehendida entre 67** e 75" de' lat. sep. e 5° de 
long. or. e 17." de long. occ.) modelada pela lei 
m^Qz^, Sealjishery ad de 1875, o tratado de Haya 
de 6 de Maio de 1882 concernente á regulamen
tação policial da pesca no mar do Norte fora das 
agTias territoriaes, o tratado de 30 de Junho 
de 1885 concernente á pesca do salmão na bacia 
do Rheno, o tratado internacional concluido a 14 
de Março de 1884 para a protecção do cabo sub
marino, cujas disposições, segundo o art. 1.° do 
mesmo tratado, tem em parte applicação fora das 
águas territoriaes (segundo o art. 1 da lei allemã 
de introducção de 21 de Novembro de 1887 tem 
também applicação nas águas territoriaes da Allè
manha). 

-2. —Considerem-se também: a lei de 11 de 
Junho de 1870 sobre a contrafacção, art. 22 («logo 
que um exemplar contrafeito fôr preparado, quer 
no território da Federação da Allèmanha do Norte, 
quer fora d'elle ») e ò art. 25^ bem como as três 
leis de 1876 sobre os direitos de autor; o C. p., 
art. 102 («todo allemão que no paiz ou no estran
geiro...»), o art. 140 («o indivíduo obrigado ao 
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serviço mi l i ta r que... residir 
deral »), o ^rt . 298 («quer o delictd' 
mettído no paiz, quer no estrangeiro' 
militar também transpõe muitas, vezes 
traçados pelo G. p. imperial (ver. a parte espe? 

§ 22. — A assistência internacional 

LiTTEBATUEA. — As obras de Laminascli e v. Mar-
titz méncioDadas no § 20 tornaram dispensáveis os tra
balhos anteriores. Cons. também Lammasch, H. V., 39, 
454; Delius, Die Auslieferung flüchtiger Ve)-brec)ier aus 
fremden Lànãern nach dera K&nigreich Freussen, 1890; o 
mesmo, Z., 119, 677, G. A., 399, 112; v. Kríes, 180; 
V. Bar, Trat., 277; Seuffert, /SÍ.-(T. 10, 59; Jettel, Sanãò. 
des internaiionalen Frívat-und Strafreehts, tendo em vista a 
legislação da Austria-Hungria, da Çrçacia e da Bosnia, 
1893. —CoUecções de tratados: Kircbner, IJ'extradiction, 
recueil renferment tous les traüés jusqu^au 1 Janvier 1883, 
1884; com relato ao Império da AUemanha, Hetzer, 
Deutsche AusUeferungsvertrãge, 1885; Standinger, Samm-
lung von Staatsvertrãgea des Deutschen Bèichs, 1882, 1884. 

I. — A assistência internacional s\ip'pve ás la
cunas que resultam do facto de ser o império da 
lei penal limitado quanto ao espaço. Um dos actos 
dessa assistência — não o único, mas o mais impor
t a n t e — é a extradição de criminosos fugitivos, SLC-
cusados ou còndemnados (^). 

(•) o nosso C. p., art. 5, exaggerando ó principio territorial, 
restringio inconvenientemente a lei de é de Agosto de 1875 sobre os 
crimes praticados no" estrangeiro. O brazileiro que delinquir no estran
geiro só é punivel segundo a lei brazileira, quando o crime fôr «hó-
micidio ou roubo ém fronteiras.» Assim, exceptuado este caso e bs 
crimes políticos oU' de falsificação, o brazileiro que perpetrar crimes 
inafiançáveis rio estrangeiro e se refugiar no Brazil encontrará ahi um 
asylo seguro á sombra da lei penal. N. do trad. 

(̂ ) A extradição é um acto da assistência judiciaria interna-
eiònal, mas não da administração cosmopolita da justiça. Sobre o ai-
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tados a matéria da extradição é 
que estabelecem as bases estáveis 

lese, ver v. Liszt, Z., 2.°, 60. Ella é acceita por Bin-
^97, V. Meyer, 166, Marten, Volk$recht, 2.°, 392, v. Mar-

), Harburger, Kritische Vürteljahrsschrift, N . F., 13.°, 122, 
áann, a mesma revista, 814, Bernard, Traité de Vextradiction, 

583, 2.°,,209, van Hamel, 1.°, 149, v. Kries, 182, v. Lilienthal, 28; 
e impugnada especialmente por Lammasch, 142, e pelos Italianos que 
acompanham Garrara. Esta divergência de opiniões é de capital im
portância para a solução de uma série de outras questões (*). 

(») O Estado enti'ega o delinqüente, quando, segundo a extensão 
que haja dado ás suas leis penaes, não tem o direito ou pelo menos o 
dever de punir; a extradição é pois um mero acto de assistência ju
diciaria, como o interrogatório de testemunhas, ou qualquer diligencia 
solicitada a Lem da administração da justiça de um paiz estrangeiro. 
Decorre, de um lado, da falta do direito de punir por parte do Estado 
extraditor, e, por outro lado, da sua obrigação de respeitar o direito 
de outro Estado e de auidlial-o no exercício desse direito, attenta a 
solidariedade do interesse pela manutenção da ordem jurídica. Funda
mentalmente diversa desta concepção é a dos escríptores (Schmid, 
Schauberg, Heinze) que consideram a extradição como conseqüência 
do direito de punir crimes praticados no estrangeiro, como affinuação 
do próprio poder de punir: a extradição vem a ser assim uma outra 
fôrma, sob que o Estado, em cujo território o delinqüente se acha, o 
sujeita á punição. Esta concepção, em ultima analyse, conduz ao 
principio da justiça universal. «As questões de saber até onde um 
Estado pode estender a applicabilidade de suas normas e leis penaes, 
e até que ponto pode attender ás reclamações do estrangeiro pela 
extradição de criminosos fugitivos, diz Binding, cm these nada tem 
que ver entre si. Como extradictor o Estado é um auxiliar volun
tário do estrangeiro para que este exerça o seu direito; como repressor 
o Estado está investido de orna obrigação própria, para cujo preen
chimento talvez tenha de solicitar a medida de que se trata. A ex
tradição do criminoso signiâca sempre a negação do direito de punir 
por parte do extraditor, e é justamente um erro incomprehensivel o 
da recente doutrina que designa a extradição como um acto de afir
mação do direito de punir no paiz. Em these a assistência começa, 
onde o direito próprio cessa». TS. do trad. 
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sobre que assentarão os tratados faturos; enl outros 
a regulamentação é deixada aos usos e costumes ou 
a tratados internacionaes (̂ ). Mas- mesiáp nós paizes 
em que falta uma regulamentação geral qúe imponha 
ao Estado solicitado o dever du extradição, nada 
se oppõe (e neste sentido é a pratica da Bstaiór 
parte dos paizes) a que em caso dado tal pro"wj-
dencia seja tomada, em tanto quanto preceitos espe-
ciaes (como no direito anglo-americano) não a im
possibilitam. 

Até o presente a Aliemanha tem-se limitado á 
celebrar tratados com alguns paizes, a saber: Estados 
Unidos da America do Norte, tratado de 22 de Fe
vereiro de 1868 (o tratado celebrado entre a Prússia 
e os Estados Unidos a 16 de Junho de 1852 foi 
feito extensivo a todos os Estados da Federação da 
AUemanha, do Norte) ; Itália, tratado de 31 de Ou
tubro de 1871 e mais o accordo entre a AUemanha, 
a Itália e a Suissa de 25 de Julho de 1873 j Bel-

(*) Têm leis de extradição a Bélgica (1874), a Hollanda (1875), 
a Inglaterra (1870 e 1873), o Luxemburgo (1870), o Canadá (1877), 
a Bepublica Argentina (188õ), a Suissa (22 de Janeiro de 1891), em 
parte os Estados Uuidos, bem como o Estado do Congo. A inicia
tiva de V. Bar no Reichsiaff a 28 de Janeiro de 1892 não foi tomada 
na consideração que merecia (ver Pfizer, Revista do d. int. privado e 
penal, 2.°, 231). Que não basta uma regulamentação unilateral pela 
lei, comquanto seja isto preferível á celebração de tratados destituídos 
de príncipios e entre si divergentes quanto á substancia, e que é dese
jável uma união internacional em que tomem parte todos os Estados 
civilisados, tem sido muitas vezes accentuado. Cons. v. Liszt, Z., 2.°, 66, 
Bemard, JVaité théorique et pratique de l'exiradiction, 2 v., 1883, 
Geyer, Z., 8.°, 263, Ortloff, GA., 32.°, 395, Bulmerincq, Man. de di
reito publico, 1.°, 2.? fasciculo, p. 250, Geffcken, no Vôlkerrecht de 
Heffter, 8? ed., 145, Seuffert, StG-, 1.°, 59. Contra, especialmente 
V. Bar, Intem. Privatrecht (2? ed.,) 2í, 617, Lammasch, 114, Eivier, 
Vôlkerrecht, 200, nota 4. 
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gicà, tratado de 24 de Dezembro de 1874 e publi
cação de 29 de Dezembro de 1878; Luxemburgo, 
tratado de 9 de Março de 1876; Brazil, tratado de 
17 de Seteinbro de 1877; Suécia e Noruega, tra
tado de 19 de Janeiro de 1878; Hespanha, tratado 
de 2 de Maio de 1878; Uruguay, tratado de 12 
de Fevereiro de 1880; Estado do Congo, tratado de 
25 de Julho de 1890 (relativo ao território do pro-
tectorado aUemão n'África); França, tratado relativo 
a Alsacia e a Lorena de 11 de Dezembro de 1871, 
Ver mais o tratado consular com a Servia de 6 
de Janeiro de. 1883, art. 25, o tratado de commercio 
e ámisade com a Republica da África Meridional de 
22 de Janeiro de 1885, art. 31, — Os Estados da 
Federação aliem â somente podem celebrar tratados 
de extradição, quando o Império não tenha feito 
uso da attribuição que lhe compete e uma vez que 
taes tratados não sejam incompatíveis com os prin
cipies estabelecidos nas leis ou tratados imperiaes. 
Sobre os tratados da Rússia com a Prússia e a Ba-
viera do 1-° de Janeiro e 12 de Novembro de 1885, 
cons. Lammasch, 81, v. Holtzendorfif, H. V., 2.", 144, 
Gesner, H. V., 3.°, 4. v. Martitz, 241, v. Kries, 
185, Seuffert, Cod. p., 1.^, 59, Greffcken, no Vòlker-
recht de Heffter, 8." ed., 19 v. A extradição de 
marinheiros fugitivos é regulada em tratados de 
commercio, navegação ou consulares, a dos militares 
desertores em convenções especiaes. 

n . — O exame attento dos tratados dg extra
dição celebrados pelo Império da AUemanha mostra 
que elles se harmonisam nos pontos essenciaes. 

l." — S<5 é concedida a extradição de indiví
duos accusados das infracções de' maior gravidade, 
e não de infracções ligeiras. Além disto, os tratados 
não contemplam regularmente os seguintes delictos 
em razão dos seus caracteres especiaes: o delicto 
culposo, o duelo, ás ofiensas menos graves contra 
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OS bons costumes, os delictos contra à religião, a 
injuria, a deserção, a usura, os crimes de responsa
bilidade, a resistência contra o poder publico, 

2." — Só é adinissivel, quando, segundo as leis 
de ambos os Estados (o que pede a extradição e 
o que é solicitado a dal-a) não oçcorre circumstencia 
que dirima a criminalidade ou exclua a punibilidade 
do facto. Não pôde pois dar-se a extradição, quando, 
embora somente segundo o direito do Estado solici
tado, o facto deva ser considerado prescripto. 

3.° —- O allemão não pôde ser entregue ao go
verno de um paiz estrangeiro afim de ser proces
sado ou punido (Ç. p., art. 9.°). Esta disposição 
consagra o principio, geralmente admittido no con
tinente europeu, da não extradição do próprio suh-
ãito, principio que nos últimos annos tem sido muitas 
vezes e com razão impugnado como insustentável 
por notáveis escriptores do direito nacional (') (''). 

(') Cons. Lammasch, 396, v. Martitz, 805, v. Bar, Tratado, 
811 (com a indicação da litteratura). Contra a extradição recente
mente Binding, 1.°, 400, v. Meyer, 167, nota 56, v. Bar, Gr. S . , 
84.°, 492, Geyer, Z., 3.°, 632, v,, Martitz, Geffcken no Vôlkerreeht de 
Heffter, 145, Leutner, Der Sehwarze Kodex, p. 84. tJma doutrina 
intermediária aptid Lammasch, H. V., 3.°, 515 e v. Hamel, 1.°, 149. 
Segundo o tratado celebrado pela AUemanha com o Estado do Congo, 
os naturaes dos territoiios sob o protectorado allemãò também não 
podem ser extraditados. Cons. Meyér, Die Aiislieferunjg eigner ünter-
tonen, diss., 1891. 

(*) Eis o TOto do Jnsiiiuto do Direito Internacional èxpreisso pela 
resolução 6* tomada em 1880 ém Oxford: « entre pays dont les légis-
lations criminelles reposeraient sur dés bases analogues et qui auraient 
une mutuelle confiance dans leurs institutions judiciaires, l'extradition 
des natiouaux serait un moyen d'assurer Ia bonne ádministration de 
Ia justice pénale, parce qu'on doit çonsidérer comme desirable que Ia 
jurisdiction du fórum delicti eommissi soit, autant que possible, appelée 
à juger». — Segundo yan Hamel, a excepção a favor da não extra-
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4." — Aos criminosos politicos concede-se o di
reito de ast/lo, segundo o principio enunciado na lei 
belga de 1833 (*) e desde então repetido em quasi 
todos os tratados. A legitimidade deste principio, 
porém, suscita fundadas duvidas. O conceito mesmo 
do crime politico é muito discutido, e por isso tem 
sido fixado ás mais das vezes de um modo nega
tivo, enumerando-se os crimes que podem dar causa 
á extradição. 

Segundo o direito vigente que não tem em 
conta o motivo do acto, devem ser considerados 
como politicos os crimes dolosos que attentam contra 
a existência e a segurança do Estado, hem como contra 
o chefe do Estado e os direitos políticos dos cidadãos 
(não contra a administração publica), isto é, os 
crimes de que tratam os capitules 1.°, 2.", 3.°, 4.° e 
5.° da 2.' parte do C. p. 

ãição dos nacionaes tem sido nestes últimos tempos impugnada com 
boas razões; mas, ao seu ver, o vinculo entre o Estado e o suMito 
não pôde ser dissolvido illimitada e indistinctamente, e a egualdade 
nas relações intemacionaes pede que a matéria seja regulada, não por 
tratados especiaes, mas por uma convenção geral internacional. —As 
leis inglezas e as americanas não prohibem a extradição do nacional, 
mas a jurisprudência não tem sido a este respeito uniforme (ver Fiore, 
TVaiié de dr. p. int., trad. de Charles Antoine, nota 1?, á p. 644), e 
nos tratados mais recentes daquelles paizes não se encontram cláusulas 
que a autorisem (Bulmerincq, no Man. de Marquardsen, 1.° v., p. 244). 
Por ora predomina nas leis e nos tratados o principio da não extra
dição. N . do trad. 

(•) «Qu'il será expressément stipulé que 1'étranger ne pourra 
être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extra-
diction ni pour aucun fait connexe à un semblable délit». — Não 
encontra-se o principio nos tratados da Bussia com a Prússia e a Ba-
viera de 1885, bem como no tratado da Allemanha com o Estado do 
Congo de 1890. — Cons. Homberger, Der Begriff dea poliüsehen De-
likts und seine Verweriung im materiellen Strafrecht des deutschen 
Reichs, 1893. De outro lado talvez Laband, 1.°, 290. 



AS FONTES DO DEBEITO PENAL IMPEBIÁL 175 

O direito de asylo é ás mais das vezes am
pliado aos crimes que «se ligam aos políticos » (os 
chamados délits eonnexes ou complexas, «os crimes 
relativamente políticos», segundo Lammasch, que 
nesta categoria comprehende os que o agente em-
preliende na intenção de perpetrar um crime poli-
tlco propriamente dito). Seria mais correcto resolver 
a questão á luz dos princípios geraes sobre a uni
dade e a pluralidade no crime (adiante §§ 54 e se
guintes). 

5.° — A experiência das ultimas dezenas de 
annos tem mostrado que a excessiva amplitude dada 
ao direito de asylo nos crimes políticos não se com
padece com a consciência jurídica da nossa epocha. 
O movimento reaccionario que vae crescendo em 
extensão e em energia reclama a limitação do direito 
de asylo, sem que até o presente tenha achado, 
para a sua exigência, uma formula jurídica e pra
tica. A's mais das vezes é apenas expressamente 
excluído do direito de asylo nos crimes políticos o 
regicidio. Os tratados de extradição (os allemães 
desde 1874) costumam servir-se da formula, que se 
tornou clássica, adoptada pela lei belga de 22 de Março 
de 1856 (lei occasionada pelo attentado de Jacquin 
contra Napoleão I I I em 1853), a chamada cláusula 
helga relativa ao attentado (^); mas essa cláusula, 
comquanto completamente justificada quanto á ma
téria, dá logar a muitas dmddas pela sua rèdacção 
jurídicamente inexacta. Só a Itália, a Inglaterra e 
a Suissa se têm recusado até o presente a inseril-a 
nos seus tratados. Os esforços empregados pelo go-

(S) «Ne será pas repute délit politique, ni fait connexe à un 
semblable délit, l'attentat contre Ia personne du chef d'un gouveme-
mênt étranger ou contre celle d'un membre de sa famille, lorsque cet 
attentat constitue le fait, soit de ineurtre, soit d'assassinat, soit d'em-
poisonnement». 
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verno russo em 1881 no sentido de promover uma 
conferência internacional que tomasse conhecimento 
do seu projecto muito mais amplo, não tiveram re
sultado. Também não conduziram até aqui a uma 
conclusão definitiva os trabalhos do Instituto do di
reito internacional (Oxford, 1880, Genebra, 1892) (^). 

§ 23.—O império da lei penal quanto ás pessoas 

LiTTEEATUKA. — Biudlng, 19, 667 ; v. Bar, Eeãe-
freiheit der Mitglieãer gesetzgébender Versammlungen, 1868; 
Schleiden, Disziplinar- und Strafgewdlt parlamentaríscher 
Versammlungen, 1879; Heinze, Strafloéigkeit parlamenta-
riseher Becktsverletzungen, 1879 ; v. Kissling, Die Unver-
arúworüicKlceit der Abgeordneten, und der Schuiz gegen Miss-
hrauch derselben, 2? ed., 1885; G. Seidler, Die immunitat 
der Mitglieder der Yertretungskorper nach ôsterreich. Becht, 
1891; V. Kries, Archiv für OeffenÜiches Eeeht, 59, 338, e 
Tratado, 84; v. Liszt, Beichspressrecht, arts. 45 e 55. Ver 
os tratados de direito publico e de direito iatemacional; 
Stcerk, H V., 29, 656; Geflfcken, H V., 39, 646. 

I . — Por considerações de ordem publica não 
estão sujeitos á lei penal: 

1.° — O chefe do Estado isto é, o imperador, 

(*; E' importante a formula da lei suissa sobre á extradição. .0 
art. 10 dispõe: « a extradição é permittida, ainda .que o agente allegue 
motivo ou âm político, si o acto, em virtude do qual a extradição fôr 
pedida, apresentar de um modo preponderante o caracter de um crime 
ou délicto commum. O tribunal federal decidirá no caso dado, segundo 
o seu arbítrio, sobre a natureza do acto delictuoso, baseando-se. nas 
circumstancias que o constituem». — Duvidosa é pelo contrario a con
clusão do Instituto (1892): « Não se consideram crimes políticos os actos 
delictuosos que attentam, não simplesmente contra um Estado deter
minado ou uma determinada forma de governo, ínas contra as bases 
de qualquer ordem social». 
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OS imperantes dbs Estados (não os membros das fa-
milias reinantes) e o regente :(^). 

2.° •— Os representantes do povo, a saberá segundo 
o art, 30 dá Constituição imperial, òs membros do 
Reichstdg ou dieta do Império e, segundo o art. 11 
do C. p., os membros das dietas ou câmaras dos 
Estados da federação allemã, os quaes fora da assem-
bléa a que pertencem não podem ser responsabili-
sados (criminalmente) em razão dos seus votos ou 
das opiniões manifestadas no exercicio do seu man
dato. Os membros da delegação {Landesausschuss) da 
Alsacia-Lorena gõsam também desta isençãOj mas 
não assim os membros do Bundèsrat ou concelho 
federal é os' senados e assembléas representativas 
ihürgerschaften) das cidades hanseaticas. 

Em um e outro caso trata-se de circumstancias 
pessoaes que excluem a pena, sem affectar a illega-

' Q) A irresponsabilidade do monarcha, já declarada pelo direito 
romano [princepa leffibus solutus,l. SI, D., 1.°, 3), é um dos princi-
pios do direito publico do império da AUemanha desde a recepção da-
quelle direito. Outra era a intuição da edade média, que {Espelho da 
Suabia, 3.°, 52, 53, JwZto áurea de 1356, c. 5, g 2.°) sujeitava o rei 
ao tribunal real. — A irresponsabilidade do regente é contestada. No 
sentido dó texto pronunciam-se a maior parte dos criminalistas, e no
meadamente Binding, 1.°, 670, v. Kries, 85, v. Meyer, 169, Olshausen, 
§ 3.°, 19, Schütze, 56. Contra, Merkel, 282. Ver especialmente Hancke, 
Regentsçhafi und Stellveriretung des Landesherm naeh deutsehem 
Staatsreehi, 1887, p. 54.,—Deve-se admittir de um modo absoluto a 
immunidade do imperante, mesmo quando elle se tenha envolvido em 
um crime de alta traiçãO; contra o imperador e o Império. Em sentido 
contrario, Jobn, 2.°, 16. Correoto v. Kries, Arehiv, 360, Tratado, 85 (»). 

(") A const. do império da AUemanha guarda silencio sobre a 
irresponsabilidade do imperador e dos imperantes dos Estados que fazem 
parte da Federação, mas essa irresponsabilidade é admittida sem con
testação de açcordo com o principio tradicional. E' controvertido si a 
irresponsabilidade deve ser ampliada ao regente, porque a respeito 
deste não ha a mesma tradição uniforme. N. do trad. 

12 
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lidade e a criminalidade do acto^ Em razão do acto 
delictuoso praticado pelo imperante ou pelo repre
sentante do povo, terceiros podem ser responsabüi-
sados criminalmente como co-autores, instigadores 
ou cúmplices. E' licita a legitima defesa (•*). 

(*>) o art. 11 do C. p. revogou todas as disposições das consti
tuições dos Estados que permittiam proceder-se criminalmente contra 
deputados por abuso da palavra. A irresponsabilidade refere-se tanto 
á afirmação de factos como á manifestação de idéas, pensamentos e 
opiniões. Befere-se a todas as manifestações no exercício do mandato, 
quer na assembléa, quer nas respectivas commissões. Ezclue qualquer 
procedimento criminal ou disciplinar (fora da assembléa). Cumpre 
porém notar que a manifestação feita pelo deputado, quando constitua 
um facto qualificado por lei penal, não deixa de ser um~acto illicito; 
embora o deputado não incorra em pena, o seu acto pode ser objecto 
de apreciação por parte da justiça sob outros pontos de vista (por 
exemplo, em questões de legitima defesa, retorsão, instigação). « O pri
vilegio do deputado, diz Binding, não tem por effeito abrir a favor 
delle uma excepção á norma. O deputado não está autorisado a inju
riar ou a provocar o commettimento de um crime de alta traição. 
Taes factos ficam sendo delictos (transgressões da norma); contra elles 
é licita a legitima defesa; appHcaveis lhes são os principies.sobre a 
retorsão, si por ventura um delegado do Bundesrat ou um expectador 
diffamado da tribuna retorquir a injuria com a injuria; nelles é pos
sível uma instigação punivel. Tão somente fora da câmara taes actos 
não podem ser processados civil, criminal ou disciplinarmente». A 
mesma doutrina é aceita por Zimmermann, Seidler, Fuld, mas não 
pelo Trib. do Imp., que (dec. de 5 de Março de 1881) não admittio 
retorsão em um caso de injuria irrogada por um deputado. — O pri
vilegio não foi conferido aos membros do Bundearat. Mas, como o 
Bundesrat è uma asseml^éa dos delegados dos governos federados, os 
que delia fazem pari^,. bem-como as respectivas famílias, gosam da 
mesma immunidade concedida ao& ministros diplomáticos, isto é, não 
estão sujeitos á outra justiça senão a do Estado a que pertençam. 
Assim, conr-excepção dos representantes da Prússia, onde o Bundesrat 
tem a sua sede, os outros delegados não estão sujeitos á justiça deste 
Estado. — Não se consideram comprebendidos na letra do art. 11 do 



AS FONTES DO DHUEITO PENAL ÍMPEEIAL 179 

II. -^ Por considerações de direito internacional 
gosam dé isenção: 

1." •— Os soberanos estrangeiros, suas familias é 
séquitos, os regentes, os presidentes de Estados re
publicanos (̂ ), e finalmente o papa, comquanto não 
seja soberano ('). 

2.** — Os corpos militares estrangeiros que com 
permissão do governo atravessarem o território na
cional. 

B." — Os chefes e membros das missões diplo
máticas acreditadas junto ao Império da Allemanha, 
suas familias, o pessoal de suas secretarias e seus 
fâmulos, uma vez que estes não sejám allemães 
(C. de org. jud., art. 18 a 2Í). Neste, como nos 
dous casos precedentes, a isenção é uma causa pes
soal de exclusão de pena f). Os cônsules acredi
tados nó Império, porém, estão sujeitos á justiça 
criminal da ^emanha, salvo si gosarem de immu-
nidade em virtude de cláusulas especiaes estipuladas 
em tratados celebrados entre o Império e outras po
tências. 

C; p. os senados e as bürgerachaften (assembléas legislativas das ci
dades hanseaticas); mas Olshausen (g 11, 2) impugna esta interpre
tação. N. do trad. 

(*) Em sentido contrario Stoerk, otra cit., Rivier; Võlkerrecht, 
242, Zom, "W V., 1.°, 872 ; correcto (Jareis, InatUuiionen des Vòlker-
rechts, 93. 

(o) E' uma opinião injustificável a dos escriptores allemães que 
negam aôá presidentes de republica e ao papa a immunidade, de que 
gosam os seus embaixadores I £ a razão é na verdade frivola: «os 
presidentes de republica não têm direito ás prerogativas dos sobe
ranos» (Marquardsen, no Staatslx. de Rotteck e Yelker). As repu
blicas não são menos soberanas do que as monarchias.' IT. do trad. 

(*) Pelo que o embaixador estrangeira, ainda depois de deixar o 
cárgòf não pode ser processado no páiz por um acto delictuoso ante
riormente commettído. 
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4.** — Os representantes de um Estado allemão 
acreditados juntos a outro Estado allemão são so
mente isentos da jurisdicção.deste, mas estão sujeitos 
ás leis penaes da AUemanha. 

5." — Ós agentes estrangeiros, que em caracter 
official vierem ao paiz, não estão sujeitos, emquanto 
ahi residirem oflâcialmentej. á justiça allemã (*). 

III . — As leis penaes ordinárias do Império 
são applicaveis aos militares, salvo quando as leis 
militares dispuzerem por modo diverso (C. p.,art. 10). 

§ 24. — O direito em tempo de paz e em 
tempo de guerra 

I. — As leis penaes, que, como leis ordinárias 
no sentido do § precedente, fazem objecto da nossa 
exposição, soffrem em parte modificações, quando 
impera o direito marcial. 

Consistem essas modificações em que, em certos 
casos de alta traição e de traição contra o paiz, bem 
como em alguns crimes de perigo commum (arts. 81, 
88, 90, 307, 311, 312, 315, 322, 323, 324 do C. p.), 

(*) Caso Schnãhele. Nota do ministério das relações exteriores 
da Allemanha de 28 de Abril de 1887. Cons. v. Kries, Arehiv, 356, 
e Trat., 87, Stoerk, H V., 2.°, 661, v. Bar, Intemat. Privatrecht, 
2°, 657, Tratado, 847, Eivier, 296 («). 

(') Grosam da immunidade as pessoas que tiverem de tratar ne
gócios de caracter internacional, emquanto se detiverem para este âm 
no território da Allemanha; estão neste caso os empregados do cor
reio, de via-ferrea, de policia, de fazenda etc, que no desempenho de 
suas funcções penetram no território allemão.- Este principio foi ex
pressamente reconhecido pela nota a que o autor se refere, motivada 
pelo caso Schnãbele (empregado francez preso na Allemanha onde se 
achava a serviço). N. do trad. 
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a pena comminada de reclusão perpétua é substi
tuída pela de morte (adiante § 60), quando os aUu-
didos crimes são commettidos naquellà parte do ter
ritório federal que o imperador, nos termos do art. 68 
da Constituição federal (e portanto de accordo com 
os preceitos da lei prussiana de 4 de Junho de 1851, 
até que seja decretada uma lei imperial) tenha de
clarado em estado de guerra (̂ ) (*). 

Com relação a Baviera este preceito não vigora, 
segundo o art. 7.** da lei de 22 de Abril de 1871, 
« até ulterior disposição ». 

II. — Quando os crimes previstos nos arts. 57 
a 59 e 134 do C p . militar forem commettidos du
rante uma guerra contra a AUemanha, e no theatro 
das hostilidades, tem applicação o art. 160 do mesmo 
Cod. (e não o art. 4.** da lei de introd. do C. p. 

(̂ ) As disposições da lei prussiana de 4 de Junho de 1851, que 
impõem a pena de morte a outros crimes que não os mencionados no 
art. 4.° da lei de introd., devem ser consideradas revogadas por esta 
ultima. Ver Seuffert, C. p., 1.», 2°. 

(*) O art. 68 da const. imp, dispõe: «quando a segurança pu
blica no território federal correr perigo, o Imperador pode declarar 
qualquer parte do mesmo em estado de guerra. Até a decretação de 
uma lei imperial que determine as condições, a fôrma da publicação e 
os efféitos de tal declaração, vigorarão as disposições da lei prussiana 
de 4 de Junho de 1871». Segundo esta lei, a declaração do «estado 
de sitio» pode ter logar 1.° no caso de guerra nas provincias amea
çadas ou já occupadas pelo inimigo; 2.° no caso de sedição em tempo 
dê paz ou de guerra, quando correr grave perigo a ordem publica. Os 
efféitos desta declaração são passar o poder executivo ás autoridades mi
litares, ficar o exercito sujeito aos artigos de guerra, aggravarem-se as 
penas de certos crimes, ampliar «se a jurisdicçãò dos tribunaés militares 
etc. — O «éStado de guerra ou de sitio» do direito állemão é pois «dicta-
dura militar» (Láband) e nada tem de communí com o «estado de sitio», 
dèquO~lafãteTi const. "do "Brazil~(suspensão~degaran^^ 
N. do trad. 
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imp.), O qual sujeita tanto o estrangeiro como o 
allemão ás disposições da lei penal militar (̂ ). Cons. 
a parte especial. 

III. — Finalmente devemos fazer referencia ao 
art. 30, ai. 1.°, da lei de 7 de Maio de 1874, se
gundo o qual continuam em vigor até disposição em 
contrario as leis especiaes relativas á imprensa em 
tempo de guerra imminente, de guerra effectivja, de 
declarado estado de guerra ou sitio, ou de cpmmoção 
intestina (sedição) (f). 

{*) Semelhantemente Olshausen, lei, de introd., § 4.", 8; Hecker, 
44, contra a opinião commum. Nos casos dos §§ 81, 307, 311,. 812, 
315, 322, 323, 324, não tem pois applicação a pena de morte, não 
obstante o art. 4.° da lei de introd. 

(*) Cons. V. Liszt, Pressrecht, ? 12. 



PAETÊ GERAL 

L i v r o p r i m e i r o 

DO CRIME 

I 25. ̂ ^ Conceito e divisão 

I.— Crime é o injtLsto contra o qual o Estado 
commina pena é o injusto, quer se trate de delicto 
do direito civil, qiíef se trate do injusto criminal, 
isto é, do crime, é a a^ção culposa e contraria ao 
direito. 

1." — D'€stas definições resulta immediatamente 
a construcção systematica da theoria do crime. De
vemos considerar o crime primeiramente como injusto, 
e portanto: a) como acção, h) como acção contraria 
ao direito, c) como acção culposa; ao que accresee 
d) B. indagação da diflferença entre o injusto punivel 
e o não punivel. 

2." — Além dos caracteres (necessários) do con
ceito do crime, os qoaes em cada crime devem ser 
encontrados, temos de submetter a um acurado 
exame as fôrmas (éventuaes), sob que o crime se 
pôde objectivar. Essas fôrmas são: a) a tentativa 
e a consummação; h) a autoria e a cumplicidade; 
e) a unidade e a pluridade no crime. 

II . — A edade média distinguia os crimes em 
camce majores et causce minores (ungericM, malefiz, 
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de um lado, e frevel de outro): as causoe majores 
acarretavam penas criminaés no pescoço e na mão, 
as minores penas não criminaés ou civis na pelle e 
no cabello. Tal é também o ponto de vista da Caro-
lina. Entretanto não raro já se encontra nas fontes 
da edade média, e também nas posteriores, uma 
categoria intermediária (o nicM pur-lauter malefis 
ou o malificio impropriamente dito do direito aus-
triaco). 

Desde o século XVII, sob a influencia dos ju-
risconsultos saxonios, sectários de Julius Clarus, e 
especialmente sob a influencia de Carpsov, tinha 
curso sob varias denominações uma divisão tripar-
tidâ que nos crimes graves distinguia os atrociora e 
os afrocüsima, e incluia n'esta ultima classe os que 
eram punidos com a pena de morte aggravada (n'elles 
o conatus proximus eqüivalia á consummação). A 
mesma divisão encontra-se na constituição criminal 
austríaca de 1768 e no cod. bávaro de 1751. Sobre 
base diversa assenta a divisão tripartida que desde 
o começo do periodo philosophico encontra-se fre
qüentemente na litteratura: distinguiam-se, além das 
contravenções policiaes, os crimes que oflfóndem di
reitos naturaes, como a vida, a liberdade, etc, e os 
delidos que se dirigem contra direitos creados so
mente pelo contracto social, como a propriedade 
e outros. A' legislação do século XIX foi de influen
cia nociva a theoria do direito francez que desde 1791 
distingue entre crimes, délits et contraventionsj se
gundo a gravidade da pena comminada contra o acto 
delictuoso. Esta trichtomia do direito fráncez foi 
aceita por vários códigos dos Estados da Allemanlia, 
como o prussiano de 1851, d'onde passou, apezar de 
viva contradicção por parte da sciencia allemã, para 
o C. p. imp. Também a aceitaram o C p . belga de 
1867, o húngaro de 1878, os projectos austríacos e 
o russo, ao passo que o cOd. hollandez de 1881 e ò 
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italiano de 1889 e o projecto norueguense e o suisso 
stibstitiiiráin a tripártição pela bipartição Q . 

I I I . — Segundo p C. p. imp., as acções puniveis 
(crimes em sentido aniplo) distinguem-se em; 

1.0 __ crimes propriamente ditos, isto é, infracções 
contra as qújaes a lei çómmina a pena de morte, 
reclusão ou prisão em fortaleza por mais de cinco 
annos; 

2.° -r- delictos, isto é, infracções contra as quaes 
a lei commina pena de prisão em fortaleza até cinco 
annos, éncarceramento ou multa superior a 150 marços; 

3.°— co» r̂ae;mpôe5, isto é, infracções contra as 
quaes a lei commina pena de detenção ou multa até 
150 marcos f). 

IV .— A praticia d'èsta tríplice divisão rege-se 
pelas seguintes regras (̂ ) : 

1.°—Ò que serve de critério não é a pena a ap-
plicar (a pena incorrida), mas a que a lei commina, 

O ConSi O.ULiijeT, Bedeutung und Wert der Dreiieilunff der 
airafbaren Handlungen für das deutsche JReichsstrafreeht, diss., 1.891 
(a favor da tripártição). O absurdo da tripártição está n'isto: de um 
lado p direito imperial, como uma simples inspecção do Cod. de org., 
jud. o mostra, não obteve a simplificação incontestavelmente obtida 
pelo direito francez quanto á discriminação das competências {•); e de 
outro lado os delictos do C p. iinp. são por sua natureza completa
mente anialogos áoS critneã, dé sorte que não há razões intrínsecas ém 
virtude dás quaes ós delictos' devam ser tratados de modo diverso, 
por que ó são os Crimes em relação á tentativa, á cumplicidade, étc, 

(*) Vejam-se no G. de org. jud. da AUemanha os árts. 27, 73. 
74/75, 80 e 136, n; 1. N: dó trad. 

• (̂ ) N'esta discriminação o legislador esqueceu completamente a 
relação por elle, estabelecida no art. 21 do C; p. entre ás diversas pénãs 
de prisão. Esqueceu mais que não ha notável differença entre a eze-> 
cução da pena de reclusão e a da pena : de éncarceramento. O C p . , 
militar distingue somente entre crimes e delictos, edeiza que as con
travenções segam punidas djsciplinannente. 

(') O C. p. tem em attenção a differença entre crime •« delicto 
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e, sendo comminadas penas alternativas, a que f5r 
mais grave (a acção contra a qual a lei commina 
encarceramento ou detenção é sempre delicto). No 
tocante ás multas comminadas como múltiplos ou 
fracções de uma determinada quantia, multas com
minadas principalmente nas leis aduaneiras ou sobre 
impostos (adiante, § 63), serve de regra o máximo 
applicavel no caso occurrente, uma vez que o minimo 
declarado na lei, como se observa no art. 55 da lei 
imperial sobre bancos, já não tenha decidido que o 
facto deve ser classificado entre os delictos (*). 

2.°— Si o legislador afasta os Hmites exkemos 
da pena para attender a clrcumstancias attenuantes 
ou aggravantes, serve de regra o máximo da escala 
assim ampliada em todos os casos, ordinários, leves 
ou graves. Si se trata porém de espécies indepen
dentes, leves ou graves, da mesma acção punivel, 
deve-se ter em attenção tanto a escala penal do caso 
normal, como e principalmente a da espécie. Sem 
duvida, é muitas vezes difficil, no caso dado, fazer 
a discriminação. Importantes pontos de apoio para 
a solução da questão de saber si se trata ou não 
de uma comminação independente, podem offerecer 
a historia do crime em questão, a sua denominação 
e a sua collocação no systema da lei. 

Exemplos: a morte dada em acto seguido á 
provocação (art. 213 do C. p.) é crime, como caso 
menos severamente punido do homici^o; a morte 

de um lado, e, de outro, entre delicto e contravenção nos arts. 4, 6, 
87, 40, 57, ns. 4, 43, 49, 49 A, 267, 27, 29, «7, 74, 79, 126, 240, 241, 
151, 167 n. 1. 

(*) N'este sentido a opinião commum e a praxe do Tribunal 
sup. de Berlim e do Tríb. imp. (26 de Setembro de 81, 6?, 23). Cons. 
principalmente Olshausen, g§ 1, 10. Em sentido contrario O. Meyer, 
43, e Binding, 1?, 516, segundo o qual deve-se em todo caso classificar 
o facto como delicto, porque o máximo possível excede a 160 marcos. 
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dada a pedido da victima (art. 216 do Cod. p.) é 
ãelicto, como espécie independente do mesmo crime; 
o art. 313, ai. 2.*, do C. p. não tira á inundação o 
caracter de crime, bem como a attenuação da pena 
de que trata o art. 157 do mesmo cod. nenhuma 
influencia exerce sobre à gravidade do perjúrio. 

3.°-^ As escalas penaes que a lei manda re
baixar, quando se trata da tentativa, da cumplici
dade e da adolescência, devem ser consideradas 
como ampliações da escala penal normal, e não como 
comminações independentes f). 

(S) N'este sentido a opinião commum. Contra, Olshausen, g 1?, 8. 
Não é claro Binding, 1?, 516. 





CAPITULO I 

Caracteres do conceito do crime 

I.—O CRUHE COMO ACÇÃO 

§ 26. — O sujeito do crime 

LiTTEEATUEA. — Ao n. I, confronto wpuã Günther, 
1.", 25, nota 12; v. Amira, Tierstrafen unã Tierprozesse, 1891; 
Brunner, Bechtsgeschiehte, 2.°, 556. — Ao n. 11, principal
mente Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die ãevische 
Bechtspi-echung, 1887, p. 743; v. Blirchenheim, G S., 37.°, 
241, 40.*, 251; Jellineck, System der subjeMiven ôffentlichen 
Bechie, 1892, p. 246. 

I. — Segundo a intuição moderna, o crime só 
pôde ser commettido pelo homem. A's legislações 
antigas, porém, e ainda desde o século XII I até o 
seciüo XVII, não eram desconhecidos o processo e 
a punição de animaes, o que explica-se já por idéas 
religiosas (sacrifício do boi, p—10; direito mosaico, 
Êxodo, 21, 28), já porque queria-se verificar por 
um processo especial o facto constitutivo do damno 
causado por animal afim de responsabilisar-se o dono, 
ou porque tratava-se de exorcismar o espirito ma
ligno. Não se apresenta como pena a morte do animal 
infamado por bestialidade etc. para apagar-se a me
mória do facto. A mesma ordem de idéas pôde 
explicar o procedimento contra objectos inanimados, 
facto também attestado pela historia. 
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II. — Segundo o direito imperial vigente,— 
abstracção feita de disposições especiaes — só o 
individuo, e não a entidade collectíva, pode com-
metter crimes e sofírer as penas respectivas. Sodetas 
ãelinquere non potest. O corpo collectivo não pôde ser 
responsabilisado, mas somente os individuos que 
funccionam como seus representantes. Não raro as 
leis penaes accessorias impõem a corpos collectivos 
o obrigação subsidiaria de responder pelas multas 
que recaem directamente sobre o culpado (adiante, 
§ 58, I ) ; mas essa garantia não é pena, comquanto 
os effeitos de uma e de outra sejam equivalentes. 
Entretanto deve-se afl&rmar que o reconhecimento da 
responsabilidade criminal do corpo collectivo, até onde 
vae a sua capacidade de obrar, e a punição de tal 
entidade, em tanto quanto figura como sujeito inde
pendente de bens jurídicos, é não só possivel, como 
conveiüènte. Esta these encontra numerosas confir
mações, tanto na legislação aUemã como nã estran
geira C). 

(*) A verdadeira concepção (que nos crimes contra o direito inter
nacional, cujo sujeito só pode ser o Estado, tem sido reconhecida sem 
cotntestaçãò) hão só predominou na edade média allemâ- (punição das 
cidades que'asylavam a proscriptos, — Espelho da Saxoniá, 2.°, 72, 1, 
paz publica de 1235, | 13), como tòrnou-se opinião commum na scien-
cia do direito penal desde Bartolo. Neste sentido Gundling, Engau, 
E o ^ , Leyser, J. S. -F. Bõhnier e outros,, que, no caso de dar-se eom-
mune eonaüium membrorum, recouhecem explicitamente sér a unioersHás-
o sujeito do crime commettido (vêr, porém, o cod. bávaro do 1751). 
Só pelos fins dó século passado veio a predominar a doutrina opposta 
sob a influencia dos romanistas (v. Savigny); por muito tempo, desde 
Feuerbach, imperou ella exclusivamente entre os professores do direito 
penal. Na sciencia moderna, porém, a doutrina da capacidade criminal 
do corpo collectivo, quer no direito civil, quer no direito penal, dou
trina mantida pelo direito anglo-americano, russo, francez e hespanhol, 
tem tomado incremento. — Dentre os. geroMmisfas foi victoriosaménte 



OAEAÕTEEES DO CONCEITO DO GEIME 191 

defendida por Bcseler,: Bluntschli, Dabn e outros, e sobretudo por 
Gierke (já assim no seu Qenossenschqftsrecht). Collocam-se mais ou 
menos no mesmo ponto de vista, dentre os romanistas, Bekker, Dem-
burg, "Windscheid, UbbeloMe; como representante do direito civil 
prussiano, Põrster-Eccius, § 282, VIÍI , e, dentre os criminalistas, v. 
K.irchenheim, Merkel, 50, Leverkühn, G A., SS.», 804. Pelo contrario 
manifestaram-se recentemente no sentido da opinião reinante Olshausen, 
cap. 4, 6, Janka, 51, Bünger, -Z., 8.», 573, Ziebarth, 840, Storck, apitd 
Grünhut, 16.°, 828, van Hamel, 1.'', 158 (este ultimo pelo menos em 
quanto a palavra pena não comprehender todas as medidas de protecção 
.social), Weisl, Heeressirafrecht, l.", 184, v. Lilienthal, Chrundriss, 40. 
Jellinek considera somente possíveis o injusto policial e a pena policial, 
mas desconhece tanto a idéa do delicto como a da pena. l^a novissima 
legislação allemã veja-se o art. 74 da lei do l;» de Maio de 1889 sobre, 
as sociedades cooperativas de economia e industria: « si a sociedade se 
fizer culpada de actos ou omissões illegaes, que compromettam o inte
resse coUectivo, pôde ser dissolvida »; disposição análoga encontra-se 
na lei sobre a industina relativamente ás corporações de officio, art. 108, 
n. 8, 104 g. T- A doutrina do texto assenta, não sobre idéas mysticas, 
mas sobre o conhecimento, da vida reaL Que uma corporação commetta 
crimes é jui-idicamente.possível; porquanto, de um lado, os requisitos 
de sua capacidade de facto em matéria de direito penal não são funda
mentalmente diversos dos que o direito civil exige ou dos que exige o 
direito publico (circumstancia esta que de ordinário não é notada). Quem 
pôde celeb]Ar contráctos, pôde também celebrar contractos usurarios ou 
eivados de burla, ou não cumprir os contractos de fornecimento que 
tenha concluído (art. 829 do C. p.). ío r outro lado, a corporação é 
também um sujeito de bens juridicos (direitos patrimoniaes, direito 
eleitoral, direitos relativos á existência, á honra), que podem ser crimi
nosamente lesados ou destruídos. E a doutrina é digna de aceitação. 
O acto, por traz do qual se acha, não um ou vários indivíduos, mas 
uma sociedade, tem outro e muita maior-alcance; a cabala eleitoral, a 
divulgação de escriptos prohibidos, a provocação a acções delictuoeas, 
especulações financeiras de todo gênero podem ser tentadas por socie
dades e associações em uma escala é com uma força que não guardam 
proporção com o numero dos respectivos membros. Por outro lado, é 
tão incompatível com o sentimento da justiça como com os principies 
de uma sã. política criminal deixar] impune o culpado propriamente 
dito e lançar exclusivamente a responsabilidade sobre quem é órgão da 
vontade alheia. — É certo que a idéa de acção com tudo o que a élla 
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se refere s6 mediatamente pôde ter applicação ao corpo coUectivo. Mas, 
si este não funcciona phjsicamente, funcciona por meio de órgãos arti-
ficiaes; e assim como essa actividade pôde produzir, no campo do direito 
civil e da vida publica, effeitos jurídicos pró e contra a entidade col-
lectiva, também deve ser isto possível no campo do direito penal (*). 

(») No nosso direito admitte-se que as pessoas jurídicas podem 
ser objecto de crimes e que têm competência para dar queixa contra 
os seus offensores; não se lhes reconhece, porém, capacidade para delin
quir, como entidades distihctas dos seus membros. £ isto sobretudo 
devido á influencia da theoria da pessoa jurídica, OTÍúnda. do direito 
romano e levada ás ultimas conseqüências pelos seus interpretes. Em-
quanto predominar a idéa de que todo sujeito de direitos, que não 
fõr indivíduo, é uma persona ficia sób a tutela necessária dos seus 
representantes (confundindo-se assim a idéa de órgão com a de repre' 
sentação), e em quanto se regerem exclusivamente pelas regras do 
mandato as relações entre a pessoa jurídica é os seus órgãos ou entre 
estes e terceiros, perdurará o érrp que o autor impugna. Na Allemanba 
tem-se produzido uma enérgica reacção, cujo principal representante é 
Gierke, contra essa. theoria estreita que falsea todo o. systema jurídico, 
pois que no direito a idéa de pessoa é a idéa capital. No direito publico 
ella nos leva a considerar o Estado como uma ficção, e portanto a 
basear sobre nma. ficção todo o systema do direito publico, e no direito 
penal.a conferír ás entidades collectivas, apezar de sua organisação e 
de sua actividade, muito mais extensa e intensa do que a acção individual, 
o prívilegio da irresponsabilidade críminal. — O nosso C. p. exclue ex
pressamente a responsabilidade da corporação, associação ou sociedade 
como tal (art. 25); mas não foi conseqüente com o seu próprio prin
cipio, comminando no art. 103 a pena de dissolução contra a corpo
ração que commetter o crime ahi previsto. M. Freire reconhecia, pelo 
contrario, no seu prpjecto de C. Orim. (tit. 2°, l 8), que « os collegios, 
corporações e sociedades podem delinquir pelas pessoas de que se compõem 
e que os representam e governam », mas st5 attribuia o delicto á uni
versidade, n quando todos os representantes o commetiessem ou a maior 
parte delles."» N. do trad. 
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§ 2 7 — Ar idéa d e àè(^ão ém geral 

LiqrTEBATüEA.—rAS; obras mencionadas nos §§ 28 e 29 

I. — Para podermos fixar a idéa do injusto, de
vemos investigar qual é o conjuncto de circumstan-
cias a que a ordem juridica liga os effeitos do in
justo. 

As circumstancias que. são a condição para que 
se siga um eflfeito jurídico consistem sem excepçEo 
alguma em factos juridicamente relevantes, isto é, 
em mudanças do mundo exterior apreciáveis pelos 
sentidos. Mas os effeitos do injusto, e consequente
mente a pena, só se ligam a certos e determinados 
factos. As circumstancias constitutivas do injusto 
nao podem ser acontecimentos, que independam da 
vontade humana, mas somente acções humanas. 

II. —r- Acção é pois o facto que repousa sobre 
a vontade humana, a mudança do mundo exterior 
referivel á vontade do homem. Sem acto de vontade 
nao ha acção, não ha injusto, nao ha crime: cogita-
tionis pcenam nemo patitur. Mas também não ha acção, 
não ha injusto, não ha crime sem uma mudança 
operada no mundo exterior, sem mn. resultado. 

Desfarte são dados os dois elementos, de que 
se compõe a idéa de acção e portanto a de crime: 
acto de vontade e resuliádo. A estes dois elementos 
deve accrescer a relação necessária, para que elles 
formem um todo, a referencia do resultado ao acto. Em 
dois casos referimos a mudança do mundo exterior 
á vontade humana: 1." quando a mudança foi cau
sada voluntariamente; 2." quando voluntariamente 
não foi impedida. A commissão e a omissão são as 
duas formas fundamentaes da acção e consequente-

w 



194 TRATADO DE DIREITO PENAL 

mente do crime. Trataremos separadamente de uma 
e de outra nos dous paragraphos seguintes (28 
e 29) C). 

III. — A mudança do mundo exterior, causada 
ou não impedida, denominamos resultado da commissão 
ou omissão. Como toda mudança do mundo exterior 
acarreta comsigo outras mudanças, deve-se distinguir 
entre o resultado próximo e o remoto. Para saber-se 
qual o resultado que deve ser tomado em conside
ração, porque a elle se refere a comminaçao penal, 

{•) Eis a mesma concepção exposta por van Hamel (p. 185) : 
nacto é o movimento muscular que se apresenta como manifestação da 
vontade. Para o direito porém o movimento mnscular só tem impor
tância, em tanto quanto determina uma mudança no mundo exterior, 
cuja realisação é pelo direito considerada como offensa ou como com
promisso de um interesse jurídico, e por isso prohibida e sujeita a pena. 
A mudança no mundo exterior é o resultado do acto. Do ponto de 
vista do direito penal devem ser consideradas as três faces do acto, 
como movimento muscular, como resolução e como causação. Deste 
conjuncto resulta a idéa de acção, e assim tem ella um tríplice aspecto, 
physiologico, psycbologico e causai. A acção punivel é pois antes de 
tudo acto, movimento muscular causado pela acção dos nervos motores, 
aetividade, e neste sentido as palavras e os actos naturalmente não se 
contrapõem ». E em nota accrescenta : « Por ora não é conhecida uma 
causação puramente psychica, sem movimento muscular. Si se reco
nhecer como possível uma tal causação, não deixará por isso de convir 
á idéa de acto a expressão movimento nervoso, que agora está com-
prehendida na expressão m,ovimento muscular ». — A lei pôde descrever 
a acção que é prohibida (delietum commissionis), ou descrever a omissão 
ou abstenção que é vedada, indicando assim a acção exigida (d. ommis-
sionis propriamente dito), ou finalmente, sem indicar o modo de exe
cução, profaibir a causação de um determinado resultado, quer seja elle 
produzido por uma acção, quer por uma omissão {d. ommissionis im^ 
propriamente dito ou d. commissionis per ommissionem). Exeniplos dos 
três casos encontram-se nos art. 279, 207, §§ 3, 4, 5 e 6, e 294 do 
nosso C. p. ]Sr. do trad. 
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cumpre consultar as definições do C p . Ç-). Para a 
idéa do homicidio em direito penal somente tem 
importância a morte da victima, e não o ferimento 
mortal, nem também os effeitos quiçá muito extensos 
que da morte resultem para a familia do morto. Mas 
a toda acção, por força da idéa mesma, se liga 
um resultado qualquer apreciável pelos sentidos, 
ainda quando o legislador abstraia apparentemente 
de um resultado ulterior que na verdade elle tem 
em vista. Isto é também verdade dos delictos de 
inacção propriamente ditos (adiante, § 23) f ) . 

A idéa geral do resultado tem também appli-
cação ao facto de pôr em perigo, tão importante no 
direito penal. Pôr em perigo ou comprometter é 
provocar um perigo, isto é, uma situação em que. 

(i) Somente neste sentido é correcta a formula (quanto ao mais 
perigosissima) de que se serve Wachenfeld, VerWechenskonliurrem, 19: 
h resultado é o efieito na.tural na sua importância jurídica ». 

(') E ' pois um contrasenso distinguir os crimes em materiaes e 
formaes, considerando-se como materiaes os que produzem um resultado 
exterior e como formaes aquelles em que isto não se dá. Correctamente 
Janka, 60, Herzog, Rücktritt, Bekker, Sj/stem, 278, Hermes, Teil-
nahme,8, Baumgarten, Verstcch, 349, Schütze, 137, v, Lilienthal, 253 
(no trabalho indicado no | 30), Birkmeyer, Teilnahme, 95, van Hamel 
1.° 189. Cons. V. Liszt, Z, 1.°, 93. Em sentido contrario recentemente 
Borchert, Verantwortliehkeii, 117, Olshausen, cap. 3.», 5. — Duas con
siderações fazem patente o erro dos adversários. 1.° Em todo delicto 
por commissâo, qualquer que seja a definição legal, é concebivel a 
utilisação de um homem como instrumento (adiante, § 50), e portanto 
a separação do resultado. Exemplo: a injuria verbal por intermédio 
de um alienado para este fím industriado. Mas, abstracção feita de um 
instrumento humano, póde-se empregar sempre um processo complicado 
para a producção do resultado. Exemplo: o perjúrio pela expedição do 
teor do juramento assignado. 2." Na omissão propriamente dita o re
sultado se obscurece, mas não dei-za de existir. O descurar a limpesa 
do esgoto, por exemplo, tem por effeito mudanças do mundo exterior 
certamei^te sensiveis. 
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attentas as circumstancias occurrentes no momento 
do movimento corporeo do agente e segundo juizo 
imparcial, dá-se a possibilidade immediata e portanto 
o fundado receio de que se siga a oífensa. As cir
cumstancias constitutivas de muitos crimes assentam 
sobre a idéa de perigo: a exposição de infante e o 
duelo, como perigo de vida, o jogo de azar como 
perigo da fortuna; o pôr em perigo o credito, a paz 
publica; o envenenamento, como perigo produzido 
com animo Icedendi; os crimes de perigo commum, 
como o incêndio, a inundação e outros, estão neste 
caso. O «perigo actual para o corpo e a vida» é 
circumstancia que o legislador muitas vezes qualifica. 
A idéa de perigo assignala especialmente a punibi-
lidade da tentativa. Dá-se a «possibilidade imme
diata» de que se siga um certo resultado, quando 
esse resultado só pôde ser evitado mediante circum
stancias, cujo concurso não depende de nós nem pôde 
ser esperado com segurança f) (^). 

(*) Cons. também o que se diz adiante, ^ 47. ITo essencial con
corda com o testo o Trib. do Imp., dec. de 14 de Junho de 82, 6.", 
396.», de 11 de Março de 84, 10.°, 173, e de 18 de Maio de 86, 14.\ 
135, bem como em geral a opinião commum. Que tenha justificação a 
idéa de um perigo real é inteiramente contestado por Hertz, ünrecht, 
73 Janka, 59, v. Buri, Lammasch, Finger nos trabalhos indicados no 
I 28. Não contestamos que tal idéa resulte somente da nossa incapa
cidade, em tantos casos dada, para prever o curso de um aconteci
mento , visto como não podemos apreciar exactamente as circumstancias 
que o determinam. Mas o facto de que não falaríamos mais em perigo, 
si fossemos omniscientes, não nos pôde impedir de, por emquanto, titi-
lisarmo-nos de tal idéa na administração da justiça, como ella é uti-
lisada na vida ordinária. No senso commum ella encontra o seu fun
damento, como a sua limitação. Ver especialmente Loock (Litt. no | 28). 

C) Como o direito penal ora pune a offensa de interesses juri--
dicos = a vida, a saúde, a honra, a fortuna, ora o facto de compro= 
meííer-se ou pôr-se em perigo taes interesses, os criminalisías allemães 
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IV. — A voluntariedade na cominissão ou na 
omissão, não quer dizer livre arbitrio no sentido 
metaphysico (acima, § 15, II) , mas isenção de 
coacção mechanica ou psycho-physica. Não se dá 
acção por parte daquelle que, em um ataque de 
convulsão, damnifica objectos alheios ou que, em 
razão de uma, syncope, não pôde cumprir o seu 
dever; não se dá acção por parte de quem é coa
gido pelo poder physico de outrem a fazer ou 
deixar de fazer alguma cousa (C. p., art. 52). 

§ 28. — Da commissão 

LiTTERATUEA. — Bekker, Theorie ães Strafrechts, 
1.", 243; Hâlschner, 1.", 503; Zittelmann, Irrtum und 
RecMsgeschàft, 1879, p . 25 ; Pfersclie, Die Irrtumslehre ães 
òsterreichischen Frivatrechts, 1891; Lammasch, ajmd Grün 
hut, 9.", 90; Bünger, Z., 6.°, 291, 8.% 520; v. Liszt, 
Z., 6.°, 663; Janka, Die Grundlagen der Strafschuld, 1885 
o mesmo, Z., 9.°, 510; Weismann, Z., 11.°, 80; Heinemann 
Die Binãingsche Schuldlehre, 1889 ; o mesmo, Die Ideal 
JconJcurrenz, 1893; Kuhlenbeck, Der Schulãbegriff, 1892 
Wachenfeld, Die Verbrechenskonkurrenz, 1893; os tra
tados e os manuaes de psychologia. — Sobre a idéa de 
causação: Geyer, opusculos, 108 ; v. Bar, Die Lehre vom 
Èausalzusammenhange, 1871, Kausálitãt, 1873, Z., 2.°, 232, 
Die Kausálitãt und ihre strafrechtlichen Beziehungen, 1885 ; 
Binding, Normen, 1.°, 112, 2°, 224 ; Birkmeyer, Ursachen-
begriff und Kausalzusammenhang im Strafrecht, 1885, im
presso na G S., 37.", 257 ; o mesmo, Die Lehre von der 
Teünahme, 1890; Janka, Z., 9.° 499; Merkel, 97 ; Kohler, 
Studien, 1.", 83 ; Hutlier, Der Kausalzusammenhang ais 
Yoraussetzung dss Strafrechts, 1893 ; Horn, Der Kausali-

distinguem os crimes em Verletzungsdelikie, — os que consistem na 
ofifensa dos interesses protegidos (homicidio, injuria, furto, e tc) , e em 
Qefãhrdunffsdelikte, — os que consistem em compromettel-os. Muitos 
delictos desta ultima categoria encontram-se no nosso C. p. (liv. 2, 
tit. 3, cap. 1, 2, 3, tit. 10, cap. 6, etc.) N. do trad. 
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tàUhegriff in der .Phüosophie %nã im ^rafrecht, 1893, 
Endemann, J)ie Bechtswirkungen ãer Abléhnung einer Ope-
ratión, seitens des korperlich Verletzten, 1893. — Sobre a 
idéa de perigo, especialmente J. T. Kries, Die Prinzipien 
ãer Wahrscheinlichkèitsrechnúng, 1886, Ueber ãie oòjefetive 
Mdglichkeit unã einige Anwenãungen ãerselhen, 1888, Z. 
9.»,. ,528; Binding, Wormen, 1.% 324, nota 10; Merkel, 45. 
B mais: Finger, Ber Begriff der Gefahr unã seine Anwen-
ãung im StrafrecM, 1889 (contra v. Kries) ; v. EoUand, 
Bie Gefahr im- Strafrecht, 2.* ed., 1888 e contra elle 
V. Buri, G S., 40.°, 503;.van Hamel, 1.°, 173; Eotering, 
Fàhrlãssigkeit unã Únfallsgefahr, 1892; Loock, Der str^-
recMiche Schutz ãer Mseréahnen im Beutsçhen Èeich (artigo 
do KriminaL Semirmr, 3.°, 2) 1893, p. 161. 

I„ =__ Commissão é a causação do resultado por 
um ado de vontade. Este apresenta-se como movi
mento- corporeo voluntário, isto é, como tensão (con-
tracção) dos miisculos, determinada, não por coacção 
mecàanica ou psycho-physica, mas por idéas ou 
representações e effectuada pela inervação dos nervos 
motores.' O movimento corporeo e' o resultado con
stituem pois (v. acima, p.) os dois elementos egual-
mente importantes da idéa de acção como com
missão (̂ ) (*). 

O movimento corporeo é o effeito (a resul
tante) das idéas ou representações que se cruzam, 

(̂ ) De accôrdo a definição do Trib. imp., dec. de 23 de Dezembro 
de 89, 20.°, 146, comquanto comprehenda também a omissão: « acção 
é a inâuencia exercida consciente e voluntariamente sobre o mundo 
exterior e provocada pelo movimento corporeo em virtude da lei de 
causalidade. » Egualmente no essencial v. Lilienthal, 33, v. I£ries, 167. 
Divergente em parte Bünger, Z., 8." 540, que admitte também uma 
acção interna não objectivada por movimento corporeo; e mais Janka, 
Z., 9.°, 510, que, como Sòbutze, 100, Bekker, l.**,-24á e outros, quer 
separar o resultado da idéa de acção. 

(») O Kórperhewegung (movimento corporeo), de que fala o autor, 
•é synonimo àe SpiMewegung (movimento muscular), expressão em
pregada por vaa Hamei. N. do trad, 
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se contraipõem e' sè; auxíliain^ aíVj- representáçãx)̂ ^^^^^ 
triumpha chamámos moiíM̂ ^̂ ^̂ L esse triümpho 
é definitivo, falamos em r̂ so^Wĵ âae consideramos p 
resultado objectivo como facto nosso. A resolução é 
premeditada, quando a representação do resultado 
desejado, em surgindo, não determina logo a von
tade, mas dá teinpb á que as demais resoluções, e 
especialmente as idéas geraes da religião, da moral, 
do senso pratico, que dominam toda a nossa con-
ducta, se façam valer. A falta de premeditação 
tanto pôde provir de uma violenta emoção como de 
uma estupidez destituída de reflexão. O C. p. utili-
sou-se de idéa de . premeditação na definição do 
homicídio e do assassinato (adiante, parte espe
cial) e assim reconheceu a importância geral desta 
circumstancia, pelo menos, para a graduação da 
pena f ) . 

As representações que induziram o agente a 
eíFectuar o movimento corporeo podem referir-se de 
modo diverso ao resultado. É possível que a repre
sentação do resultado não tenha surgido no seu 
espirito ou que elle a desviasse; mas pôde ser 
também que o agente previsse o resultado, ou mesmo 
que essa previsão tenha sidú o motivo (motivo im
pulsivo) do movimento corporeo. Da previsão do 
resultado origina-se a idéa de dolo (adiante, § 38). 
Neste caso costuma-sé dizer que o resultado foi 

(*) Cons. Wàchenfeld, Die Ueherlegung in unserem heutigen 
Mordbegriff, 1887, Alimena, La premeditazione, 1887. Dolo premedi
tado' (dolus. premeditatua em opposição a dolus repentinus) é expressão 
qué induz em erro. Córrcctamente Binding, Normen, 2.", 396, 508, 
Hàlscliner, 1.°̂  516, Olshausen, ? 211, 6, Wàchenfeld, 1. c. ("). 

(*) Segundo o autor, dolo é a previsão do resultado do acto oü 
R a representação da causalidade da acção ou omissão.» A premeditação 
caracterisa pois a resolução e não o dolo; a resolução e não o dolo é 
que pôde ser premeditada ou repentina. N ; do tra4. 
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querido; mas convém que esta expressão seja evi
tada por causa das suas muitas accepções que a 
tornam incerta f ) . 

II . — Consequentemente o resultado deve ser 
produzido (ou causado) pelo movimento corporeo ; 
este e aquelle devem estar entre si, como ordina
riamente se diz, na relação de causa e effeito, em 
connezão causai (*). 

(*) Linguagem vacillante: querer, ora significa desejar o resul
tado (representação do resultado como motivo), ora a mera previsão 
dello. Binding pretendeu mesmo aproveitar para a doutrina jurídica a 
vontade inconsciente de E. v. Hartman, mas não encontrou quem o 
seguisse. O melhor é evitar absolutamente a expressão querer o resul
tado, t empregar o vocábulo querer ou vontade para designar somente 
o acto psycho-pfaysico, pelo qual se opera a tensão dos músculos. 
Segundo esta linguagem, querido é pois, somente, o movimento cor
poreo, nunca o resultado. Já anteriormente, neste sentido, Bekker, 
1.", 243, recentemente Zittelmann, 1.°, 136, Bünger, Z., 6.°, 321, 
ülshausen, g 59, 16; contra, "Weismann, Z., 11.°, 85, Enneccerus, 
Rechisgeschàft, 1°, 12 («). 

(«) Binding, apoiando-se em Schopenhauer e E. v. Hartman, 
allude aos factos inconscientes (Normen, 2.° v., p. 108), como também 
faz Alimena, La premeditazione, p. 156. Binding porém observa que 
« a ethica e o direito nada têm que ver com a vontade inconsciente; 
o que a ethica e o direito apreciam são os productos da vontade con
sciente, isto é, da vontade que é, pelo menos, acompanhada da sciencia 
daquillo que se quer. » Quanto á applicação restrícta da expressão 
vontade e querer ao acto (como volição e como movimento muscular), 
seria positivamente uma vantagem para a sciencia do direito penal. 
« Si a vontade, diz Binding, não é senão o momento causai no homem, 
tudo o qne é causado pelo homem é sempre querido, quer tenha sido 
ou não de antemão representado. O que causamos chamamos facto 
nosso» (Normen, p. 112). E difficil prever até onde conduziriam as 
conseqüências deste puro doutrinarismo. N. do trad. 

{*) A questão da existência do nexo causai devo ser cuidadosamente 
distincta da questão sobre a existência de culpa por parte do agente 
Cons. sobre esta o § 35. Deaccordo.a opinião commum, especialmente 
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Dá-se connexão causai entre o movimento cor
poreo e o resultado, quando não se pôde suppor sup-
primido o movimento corporeo sem que devesse deixar 
de occorrer o resultado occorrido (isto é, do modo por 
que de facto occorreu). Si o nexo entre o movimento 
corporeo e o resultado é assim necessário, dizemos 
que o movimento corporeo é a causa do resultado, 
que este é o effeito daquelle, isto é applicamos á re
lação do movimento corporeo e do resultado a ca
tegoria da causalidade (como uma forma do nosso 
entendimento). Desta definição seguem-se immedia^ 
tamente duas conclusões do maior alcance pratico. 

1.° — O resultado deve ser também referido ao 
movimento corporeo, como causa, quando, sem as 
circumstancias especiaes em que a acção foi prati
cada ou que á acção sobrevieram, o resultado não 
se teria dado. O ferimento é causa da morte, ainda 
quando esta não occorresse, si não fora a debilidade 
geral do organismo do oífendido, ou si não sobreviera o 
incêndio do hospital á offensa que em si não era mortal 

2.° — O resultado deve ser ainda referido ao 
movimento corporeo, como causa, quando, sem o con
curso concomitante ou posterior de outras acções 
humanas, o resultado não se teria dado. Especial
mente não se oppõe á admissão da connexão causai 

Birkmeyer, Janka, Kohler, Endemann, Olshausen, cap. 3, 1. Em sen
tido contrario, v. Bar. (que segue a Luden e Krug), Brich, G A., 
26, 420, Merkel, 71, Z., 1.°, 591. Deve ser também sustentada incon
dicionalmente a tbese que a lei causai se refere somente ás mudanças 
que occorrem no espaço e no tempo, e não á ligação lógica das idéas. 
Mui freqüentemente encontra-se tal confusão na novíssima litteratura, 
como se nota em Cohn (tentativa), Binding, Zitelmann, v. EoUand (con
nexão jurídica) 7 V., Kries, Kohler (causalismo da ordem social) e 
outros. Excellentemente Heinemann, Die Bindinffsche Sehuldlehre, 31, 
Landsberg, Kommissivdelikte, 28. Cons. também o § 23, p . 110, bem 
como a p . 107. 
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a negligencia do oíFendido mesmo (exclusão da com
pensação de culpa), 

III . —A applicação lógica destas thesesnão é 
possivel, segundo o direito vigente, sem importantes 
imitações. 

1.° •— Quando entre o acto de um individuo e o re
sultado produzido intervém a actividade de outrem, 
não influenciada pelo primeiro, é o segundo agente, 
e não o primeiro, a causa do resultado. Si B faz 
um ferimento mortal em C já mortalmente ferido 
por A, e a victima succumbe ao segundo ferimento, 
é B, e não A, o causador da morte. Si A fere a C 
e este arranca o. apparellio para que o sangue se 
escoe, a morte é causada por C e não por A. 
Estas conclusões decorrem da idéa de causa, como 
acima fixámos. Si, porém, o acto de B é provocado 
por A, este é a causa do resultado produzido. O di
reito vigente só admitte esfoutra conseqüência com 
restricções. Quem determina um individuo não impu-
tavel á pratica do acto (ao suicídio, por exemplo), 
ou quem, por coacção (no sentido do art. 52 do C. p.) 
ou mediante erro (no sentido do § 39 deste tratado) 
dá causa ao acto de um imputavel, é responsável, 
mesmo em face do direito vigente, como causador, 
do resultado (ver o § 50). Mas a instigação de um 
imputavel, que exerce a sua actividade sem coacçâo e 
com previsão do resultado, não é considerada, se
gundo a concepção do direito vigente, como causa 
mediata do resultado e sim como cumplicidade no 
acto do instigado (adiante, § 49). A hypothese do 
livre arbítrio- (§15, II) dá ^aqui logar a admittir-se 
uma ((interrupção do nexo causai», que em rigor de
veria levar á completa impunidade do instigador. 

2.° — Quando a lei exige como condição de pu-
nibilidade ou como condição para a imposição de uma 
pena mais rigorosa a producção de um certo resul
tado (adiante, § 35, nota 6), segundo a doutrina cor-
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rente — digna de asséntimento para evitàrem-se as 
conseqüências intoleráveis que da dí)ütrina contrária 
seguir-se-hiam —̂  não é admissível a existência de 
nexo causai entre a acção e o resultado,' si este foi 
somente devido a um conjuncto ou encadeámentó de 
circumstancias inteiramente excepcional (a denomi
nada cãusação adequada—-ver abaixo, IV, 3). 

IV. - ^ A questão de saber em que casos se 
pôde attribuir o resultado á acção como causa re
monta a um loginquo passado. Más o direito romano 
offerècia ao exame textos na verdade contradictorios 
(Pernice, Laòeo, 2.°, 36) e a edade média allemã 
procurou cortar o nó, estabelecendo determinados ca
racteres exteriores (assim, por exemplo, freqüente
mente deixava-se de admittir a existência de ho-
micidio, si no intervallo entre o acto délictuoso e a 
morte a victima foi ao mercado ou á egreja). 

Na scienciá do direito commum (nos escriptos 
de Carpsov e Bõhmer, como nos de Feuerbach e 
Stübel) a questão foi muitas vezes ventilada, e de 
ordinário a propósito da doutrina sobre o homicidio. 
Sem grande vantagem distinguiam-se a Icètalüas ab
soluta e a Icetalitas relativa, in ahstracto et in concreto, 
per se et per acddens. A pMõsophia (principalmente 
a escola de Wolff) apoderou-se também da questão, 
mas apenas um ou outro escriptor (por ex., Soden) 
impugnou as distincçôes escolàsticas. Cedo ellas fô  
ram admitiidas na legislação. A Prússia deu-lhes 
grande importância e em uma ordenança de 1717 
lhes consagrou ndnuciosas disposições. Na sua ínaior 
parte os códigos territoriaes da AUemanha do sé
culo XIX (desde o bávaro de 1813 até o austríaco 
de 1852) julgaram necessário accentuar em artigos 
especiaés que pouco importa poder ser o resultado 
impedido por um auxilio prompto e adequado, bem 
como que a (cofiensa tenha tido resultado fatal em 
yazão da compleição especial da victimia ou das cir-



204 TEÍLTADO D E D I B È I T O Í E N A L 

cumstancias eventuaes, em que o crime foi perpe
trado» (Cod, prass.j art. 185). Só a novissima le
gislação abandonou essas disposições tão supérfluas 
quanto próprias a induzir ein erro (motivos do pro-
jecto do C. p. imp., p. 112), sem que com istopu-
zesse termo ás controvérsias. 

V. — Na discussão scientifica a idéa acima enun
ciada é considerada sob três diversos pontos de 
vista (̂ ). 

1.° — Não tomamos a idéa de causa no sentido 
estricto, segundo o qual causa significa a situação a 
que uma outra se segue de um modo absolutamente 
necessário e rigorosamente geral, pois neste sentido 
(causa como conjuncto das condições do resultado) a 
acção humana de nenhum modo pôde ser causa. Em 
todos os casos e sem excepção alguma, a efficacia 
da acção humana com relação ao resultado depende 
do concurso de uma serie de circumstancias externas, 
que não se pôde pensar supprimidas, sem que se nos 
apresente também mudado o curso das cousas. So
mente podemos designar a acção humana como causa 
de um resultado no sentido limitado e discreto, se
gundo o qual a causa não é mais do que uma das 
muitas condições necessárias do resultado. 

(*) As câmaras criminaes do Trib. imp. compartilham completa
mente a concepção exposta no texto. Collecção das desições apud Birk-
meyer, nota 67. O principal representante da doutrina é v. Buri em 
numerosos escriptos. Seguem-na tambcm Geyer, 1?, 119, Hãlschner, 1?, 
5227, Janka, 67 Glaser, dissertações, 297, e posteriormente repetidas vezes, 
Hertz, Unrecht, J67, Berger apií<i Grünhut, 9?, 745, Borchert, Verant-
woriliehkeit für Handtungen Dritter, 111, Landsberg, Kommisaiv-
deZiA;<«,41,Lammascli,eoá. Zoco (também apud Grünhut, 9?, 221), Finger, 
22, van Hamel, 1.** 193, (mas não resolutamente), SluMenbeck, Der 
Sehtddbegriff, 1892, Loock, 182, e outros. Entre os novos adversários 
desta doutrina Endemann e Hom distinguem-se por não terem prestado 
completa attenção á respectiva litteratura do direito penal. 
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2." — A identificação de causa e condição no 
direito penal nos põe em contradicção com as tenta
tivas muitas vezes feitas nos últimos annos para o 
fim de destacar-se, dentre as numerosas condições do 
resultado, uma dellas como causa em sentido rigo
roso. Podemos distinguir aqui quatro formulas ou 
concepções principaes : a) v. Bar., presuppondo dadas 
as condições regularmente existentes, chama causa 
a condição que perturba o curso supposto regular e 
o converte em irregular (de modo análogo Zitel-
mann); b) Binding (e egualmente Ortman, Meyer e 
infelizmente também Oslhausen, cap. 3.°, 2), suppondo 
equilibradas as condições favoráveis ou desfavoráveis 
ao resultado, considera causa a acção que dá ás con
dições existentes a direcção decisiva para o resul
tado ; c) segundo Birkmeyer, causa é a condição mais 
efiBcaz {contra excellentemente Benneke, Z,, 5.°, 731, 
Kuhlenbeck, p. 67, nota 1.*); d) Kohler distingue 
entre a força de impulsão e a atmosphera, em que 
aquella se produz. Semelhantemente Wachenfeld, 
Verhrechenskonkurrenz, 16, nota 4, Forcke, Urheher-
schaft und Beihilfe, 1880, Horn. As concepções desta 
natureza, convertendo uma das condições em causa, 
tem o inconveniente de que, levadas ás suas con
seqüências lógicas, obrigam á rejeição da idéa de 
concausa utilisada acima sob o n. II, 1 e 2, resul
tado este com que não se compadece a administração 
da justiça criminal (não assim o direito civil). Alem 
disto, a formula de Kohler não passa de uma imagem 
infeliz. 

3.° — O que, no caso concreto, serve de critério 
é a fôrma real, embora insólita, do curso dos acon
tecimentos. Em contrario J. v. Kries, segundo o 
qual o movimento corporeo deve em geral ser apro
priado a produzir o resultado que se produzio — 
causação 'adequada em opposição á causação eventual. 
Semelhantemente Merkel, 99: «o direito penal só 
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tem em consideração as relações condicionaes, a que 
a experiência permitte dar uma importância geral»» 
A opinião dos nossos adversários é completamente 
arbitraria, e repousa (especialmente a de Merkel) 
sobre a confusão já acima accentuáda (nota 4) de 
causação e culpabilidade. A causação adequada só se 
faz necessária, quando se imputa o resultado que 
não é devido á culpa (acima III, 2) (^). 

§ 29.—• Da omissão 

LiTTEEATiTEÂ. — Y,. Eohland, Die strafbare Vkterlas-
sung, 19, 1887; Landsberg, Díe KommüsivãeUMe durch JJn-
terlassung im ãeutschen Strafreckt, 1890, Vêr ainda Bünger, 
Z., 69, 322, Lõning, Saftung ães Beãacteurs, 136, Zlebarth, 
338, KoMer, Studim, 19, 45, van Hamel, 19, 196, -Waclien-
feld, VerhrechensJconhírrenz, 42. 

I, — Dados certos requisitos (adiante sob o 
n. II), o direito, justamente como faz o senso pra-

Ĉ ) Assim as opiniões dos críminalistas allemães sobre a questão da 
causalidade dividem-se em dois grupos. Se um lado figura a concepção 
do autor, que considera causa (ou eoneausa) todo íactor que não se pode 
pensar supprimido, sem que o resultado deixasse de occorrer do modo 
por que de facto se produzio. Mas, cumpre notar," a responsabilidade 
criminal daquelle, cujo acto foi assim causa do resultado, não depende 
somente do nexo causai, senão também e em primeiro logar da culpa, 
isto é, faz-se mister que da parte do agente tenha havido dolo ou culpa 
propriamente dita. Por isso a questão da causalidade é independente e 
deve ser distinctamente separada da questão da culpabilidade. De outro 
lado figuram as doutrinas dos que distinguem os façtorés em causas e 
eonãições. Por causa entendem uns a condição que converte em .anormal 
o curso normal, outros a qúe dá a direcção decisiva ás circumstancias, 
outros a condição em geral adequada á realisação do resultado etc. Pra
ticamente, observa vanHamel, as,duas theorias approximam-se: dado um: 
resultado, cuja probabilidade ou possibilidade não podia ser prevista, a 
1? theoria contestará a ];esponsabiIidade por falta de culpa, e a 2? por 
falta de nexo causai. £7. do trad. 
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tico, equipara á causação o não impedimento do re
sultado relativamente ás bonsequencias que se pro
duzem (delicto por omissão impropriamente dito). 
Esta equiparação não significa que se deva também 
vêr no não impedimento uma causação do resultado: 
a punibilidade da omissão é completamente indepen
dente da hypothese de sua causalidade. A equipa
ração pode ser incompleta, o não impedir G resultado 
pode ser punido com menos rigor do que o causal-o. 
Também é de todo ponto possivel que o legislador 
puna a omissão considerada em si e sem respeito 
ao resultado. D'aM a idéa do delicto por omissão 
propriamente dito (^), como violação de um preceito 
imperativo do Estado (*). E' do silencio do le^s-
lador que surgem as diíficuldades, silencio que nos 
obriga á observância desta regra: á causação de uín 
resiütado eqüivale o não impedil-o, quando a lei por 
disposição especial não recommenda que de modo 
diverso seja tratada a omissão (**). Depois do que 
foi dito no § 27 basta observar que a omissão deve 

(̂ ) Exemplos: deixar de denunciar um crime, art. 139dpC. p., 
(não assim o art. 160 do C. p. mil.), deixar de salvar uma pessoa, 
art. 360, n. 10 do C. p . 

(») O delicto por omissão propriamente dito suppõe um preceito 
imperativo, cuja não observância constitue a infracção, pouco impor
tando que in concreto se dê ou não o perigo ou a ofTensa do interesse que 
à lei penal quer proteger. O delicto por omissão impropriamente dito é 
uma subdivisão do grande grupo dos crimes que tanto podem ser com-
mettidos por acção como por omissão; suppõe um preceito que jsroAiôe 
certo resultado, e se dá quando esse resultado é produzido em razão 
da inacção de quem estava juridicamente obrigado a impedil-o. O 
confronto, porex., dos arts. 378 e 298 do nosso C. p., basta para pôr 
em evidencia p contraste entre as duas classes de crimes em questão. 
N . do trad. 

(*) Isto é, dados os requisitos a que o autor se refere sob o n. I I . 
N. do trad. 
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ser também voluntária (um acto de vontade), ex
pressão cujo sentido é aqui puramente negativo 
(pois uma inervação dos músculos, como no movi
mento corporeo, está fora de questão): a omissão 
não pode ser determinada por uma coacção mecha-
nica ou psycho-phjsica. 

II. — Mas a idéa da omissão exige uma nova 
e essencial limitação : 

Omissão é, em geral, o não emprehendimento 
de. uma acção determinada e esperada. Omittir é 
verbo transitivo: não significa deixar de fazer de 
um modo absoluto, mas deixar de fazer alguma 
cousa, e, na verdade, o que era esperado. Não di
zemos de uma pessoa que nos deixou de saudar, 
de visitar, de convidar, si não devêssemos esperar 
por parte dessa pessoa a saudação, a visita, o con
vite. 

O direito só se occupa com a omissão injuridica. 
EUa é injuridica, quando ha um dever juridico que 
obriga a obrar. Non facere quod dehet facere, po
demos dizer com a 1. 4, D. 42, 8, de toda pessoa 
que incorre em omissão. 

Mas o dever juridico que obriga a obrar pode 
ter diversos fundamentos. Pode resultar: 

1." de um preceito positivo da ordem jurídica, 
quer este preceito seja imposto pelo direito penal 
(por ex., arts. 221 e 359 do C. p., art. 60 do C. p. 
mil.), quer o seja, expressa ou tacitamente, por um 
outro ramo do direito (dever dos pais de alimentar 
os filhos, obrigação contractual do enfermeiro, dever 
do funccionario publico, do vigia da prisão, da via 
férrea etc.) ; 

2.° da acção anterior que indica a actividade 
ulterior como conforme ao dever e como contrario 
a elle o abandono da direcção assumida. Especial
mente a provocação não culposa de um resultado 
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injuridico origina a obrigação de obviar, quanto fôr 
possivel, as conseqüências posteriores {^). 

Exemplos: o bom nadador A determinou a 
uma partida de natação o máo nadador B, promet-
tendo soccorrel-o em caso de necessidade; no mo
mento em que B perde as forças, A concebe a idéa 
do crime e deixa o companheiro afogar-se. O co-
cheiro deixa que os cavallos pisem o ebrio esten
dido no caminho. — A preparou a taça envenenada 
para B, C toma-a na presença de A e este não o 
impede. 

III. — Nunca repugnou á antiga sciencia equi
parar em geral a omissão á commissão. Mas, ao 
passo que os italianos, desde os glosadores, bem 
como Carpsov que os seguia com Beyer e outros, 
queriam a omissão punida com menos rigor do que 
o delicto por commissão, J. S. F. Bõhmer represen
tava a doutrina mais severa, exigindo, pelo menos 
no homicidio, punição egual para ambos. As legis
lações, de accordo com a escola philosophica de 
Wolff, entendiam que em geral as omissões estavam 
comprehendidas entre as acções, mas em casos sin
gulares puniam as omissões em parte com penas 
menos severas. Assim o Landrecht prussiano de 1620, 
acompanhando as constituições saxonias, mandava 
punir com penas arbitrarias os enfermeiros que dei
xassem perecer de inanição os enfermos confiados 
aos seus cuidados; segundo a Theresiana de 1768, 
art. 87, 5, a mãe «que por mera omissão causasse 
a morte do filho» (não ligando o cordão umbüical, 
deixando escoar-se o sangue, privando de alimentos 

{^) Contra esta these quasi geralmente admittida Landsbárg, espe
cialmente a p. 257, fündando-se na historia do C. pruss. e do C. allemão, 
bem como na jurisprudência dos tribunaes supremos da Prússia e do 
Império. 
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etc), era punida com a pena de decapitação sim
ples sem empalação; e ainda o Cod. austríaco 
de 1852, art. 139, pune o infanticidio por omissão 
com pena mais branda {"). 

E' com o século XIX que começa a discussão 
scientifica, a respeito da causalidade da omissão, 
uma das questões mais infecundas que se tem agi
tado na sciencia do direito penal. 

Ao passo que Feuerbacli, Spangenberg, Martin 
e outros não suscitaram sequer a questão da 
lidade da omissão, e somente estudaram a omissão 
sob o ponto de vista de sua illegalidade e crimina
lidade, os successores daquelles criminalistas come
çaram a collocar a questão n'um terreno falso. Fz 
nihilo nihü, eis o pensamento que servio de ponto 
de partida. Luden e Zirkler declararam categorica
mente que a omissão é «um obrar de outro modo ». 
Krug, Glaser, v. Bar e Merkel viram, pelo contrario, 
na acção que precede a omissão o momento causai; 
mas cahiram em insoluveis contradicções com o prin
cipio fundamental da theoria da culpa — a culpa 
deve existir no momento do movimento corporeo. 
De modo essencialmente diverso trataram a questão 
V. Buri, Ortmán, Binding, Hâlschner, Janka, Bünger, 
procurando encontrar o momento causai na omissão 
mesma. Formar a resolução criminosa, conter o im
pulso para a actividade é destruir o obstáculo que 
se oppõe ao resultado e desfarte produzil-o (tbeoria 

(«) Pereira e Souza (CZasses dx>a crimes, nota 4 ao §6.*) assim 
resume o antigo: direito portuguez: « debaixo da denominação de facto 
se subentende também o não facto ou a omissão... I^em sempre tem 
logar no foro o dito de Seneca: qui non vetai peccare cüm possit, 
jubet. Este principio só pode applicar-se, quando a necessidade de im
pedir os crimes alheios é imposta por lei especial». Enconcram-se ci<sos 
da omissão propriamente dita na Ord. do 1. 5, t. 62 pr. e § é , t. 12, 
I 6.«, t . 13,1 6.0. ST. do trad. 



CAEACTEEES DO CONCErrO DQ eSIME 211 

da interferência). Semelhantemente Berger, Geyer 
e Aldosser (causalidade psychica). Também Ols-
hausen pode,: si bem o comprehendemos,. ser 
contemplado n'este numero. Mas esta opinião sosso-
bra de encontro ao facto, de que um tal phenomeno 
todo interno não se dá na omissão culposa, e na 
dolosa é difficilj senão impossivel, demónstral-o. Com
pletamente falha foi a tentativa de v. Eohland e 
outros (Haupt, Z, 2.°, 533, Sigewaart, Z>er JBegrif 
des Wollens, 1879, p. 33, Zitelmann, Irrtum und 
Rechtsgeschcíft, lS7d, p. 200 e 259) que se propu-
nhaiQ salvar a causalidade da omissão, referindo-se 
ao «seu resultado juridico», pois este não é mu
dança do mundo extéxior, e consequentemente não 
é resultado no único sentido admissível da palavra 
(acima, § 28, nota 4) Ĉ ). • . 

(*) Luden, a quem se deve á distincção entre as duas classes 
dos crimes por omissão, entendia que, nos crimes por omissfio impro
priamente ditos, a. causa do resultado não é a omissão, mas a acção 
effectuada áo tempo d'ellá. Assim «si a mãi faz meias em vez de ali-
dentar o filho, a.causa da morte da driança é a iacção de fazer meias.» 
Knig responde-lhe que a. acção deve estar em relação causai c o m o 
resultado, e que tal acção nãp pode ser a que o omitteiite pratica ao 
tempo em que devia exercer a sua actividade de outro modo, e sim a 
acção anterior em virtude da qual ficou constituído na ohrigaçãp de 
agir em certo sentido. D'ahi o segundo grupo de theorias representado 
principalmente por Glaser e Merkel, que procuram o paomento causai 
na acção anterior d'onde se originou o dever juridico de agir. Quando 
o vigia da via férrea deixa ôcar a pedra, que rolou, sobre a linha, a 
causa do sinistro não é esta sua abstenção, mas a acção em virtude da 
qual elle assumio o cargo e os deveres que lhe são inherentes. Esta
beleceu-se assim uma relação invertida entre.a culpa e a acção : esta 
não é culposa e precede talvez muitos annos á resolução criminosa! 
O terceiro grupo de theorias é representado por v. Buri e Binding, 
que reconhecem na omissão mesma um caracter positivo, considerando-a 
como destruição ou .anniillação da condição que se oppõe ao resultado. 
O vigia da linha feirea collocara-se entre, o períjgo e as pessoas ex-
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Assim a nossa sciencia, segundo a sua mais 
nova orientação, chegou a este resultado, contestar 
de todo a importância da omissão como causa.. Ao 
lado do movimento corporeo causante figura a omis
são não causante como fôrma independente da acção 
delictuosa. N'este sentido especialmente Lõning, 
V. Meyer, Endemann, Horn, e também Oetker, Jurist. 
lAtteraturUatt, 3.", 96. 

E, na verdade, devemos convir em que, rigoro
samente considerado, o resultado produzido não i em 
caso algum causado pela omissão em si, mas sempre 
pelas forças naturaes que exercem a sua actividade 
collateralmente á omissão. A criança, que a mãe 
deixa morrer de fome, perece de consumpção ; o máo 
nadador, a quem o companheiro recusa a mão sal
vadora, morre por asphyxia. As forças naturaes, a 
que não se oppoz o individuo obrigado a agir, cau
saram o resultado; não o causou o autor da omissão. 

Usamos pois de uma linguagem indubitavel
mente inexacta, quando falamos em causar por 
omissão. Trata-se somente de saber si a sciencia deve 
conservar ou não essa linguagem commum. Pela 
afirmativa (e n'este sentido as primeiras edições 
d'este tratado, bem como v. Kries, Kuhlenbeck, 
Wackenfeld e outros) poder-se-hia allegar que não é 
menos inexacto designar como causa do resultado o 
movimento do corpo humano, o qual não é mais do 
que uma de suas condições, e entretanto esta ex
pressão a ninguém repugna (§ 28, IV, I). E' porém 
preferivel, afim de evitar-se todo equivoco, manter 

postas a perigo como a condição que o remove; com resolver porém 
inverter a direcção dada as suas forças, annuUa a condição que impede 
o resultado. Mas esta theoria, como pondera van Hamel, não pôde 
salvar o principio da causalidade necessária, pois que, em ultima ana-
lyse, attribue' a factos puramente psjcMcos, como resoluções e annul-
lação de resoluções, o valor de causas physicas. N. do trad. 
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uma distincção precisa entre a commissão e a omis
são na exposição sçientifica. Muito mais importante 
do que esta controvérsia de pura terminologia, bem 
como decisivo quanto ao modo de tratar pratica e 
scientificamente os delictos por omissão, é propor a 
questão correctamente. Não deve ella ser formulada 
n'estes termos : « quando a omissão é causai ?» E 
sim d'este modo: «quando a omissão é illegal?» 
({quando o não impedir o resultado eqüivale a cau-
sal-o ? » Ao modo incorrecto por que a questão foi 
proposta deve a sciencia allemã as conclusões insus
tentáveis a que chegou. 

§ 30. — T e m p o e logar da acção 

LiTTERATlJEA.— Sclmeider, Der Ort der hegangenen 
Sanãlung, diss., 1886; v. Lilienthal, Festgabe der Juristi-
schen FaJcultãt zu Mafhurg etc., 1890, p. 253; v. Kries, 
167: V. Bar, tratado, 235. 

I.— A commissão. O conceito da commissão 
compreliende dois factos: o movimento corporeo 
como causa e o resultado como efíeito. Logo ,que a 
causa e o efíeito, o movimento e o resultado se 
separam no tempo e no espaço (os denominados deli
ctos distanciadosJ, surge a dupla questão de saber 
onde e guando a acção (e portanto o crime) foi com-
mettido? 

Em rigor, a commissão deveria ser considerada 
como um todo indivisível. O movimento corporeo e o 
resultado juntos é que formam a acção. A acção 
seria praticada no paiz somente quando n'eUe occor-
ressem o-moviinento e o resultado; somente estaria 
a acção sob o império de um preceito jurídico quanto 
ao tempo, quando esse preceito tivesse appíicação 
não só ao movimento, como ao resultado. Si o mo-
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viménto corporeo se effectaou no paiz e o resultado 
Decorreu no estrángèirOj a acção, considerada como 
unidade, nãò sería praticada no paiz nem no estran
geiro. A mesma razão prevaleceria, quando, depois 
de eíFectuado o movimento, mas antes de sobrevir o 
resultado, a legislação soflfresse alteração (̂ ). 

Esta doutrina nos leva a resultados que de 
nenhum modo satisfazem, e forçoso é que nos con
tentemos com uma parte da acção. Três alvitres se 
apresentam. Podemos considerar como decisivo, 1."' 
o movimento corporeo, 2.** o resultado, ou considerar 
3." como equivalentes um e outro (̂ ). 

Exemplo: uma macliina infernal expedida de 
Bremen para New-York no 1.° de Junho mata o des
tinatário a 15 de Julho. Na primeira hypothese a 
morte foi commettida em Bremen no 1." de Junho, 
na segunda a 15 de Julho em New-York; na ter
ceira, no 1," de Junho e a 15 de Julho em Bremen 
e em New-York. 

Para sabermos qual d'estas três alternativas 
merece a preferencia, devemos partir do facto incon
testável que, segundo o direito actualmente em vigor. 

(*) Consultar sobre este ponto UUmann, Lehrbueh des Siraf-
ji>roc««se3, 1893, p. 187. 

(*) Consideram decisivo o movimento corporeo v. Bar, Bekker, 
Hâlscliner, Hertz, Janka, v. Meyer, v. Eohland, fícMtise, v. Wãchter, 
Hancke, Arahiv für õfentl. Beeht, 4.°, 460, Planck, 1.°, § 18, nota 27,-
SeufTert, C. p., 1.°, 29. A praxe equipara ás mais das vezes os dous 
elementos da acção. IT'este sentido especialmente o Trib. do Imp.; a 
ultima dec. é a de 17 de Junho de 1892, 23.°, 155 («todo logar, em 
<|ue o facto é executado, seja immediatamente pelo movimento corporeo 
dò agente, seja pela força que elle poz em movimento»). Eguálmente 
Berner, 248, Binding, 1.°, 416, Olshausen, § 3.°, 2 até 6, Wach, 1.°, 
4iS5, Bennecke, 84, v. Lilienthal, 270, van Hamel, 1.°, 207 e outros. 
A questão delve ter solução uniforme no direito penal e no direito pro
cessual ; v. Eries, 167, v. Lilienthal, 257. Hão pensam assim Binding, 
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O caracter da acção é determinado pelo resultado 
produzido. Não é a remessa de uma machina infernal, 
mas a mudança por esse facto operada no mundo 
exterior, que imprime á acção o cunho de um certo 

"Wach, Bennecke, V. Bar, 237, 238 (*). No sentido do texto especial
mente Hãberlin, G A., 35.°, 434, Merkel, 276, Neumeyer, Strafbarer 
Bankerott, 1891, p. 157. Tem-se também considerado toda á serie causai 
desde o movimento corporeo.até o resultado como uma unidade e en
tendido que a acção. é praticada em _todos os logãres por onde passa a 
linha que assignala o seu desenvolvimento. lí'este sentido o Trib. sup. 
de Berlim, dec. de 12 e 19 de Maio de 84, 10;° 420, e também Bin-
ding, 1.°, 423 {^). Mas esta opinião é manifestamente insustentável. Si 
uma carta injuriosa expedida de Londres por via de Ostende, Franck> 
fprt, Vienna, Pest, e t c , chega ás mãos do destinatário em Constanti-
nopla, certamente a injuria não foi commettida por toda parte do 
seu percurso. Binding, 1.°, 423, teve de abrir uma excepção ao prin
cipio sobre os crimes que elle denomina de transito. 

(") Segundo o C. de proc. p. da AUemanha, arti 7.° e 8.° (abs-
tracção feita da bypothese do art. 9.°), o delinqüente pôde ser accusado 
no farum domieüii ou no fórum delicti commissi; mas como o cod. não 
define o que seja lógar do delicto, suscita-se a questão de saber qual o 
fórum dei. eóm., quando o delinqüente exerce a sua actividade em um 
logar e o resultado se produz em outro. Binding e Lilienthal enten
dem que esta questão de direito processual nada tem de commum com 
a de direito penal sobre o logar do delicto. Olshausen pondera que tal 
asserção é muito absoluta: as disposições processuaes servem para a 
realização do direito material, e portanto a lei do processo que admitte 
o fórum dei. com. deve partir dos mesmos principies estabelecidos pelo 
direito material sobre a eficácia da lei penal no espaço e o logar da 
pratica do crime. N . do trad. 

(D) Dão-se três possibilidades, diz Binding: o delicto é prati
cado inteiramente no paiz ou inteiramente no estrangeiro, ou em parte 
no paiz e em parte no estrangeiro. Esta terceira possibilidade é que 
suscita duvidas. Devem ser considerados os crimes comprehendidos na 
terceira hypotbese como praticados no paiz ou como praticados no es
trangeiro? Eis a sua solução: «é praticado no paiz todo crime que nó 
todo oú «mi psui» se desenvolveu no paiz.» N. do trad. 



â í é TBATADO DÊ DÍElSlíO ÍÊNAL 

crime. Esta conclusão corresponde, sem duvida, 
melhor de que qualquer outra á missão do direito 
penal—a protecção de bens jurídicos. Obtemos pois 
a seguinte these: o autor age no logar e na epocha 
em que produsio o resultado. 

Mas esta these precisa ser explicada: regulador 
é o resultado que, já separado do movimento corporeo, 
e portanto da vontade humana, se apresenta como um 
ejfeito em si independente. Os resultados ulteriores, 
que decorrem da acção, não são tomados em consi
deração. O que regula é pois o logar e o tempo do 
ferimento mortal, e não o logar e o tempo em que 
a morte produzio-se f ) . 

II.— A mesma regra applica-se á omissão. O 
crime por omissão impropriamente dito é commettido 
no logar e no tempo em que o resultado aconteceu. 
No crime por omissão propriamente dito decidem o 
logar e o tempo em que a acçã© exigida pela lei 
devia ser effectuada. 

III . — Applicações especiaes. (*) 
1.** — O direito vigente considera e trata a 

instigação e a cumplicidade por assistência (§ 49) 
como coparticipação em acto de outrem, e não como 
causação (ou não impedimento) do resultado, inde
pendente, posto que mediato. Sob este ponto de vista 
a resolução criminosa suscitada no animo do autor 
é o resultado da instigação e a faculdade a ella pro-
proporcionada o resultado da cumplicidade por assis
tência. Dahi resulta: no logar em que o instigado 
recebe o conselho, etc, o autor o auxilio, e no 

(») Em sentido contrario Wachenfeld, Verbrechenskonkurrem, 
82, V. Kries, 168. 

{*) Em todas estas questões devem chegar naturalmente a outras 
conclusões aquelles, cuja concepção fundamísntal diveige da que é exposta 
no texto. 
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momento em que isto succede, nesse lugar e nessa 
epocha effectuam-se a instigação e a cumplicidade. 
Exemplo: A, residente em Pariz, dirige uma carta 
a B, residente em Berlim, remettida daquella cidade 
no 1° de Janeiro de 1880 e entregue nesta a 3 do 
mesmo mez, e por ella determina B a assassinar C 
que se acha em Londres; si o facto foi praticado em 
Londres no 1° de Fevereiro de 1880, a instigação 
effectuou-se em Berlim a 3 de Janeiro. 

Consequentemente o auxilio prestado no paiz 
para um crime commettido no estrangeiro, póde-se 
considerar como prestado no estrangeiro, mas não é 
de necessidade que assim se considere. 

2." — Quando, porém, o facto é praticado por 
intermédio de um terceiro incapaz de imputação, ou 
imputavel, mas illudido ou coagido, regulam o logar 
e a epocha do crime praticado pelo indivíduo que 
servio de instrumento. Si eu induzir um imbecil a 
subtrahir um objecto existente além da fronteira, sou 
eu o autor da subtracção operada além da fronteira. 
Dá-se neste caso, segundo a concepção do direito 
vigente, acto próprio do culpado, e não co-participa-
Ção em acto alheio (adiante, § 50, II) . 

3." — Com relação á tentativa punivel, deve 
ser logicamente applicada a regra geral. Como é o 
facto de pôr em perigo que constituo o caracter 
especial da tentativa (adiante, § 45), o acto respe
ctivo é praticado no logar e na epocha em que o 
perigo se dá. 

4.° — Uma serie de actos que deva ser consi
derada como uma unidade segundo o direito — por 
exemplo, o crime contínuo ou o continuado (adiante, 
§ 55) — não pôde ser, no concernente ao ponto em 
questão, desmembrada em suas partes, pois que estas 
não são entre si independentes. O crime é praticado 
durante toda a duração da serie e onde quer que 
foi eflfectuada uma de suas partes. Si succed«r diver-
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girem o direito nacional e o estrangeiro, deve-se 
decidir a favor do primeiro, e, havendo divergência 
entre o direito antigo e o novo, a favor do menos 
rigoroso. (As diversas jurisdicções competentes tem 
todas o mesmo direito.) 

5.0 „ Sobre a influencia que exerce uma con
dição de pumbiliãade, ver adiante o § 43. 

6.0 — Nos delictos de imprensa regulam o logar 
e a epoclia da publicação do impresso (®). 

(*) Cons. V. Liszt, Pressrechi, § 45, v. Lilienthal, 282; em sen
tido contrario o Trib. do Imp., dec. de 17 de Junho de, 92, 23.», 155. 
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§ 31. — A illegalidade como característico 
da idéa 

I. -— Como injusto, o crime, do mesmo modo 
que o delicto civil, é illegal^ ou por outros termos é 
a transgressão de uma norma do Estado, de um pre
ceito prohibitivo ou imperativo da ordem jurídica (̂ ).. 
Mas essa illegalidade pôde revestir fôrmas diversas. 

1." — Convertendo os interesses da vida humana 
em bens jurídicos, isto é, em interesses juridicamente 
protegidos, o direito prohibe, sem que se faça mister 
uma declaração expressa (̂ ), toda lesão ou offensa 
de taes interesses (̂ ). 

(̂ ) o crime é illegal, mas não produz illegalidade. Isto é tão 
certo como a these que os caracteres do conceito de um objecto são 
cousa diversa dos effeitos que esse objecto produz. Entretanto esta re
ação tão simples quanto clara tem sido falsamente concebida. Na tbeoria 
dos Normas de Binding umá tal confusão é o ponto de partida de uma 
serie de erros fecundos em conseqüências. Yêr acima o \ 28, nota 4. 

(*) Esta these é a mais das vezes desconhecida no direito civil, 
e o é ègualmente pelo projecto do C. civil. Cons. Liszt, Gh-enzgerechte, 
34. Também á theoria dos Normas de Binding assenta sobre o desco
nhecimento desta simples verdade (vêr acima o § 12, nota 2). É da 
essência da norma a promessa da protecção do direito, o reconhecimento 
de um interesse da vida humana cotao bem jurídico. 

(•) É claro que as expressões offender e pôr em perigo, que rigo
rosamente tomadas se referem a factos externos, são aqui empregadas 
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2,° — Por declaração especial, o direito prohibe 
também, dados certos requisitos e dentro de certos 
limites, que se ponham em perigo (ver acima o § 27,-
III) os interesses juridicamente protegidos, 

3.° — Finalmente o direito prohibe (ou exige), 
e ainda por disposição expressa, a pratica (ou a 
abstenção) de uma acção determinada, porque o ef-
fectual-a (ou o não eífectual-a) envolve ordinariamente 
perigo para um bem jurídico, pouco importando saber 
si, no caso dado, a acção corresponde ou não a este 
geral presupposto. Considere-se o preceito prohibi-
tivo concernente á marcha precipitada de carros e de 
cavalleiros, ou o preceito imperativo sobre lagartas, 
vacinas, etc. 

Este ultimo grupo comprehende, em opposição 
ao injusto criminal, o injusto policial, a simples des
obediência (*) (*). 

II.—Só excepcionalmente e por causas especiaes 

em sentido figurado. Offensa do direito é apenas uma imagem. Offen-
didos e postos em perigos são somente os homens ou as cousas, como 
sujeitos ou ohjectos em que o interesse se concretisa. 

(*) Esta distincção, cujo aperfeiçoamento © possível e desejável, 
tem grande importância no direito processual vigente, mas não no 
direito penal.— Em relação á discriminação concordam no essencial 
com o texto Merkel, diss., 1.°, 35, Binding, Normen, 1.°, 179, 204, 
Hãlschner, 1.°, 35, Kosin, "W V., 2.», 274, Stooss, Grundzüge, 1.^, 
170, também Loock (litteratura indicada no | 28), 210. Tem sido 
porém muitas vezes inteiramente contestada por Bekker, Heffter, 
V. Bar, toda distincção entre o injusto criminal e o injusto policial; 
a escola do direito natural e também 1'euerbacli, v. Wâchter e outros, 
limitava o injusto criminal á offensa de direitos subjectivos e compre= 
iiendia n© injusto policial a offensa de interesses geraes; outros, como 
Grolmann, Kôstlin, Seeger, Geyer, consideram a offensa como injusto 
criminal, ê  o facto de pôr em perigo como injusto policial; v. Meyer, 
toma para base de sua distincção a maior ou menor importância da acção.. 

('̂ ) Sobre a interessante questão da distiacção entre o injusto cjrimmal 
e • o inj usto policial (o crime e a contravenção), notam-se na sciencia allemã 
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é licita a lesão de interesses juridicamente prote
gidos. A doutrina sobre a illegalidade do crime não 
é mais do que a exposição das causas que por 
excepção tiram ao crime o caracter da illegalidade. 
Tal será o assumpto dos paragraphos seguintes. 
Aqui anteciparemos alguns principies. 

três principaes grupos de opiniões. 1.° — O primeiro grupo, representado 
por Becker, Geib, HefiFter e recentemente por v. Bar, contesta toda dis-
tincção a priori entre um e outro. O delicto policial, cuja discrimi
nação tem sido na historia do direito penal positivo tão incerta e 
variável, é, em ultima analyse, uma acção immoral em gráo diminuto 
e por isso punivel com penas leves. Esta distincção porém tem im
portância no ponto de vista do direito positivo: como os delictos 
policiaes não podem pertencer ao numero d'aquelles que atacam as 
bases permanentes da coexistência humana e por isso a sua qualificação 
depende muito mais de circumstancias transitórias e até de meras ne
cessidades e relações locaes, com razão a lei separa da parte indispen
sável e estável do direito penal a parte menos imperiosa, e por assim 
dizer, fluctuante. 2.° —Um outro grupo de opiniões designa o injusto 
criminal como oflfensa do direito e lhe contrapõe o injusto policial 
como acção punivel, que não constitue uma offensa d'esta natureza. 
Esta concepção foi desenvolvida sob dois aspectos. A 1* direcção, que 
é especialmente representada por Feuerbach e se prende a intuições 
da escola do direito natural, vê o injusto criminal na offensa do direito 
subjectivo (dó cidadão ou do Estado). Da prohibição de actos que em 
si não são illegaes, mas que offendem interesses geraes da coUectividade, 
resulta a idéa do injusto policial. A conseqüência d'esta theoria é a 
classificação de um grande numero de delictos (por exemplo, todos os 
da carne, segundo Feuerbach) no injusto policial. A 2í direcção assi-
gnala, como contraposição á offensa do direito, o pôr o direito em 
perigo, e considera como injusto policial todos os actos que simples
mente o compromettem (Kostlin). 3.° — A nova theoria, que tende 
a predominar, representada por Merkel,.Hãlschner, v. Liszt, Olshausen, 
Bosin, vê a differença especifica na offensa do bem juridico, e este não é 
idêntico com o direito subjectivo, nem o tem necessariamente por 
objecto. For offensa entende-se já a lesão immediata, pela qual o bem 
é destruído ou soffre diminuição no seu valor, ou o perigo in concreto 
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I.—-A illegalidade do crime snbentende-se, não 
precisa que a lei expressamente a assignale. Só em 
casos especiaes o legislador contempla na qualifi
cação de certos crimes o caracteristico da iÜegali-
dade, (̂ ) e por isso mesmo esta circumstancia deve 
ser expressamente declarada na sentença. A razão 

e precisamente determinado pela lei, por exemplo, o perigo «para a 
vida ou para o corpo,» mediante exposição ou abandono de uma 
pessoa incapaz de valer-se. A's normas qu3 prohibem a offensa e.o 
perigo in concreto contrapõem-se as que prohibem certos actos, porque 
elles envolvem in abstrato a possibilidade de um perigo para certos 
bens juridicos. Em taes casos esse perigo possível é o único motivo 
da norma. Os « delictos de lesão» (Verletzungsdelikte) e os « delictos 
de periclitação» {Gefàhrâungsãelikte) pertencem «iO injusto criminal, e 
os « delictos de desobediência » (üngehorsamsdelikte) ao injusto policial. 
Binding não quer fazer uso da denominação injusto policial para 
designar o contraste em questão, porque a prevenção, que é o caracte» 
ristico da idéa de policia não lhe parece adequada para assignalar a 
differença entre uma e outra categoria de delictos. A isto responde 
Kosin, que a policia tem a sua essência, não no fim indeterminado da 
prevenção, e sim na forma jurídica da limitação da liberdade indivi
dual a bem do interesse commum, pelo que lhe parece absolutamente 
Justificado designar-se como policial-o injusto que,.sem lesão de bens 
juridicos e sem outro característico, apresenta-se sob a fôrma de mera 
transgressão de preceitos policiaes (Eosin, 1. c ) . 

— O C. p. ali. não distingue.o injusto policial como uma espécie 
do injusto; as contravenções, de que trata o cap. 24, caracterisam-se 
somente pelas penas.— À definição dada no a r t 8 do nosso C. p 
corresponde ao conceito do injusto policial, como mero delicto de des
obediência. Mas o Cod. não observou a sua própria definição na qua
lificação das contravenções, e tomou afinal para critério da distincção 
entre crime e contravenção a pouca importância ou gravidade dá 
imfracção, como mostra um simples exame do liv. 3?. E". do trad. 

(5) • Vêr os arts. 123, 124, 239, 240, 246, 291, 303, 305, 339, 353 a 
e outros do C. p. (") 

(̂ ) Ver, entre outros, os arts. 104, | | 2 e 6, 156, 159, 198, 239 
do C. p. "E. do .tmd. 
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por que o legislador procede de um modo anormal 
com relação a esses crimes pôde ser encontrada, 
1.° em que a respeito d'elles a discriminação entre» 
os casos não illegaes e os casos iUegaes ofíerece in
comparavelmente maiores dificuldades do que quiçá no 
homicídio ou no estupro; 2.° em que a lei imperial 
confere ao legislador local a attribuição de permittir 
a pratica de taes acções (jogos de azar, etc, etc). 

2° — Quando é dirimida á illegalidade da acção, 
não se dá crime, e portanto é idealmente impossí
vel uma coparticipação punivel em tal acção. 

3.° —A acção em si não illegal, em excedendo 
os limites estrictamente traçados á exclusão exce
pcional de sua illegalidade, fica sujeita ás regras ge-
raes relativamente a esse excesso, em tanto quanto 
eUe é susceptivel de discriminação. A offensa phy-
sica ou o homicídio, resultante do excesso de um 
poder disciplinar, quer este tenha sido excedido quanto 
ás condições do seu exercício, quer quanto ao seu 
objecto ou a sua extensão, pode como acção dolosa 
ou culposamente commettida, ser punida conforme 
as disposições ordinárias do C. p. Sobre a dispo
sição especial concernente ao excesso da le^tima 
defesa, cons. adiante o § 32, III . 

4.° — Abstracção feita dos casos excepcionaes 
a que se refere o numero 1°, a illegalidade da acção 
deve ser examinada e veríiicada de um modo 
rigorosamente objectívo, sem se ter attenção ao erro 
em que acaso laborasse o agente. Cons. a este re
speito adiante o § 40. 

I I I — O reconhecimento do principio que a il
legalidade é um dos caracteres da idéa do crime e 
a comprehensão mais exacta das circumstacias exce
pcionaes que tiram á acção o caracter de illegal são 
a resultado de um lento e ainda não acabado des
envolvimento. O direito romano admitte vários casos 
especiaes que pertencem a esta categoria, entre 
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os quaes se destacam a legitima defesa, a extrema 
necessidade, o direito de matar o ladrão nocturno e 
• adúltero apanhado em flagrante; mas debalde pro
curaremos ahi uma regra geral. Mesmo a conce
pção dos casos expressamente mencionados é entre 
os juristas romanos, no ponto de vista dos princi
pies, completamente vaciUante e até ás mais das 
vezes positivamente errônea : considera-se excluída, 
não a illegalidade, mas a punibüidade da acçãõ, por
que falta o necessário dolo. O mesmo se dá com 
o direito da edade media allemã. Ao lado de uma 
regulamentação cada vez mais minuciosa da le
gitima defesa nas fontes da edade media ulterior 
e da individualisação de alguns casos de extrema 
necessidade, cabe a principal importância ao direito 
de matar reconhecido em larga escala. Tal é tam
bém o ponto da vista da sciencia italiana da edade 
media, da Carolina, e do direito commum que sobre 
ella se construe, comquanto alguns escriptores, como 
J. F. S. Bohmer, distingam, pelo menos com rela
ção ao homicidio, entre a exclusão da illegalidade 
e a falta de dolo. Só a legitima defesa é que pelos 
fins do século passado cessou de vincular-se ao 
homicidio ; foi, como idéa, exactamente definida e 
coUocada na parte geral tanto dos códigos como do 
systema seientifico. Seguio-se a extrema necessi
dade, sem que porém até aqui tenha chegado a uma 
conclusão satisfactoria. As demais causas de ex
clusão em sua quasi totalidade esperam que sejam 
explicadas como idéas. Os legisladores abstem-se 
de determinal-as, e a sciencia deve confessar que 
as suas conclusões somente em parte se acham bas
tante amadurecidas para serem utilisadas pela lei (*). 

(i) Entre as disposições geraes do C. crim. de M. Freire (tit. 2) 
á se encontram a legitima defesa, a extrema necessidade e varias 

outras causas geráes que excluem a illegalidade da acção. IT. do trad. 
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O resultado pouco satisfactorio, que nos offerece 
o desenvolvimento histórico da doutrina, reflete-se 
no C. p. imp. Também este trata a doutrina da 
illegalidado de um modo que denota falta de lógica 
na intimidade do systema. A respeito somente de 
uma acção punivel (a injuria, art. 193) enumera 
uma serie de circumstancias, que aliás excluem a il-
legalidade não só abi, senão também geralmente onde 
occorrem; inclue na qualificação de certos crimes o 
característico da illegalidade, ao passo que na maior 
parte das suas qualificações abstem-se de fazer a 
mesma exigência ; finalmente regulamenta na parte 
geral a legitima defesa e a extrema necessidade, mas 
abstem-se de regulamentar outros casos numerosos 
e importantes, em que é dirimida a illegalidade da 
acção ou omissão. 

§ 32 — A legitima defesa 

LiTTEEATUEA.— Levlta, Eecht der Notwehr ; Geyer, 
Léhre von der Notwehr, 1857; Seeger, diss., 19, 1858, p. 
173 ; Janka, Der Strafrechfliche Notstanã, 1878; Moriand, 
Du ãêlit nécessaire, 1889; van Calker, Z., 129, 443 ; Dan-
gelmaier, MilitãrrechtUche und militãrethische Abhandlungen, 
1892, p. 120 (legitima defesa da honra)— Sobre o di
reito romano, Pernice, Lábeo, 29, 21; sobre as fontes da 
Bamberguense, Brunnenmeister, 177; vêr também Pfenni-
ger, Strafrecht der Schweiz, 52 e em outros logares. Sobre 
apparelhos de defesa, Eotering, G A, 309 415; Sommerlad, 
^ S., 399, 359. 

I. — Em todos os tempos e em todos os povos^ 
a legitima defesa tem sido reconhecida, posto que 
com maior ou menor amplitude, como acção con
forme ao direito, e não simplesmente como acção 
não punivel. Neste sentido tem razão Cicero, 
quando nos fala de uma « non scripta sed nata 
lex », ou Geib, quando diz que « a legitima defesa 

16 
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não tem historia ». Um exame mais acurado porém 
mostra que a legitima defesa encontra no direito 
escripto a historia, tão notável quanto ricaj do seu 
desenvolvimento. O direito romano nos offerece, na 
verdade, numerosos textos, que se occupam còm a 
repulsa violenta da aggressão violenta, mas nota-âig 
que lhe falta a idéa geral da legitima defesa. 
Também no antigo direito allemão a legitima defesa 
ainda não se desprendera da vingança e do direito 
de matar • mas já na edade média ulterior, tanto & 
sciencià italiana, como a lítteratura jurídica popular 
da Allemanha, os direitos municipaes e as compila
ções nos ofiferecem uma tão completa e bein 
badã exposição da legitima defesa, como não sé 
encoiitrâ, ègual em alguma das demais doutrinas 
geraes do direito penal. Assim Schwarzeíibetg pôde^ 
com a precisão e a largueza de um tratado, não 
somente fixar a idéa da legitima defesa e regular 
a producção da prova, senão também resolver ques
tões especiaes, como a da legitima defesa contra 
« tinia mulher», e (cingindo-se á 1. 45j § 4.°, D, 9, 2} 
o desvio do golpe no caso de defesa (art. 139 a 14o 
e 130)i Quanto ao mais Schwarzenberg, como toda 
a edade média, só admitte a legitima defesa para a 
protecção do corpo e da tida e a trata como uin 
caso de homicídio impune. O direito commum allemãó 
vae süccessivamente extendendo á legitima defesa á 
aggressão contra outros bens jurídicos, e especial
mente contra o patrimônio é a honra (neste sentido 
Bõhmer, Engau, Kock e outros) e procura fixar 
exactámènte õs caráctéféS da idéa respectiva. Pelos 
üm do SeCiilò passado a legitima defesa, que até 
então cõstumava-se tratar em relação com o homí-
eidio, desprendél2-se desta ligação e passou a occupar 
ò iógár quê lhe compete na parte geral do systeniâj' 
Foi assíin tratada por Grlobig e Huster em 1783^ 
ErhâM éfií 1789j Tittmanü eifi 1798. A autoridade 
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de Feuerbach assegurou o triumpho a esta con
cepção, que a legislação (com excepção da franceza) 
adoptou também, depois que o Landrecht prussiano, 
II, 20, 517j coUocára a legitima defesa na intro-
ducção dos « crimes particulares ». 

11. — Legitima defesa Q) (C' p., art. 53). 
Assim se chama a defesa necessária para a repulsa 
de uma aggressão actual e illegal, mediante ofensa de 
interesses juridicos do aggressor. 

1." -— A aggressão deve ser : 
a) Illegal. Por isso a legitima defesa naò é 

possível contra o funccionario publico, que está 
exercendo lega:lmente a sua funcção oü contra à 
pessoa que exerce um poder disciplinar • não é pos
sível contra o acto mesmo da legitima defesa oü 
contra a acção não illegal praticada em caso de 
extrema necessidade (ver o § 33, nota 2). A re
pulsa é porém licita, desde qúe um excesso con
verte em illegitimo o ataque em si legitimo, e 
consequentemente é também licita, dado um excesso 
da legitima defesa. Aggressões iÜegaes por parte 
de pessoasj como" o chefe do Estadoj o represen
tante do povo, o embaixador (acima § 23)^ a res'-
peito das quaes militam circumstancias meramente 
pessoaes, que excluem a pena, constituem também 
o aggredido em estado de legitima defesa. A aggres
são que procede de um animal oü de íüdividuò 
incapaz de imputarão, tambera a provoca,; poiS còm-
quaüto tal aggressão nao seja delictüòSâ (illegàli-
dáde culposa), todavia não é licita, isto é, attèntã 

(*) A expressão Noiwehr (legitima defesa) encòntra-se pela pri-
íüeira vôz, seguüdo Geyerj üó direito municipal de Viènna de 1221, 
mas em todo 6asó é mais antiga. Ver também a pcã ptd>lica de 1235: 
a ... nisi iü eontinenti ad tutelam corporis sui vel bonortim suorum 
vim TÍ repéllatj quod dicitur notwèhr »; ^^ O artt 124 do CÍ p; mil. 
eiicerra uma ampliação da idéa de le^tima defesa; 
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contra interesses que o direito protege (illegalidade 
objectiva). A opinião contraria deveria limitar a 
defesa em tal hypothese á repulsa da aggressão 
contra a pessoa e a vida (C. p., § 54) f) (*). Si 
a aggressão foi ou não prevista, si houve ou não 
culpa por parte do aggredido. é indiíferente, se
gundo o direito actual Ç'). 

O Muito controvertido. No sentido do texto entre outros 
Wahlberg, SchHften, 3.°, 77, v. Buri. G S., 31.°, 471, Gõb, G A., 
28, 184, Binding, 1.°, 738, Olshausen, § 53, 6, Hubrich, G S., 46.°, 220, 
van Hamel, 1.°, 222, especialmente Sommeilad, G A., 34.°, 329; em 
sentido contrario a opinião predominante, especialmente Hãlschner, 
1.°, 479, Janka, 116, v. Meyer, 33), Schütze, 113, Stammler, Notstand, 
2.°, Zièbarth, 348. — Merkel, 163, admitte a legitima defesa contra os 
loucos, mas não contra os animaes. 

(*) Trata-se de saber si, quando a aggressão parte de um animal 
ou de um incapaz, o aggredido acha-se em estado de legitima defesa 
ou em estado de extrema necessidade, questão que tem importância 
no direito allemão, porque as condições de uma e de outra e o auxilio 
que pôde ser prestado por terceiros não são regulados do mesmo modo 
em ambos os casos. Binding pronuncia-se, como o autor, a favor da 
legitima defesa. « Admittindo-se, diz elle, que a aggressão de pessoas 
incapazes coUoca somente em estado de extrema necessidade, chega-se 
a deploráveis conseqüências. Si o louco aticar o seu medico ou o seu 
guarda, uma pessoa estranha não poderá vir em soccorro do aggredido; 
si um menino puzer fogo á casa, mas não houver perigo para o corpo 
ou a vida de alguém, o proprietário não terá direito de defesa. Igno
rando o atacado si o aggressor está ou não no goso de suas faculdades 
mentaes, deverá informar-se primeiramente para então, catisa cognita, 
fugir ou resistir. Estes absurdos não encontram o minimo funda
mento no antigo nem no direito actual.» Merkel (Compêndio, p. 168), 
segue uma opinião média, admittindo a legitima defesa contra o inca
paz, « mas não contra o cão, salvo si fôr açulado.» O art. 32, § 1 e 2. 
do nosso C. p. pôde suscitar as mesmas duvidas. N. do trad. 

C") O facto de dar o aggredido causa (dolosa ou culposamente) 
á aggressão não ezclue a illegalidade desta, segundo a doutrina cor
rente fundada no silencio do C. p. allemão. Dahi resulta que cabe 
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b) Actual, isto é, a aggressão deve estar immi-
nente ou já ter começado. Não é pois necessário 
aguardar o começo da aggressão (^), bem como pôde 
ser repellida a aggressão já começada, emquanto 
continua. 

A legitima defesa não é, pelo contrario, admis-
sivel: 

a) contra uma aggressão futura. Medidas de 
protecção contra ofíensas futuras, como estrepes, 
armas automáticas, armadilhas, etc, são licitas, uma 
vez que funccionem somente no momeüto do ataque, 
e não excedam (o que ás mais das vezes succederá) 
os limites da defeza necessária (^). 

í) Contra a aggressão íiiida, isto é, logo que, 
segundo as disposições do direito vigente, dá-se a 
consumação do crime. Como o furto se consuma, 
não com a apprehensão, mas com a cessação da 
custodia da cousa, é licita a legitima defesa contra 
o ladrão que foge, emquanto a custodia da cousa 
por parte do offendido não cessou de todo (*) {"). 

o direito de legitima defesa também áqüelle que provocou a aggressão 
na intenção de matar o aggressor. Olshausen, ^ 53, 7. O nosso C. p . , 
art. 34 n. 4, é nesta parte mais previdente. N. do trad. 

(*) líão é necessária á loesio inehoata. Airt. 140 da Carolina: 
«também não é obrigado a esperar o golpe para então resistir». 
A Bamberguense aecre-centa (seguindo a Azo):- «como as pessoas 

.não avisadas suppõem. » 
-(f) O C p , art. 367, n. 8, conrimina penas próprias da contra

venção contra a collocação de armas automáticas, etc. (nos logarés 
públicos ou habitados); 

(*) Si a custodia cessou, pôde ser permittido o desforço (adiante 
S 84, I I , 1). Divergem com a maior parte dos escriptores Lammasch, 
o Trib. do Imp., Herzog e outros (Olshausen, § 53, 9) que, apezar 
da redacção da lei vigente, consideram a aggressão como continuada 
até que se produza o «mal do delictò»: 

(') A mesma doutrina é Seguida por Hãlscbner (a legima defesa 
tem o seu limite, não no crime consumado, más no damno consu-
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c) Deve attentar contra um bem jurídico qual
quer, isto é, contra um interesse juridicamente pro
tegido, A lei não distingue entre os bens jurídicos. 
A legitima defesa é tão admissível para a protecção 
da honra, do sentimento moral ou religioso, dos di
reitos políticos, como contra ò crime de moeda falsaj 
o de traição ao paiz, etc. (̂ ) 

2.° — A defesa: 
a) deve ser dirigida contra o aggressor mesmo, 

e não contra terceira pessoa; a offensa dolosa ou 
culposamente feita a terceiros a titulo de defesa só 

Jliado, 1.°, 479), Binding femquanto subsiste o perigo de que, no 
furto, a cousa seja deânitivamente subtrahida ao poder do doao, o 
ataque é actual e licita a legitima defesa, l.», 746) e Merkel (em 
certas circumstancias o ataque p<5de parecer continuado, quando já o 
crime consumou-se, como no furto o ataque contra a propriedade 
alheia. Quando a victima do furto persegue immediatamente o ladrão 
depois, da consumação do furto e toma-lhe violentamente a cousa fur
tada, o seu acto é justificado pela legitima defesa; pois, comquanto o 
furto já estivesse consumado, o ataque contra a propriedade não per
tence ao passado, emquanto o ladrão não põe a cousa furtada em 
segurança -^ p. 168). Sem prolongar a defesa além da consumação dõ 
crime, o autor chega ao mesmo resultado, pelo menos quanto ao furto, 
porque, fundando-se na definição legal d'este, não o considera consu
mado pela apprehensão, mas pela definitiva subtracção da cousa á 
custodia ou guarda do dono. K. do trad. 

(^) A opinião commum dos criminalistas allemães é que a legi
tima defesa cabe contra todo ataque á pessoa, á vida, á honra e ao 
patrimônio, e que por ataque se entende toda invasão na esphera 
juridica de outrem. Olshausen, g 63, 5. «A legitima defesa, diz 
Binãing, serve para proteger todos os sujeitos de direitos e todos os 
bens juridicos»^ SUe a admitte por parte de particulares contra espiões 
iBÍi|kiges fî rt. 80, n. & do C. p. ali.), contra quem trae segredos do 
£&tado (ari. 92, n. 1), contra a noãe que tenta abortar (art. 218) etc. 
Com esta amplitude, «não está longe o perigo de que do direito de 
in t ima defesa derive um direito geral de impedir o crime». Sándb., 
p. 787 e nota 22. N. do trad. 
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pôde ficar impune, como acto de extrema necessi
dade («) («). , 

b) não pôde exceder os limites da repulsa 
absolutamente necessária. A medida da repulsa ou 
a « defesa necessária » (moderamen inculpatce tutelas) 
é dada pela violência da aggressão. Si não fôr pos
sível repellir a aggressão por outra fôrma, o mais 
insignificante bem jurídico pôde 'ser protegido com 
a morte dada ao aggressor. A possibilidade de uma 
fuga vergonhosa ou perigosa não exclue a legalidade 
da defesa; mas a defesa deixa de ser legal, si é 
possível escapar á aggressão sem ignomínia ou sem 
perigo C'). 

(*) Assim a perturbação do culto communal não é mais defesa 
da honra contra o ecclesiastico. Vaa Calker, pelo coutrario, considera 
o acto de defesa, isto é, o acto dirigido contra o aggressor como legi
tima defesa, ainda quando offénda a terceiros, mas elle mesmo reco
nhece a p. 472 quanto é arriscada a sua opinião, fianke defende a 
boa doutrina no seu escripto (aliás quanto ao mais completamente 
confuso): Dic Zuíãssiffkeit der Notwehr gegenüber beleidigenden Aeus-
seníngen seitens des Geistlichen wàhrend des Gottesdienstes, 1894 ("). 

(•) A defesa não pôde offendef direitos de terceiros ou da cone
ctividade ; quando isto. aconteça, têm applicação as regras geraes, e 
portanto s<5 se deve admittir a impunidade, dando-se um caso de 
extrema necessidade. O Trib. do Imp., porém, em uma dac. de 24 
de Nov. de 1390, afastou-se d'esta doutrina,' considerando irrelevante 
a circumstancia de ter o offendido perturbado com os seus gritos a 
attenção da assembléa parochial. Yer Olshausen, § 53, 12. N. do 
trad, 

(') Ver o art. 140 da Carolina. Egualmente (no essencial) a dec. 
do Trib. do Imp. de 13 de Maio de 87, 16.°, 69, que está de accôrdo 
com a praxe prussiana. E ' inteiramente arbitraria a asserção de.Banke, 
32, segundo a qual nas aggressões que evidentemente não se dirigem 
de Um modo intencional e publico contra a ordem juridica, não se 
possa dar uma grande desproporção entre o bem jurídico atacado e o 
offendido (pela defesa). Contra a illimitada admissão do direito de 
legitima defesa se pronunciam Cteyer, 1.°, 82, Getz na justificação do 
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c) A legitima defesa é não somente permittida 
para a protecçâo de bens próprios, senão também 
como soccorro prestado em caso de necessidade para 
a protecçâo de bens alheios. A limitação da legitima 
defesa ao casO em que o ameaçado é um parente 
(como no caso de extrema necessidade, adiante 
§ 33) não se encontra no nosso direito. 

III. — Logo que são excedidos os limites da 
defeza necessária, o excesso, como acção illegal, fica 
sujeito ás regras geraes. Mas, segundo o art. 53, 
3.'' ai. do C p . , o aggredido não é punivel, quando, 
por perturbação, medo ou terror, exceder os limites 
da legitima defesa. Neste caso dá-se, na verdade, 
uma acção em si punivel, mas dá-se também ao 
mesmo tempo uma causa ou circumstancia pessoal 
de exclusão de pena (*). Esta isenção não pode 
ser ampliada a outras causas de excesso na defesa 
que a lei não contempla, e nomeadamente ás cha
madas « emoções positivas ou esthenicas » não men
cionadas, como a cólera, o amor para com a pessoa 
aggredida em um caso de soccorro etc. 

projecto norueguense, Lammasch, 6 S. 44, 191, Stooss, Grundmge, 
1.", 256, Moriand, Délit nécessaire, 800 e outros ('). 

O Como deve-se apreciar a relação entre o ataque e a repulsa, 
de um inodo objectivo ou segundo a concepção subjectiva do aggre
dido ? A opinião commum pronuncia-se pela primeira solução (Ols-
hausen, n. 11), e pela segunda Binding (o legislador deve considerar 
a defesa como necessária, em tanto quanto o indivíduo a aprecia 
como homem criterioso), Berner (cada um tem o direito de defender-se 
conforme a medida de sua individualidade), v. Wãcbter (o momento 
do perigo deve ser apreciado completamente do ponto de vista de 
quem se achava sob a pressão d'elle) e outros. Considera-se geralmente, 
porém, indiâerente que a defesa necessária para a repulsa do ataque esteja 
ou não em relação com o bem defendido- « A extensão do direito de 
defesa é independente do valor dó bem atacado ». (Binding). N. do trad. 

(*) Sobre o erro concernente á illegaiidade da aggressão ver 
adiante o | 40, nota 7. 
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§ 33. — A extrema necessidade 

LitTERATüEA. — Geyer, Opnsculos, 297 j Stammler, 
DàrsteÜung der strafrechüichén Bedevtung des Notstandes, 
1878 ; Janka, Der strafrèchãiche Notstand, 1878 ; Simonson, 
Z., 59, 367 (O caso Mignonette) è Z., 59, 650; Gõb., G A , 
28, 183; Pernice, itóeo, 29, 16 ; Tuhr, Der Notstand im Zi-
vilrecht, \S8S; Moriaiid,Dii DéLü nécessaire et de Vétat de 
necessite, 1889. 

O desenvolvimento da idéa da extrema neces
sidade tem permanecido até o presente aquém do 
desenvolvimento da legitima defesa. O direito ro
mano contempla alguns casos {lex Rhodia e outros) (*); 
as fontes allemães mencionam as necessidades do 
peregrino i^) e da mulher grávida, o pequeno furto 
de viveres e outros casos (Espelho da Saxonia, 2.% 68); 
e o direito canonico, apezar da apparente generali
dade dos seus preceitos {necessitas non hahetlegem), 
não foi além de disposições especiaes e incompletas. 
A Carolina, art. 166, tratando do «furto commet-
tido em caso de real penúria por quem foi impel-
lido pela fome a furtar algum mantimento pára sal
var-se ou para salvar sua mulher ou seus filhos », 
manda consultar os jurisperitos (ver também o 
art. 175). 

O direito commum, apezar de ter muitas vezes 
tentado generalisar a idéa, adiantou tão pouco a 
questão quanto a legislação nos fins do século pas
sado e no começo do século actual. O Landrecht 

(*) Ver os interessantes textos do direito romano: 1. 7, § 4.», D. 48, 
24, L 8, I 7.», 47, 9, 1. 49, § 1.", 92, 1. 14, pr., 19, 5, 1. 1, 48, 21, 
1. 2, Cod., 9, 16. N. do trad. 

(*) Em Portugal uma lei de D. AfFonso III de 1251 autorisava 
o caiÁinliante a tomar por força nos logares ermos o necessário para a 
conservação da vida, não o podendo haver por outro modo. M. Freire 
a reproduzio no g 18 do tit. 2." do seu Cod. Orim. N. do trad. 
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prussiano, art. 1115, dispunha ainda que, si alguém 
furtasse alguma cousa para salvar a si ou a outrem 
de um perigo imminente concernente á pessoa ou á 
vida, o juiz levasse o caso ao conhecimento do go
verno afim de ser o agente agraciado. O Cod. penal 
francez de 1810, art. 64, e o Cod. prussiano de 1851 
só mencionam o constrangimento psychico resultante 
da ameaça; o cod. bávaro de 1861 os imitou. O 
C. p. imp., além do constrangimento, admittio a 
extrema necessidade propriamente dita, mas partio a 
unidade da idéa, tratando duas subdivisões de um 
modo essencialmente diverso, O cod. hoUandez, 
art. 40j e o projecto russo, bem como o norueguense, 
abriram um novo caminho, com restabelecerem a 
unidade da idéa, ao que o ultimo accrescentou a 
distíncção, digna de attenção, entre a salvação da 
vida e a de outros bens. E' notável a redacção do 
projecto austriaco : « a lei penal não tem applicação 
a actos praticados em uma situação de extrema ne
cessidade que de outra fôrma não possa ser reme
diada, tendo o agente por fim afastar de si ou de 
outrem um damno imminente e fora de proporção 
que ameaçasse o corpo, a liberdade ou os hensy) (*). 

Debalde procuramos tanto na sciencia como na 
legislação a idéa em questão desenvolvida com pre
cisão e de um modo correspondente ás necessidades 
do direito, Depois que foi abandonada a intuição 

(») Mais completa nos parece a formula do projecto do cod. 
suisso (art. 16): «aquelle que, para livrar-se ou para livrar outrem 
ãe um perigo imminente, que não possa ser evitado de outro modo e 
ameace a vida, a integridade do corpo, a liberdade, a honra, a pro
priedade ou algum outro bem, praticar um acto qualificado pela lei 
penal, não incoirerá em pena, si cumprío um dever ou cedeu ao ins-
tmctó de conservação, ou si o valor do bem, salvo era muito superior ao 
do bem sacrificado. Nos outros casos, o juiz poderá attenuar livre
mente a pena. N. do trad. 
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da escola antiga do direito natural, segundo a qual 
no estado de necessidade a ordem jurídica mesma 
parece suspensa (neste sentido Grocio, Pufendorf, 
Wolíf, Fichte, Grolmann, v. Wáchter), veio a pre
dominar na sciencia e na legislação a doutrina de 
Kant, seguida por Feuerbach, e por numerosos ju
ristas italianos e francezes, e ainda presentemente 
representada por alguns escriptores allemães Q), de 
que o constrangimento irresistível causado pela ex
trema necessidade exclue a imputabilidade. Actual-
mente esta doutrina pode ser considerada como ge
ralmente abandonada; mas também a idéa de um 
direito de necessidade, tal como é sustentada espe
cialmente pelos hegelianos Eõstlin, Hâlschner, Ber-
ner, e ainda por Binding, v. Meyer e outros, não 
pode ser mantida sem uma exacta discriminação de 
casos. 

A verdadeira concepção deve partir desta con
sideração : é da essência da extrema necessidade o 
conílicto de interesses lícitos, cada um dos quaes só 
pode ser conservado á custa do outro. Si ao inte
resse posto em perigo é sacrificado um interesse de 
egual valor (vida contra vida), falta ao direito, de 
um lado, o poder e, do outro, a ensancba para in
tervir, inflingindo e executando penas. O legislador 
não prohibe a acção que não quer punir; limita-se 
aqui, como em outros casos, a ter em conta os fa-
ctos; tolera o que não pode mudar, e regula o que 
deve tolerar. Não confere ao indivíduo que corre 
perigo um direito de necessidade, mas deixa-lhe o 
campo livre. Deve pelo contrario ser considerada 
como conforme ao direito a conservação do interesse 
de maior valor á custa do interesse menos valioso 

(>) Especialmente por Geyer, 1.*, 106. Semelhantemente Lõning, 
25, ifêrkmeyer, Kattaulitãt, nota 118, Ziebarth, 841, Em sentido co;v-
trario. Binding, 1,», 174. 
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(vida contra fortuna), e como illegal e punivel o 
caso inverso. Mas, emquanto o direito vigente não 
sanccionar esta distincção, a sciencia é forçada a 
formar uma concepção uniforme a respeito dos casos 
de extrema necessidade. 

II.—Segundo o direito em vigor, a extrema ne
cessidade ou o estado de neceseidade é a situação de 
perigo actual para a vida ou para a integridade do 
corpo que somente pode ser removida pela lesão de 
interesses licitps de outrem, pouco importando que 
essa situação tenha sido produzida por forças natu-
raes ou por actx) de terceiro. O acto de extrema 
necessidade apresenta-se, pois, como salvaguarda de 
interesses próprios postos em perigo immediato com 
lesar interesses licitos de outrem, e só se distingue 
da idéa mais ampla da legitima defesa («fora dos 
casos de legitima defesa », art. 54 do C. p.) em que 
não se dirige contra um aggressor injusto (acima 
§ .32, nota «) ("). 

C) Confrontado com a definição do autor, o conceito do nosso 
C. p. a r^peito da extrema necessidade é, por um lado, muito estreito, 
e, por outro, muito largo. £ ' estreito, em tanto quanto só isenta de 
pena o que pratica o crime ̂ ara evitar mal maior. Incorre, portanto, 
em pena o que praticar o crime para evitar mal egual, o que, por 
exemplo, sacrificar a vida de outrem para salvar a própria (e fica assim 
fora do estado de extrema necessidade o caso typico, de todos o mais 
imperioso I). B' muito amplo, porque a formula dada pela lei com-
.prehende, como extrema necessidade, não só a situação que resulta do 
conflicto entre interesses licitos de diversas pessoas, como a que resvilta 
do conflicto entre interesses licitos e deveres jurídicos ou somente entre 
deveres jurídicos do mesmo indivíduo. O carcereiro que, ameaçado de 
morte, entrega aos presos as chaves da prisão para salvar a vida, o 
indivíduo que deixa de cumprir um dever, cuja violação constitua um 
cnme, para poder cumprir um dever supenor, praticam crimes para 
evitar mal maior. Nesta parte o C. p. aproxima-se da idéa de Binding, 
que assim define a extrema necessidade: « a situação em que se acha 
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Exemplos: para buscar a agna com que a;pa-
gueni o incêndio, os interessados precipitam-se para 
o rio atravéz de um campo semeado. O postilhão 
atacado por salteadores entrega-lhes a mala. Dois 
indiividuos sobem a montanha ligados por uma corda; 
um delles despenha-se, e fica suspenso sobre o abys-
mo pela corda, o outro a corta, por não poder por 
mais tempo sustentar o companheiro. 

O legislador declara isento de pena o açto de
terminado por extrema necessidade. Certo, não se 
pôde ver nessa declaração a concessão de um direito 
de inecessidade; mas, por outro lado, a supposição 
de que o acto, comquanto impune, seja prohibido e 
por isso mesmo illegal, não tem apoio na lei, e é 
indubitavelmente falsa nos casos em que a vida de 
um homem pôde ser salva á custa de insignificante 
damno em bens alheios. Como, em face do direito 
vigente, não podemos deixar de conceber de um 
modo uniforme a extrema necessidade, devemos 
consideral-a como um daquelles casos em que a ordem 
jurídica nem permitte nem prohibe, mas, conscia de 
sua impotência, abstem-se de intervir. D'ahi resulta 
forçosamente a classificação da extrema necessidade 
entre as circumstancias que excluem não somente 

todo iaquelle que somente por uma acção prohibida p<5de salvar um bem 
jurídico posto em perigo ou tomar possivel o pieenchimento de um 
dever; jurídico. » {JBÍandb. 1°, p. 759). — O art. 26, n. I I I , do proj. 
bra.z.! limita-se a reproduzir o art. 54 do C. p. da Allemanha, aliás 
geralmente reconhecido como insuficiente pelos criminalistas allemães, 
pois s(5 tem em conta o perigo para a vida ou para a integridade do 
corpo, desprezando a»sim todo perigo a que fique exposta a liberdade, 
a honra ou o patrimônio. Além disto, o proj. aggrava os defeitos do 
modelo, não imitando-o na disposição referente aos parentes. Consequen
temente o pae que eoccorrer o filho^ ou o filho que soccorrer o pae, ou 
o marido á mulher em um caso de extrema necessidade, fica sujeito ás 
pena$ da lei. 27. do trad. 
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a punibilidade, geiiEo também a illegalidade da acção 
ou omissão f). Segue-se mais que o acto praticada 
por extrema necessidade não é nunca uma aggressão 
illegalj é que, portanto, não pôde provocar a legi
timâ  defesa (acima, p. 119), comquanto possa em 
todo caso constituir a pessoa a quem ameaça em 
Uma segunda situação de extrema necessidade. Assim 
fica também estabelecida a impossibilidade dê cumpli
cidade punivel em um acto de extrema necessidade, 
já qüe a lei não o prohibe, ao passo que não é legal 
ò soccorro dü auxilio independente prestado ao ne
cessitado (adiante, III, 3} {"). 

(*) A questão é muito controvertida. Ko sentido do texto Stamm-
ler, 79, Qoh, 185, Moriand, 273. Em contrario Binding, 1.", 766, Geyer, 
1.», Ij Hãlschner, 1.°, 492, janka^ 123, v. Meyer, 345, Oishausen, í 54, 
8, Birkmeyer, Teilnahme, 167, van Calker, Éefehi, 18, e especialmente 
o projecto do Cod. civil e os motivos do projecto suísso. -^ O aggré-
didò pélá pessoa èzn perigo nãó sé acha, pois, em estado de legitima 
defesa, más eiu est&d» de necessidade. E' muito obscura a deúislo dó 
l!rib. do ímp. de 6 de Maio de 92, 28, 116, que parece admittir um 
direito espétial de résiséieneia, qüatido O dámiio que ameai;^ ft terceiifo é 
ihèdmp&favelmente maiot. 

(*) A doutrina géi^lmentè ácceita, defendida pot Beî ner, Gtoyer, 
Hãlschner, v. Wãchter, Binding, Oishausen, contesta que do art. 54 do 
C. p. ali. derive um direito de extrema necessidade, e só reconhece a 
existebciá de üM direito desta natureza em casos èxcepcioiiaòB e «li vt 
de outras disposições de lei; Segundo Binding, á ofTeiiãa praticada p&t 
étitemA necessidade não é um acto conforme aó direitO) mfts um áctò 
simplesmente não prohibido; a extrema necessidade não passa de vãük 
cireüm8taaci{i pessoal que apenas exdüe a punição. Â exti*ema netxiSBi-
dàdè) âi2 Oishausen) contrasta com a legitima, defesa, poifij ao pasB6 
qúe está defende o direito, repellindo ümá aggressão injusta^ dâo se dft 
naquélla iima tal contraposição entre o direito e o injusto^ Qbem se 
tira dç uma situação de extrema necessidade, longe de repellir üma 
aggressão injusta, offende um direito estranho. Não ha, pds, um ditèifô 
âe extrema ÈLeêèssidade; Desta doutrina í«sulilia ser admissivel a legitima 
defesa contra o acto de extrema necessidade, %éi!á éèmó a |)ósãibiliã&âe 
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III . •— O direito vigente. 
1." — O C. p. imp. distingue, como já notá

mos, o constrangimento e a extrema, necessidade. 
Do constrangimento trata o ai. 1.** do art. 52 : 
« A acção não é punivel, quando o agente foi 

coagido por uma violência irresistivel f) ou por umá 
aineaça acompanhada de perigo acttial pafa o seü 
corpo ou a sua vida, ou para o corpo ou a vida dè 
uni parente, si o perigo não podia ser desviado de 
outro modo. )• 

O art. 54 define a extrema necessidade projpriâ' 
me|nte dita nestes termos: 

I « A acção não é punivel, quando o agente, fora 
do caso da legitima defesa (devemos accrescentar e 
do constrangimento), mas em estado de necessidade 
a que não deu causa e que de outro modo não podia 
desviar, a praticou para salvar o seu corpo ou a sua 
vida^ ou o corpo ou a vida de um parente »; 

2.° — Em um e outro caso a lei exige perigo 
actual pára o corpo ou para a vida^ qué não pòsâá 
ser desviado de outro modo; Não admitte, pois, à 

de cumplicidadel punivel. — T. Liszt, porém, coinqüabto reConkeçft 
qüe dó art. 54 não deriva propriamente um direito de extrema neces^ 
sidÃde, entende que não deixa por isso de ser legeU ò acto respectivo; 
qüàndo praticado pela própria pessoa posta em perigo ou pòr seUB 
paríentes. D'ahi deduz duas conseqüências: 1." a intervenção de uiâ 
terceiro é punivelj si fôr Uma acção independente 6 não uin merO áòtd 
dé cumplicidade na lesão do bem alheio poir parte do coagido (òil dós 
seus parentes); 2.^ 27ão é licita a legitima defesa coíitra ú pÜLÜca, dl 
tal iactó, mas a pessoa contra ia qiial elle se dirige p<5dè flcár, ^ r sua 
vèz, constituida eni üin novo estado dé tiébessidado. IS. dò tràd. 

(*) Sobre á idéa de violência e de ameaça òoüs. a parte esp8èi&l; 
Á. Violência, é irresistivel, quando, suppiantando toda resistência, aétüá 
immediatamerite sobre os músculos, de sorte que não se pódê falar eíâ 
oéĵ ão do. violentado (acima, g 27, IV); masj em rigor, fica tambeâi 
èxóluida a adinissãt> de uiá eiatado dé necessidade. 
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extrema necessidade, quando são outros os bens 
juridicos que correm perigo, como, por exemplo, a 
liberdade individual, a honra da mulher, os mais 
importantes interesses políticos (cujo compromisso 
certamente importa mais do que uma insignificante 
ofifensa physica), salvo si a aggressão puder ser 
considéradia como dirigida simultaneamente contra a 
integridade do corpo (*). 

3.** — Ao contrario do que dispõe a respeito da 
legitima defesa, a lei só equipara á própria salvação 
a salvação do próximo parente, como auxilio (®). 

(*) Ver também o art. 313 do C. p., bem como o a,rt. 130 do 
C. p. mil. e cons. Hecker, 250. Muito mais longe vão as disposições 
do Cod. commercial (arts. 702 e 708 sobre a avaria grossa), a lei sobre 
gente do mar (art. 75), o art. 19 da lei postal de 28 de Outubro de 
1871, bem como o art. 9 da lei de 19 de Maio de 1874 sobre naufrá
gios. Como abi é expressamente excluida a illegalidade da offensa, está 
fora de questão a sua não punibilidade, sem embargo dos arts. 52 e 
64 do C. p. Em contrario especialmente Merkel, 167, Z., 6.°, 604, 
Sommerlad, GA., 34, 357. De accordo Stammler, 64, Binding, 1?, 770, 
V. Meyer, 342, Olshausen, § 54, 10, Moriand, 247. — Casos segundo o 
dirt-ito estadual: atravessar terrenos em razão do máo caminho, cortar 
madeira para concerto da roda que se partio, etc. (Ziebarth, 349, Seuffert, 
C. p., 1.°, 24). — O art. 2, ai. 2 do tratado de 14 de Maio de 1884 
sobre o cabo submarino (acima p. 86) dispõe: « não se comprehendem 
nas comminações penaes os casos em que os agentes visavam somente 
o fim justo de proteger a própria vida ou a segurança de sua embar
cação, depois de tomadas todas as precauções para evitarem que p cabo 
se partisse ou soffresse damno ». Mas esta disposição ainda não foi aceita 
até o presente pela legislação allemã. 

(*) O art. 65, ai. 2.» do C. p. explica o que se deve entender por 
parente, e essa intelligencia prevalece em todo o campo do direito penal: 
« consideram-se parentes no sentido deste código os parentes e affins da 
linha ascendente e descendente, os pães e filhos adoptivos ou de criação, 
os cônjuges, os irmãos e irmãs e seus cônjuges, e os noivos ». Parentes 
são as p^essoas que descendem do mesmo tronco. Affins são, de um lado, 
um dos cônjuges, e, do outro lado, os parentes do outro cônjuge; a 



Q ÓBIME GOMO ACÇlo IIXBQAi 241 

I 4.* — Â extrema necessidade propriamente dita 
(art. 54 do C. p.) não pôde ser devida á culpa, e 
ò é, quando a pessoa posta em perigo previra ou 
devera prever que, em tal situação, só poderia salvar 
osj seus interesses á custa de interesses alheios. A 
cidpa deve, pois, ser entendida com referencia ao 
acto determinado pela extrema necessidade. Também 
cojm relação ao auxilio o que regula é somente a 
culpa da pessoa em perigo. 

5.° — A defesa fundada na extrema necessidade 
nã;o aproveita, em certos casos, a pessoas, cuja pro-
fis|são exige uma firmeza superior á do commum dos 
lio|mens no afrontar perigos relativos ao corpo ou á 
vida; pertencera a esta categoria o soldado (0. p. 
mü., art. 43, ai. 1.% ver também os §§ 84 a 88), o 
marinheiro (lei de 1872 sobre os homens do mar, 
art. 32) e o mesmo se deve dizer dos empregados 
daj policia de segurança, e dos individuQs que fazem 
pa|rte de um corpo de bombeiros, etc. 

morte não extingue o parentesco por afinidade, mas cxtingue-o o di
vorcio com dissolução do vinculo conjugai. A adopção, como relação 
jurídica, aprecia se segundo o direito estadual. Si se dá, porém, uma 
relação permanente, resultante de fins concernentes á educação, entre 
paés e filhos de criação, determina-se segundo ás circumstancias do 
caso. Os éxponsaes são a promessa reciproca e séria de casamento, com-
quanto não obrigatória (<). — A limitação mencionada no texto, objecto 
da censura unanime da litteratura, não se encontra na maior parte dos 
novos códigos estrangeiros. 

{^) Segundo o rigor do direito, diz Olsbausen, a dissolução do 
vinculo conjugai põe termo também ao parentesco por afinidade; mias 
entende-se que no art.. 53 o legislador empregou a linguagem commum, 
tendo em attenção que, na vida ordinária, só se considera como subsis
tente a afinidade, quando o casamento é dissolvido por morte, e não 
por! s^itença. — Paes de, criação (PflegeelUm) são as pessoas que se 
incumbem da criação e educação de filhos de outrem. Entre pães e filhos-
de içríação não se di parentesco, inaa uma relação moral e intima, cuja 
permanência se aprecia conforme as circumstancias. N. do trad. 

•ic 



242 TEATADO DE DIREITO PENAL 

§ 34— Os demais casos em que é excluída 
a illegalidade 

LiTTEBATUEA.— Ao n. I, Hecker, 89; van Calker, Doa 
Becht des Milüãrs zum aãtrdnistraiiven Waffengébrauch, 1888; 
o mesmo, Die strafrechtliche VerantworÜichkeü fiir auf Be-
fehl begangene Sandlungen, insbescmdereTiaah Milüãrstrafre<M, 
1891; Dangelmaier, MilüarrechÜiche und müitãrethische 
Abhandlungen, 1892, p. 16 e 76; Krohne, 335 (uso de armas 
por parte dos empregados de uma pr i i^ ) . —Ao n. 11, 1.' 
Kulemann, Z, 11.°, 329 ; Lauterburg, Eevista do direito 
penal suisso, 1.", 97, 2.», 153; G. Meyer, W V, 2.», 848; 
Bücking, StrafrechÜiche Bedeutung der SeXbslhüfe, diss., 1893. 
— Âo n. n , 2, V. Liszt, H B., Orãmmgs^rafe \ Finger, Baús 
Züchiigunsgsrecht und dessem, Missbrauch, 1888; Kessler, G S., 
41.", 161 e contra elle Stenglein, G S., 42.", I ; Ortoff, Die 
TJeberschreitv/ng des Züchtigung^echts, 1891; Kübrich, G S, 
46.", 161.^ Ao n. III, Eotering, G A., 30.", 179; Heim-
berger, TJéber die Straflosigkeü der PerforatUm, diss-, 1889; 
Oppenheim, Das ãrzüiche Becht zum Tcôrperlichen Eingriff 
an Krankenund Qesunãen, 1892.—Aon. lY, Kessler, Die 
MnwílUgung des Yerletzten, 1884; o mesmo, G S., 38.", 531; 
Eõdenbeck, ZweiJcampf, 1883; o mesmo, G S., 37.", 124 ; 
Ulmann, GS., 37.", 529; Breithatip, Yólenti non Jit injuria, 
1891; Hess, Abhandlungen aus dem, GeUete des Zivü- und 
BtrafrechU, 1892. 

Neste legar podemos apenas mencionar os mais 
importantes casos em que, ex vi de um preceito ex
presso ou tácito, deve-se considerar excluida a illega
lidade da acção. No estado actual da legislação e da 
sciencia uma tal discriminação ofTerece quasi sempre 
graves difficuldades, e sd com prudente reserva pó-
dem-se firmar principios geraes. 

I. — O dever resultante do cargo (e do serviço 
militar) exclue dentro dos respectivos limites a il
legalidade da acção. Considerem-se a execução for
çada ein toda sua applicabilidãde, as buscas^ as ap-
prehensões de cousas è de pessoas, a execução ^das 
penas impostas por sentença que passaram em jul
gado, a attribuição de fazer emprego das armas con
ferida aos guardas, aos empregados posta,es, adua^ 
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neiros e fiscaes pelo direito estadual (lei prussiana 
de 20 de Março de 1877) e não regulada pelo di
reito imperial, o art. 134 do C p . mil. etc. 

A ordem do superior ao inferior exclue a ille-
galidade do acto que é executado em virtude delia, 
quando o direito reconhece a força incondicional
mente obrigatória da ordem dada f), pois em tal 
caso o inferior obra pór força do dever do cargo ou 
do serviço militar; mas quem dá a ordem pode ser 
punido como autor mediato (adiante, § 50, II) ('). 

II. —A acção não é illegal, quando praticada 
emi virtude de uma autorisação especial e dentro dos 
respectivos limites. A esta categoria pertencem casos 
muito diversos. 

'. Mencionaremos os seguintes : 
1° — O facto de faser justiça a si mesmo sob 

todas as suas formas (e especialmente a penhora 
pot autoridade própria), quando o direito civil o per-
mitte, quer se trate de evitar a ameaça de um pe
rigo, quer do restabelecimento de um estado de cousas 
qué foi perturbado, quer da segurança ou execução 
de uma pretençâo f) (*"). 

{]) Em parte é este o caso do art. 47 do C. p. mil. e dos arts. 30 
e 82 da lei sobre gente do mar. Cons. a Theresina, art. 11, § 8 e o 
cod. bávaro de 1761, 1.°, I, g 82. Van Calker, Befehl, 10, apenas ad-
i^itte aqui, como no direito profissional, uma eireumstancia pessoal que 
exeluea culpa (adiante, § 43, II) , visto como a autorisação não é con
cedida a todos, mas somente a certas pessoas. Assim elle considera o 
que dá a ordem como instigador de um acto isento de pena. 

(•) Entre as disposições geraes do C. Crim. de M. Freire, g 14, 
figura a seguinte V «todo o facto commettido em execução e obediência 
das nossas leis, ou reaes ordens ou dos nossos magistrados, não s6 excusa, 
mas justifica o seu autor». N. do tradi 

{*) Permittido pelo direito commum, havendo perigo de damno 
irreparável. 

(*) W & SeUsihilfe. Veros arts. 223 a 225 do projecto do C. civ, 
allémão. N-. do trad. 
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2° — O exercício do poder correccional e dis
ciplinar. 

Cumpre notar que o exercício deste direito pôde 
ser transferido permanente ou transitoriamente por 
quem delle está investido a terceiros (pelos pães á, 
aia), bem como que em muitos casos (correcçâo de 
um menino travesso pelo transeunte molestado) se 
pôde presumir a annuencia da pessoa autorisada. Si 
falta a autorisação, a correcçâo é iUegal e. punivel f) 

3°—Sejam também lembrados o direito sobre 
salvados, segrundo a lei concernente a naufrágios, 
art. 4° e seg., o direito de esbulho e o de presas, 
a detenção provisória do delinqüente sorprendido em 
flagrante ou emquanto foge (C. do proc. p., art 127 
etc.) {*). 

(') A este respeito Kulemann, 342, que chama a atte&ção para as 
conseqüências intoleráveis deste principio e pede seja modificada a le-
gislaçâo.—Com extensão e objectos diversos o poder disciplinar compete 
a) aos pães sobre os filhos; b) ao mestre sobre os discipulos; e) ao patrão 
sobre o aprendiz (lei sobre a industria, art. 127); d) segundo alguns 
direitos estaduaes (como o bávaro e o prussiano), ao marido sobre a mu
lher; e) ao capitão de navio sobre a tripolação (lei sobre gente do 
mar, art. 79, ai. l.°até 4.°, ver adiante o | 96 ) ; / ) ao patrão sobre o 
creado; ff) á egreja sobre seus fieis (lei prussiana de 12 de Maio de 1878); 
A) ás sociedades é associações sobre seus membros ; i) aos superiores ou 
chefes sobre seus subordinados; J) aos órgãos do Estado sobre os.ser
ventuários deste (lei de 81 de Outubro de 1872 sobre as penas disciplinares 
no exercito allemão, lei de 28 de Novembro de 1872 sobre as penas disci-
íplinares na marinha imperial, lei de 21 de Março de 1878 sobre funccio-
narios públicos). 

(*) A esta categoria pertence também o direito do marido de matar 
o adúltero em flagrante, direito quo, reconhecido expressamente no art. 121 
da Carolina, ainda tinha certa importância pelos fins do século XYIII, 
pelo menos nos tratados ("). O Landreehi prussiano de 1721 ainda dava 
ao pae o direito de matar a filha impudica e o seu séductor. 

(<*) Direito também recpnheddò nos três cods. da monarchia por-
tugueza (1.6 da Ord. Aff., t. 18, Man., t. 16, Phil., t. 88). N; do tiad^ 



o QftiME COMO AOçio ILÍIK^AL 246 

I III . ̂^̂—̂  O direito,—resultante de uma profissão 
legalmente reconhecida de praticar os actos que, se
gando as regras da arte ou da sciencia respectiva, 
sej fazem necessários em caso dado—produz o mesmo 
effeito. E' sob este ponto de vista^ e consequen-
teinente é de aocordo com as intuições do compe
tente corpo medico, que devem ser apreciadas as 
Operações cirúrgicas em geral, as do dentista ou do 
pedicuro, e especialmente a muito discutida questão 
da perfuração (desmembramento do feto no seio ma
terno). Mas é justamente a respeito destes casos, 
qde urge seja a autorisaçao definida pela lei. E' so
bretudo duvidoso, si o medico pôde, e em que con
dições lhe é licito proceder sem o consentimento do 
enfermo (ou quiçá dos seus parentes) (®). Também 
como exercicio da profissão legalmente reconhecida 
apresenta-se a investigação feita em animal vivo para 
firis scientificos, éspecialmante a vivisecção, a çircum-
cisão dos judeus e outros casos. 

ly .—• A oflfensa de um bem juridico com o 
consentimento do ofifendido só exclue a illegalidade 
do acto, quando e até onde o direito publico per-
mitte a disposição de tal bem, e o titular, são de 
espirito, delle dispõe seriamente. Entende-se que a 
ordem jurídica nega o poder de dispor, quando liga ao 
bem em quesfâo uma importância que vae além da 
pejssoa do respectivo titular. Si tal é o pensamento 
doi legislador, infere-se das relações das disposições 
legaes no seu conjuncto, é não simplesmente das 
qualificações dos factos Criminosos. Será inteiramente 
falho, sem se ter na mais accurada attenção o di-

(') Oppenheim contesta o direito profissional e pronuncia-se pelo 
reconhecimento, segundo o direito coütumeiro, dos actos praticados sob 
certas condições para fins concernentes á medicina. Mas elle basea a 
averiguação dessas condições sobre a pratica dos médicos drcumspectos. 
Ora isto é o direito de profissiãp no sentido do texto. 



reito' vigente, pretender estabelecer nesta parte prin
cipies geraes ou admittir pontos de vista do direito 
civü C). 

V. — A offensa feita pelo próprio titular do bem 
devera ser julgada segundo os mesmos principies que 
sé applicám á oflfensa praticada por um terceiro com 
o consentimento do oflfendido; pois em um e outro 
caso o que está em questão é o valor juridico da 
disposição do bem por parte de quem o tem. Mas 
a lei, guiando-se por considerações accessorias, traça 
muitas vezes a Imha divisória no primeiro caso de 
modo diverso por que o faz no segundo f). 

(<) Assim o homicidio, ainda solicitado expressa e seriamente 
pela yictima, é um acto illegal, embora a lei o puna com menos rigor 
(art. 216 do C. p.), ao passo que o consentimento do offendido faz des-
apparecer (sob certas condições) a illegalidade da offensa á liberdade in
dividual, á honra da mulher, a bens alheios etc. A questão é muito 
discutida em relação á offensa physica (cons. a parte especial). E' certo 
que os textos do direito romano tantas vezes citados {quia nuUa inju
ria est, qucB in volenUm fit, 1.1, § 6, D., 47, 10) tem uma importância 
de todo limitada, e que o principio volenti non fit injuria, tomado 
nesta generalidade, é decididamente insustentável também em face 
daquelle direito. Â regra estabelecida por Hess — aapienter vorilenii 
rum fit injuria — desloca, não resolve a questão. Só no ponto de 
vista do direito em vigor pôde ella ser satisfactoriamente resolvida, 
e este muda com as intuições da época. Ao sentimento juridico da 
edade média de nenhum modo repugnava empenhar o corpo, a li
berdade, a honra (((tratar de infame» ) etc. Leis antigas prohibiam 
expressamente que se tivesse em conta o consentimento; neste sentido 
a Theresina, art. 8, §16, e ainda o Cod. austríaco de 1852, art. 4 ('). 

(<) Também o proj. braz., declarando absolutamente que wi con
sentimento do offendido não exclue a responsabilidaden (art. 29, II). 
N. do trad. 

(^ O mais importante exemplo nos offerece a impunidade dó 
auiàdio, hoje quasi universalmente admittida. O direito romano s<5 
punia a tentativa de suicídio, quando praticada pelo soldado (1. 6, | 7, 
D. 49, 16). Na edade media állemã a sepultura ig^ominiosá era a 
pena ordinária do suicida (e assini fo; também na Inglaterra até 1882/. 
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I VI. •— Finalmente cabe ainda mencionar neste 

logar o art. 22 da Constituição imperial e o art. 12 

Sij o sDícida queria, pela morte, subtrahir-se a uma pena a que se ligava 
o confisco dos bens, este podia ter logar, seguoido o direito commum 
(Carolina, art. 1S5}. O direito commum manteve a comminação de 
sepultura ignominiosa ao suicida e a punição da tentativa de smcidio 
com penas arbitrarias (o Landreeht prussiano de 1620), sendo nesta parte 
appiado ainda no século XYIII pelos philosophos da escola Wolffiana, 
bem como por Soden, "Wieland, Gmelin, Guistorp e outros. 1'oi sob a 
influencia do Montesquieu e de Yoltaire, de Beccaria e de Hommel 
que se operou na metade do século passado uma revira-volta de opi
nião. Mas o Cod. Josephino ainda mandava a enterrar o suicida pelo 
carrasco» e infligia á tentativa de suicidio a pena de prisão até emenda. 
Na Prússia, apezar das opiniões conhecidas de Frederico 2?, s<3 em 1796 
declarou-se isenta de pena a tentativa de suicidio (AUg. Landreeht, 
art 808 a 805). Desde o cod. bávaro de 1813 foi desapparecendo gradual
mente dos códigos a comminação de pena contra o suicidio. Em 
Bx;aunschweig ainda se executou em 1828 a inhumação pelo carrasco 
(Scholtz, Merkww'diffe SirafrechtafãlU, 2?, 18ál, p. 186). — A tentativa 
dei suicidio ainda é punivel, segundo o actual direito anglo-americano. 
A j instigação e a cumplicidade não raro eraoi punidas pelos cod. ter-
ritpriaes da AUemanha, como delicto independente, e actualmente o 
são em Beme, na Hungria, na Hollanda, no Japão, bem como assim 
dispõem o projecto russo e o hespanhol O- Esta medida tem o assenti-
ménto de Bemer, 94, v. Mejer, 315, Geyer, G S., 88.<*, 113, e é cen
surada por Binding, l.**, 701, que, sem duvida incorrectamente, quer 
punida como homicidio a instigação ao saicidio. Cons. a dissertação de 
Gkiyer analysada no Z., 12.«, 685- — Considere-se também a mutilação 
dei próprio corpo, que o art. 142 do C. p. pune como acção que tem 
por fim illudir a obrigação do serviço militar. A damnificação da cousa 
própria p<5de ser punivel, segundo o art. 804 do C. p. (<) O pôr em 
perigo a própria vida não raro é faúto policialmente qualificado. 

I (*) A Ord. Aff. não punia o suicidio commettido por « sanha, 
nojo ou.rancor», mas mandava confiscar os bens daquelle que se-sui
cidasse parà evitar as penas de um crime (1. 6, t. 78). Esta disposição 
passou para a Ord. Fhil. (1. 2, t. 26, l 82). N. do trad. 

I O Também assim é segundo o nosso G. p., art. 299. N. di> trad. 
! (<t) Ver os art 180, 140, 144 e 145 do nosso C. p. N. do trad, 
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do C. p. que, no intuito de garantir uma absoluta 
publicidade aos debates parlamentares e deste modo 
facilitar a acç?ío reciproca e constante entre a re
presentação nacional e a opinião dos eleitores, dis
põem que as resenhas fieis (verbaes ou escriptas) 
a) dos debates do Reichstag em sessão publica, h) dos 
debates de alguma das câmaras dos Estados perten
centes ao Império (e também da delegação da Al-
sacia-Lorena) são isentos de toda responsabilidade, 
e consequentemente não podem ser também sujeitos 
ao processo denominado ohjectivo OC"). 

(*) Quando o direito admitte a morte eivil (RechÜosigkeU) total 
ou parHcd, esta exclue a illegalidade de todas ou de certas offensas. 
Esta concepção é completamente estranha ao direito actual. O homi
cídio não autorisado do delinqüente condemnado á morte, que ainda 
Feuerbach, Gròlmann e outros entendiam dever ser punido com menos 
rigor, está sujeito ás regras geraes. Outro era o pensamento do antigo 
direito; considere-se a romana aacraiio eapitis, a germânica privação 
da paz, a proscripção regia do direito da edade media allemã, a morte 
civil dos ciganos segundo numerosas leis imperiaes e territoriaes do 
século XVI, a infâmia dos blasphemos segundo as ordenanças policiaes 
do Império de 1548 e 1577 etc. Ainda em 1804 na Badea eleitoral os 
gatunos foram declarados destituídos de direitos durante três annos, 
Arehiv. des Kr. Rechia, 6?, 1? fasciculo, 189). 

(*•) Segundo o árt. 42 do C. p. alíemâo, os objeclos produzidos 
por um crime ou próprios. para a pratica de crimes e os esctíptos 
incursos na lei penal d^vem ser confiscados, destruídos ou inutilisados, 
ainda que uma pessoa determinada não possa ser processada ou con-
demnada. O processo tendente somente a estas medidas acha-se regu
lado no liv. 6, cap. 5, do C. do proc- p. e é o que os jurisconsultos 
allemães denominam «processo objectivo ». ohjeketivea Verfahren. TS. 
do trad. 
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§ 35. — Conceito e requisitos da culpa 

LiTTERATüEA. — Brunner, Jtechtsgeschichtè, ,29, 534; 
Líepmann, JOie EfiUtehung ães Schuldbegriffes, diss., 1891;" 
Kbhlenbeck, Der SchvMbegríff ais Mnheit von WiUe und 
Vòrstellung in ursachlicher Èeziehung zum Verantworflich-
Iceptserfolg, 1892; Janka, Die Grundlagen der Strafschuld, 
l€[85;os varies trabalhos de Post (indicados no § 2); Hu-
berti, Gottesfrieden und Landfrieden, 1?, 131. 

I ' • ' 

I I. — O injusto criminal, como o delicto civil, 
éiacção culposa. Não basta que o resultado possa 
ser objeetiyamente referido ao ãctp de vontade do 
agente; é também necessário que se encontre na 
culpa a ligação subjectiva. Culpa é a responsabilidade 
pelo resultado produsido. No direito penal trata-so 
somente do facto de incorrer o .agente em respon
sabilidade criminal; a desapprovaçãò da acção ao 
inesmo tempo pronuncia,da, o juizo sobre o seu 
valor jurídico ou moral (accentuado por Merkel) 
é — em relação áquelle facto e portanto á idéa da 
culpa — circumstancia completamente accessoria- Se
gundo o direito actuál e abstracção feita de algumas 
excepções esparsas, a culpa suppõe: 

1.% a imputabilidade do agente (adiante, | § S€ 
c 37). 
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2°, a imputação do resultado (̂ ). Esta se dá, 
a) quando o resultado foi previsto (dolo, adiante 
§§ 38 e 40); h) quando o resultado não previsto 
podia sel-o (culpa em sentido estricto, adiante § 41). 

II. — O principio, hoje subentendido, que a 
culpa é um dos caracteres da idéa do crime, que 
sem culpa não se pôde infligir pena, é o producto 
de um longo desenvolvimento, até aqui pouco atten-
dido e ainda não de todo concluido. Só gradual
mente a idéa do injusto comprehendeu em si a da 
falta, e é pelo aperfeiçoamento da doutrina da culpa 
que se mede o progresso do direito penal. Assim 
como não repugna á concepção religiosa que os 
peçcados dos pães recaiam sobre os filhos e os netos, 
assim como na tragédia antiga o destino fatal, e na 
litteratura moderna a lei da hereditariedade se 
substituem á culpa, também o direito primitivo de 
todos os povos pune sem culpa. Segundo o direito 
religioso dos Romanos, a offensa casual do direito 
provocava, tanto quanto a offensa dolosamente com-
mettida, a cólera dos deuses, que devia ser apla
cada por expiações, e as leis barbaras da Allemanha 
admittiam ainda uma divida de familia pelo sangue 
derramado, que se transmittia de geração em ge
ração. 

1. — Isto revela-se antes de tudo no modo de 
tratar a imputabilidade. Parece que ao antigo direito 
romano não repugnava a punição do ladrão impu-
bere. O direito romano posterior e o direito cano-
mco mantiveram a impunidade do infans (até os 
sete annos completos); desta edade em diante o 
crim« commettido por impubere provocava o exame 
do caso concreto. Coní. Pernice, Làbeo, 1.% 206.. 
As leis barbaras da Allemanha frequenteinénte não 

î) Ha também actos não culposos do imputavel. 
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adinittiam O-pagamento do jpr^ço da faz nas infrác^ 
çõés commettidas por adolescentes (Sehrõder, Rechts-
gescMchtey 345). Os textos saxonios da edade média 
po'sterior, não comminavam penas, pelo menos crimi-
najes, contra os meninos (cons. por ex., o Espelho 
da; Saxonia, 2.*, 65, 1). No art. 164 a Carolina 
vejdava a pena de morte contra os ladrões adoles
centes (menores de 14 annos), uma vez que não 
sei dessem causas especiaes, e admittia o malitia 
supplet cetatem.; e no art. 179 mandava de um modo 
inteiramente geral que, sendo adolescente o mal
feitor, se consultasse o parecer dos juristas. A le-
gi$lação e a sciencia do direito commum vacillavam, 
mas em geral mantinham a impunidade dos meni-
nojs; esta. doutrina foi seguida pela grande maioria 
das novas legislações, variando as suas disposições 
sobre o limite da edade (*). O direito francez 
absteve-se de fixar o minimo da edade, para que 
em cada caso se possa verificar o discernimento do 
adolescente. Seguiram-no o cod. prussiano de 1851 
e !o bávaro de 1861. O 0. p. imp. voltou, pelo 
contrario, á concepção do direito romano-canonico e 
do| direito commum da Allemanha.— Também o 
reconhecimento da alienação mental teve de abrir 
caiminho gradualmente. Sobre o direito romano, 
cons. Pernice, Làbeo, 1.°, 234. O Espelho da Sãxo^ 
nia, 3.", 3, dispunha: «os indivíduos verdadeira
mente loucos e os mentecaptos não serão julgados.» 

j A Carolina, referindo-se no art. 179 ao agente 
qüe cc em razão de sua adolescência ou por outra 
enfermidade, não tivesse consciência dos seus actos», 
mandava consultar os entendidos. 

1 2. — Ainda maior espaço de tempo decorreu 
anltes que se referisse a imputação do resultado ao 

(*) Sobre a responsabilidade criminal dos menoiês, Vér a Ord, 
Phil., 1. 5, t. 186. N. do ttad. 
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dolo OU á culpa stricto sensu. Ao direito romano 
ficou desconhecido, ^m todas as phases de sua his
toria, o crime culposo propriamente dito. No direito 
penal nada ha que se possa contrapor á engenhosa 
formação da culpa aquüiana, e as tentativas, repe
tidas desde Adriano, de medir a pena conforme a 
culpa, não impediram que se confundissem, de um 
lado, a culpa e o casus, e, do outro, a culpa e o 
impetus f). A edade média allemã não applicava 
pena criminal á culpa Cwarlose, Espelho da Saxonia, 
2.*, 38, quando o agente obra contra a sua intenção). 
Apoiada na sciencia italiana da edade média e tendo 
em vista a 1. 9, § 4 e 1. 1.°, 11 pr.. D., 9, 2, a 
Carolina examina no art. 146 a natureza do homi-
cidio culposo. Este e os arts. 136, 138 e 180 mi
nistraram a base sobre que se desenvolveu a scien
cia do direito cemmum. Em cada crime exige-se o 
dolus malus. Na culpa dá-se um guasi crimen, que 
só pôde ser punido com penas arbitrarias. Neste 
sentido, por exemplo, o Landrecht prussiano de 1620 
e o cod. bávaro de 1813. Assim a culpa foi ele
vada a uma das fôrmas geraes do elemento subje-
ctivo, sem se ter atinado, porém, com a definição 
da idéa. Ainda hoje, como veremos adiante (§ 41), 
a idéa do crime culposo, que em sua generalidade 
ficou inteiramente estranha aos direitos derivados 
do romano, não tem firmeza, ao mesmo tempo que, 
por-outro lado, só se pôde considerar como parcial-

(*) Pernice, Labeo, 2°, 244. — A opinião dominante admitteque 
o direito romano posterior distinguia, nos crimes de homicidio e de incen* 
dio, no de deixar evadir-se o preso, o commettimento culposo do doloso. 
Mas os textos não justificam esta asserção. Binding, Kulpose Verbreehen 
im Oem. Rvm. Iteehte ? 1877. Em sentido contrario, v. Meyer, 218. 
— A opinião particular de Binding, Normen, 2.°, 838, (a culpa lata 
do direito romano é o dolo, deducção feita do motivo commum) de-: 
monstraram ser falsa Pernice^ Windscheid, Demburg e muitos outros. 
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mente eflfectuada a separação entre o dolo e o Mus 
maltis dos Romanos, noção indeterminada, na qual 
sê comprehende também a illegalidade. sob o ponto 
d^ vista subjectivo {^). 

III . — Ao principio, que s(5_p resultado impu
tarei faz o agente incorrer em responsabilidade cri
minal, o direito imperial vigente abrio algumas 
èxcepções isoladas. 

E' certo que não podem ser comprehendidas 
entre essas èxcepções a,s numeros&s presumpções de 
culpa (') estabelecidas nás leis penaes accessorias; 
pois quando a lei dá como constante a culpa (dolo 

(**) No direito criminal dus Bomanos o dolus malus 4ésignava a 
intenção de causar um damno injusto, e pois comprehendia si con
sciência da illegalidade; os Bomanos nunca chegaram a distinguir, na 
acção delictuosa, entre a intenção e o dolo. Quanto ao dolus e á culpa, 
observa Pemice, Labeo, 2.°, ]29, « os jurisconsultos romanos não 
tî êram occasião de consideral-os debaixo de um só ponto de vista. 
Ambas as idèas não só desenvolveram-se, no seu começo, independen
temente uma da outra, como permaneceram estranhas entre si, sem 
exercer visiveloíente uma influencia reciproca. Nunca se fez a tentativa 
de; apresental-as theoricamente como faces diversas do mesmo todo. 
Só' exterior e praticamente ligaram-se no direito privado pelo principio 
laia eulpa dolo comparabiiur. Por isso não se encontra uma designa
ção commum para ambos, a — Encontra-se também no direito por-
tuguez a theoria tradicional: «oum vero factum illicitum vel dolo 
màlo committatur vel culpa; illud verum delictwn, hoc qttasi delietum 
adpellatura (M. Freire^ /. J. Orim., T. 1.° g 3.° ). Dolo é a intenção 
immoral, a malicia; culpa, a negligencia. N. do trad. 

{*) Cons. Binding, JVorm««, 2.**, 612; Schmid, Die Prãmmüonen 
imdeutsehen Jteiehsstrafrecht, diss;, 1884.— Exemplos encontram-se não 
só nas leis aduaneiras e iiscaes,. como na lei de 25 de Outubro de 1867, 
concernente á nacionalidade dos navios mercantes, art. 3.**, ai. 2.», no 
Cod. do Commercio (texto de 1884), art. 249 c, na lei de 21 de Maio 
de !l878 concernente á peste bovina, art. 3.*>, ai. 2.», na lei de 3 de Julho 
de 1878, concernente aosello das cartas de jogar, art 10, ai. 8.", na lei de 
1 de Maio de 1889, concernente ás cooperativas de economia e indústria, 
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OU. cnlpa propriamente dita) até prova em contrario, 
deixando talvez o ônus deÚa ao accusado, reconhece 
implicitamente que sem dolo ou culpa não pode nem 
deve haver punição. A presumpção de um facto ac-
centua justamente a sua importância juridica. 

E' porém incontestável que aquellas excepções 
se encontram, não no C. p. mesmo, mas em algumas 
leis accessorias, onde se contêm disposições que, 
abstrahindo de toda culpa, ligam a pena ao con
curso meramente objectivo das circumstancias consti
tutivas do delicto (*). A existência de taes infracções 

arts. 142 e 144. Tem especial interesse e importância os arts. 20 e 21 da 
lei de 7 de Maio de 1874, concernente á imprensa. Cons. adiante o | 42. 

(*) Exemplo incontestável offerece o art. 187, ai. l.o da lei de 8 
de Jullio de 1869 sobre a união aduaneira que assim dispõe: «a 
existência do delicto. em questão e a applicação da pena respectiva, 
nos casos mencionados no art. 186,, decorrerão somente doa factoa ahi 
qualificados». Consulte-se também o art. 20 da lei de 24 de Junha 
de 1887, concernente á imposição do álcool: «a existência da defrau-
dação do itpposto de consumo, diz este art., nos casos enumerados nos 
arts. 18 e 19, resulta dos factos ahi qualificados. Si se verificar porém 
que em taes casos não podia ser commettida úma defiraudaçâo do im
posto de consumo, ou si não se verificar que a defraudação fora pra
ticada intencionalmente, applicar-se-̂ ba uma pena disciplinar nos termos 
do art. 26 ». Semelhantemente o art. 46 da lei de 81 de Maio de 1891, 
concernente ao imposto âobre o assucar. — O Trib. do Imp. tem re
conhecido em uma serie de decisões a possibilidade de crimes sem 
culpa; taes são as de 20 de Novembro .de 82, 7.*, 240 (lei de- 10 de 
Julho sobre o sello de letra), 17 de Abril de 88, 8.", 182 (ordem de; 
gabinete da Prússia de 10 de Janeiro de 1824., concernente á elevação 
do imposto sobre os vasos de maceração), 4 de Junho de 88, S.°y 890 
e 414 (lei prussiana sobre o imposto predial de 21 de Maio de -1861, 
lei bávara sobre o imposto predial de 15 de Agosto de 1828 e 19 de 
Maio, e sobre isto v. Bar, Q S., S8.°, 276, nota 2.>), 26 de Maio 
de 86, 14.*, 145 (lei de 16 de Julho de 1879, concernente ao imposto 
sobre o fumo), 7 dé Janeiro de 91, 2L°, 259 (lei de 8 de Julho de 1<E|68̂ . 
.concernente ao imposto sobre o álcool). 
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(qtie se costuma denominar delidos formaes)-çoàt-se 
lamentar, mas não simplesmente negar {^) {f}. 

(») Divergem Binding, iVormc», 1.°, 810, 2.<*, 616, Lucas, (ver 
a litteratura do § 88), 184. — Os coinmentadores pretendem também, 
mas sem bastante fundamento, encontrar no C. p. imp. (tanto nas 
contravenções como nas omissões) casos que pertencem a esta cate
goriza. — A verdadeira opinião é defendida por Hãlscbner, 1.°, 258, 
Olsliausen, 4.°, cap. 2.°,'B\Tkm6jQT, Ursachenbegriff, 63̂  

(o) O principio fundamental de que não ba crime sem culpa é 
violado pela doutrina defendida sobretudo em França de não ser ne
cessária a culpa nas contravenções, bastando o facto material consti-
tuitivo da infracção. Alimena a qualifica de barbara (DeWImputa-
bilitâ, 1.°, p. 497), Binding, (Normen, 2.°, p. 6Í5) a impugna na Al-
lemanba, van Hamel (1.°, p. 256)̂  na HoIIanda, e na própria França 
tem cabido em descrédito (Dalloz, v. eontravention). Tal aberração 
parece á primeira vista admittida pelo nosso C. p., que, definindo no 
art. 7.° o crime como violação imputavel e culposa da lei penal, define 
no árt. 8.° a contravenção como facto voluntário punivel que consiste 
uniéftniente na violação ou na falta de observância das disposições pre
ventivas das leis ou regulamentos. Mas com isto aleiquiz assignalar 
sómjente o característico das contravenções, como infracções que con
sistem na desobediência a disposições preventivas, independente
mente de outro resultado. Nem outra intelligencia é admissível 
em face do art. 24 que declara isentas de penas as acções ou omissões 
contrarias á lei penal (e portanto os crimes e as contravenções) que 
não; forem commettidas dolosa ou eulposamente. A tbeoria do faii 
matériel seria entre nós tanto mais nociva quanto, como já ponde
rámos, o C. p. não observou a sua definição na qualificação das con-
tra-^enções, contemplando entre ellas muitas infracções que consistem 
na òffénsa ou compromisso de determinados interesses (veros arts. 365 
a 868, 871 a 373, 381, 889, 891 etc). — O agente pode praticar o facto 
que á lei prohibe ou deixar de cumprir o dever que a lei impõe com 
sciencia e consciência das circumstancias constitutivas da infracção oü 
por imera inadvertencia. Si não ba dolo nem culpa, não pode ser res-
ponsabilisado pelo residtado, que também aqui é — produzir a situação 
que a lei probibe ou não produzir a situação que a lei exige.— O 1.° 
proj. braz. consagrava a boa. doutrina no art. 13, 2.° ai.; mas o proj. 
revisto não a reproduzio, 17. 4o trad. 
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Também em um certo numero de casos o direito 
vigente aggrava a pena, quando a acção em si cul
posa occasiona um resultado mais grave e não de
vido á culpa. A pena aggravada é portanto em taes 
casos infligida, ainda quando não se tenha dado, em 
relação ao resultado grave, dolo nem culpa do 
agente («) {% 

§ 36. — Da imputabilidade 

LiTTEEATUBA. — Bemer, Grunãlinien der Imputatiom-
lehre, 1843; Bruck, Zur Lehre von der kriminalististíhen 
ZurechnungsfaJiigkeit, 1878; Wablberg, collecçâo de escri-
ptos, 19, 1,39, 101. 

I.— Já na introducção notámos que a impu
tabilidade criminal nada tem que ver com o livre 

(«) Exemplos: C. p., arta. 118, 178, 220, 221,' 224, 226, 227,^229, 
289, 251, 807, 312, 314 a 316, 821 a 324, 326 a 828, 240 e outroá ; lei 
sobre matérias explosivas, art. 5.°, ai. 2.°;. lei de 25 de Fevereiro de 1876 
concernente a medidas sobre a desinfecção, art. 5.°; lei sobre viveres, 
arts. 12 a 14; lei sobre a peste bovina, art. 4.°. — A doutrina sustentada 
no texto é a opinião commum. Tem por si a assentada jurisprudência 
do Trib. do Imp., bem como Geyer, 2.°, 143, v. Meyer, 196, Olshausen, 
4.°, cap. S.**, Schütze, 270, nota 38, Birkmeyer, Kaxtaalsusammenhãngfil, 
"Wahlberg, Z., 2.°, 207, v. Eohland, Oefahr, 55, Landsberg, Kommisa-
deliktt, 210, V. Lilienthal, 35, Look, (vera litteratura do § 28), 194. 
Exigem pelo contrario culpa do agente em relação ao resultado produ
zido Bemer, 520, Binding, 1.°, 366, Hãlschner, l.">, 326, 2.», 28, 819, 
Schútze, 396 (em contradição comsigo me^mo), Baumgarten, Versueh, 
370, 878, Max Bemer, Ne bis in idem, 10; egualmente os projectos da 
Áustria, Bussia, Noruega. Lõning, 46, admitte uma presumpção de 
culpa irrefragavel; contra elle Schmid, Prãsumptionen, 74.— Trata-se 
nestes casos de um reflexo da antigii doutrina do dolus indeiermináius 
(vêr adiante o § 38, nota 7). 

O Em numerosos casos o C. p. allemão aggrava as penas da ac<^' 
(dolosa 011 culposa) que constitue o delicto, quando a acçâo delictuosa dá 
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arbítrio (acima;, § 1 5 , I I ) ; Responsável é todo 
homem mentalmente desenvolvido e mentalmente são. 
D'abi segue-se que a theoria da culpabilidade cri
minal deve encontrar o séiivcentro de gravidade na 
exposição daqüellas situações ou estados excepcio-
najes que excluem a imputabilidade. 

Releva ponderar que, assim como O homem de 
espirito maduro não o tem amadurecido no mesmo 
momento em relação aos diversos domínios daacção 
juridicamente indififerente, devendo, pelo contrario, 
preceder um desenvolvimento aqui mais, alli menos 
prolongado, do mesmo modo não se adquire a capaci
dade jurídica, de obrar na mesma phase da vida 
relfitivamente aos diversos domínios do direito (direito 
publico, civil, penal) e ás suas respectivas subdi
visões (direito de família, direito de successão, direito 
das obrigações). Deve-se egualmente admittir que, em 
matéria de direito penal, no mesmo homem e no 
mesmo momento essa capacidade ora existe, ora falta, 
conforme trata-se deste ou daquelle grupo de acções 
delictuosas (considerem-se de um lado o homicídio, 
e, de outro, os crimes políticos). 

causa a um resultado grave (de ordinário morte ou oflfensa physica). 
E' questão muito discutida entre os criminalistas allemães si em taes 
casos se faz mister, para á applicação das penas aggravadas, que tenha 
havido culpa por parte do agente em relação a esse resultado. A opinião 
commum contenta-se com o facto material, fundando-se na letra da lei 
que apenas exige.uma relação de causalidade entre o delicto e o resultado 
grave. Esta doutrina é uma applicação do principio causa causantis est 
causa causatí e importa, & contusão da causalidade e da culpabilidade. 
Bemer, Binding, Schütze etc. a impugnam, exigindo pelo menos culpa 
(striçto sensu) por parte do agente em relação ao resultado em questão. 
Taníbem van Hamel, no ponto de vista do direito hoUandez, pronun
cia-se neste ultimo sentido, fundando-se na theoria da previsibilidade. 
Ver ,08 arts. 146 e 148 do nosso C p . , onde sé contem disposições aná
logas. N. do trad. 

17 
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Pondere-se mais que nos limites da impu
tabilidade, assim como nos limites da saúde phy-
sica, são possiveis numerosíssimas gradaçôes. Surge 
a questão de saber: deve o legislador ter em 
conta essas gradações, quando fixa as penas relati
vas aos factos que qualifica ? Tem-se lançado a 
confusão nesta questão, designando-se como impu
tabilidade restricta a que se eleva acima do minimo, 
mas desce abaixo da media; com isto se faz crer 
que trata-se de um estado mental inferior ao da 
imputabilidade. Contra a solução afíirmativa militam 
a amplitude das escalas das leis penaes allemãs, e 
especialmente os minimos de pena extremamente 
diminutos e o systema das circumstancias attenu-
antes j a favor milita a confusão introduzida nesta 
matéria, e ainda tão generalisada e tão inveterada 
que torna urgente a regulamentação da questão. 
Em um caso — relativamente aos criminosos adoles
centes (C. p., art. 57)— o. C, p. mesmo teve em. conta 
a «imputabilidade restricta». A pena branda com-
minada contra o infanticidio (ver a parte especial) 
também se pôde referir ao mesmo pensamento (̂ ) (')T 

(*) No 1? projecto do C. p.imp. era expressamente reconhecida a 
imputabilidade restricta, também admittida em vários códigos da 
Allemanha. Encontra-se egualmente nos cod. do Berne e Zug, e no 
cod. italiano. O que mais importa é que, além da attenuaçãoda pena, 
não seja esquecida a protecçào da sociedade, quando se trata de indi-
viduos, cujas tendências sejam um perigo commum. Cons. o § 14, I I , 4. 

(*) VermindeHe Zurechnwngsfàhigkeii (reaponsdbilUé affaiblie, media 
imputabüità) «Esta expressão, diz van Hamel (1?, p. 298), designava, 
segundo os velhos escriptores e as antigas legislações da primeira me
tade deste século, um estado psjchico em que a necessária aptidão 
normal para a imputabilidade não falta, mas existe em gráo inferior, 
e isto prevalecia como fundamento para reduzir-se a pena, para fazei-a 
descer abaixo da medida legal. A justeza theorica desta idéa, porém, 
pôde ser contestada, e, na verdade, era defendida somente como reco
nhecimento da verdade incontestável de que nos limites "da imputabi-
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11.̂ — Com razão a legisliação penal do Império 
absteve-se de fixar a idéa da imputabilidade. 
Deixou a solução do problema aos esforços da 
psychologia e da sciencia do direito, limitando-se a 
indicar á administração da justiça alguns pontos de 
vista directores. Não exgotou nem pretendeu exgotar 
a idéa da imputabilidade, quando exigio aqui «o livre 
exercício da vontade» (C. p., art. 51), e alli «o. dis
cernimento necessário para a comprebensão do caracter 
delictuQso do faclo» (C. p., §§ 56 a 58) (̂ ). 

lidaàe encontram-se numerosas diversidades e situações de transição 
e sobretudo como reconhecimento da necessidade de terem-se em conta 
essas circumstancias. Os escriptores e as legislações posteriores, que não 
É^dmittem a imputabilidade restricta, proseguem praticamente o mesmo 
fim, já pela reducção legal das penas comminadas (menoridade, infan-
tecidio), já principalmente pela amplitude deixada aos juizes na gra
duação d'enas.); Ver o art. 47 do C. p. ital. N. do trad. 

(*) A imputabilidade, como requisito da culpa e como todas as 
circumstahcias juridicamente relevantes, deve ser verificada ex qfflcio ; 
nião!é necessário que. o accusado prove a suaausencin. Faz-se mister de
claração expressa na sentença (C. do proc. p., art. 266), quando no curso 
dos debates a existência da imputabilidade é contestada. Esta regra 
sòflFre somente éxcepção, quando se trata de um adolescente ou de um 
surdo-mudo ; deve então em todos os casos, e no jury por uma questão 
accessoria proposta aos jurados, ser expressamente declarado que o agente 
por occasião da pratica do facto tinha o discernimento necessário para 
a comprehensão do caracter criminal delle. (") 

(•") A questão de saber si no caso dado occorre uma das circum
stancias previstas no art. 51 do C. p. allemão é decidida pelo minis
tério publico antes da accusação (art 152 do C. do pr. p.) e, depois 
de intentada a accusação, pode ser decidida em qualquer phase do 
processo, e especialmente na instauração do,processo principal ou ple
nário (art. 201 e seg. do mesmo Cod.) e no julgamento (art. 266) pelo 
tribúnHl. No jury a existência de uma dessas ciroumstancias não pôde 
ser especialmente verificada, porque a questão fica prejudicada p ^ a 
resposta afirmativa ao quesito si o accusado é culpado (art. 295), 
Quanto ao menor de 18 annos porém, o art. 298 do C. do proc. p..manda 
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III. — A imputabilidade deve existir no mo
mento em que o acto é praticado. A não imputabi
lidade que sobrevenha posteriormente só pode pro
duzir effeitos processuaes {"). O que regula é o 
momento em que o movimento corporeo voluntário 
foi emprehendido (ou, si se trata de uma omissão 
illegal, devia ser emprehendido); é indifferente o 
estado mental do agente no momento em que o 
resultado se produz. O individuo que envenena 
dolosamente uma fonte e depois se embriaga, não 
deixa de ser responsável, porque, emquanto se 
achava em estado de completa embriaguez, as pessoas 
comprehendidas pelo seu dolo beberam da fonte en
venenada. Quem induz um louco á pratica de certo 
crime, obra em estado de imputabilidade, embora o 
louco execute o crime, quando o autor intellectual 
do facto se ache immerso em profundo somno. 

Basta a applicaçao lógica desta regra para a 
solução da celebre questão escolastica sobre a apre
ciação das denominadas actiones liberoe in causa seu 
ad libertatem relatce. Taes acções dão-se, quando o 
agente, em estado de não imputabilidade, produz 
um resultado por commissão ou omissão, mas a este 
seu procedimento deu causa uma acção (ou omissão) 
dolosa ou culposa praticada em estado de imputabi-

expressamentc propor um quesito accessorio sobre o seu discernimento, 
o que se considera como um privilegio processual. Segundo a opinião 
commum, o tribunal pode deixar de instaurar o processo principal, 
quando está convencido da ausência do discernimento do menor. Como o 
julgamento dos crimes praticados por menores de 18 annos compete as 
eamaras criminaes dos tribunaes regioaaes, um menos* só pôde comparecer 
perante o jury excepcionalmente, quando se achar envolvido em mm crime 
connezo da competência deste. Ver Olshausen, ^ 51, 15, 17, | 56, 16, 18, 
® Daguin, Coâe de Proe. p. ali., aas notas aos arí. cit. N. do trad. 

(o) Teff-Garraud, Droii p. fr., 1, 220, sobre os efeitos da loucura 
supf TTeBknte wo deliçto, ^ . 4o trad. 
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lidâde. Exemplos: o guarda da via férrea embriaga-
se no intuito de deixar de dispor as agulhas por 
occasião da approximação do trem; a mãe, sabendo 
que costuma agitar-se durante o somno, coUoca por 
descuido o filho junto a si no leito e o suíFoca. 
Crimes desta natureza resultam de ordinário, mas 
não exclusivamente, de omissões ; são mais raros os 
crimes por commissão culposa, e rarissimos e duvi
dosos devem ser os casos em que uma commissão 
dolosa se apresente como adio libera in causa. Mas 
não é isto impossivel. Assim como podemos utilisar-
nos dos loucos ou dos ebrios como instrumentos 
para os nossos fins,— porque nelles a aptidão para 
detèrminar-se por meio de idéas ou representações, 
comquanto irregular, não está extincta — também 
podamos utilisar-nos de nós mesmos em um estado 
de perturbação mental ou de embriaguez para a 
execução de planos preconcebidos. 

: Si, no caso dado, ha nexo causai e culpa em 
relação ao resultado, nenhuma dijQ&culdade encontra 
a apreciação juridica. 

No momento decisivo—e este não é o da reali-
sação do resultado, mas o do impulso dado para o 
desdobramento da cadeia causai—existia a impu
tabilidade. O guarda achava-se no goso de suas fa
culdades, e a mãe estava acordada, quando deram 
causa ao resultado que se produzio ; e pois nada se 
oppoe á imputação f). 

(̂ ) o direito commum, desde Bartolo, occupou-se muitas vezes 
com 'a questão. Muito regularmente admittia-se a criminalidade, 
por não se dar ausência de dolo ; cons. por ex. Engau, | 4 1 . A dis
sertação de Thomasius de jure drca somnum et somnia, 1686, entra 
em n^inuciosa casuistica. Já o Landrecht prussiano de 1620 sujeitava, 
como Damhouder, o somnambulo homicida á pena arbitraria, quando 
elle conhecia o perigo resu Itante de seu estado, r - A rica litteratura 
sobre \ a questão descura ás mais das vezes o ponto decisivo. A ad-
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Sem impu-tatíilidade- nlo ha culpa^ e portanto 
não pode haver crime. Por isso é tombem . ideal
mente impossivel—e este principio deve ser observado 
sem nenhuma excepção —a cumplicidade pnnivel de 
terceiros em infracçâo commettida por um agente 
não imputaveL Podem porém terceiros ser respon-
sabilisados como autores próprios (*). 

• § 37 Dos casos de, não Imputabilidade 

LiTTEBATUEÁ. —• Ao n; Ij Beaumertj Zureohnungs-
fãkigíceit unã Bestrafungjugendlicher Personen, 1877 i Thiim-
melj.Q S.,.48?, 334, 401 °, cons. o § 14, Dota 4.— Ao u. II, 
Kim, H O., 1?,. 35, 29, 209;. os tratados de medicina le
gal e de psychopatliologia (§ 17, VIII, 2)» — Ao n. III, 
Schwarteer, IHe BewmsÜosigheiU^ustãnãe aú Btrafamséüies-. 
mngsgrünãe, 1878. — Alcoolismo; vêr a parte especial 
( art. 361, n. 5, do C. p.). 

A imputabilidade, como estado normal do ho
mem mentalniente desenvolvido e mentalmente são, 
não se dá : 

missão do nezo causul nem sempre justifica gttribair-se á culpa o 
resultado. — A's mais das vezes os criminalistas coníetitam-se com 
investigar a possibilidade da relação causai. Ko sentido do texto 
Hãlscbner, 1.®, 212 (mas somente dadas certas condições), v. Meyer, 
191, Olshausen, |51,11, Qeyer, H H, 4.®, 106, Binding, Nwmen, 2.«, 
194 I também o Trib. do Imp,, deo. de 8 de Março de 92, 22, 418. 
Em sentido contmrio, Schútze, 198 e outros. 

(*) Cons, adiante o | 50. Isto procede tanto" s Mspeito dos 
menores em direito penal como dos loucos. O Trib. ào. Imp., admitte 
o principio quanto aos ulíimoa ( a ultima decisão 4 de 10 de Junlio 
d© 90, 21.®, 14 ), e o contesta quanto aos primeiros'; eosSí adiaate .® | 
87, aota 2.®. OlsliauseB | | 51, 12, © gi, 4 Indaga em. um- â outro 
câso -ai o ageate esteva em estado M obra? «om dolo cjáminaL 
Mm deseomli®c©.se assim a importaaeja p?iiiwàidsl .da l^putaMJiâaig, 
® & .áistíBe^o ao e&Bo ü$ão é $stmn^£' & lei,'g.uandó ss ts^ta SÊ-I^BSOS. 
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I I. — Quando falta o desenvolvimento mental, l&ste 
facto pode ter uma dupla causa: ' 

1.*' um desenvolvimento aiiida não cÒncluidò, á 
menoridãde do agente segundo o direito penal. 

Para os effeitos de direito penal o C. p. imp. 
fixou dous períodos: . ~ . 

A) a infância até os 12 annos completos (C. 
p . , art. 55). Absoluta não imputabilidade, e em 
conseí^uencia deste principio exclusão de toda in
vestigação por parte da justiça criminal. Desde a 
Novela de 1876 é permittido, como medida adminis
trativa, que o menor seja recolhido a um instituto 
de educação ou de correcção, quando a autoridade 
pupilar verifica ter sido eomettida uma acção crimi
nosa e declara ter cabimento essa medida Q . . A s 
pessoas que exercem vigilância sobre o menor po
dem ser responsabilisadas como autores próprios (e 
egu?ilmente o podem ser terceiras pessoas.) ou em 
conéequencia de descurada vigilância nos termos do 
art. 361, let. 9, do C. p . ; nunca porém como cúm
plices, pois em taes casos não ha crime. (̂ ) 

(') Lei pruBsiana de 13 de Março de 1878 sobre o recolhimento 
dos. iDPJiinos, cuja educação é descurada. 

(*) De laccôrdo Geyer, 1«, 137, Hâlschner, 1», 223, v. Meyer, 
227, Merkel, 56 v. Kries, Z., 5", 10, Trat.., 10, Glaser, 2», 196, 
nota 4, Berkméyer, Teünahme 128, 269$ Kohl6T, Studien, 1", 114, Ben-
necke, 138̂  £n> sentido contrario Schütze, 6 A,. 21o, IQ^^ Herzog, 
repedidas Tezes, e por ultimo na G S.> 3ô<*, 342, o Tríb. do Imp. de 
conformidade com a azltiga praxe prussiana (decisões de 12 de Abril 
de |82, 6", 187, ede 6 de Junho de 82,6«, 336); Ziebarth, 341, Bórchert, 
Strp^eehÜiehe YerantworÜichkeit für HancUMngen dritter, p. 24, 
Büngjnri. Z., 8?, 579, van Oalker, BefeM, 36. Sobre Olshausen, ver 
acima <K 4 36, (Seta 4, (*) 

(^ Do principio enunciado no 5 36, rV (onde não ha culpa 
não lha crime, e onde não ha crime não ha cumplicidade) o autor 
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B) a adolescência desde os 12 annos de edade 
completos até os 18 completos. Exame da imputa
bilidade em geral, e especialmente do critério neces
sário para a comprehensão da criminalidade do facto 
em cada caso (esta ultima circumstancia deve ser 
declarada na sentença, — e pelo jury, si o menor 
responder perante elle, (art. 298 do C. do proc. p.). 
Cumpre notar que a lei não exige o conhecimento 
da criminalidade (nem tão pouco a consciência da 
illegalidade) da acção, mas a maduresa de espirito 
necessária para a obtenção desse conhecimento, o 
discernement do C. p. francez, o critério {Unterschei-
dungsvermogen) do C. p. prussiano. B, na verdade, 
deve dar-se o discernimento necessário para o co
nhecimento da criminalidade do gênero de crime que 

conclue que no acto do louco, do impubere e do adolescente des
tituído de discernimento não pode haver cumplicidade, isto é, o au
tor considera a loucura e a menondade como circumstancias dirimentes 
de culpa. Esta doutrina é em parte contestada por Olshausen, segundo 
o qual, comquando o louco e o impubere não possam em caso 
algum ser punidos, todavia nos actos por elles praticados pode dar-se 
cumplicidade punivel, quando o louco ou o impubere tenha agido dolo
samente, pois nesta hypothese dá-se, alem do elemento material, o 
elemento subjectivo do delicto, e portanto tudo quando a lei exige 
para que possa haver cumplicidade. Outros, oomo Schúze, e 
Herzog, vão ainda mais longe, admittindo a cumplicidade nos actos 
de loucura incondicionalmente, pois a existência « de uma figura cri
minal exterior » (Herzog) é sempre suficiente fundamento para a 
cumplicidade. Com relação ao impubere a distincção tem sido ad-
mittida pelo Trib. do Imp. e por alguns criminalistas, e impu
gnada por muitos outros, cuja opinião parece ser a predominante. 
Com effeito, por sua natureza e pela própria letra da lei (« não ha 
acção punivel u), a loucura e a impuberdade não são meras circum
stancias que excluem a pena, senão circumstancias dirimentes de 
culpa, e portanto os terceiros, que como instigadores ou cúmplices 
tiveram parte em actos de taes incapazes, só podem ser punidos 
como autores mediatos. N. do trad. 
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foi praticado ('). O menor pode ter discernimento 
para comprehenter os crimes contra a propriedade, 
e não tel-o para comprehender os crimes politicos. 
Apézar da existência de discernimento, a impu
tabilidade pode ser excluída por outra causa, por 
exemplo, a embriaguez. 

a) Si falta o discernimento, segue-se a absol
vição. A sentença pode ordenar a collocação do 
menor em um estabelecimento de educação ou cor-
recção. Com relação a terceiros, procede o que foi 
acima dito sob a. 

\ b) Verificada a imputabilidade, tem applicação 
— em razão da «imputabilidade restricta » — a re-
ducção da escala penal ordinária (C. p., art. 57; ver 
adiainte o § 70, 1) (*). 

• (') Segundo o art. 50 do C. p. mil. , a edade do agente não 
influe sobre a punição dos crimes e delictos militares, visto como 
a aptidão para o serviço militar começa aos 17 annos completos. 
Ver Hecker, 104. 

(*) O art. 173 encerra uma disposição especial (vêr o ? 43, 
nota 2). A menoridade em relação ao juramento regula-se pelas leis 
do processo (*>). A menoridade civil não é tomada em consideração. 
Não assim no direito austríaco e no direito húngaro, que não admit-
tem seja o menor de 20 annos condemnado á pena de morte ou á de 
prisão perpetua; também a toma em consideração o projecto russo.— 
Segundo o direito vigente, a velhice não é causa de attenuação de 
pena, como admittia o direito commum do século XYIII e recente
mente admitte o projecto russo. Este projecto contempla também 
entre as causas de attenuação o sexo feminino ("). 

(*>) O menor de 16 annos não pôde prestar juramento, pelo que 
não pôde incorrer nas penas do peijurio. N. do trad. 

(") A Zwangserziehung ou educação forçada dos menores tem 
applicação na AUemanha: l." aos meninos menores de 12 annos, que 
tenham commettido crimes; 2." aos adolescentes de 12 a 18 annos 
que, tendo commettido crimes, foram absolvidos por falta de discer
nimento; 8.*̂  aos menores que tenham sido descurados, sem que o 
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2." —O desenvolvimento toIMdo. Surdi-mudez. 
Também aqui deve-se verificarj no caso dadoj 

a imputabilidade em geral, e especialmente o discer
nimento necessário para a comprehensão da crimi
nalidade do facto praticado, e esta circumstancia 

abandono moral d'elles se haja manifestado pela pratica de crimes. 
Quanto ao 1.° grupo, é nos Estados a autoridade pupilar que re
solve, ex officio ou em virtude de queixa, sobre a collocação do me
nino em um instituto de educação. O processo é administrativo cora 
audiência dos pães ou tutores. Quanto ao 2.° grupo, a collocação é 
resolvida na própria sentença de absolvição e conSada ás autoridades 
policiaes e administrativas. Tem..sido objecto de discussão qual o 
aystema preferivel, a educação no seio de uma familia ou em um 
instituto destinado a este fim. As leis locaés dive^gem, preferindo 
ora um ora outro, ou autorisando ambos (como na Prússia); mas 
estão todas de accôrdo em que a educação forçada é fundamental
mente diversa da pena de privação de liberdade» pelo que prohibem 
n collocação do menor em estabelecimentos destinados á correcçSo 
das pessoas de que trata o art. 362 do C p. Poucos são os 
institutos de correcção e educação creados pelos Estados, os mais 
d'elles são particulares com regulamentos approvados pela autoridade 
e sujeitas á inspecção à'est£. Esses institutos, denominados EeitungS' 
hãuser., modelados pelos estabelecimentos de Weimar e Hamburgo 
fundaidos no começo d'este século por Palk e Wichernj s5o superiores 
a 200 em toda a Allemaitha. A educação forçada- vae até o periodo 
que làe tenha sido âxado (quando não termine antes, como algumas 
leis. permittem) isto é, até os 16 cm. 18 annos de edade do menor, e 
pôde ser excepcionalmente prolongada na Pxussia até a maiorídade a 
nps outros Estados até os 20 aanos. E&, Prússia é permittida a liber 
tação provisória (retractavel até o fim do periodo). ©arraud (1.°, 203), 
referindo-se á legislação franoeza^ estranha que a privação da liber
dade infiigida, & titulo correccional e não penal, ao menor destituido 
de discernimento, seja em geral mais duradoura do qu® a inâigida, a 
titulo penal, ao menor que obrou com âiscernimento, razão por que 
na ps^íica os adoIescenJt$s dissimulao) muit@<s .vezes a ed«4e- .A mesma 
reSez^. provoca a legislação, allemã. Entre nós, tudo está por í&z&s 
i^Jes^, matéria tão momeatosa. Ver o art. 26. do PxoJ.. N. do trad. 
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deve ser expressamente declarada (G. p., art: 58), 
Masj verificada a imputabilidade, não • tem applicação 
a ríeducçrio da escala penalj comquanto devesse ser 
tanibem applicavel aos surdos - mudos (^). 

Como a lei só faz menção dos surdos-mudos, 
estás disposições não são applicaveis a outros casos 
de detido desenvolvimento (considere-se a imbeci
lidade no seu gráo inferior, o natural de uma tribu 
selvagem, o indivíduo que cresceu em completo iso
lamento, etc.) (*); mas pôde ter applicação ò art! 51 
do C. p. 

II.—Quando falta a saúde mental. 

Firmado nos relatórios de especialistas, o art, 51 
do G. p. dispõe: 

\ «Não ha acção punivel, quando o agente, ao 
tenípò da acção, acháva-se em estado de inconsciencia 
ou de enferma perturbação da ádividade mental^ que 
exctuia o livre exercido de sua vontade». 

A expressão — enferma perturbação da activi-
dade mental — foi adoptada para comprehender não 
só as denominadas enfermidades mentaes no sentido 
próprio, senão também os obstáculos ao desenvolvi
mento do espirito (idiotismo ou imbecilidade) e 
estados de degeneração mental, bem como as enfer-
midjades physicas propriamente ditas que são acom-

(̂ ) Kú sentido da lei é somente surdo-mudo quem desde o nas
cimento ou desde a mais cenra infância achou--se impedido no seu 
désenTolvimento.—O Japão não pune os surdos-mudos; o Cod. italiano 
contêm disposições minuciosas. 

(6) Em sentido contrario Binding, l.**, 221, Hãlschner, 1.°, 22i, 
V. Síeyer, 188, v. Wãchter, 183, v Lilieiiithalj 41.; de accordp Gteyer, 
1,°, 108, Olshausen, 2 51, 10, Merkel, H H., 2,°, 82 («) 

(<*) Trata-se de saber si os art. 51 e 58 do C; p. -são susceptiTsis 
de interpretação por analogia. N. do trad 



268 TEATADO DE DIEEITO PENAL 

panhadas de desarranjos mentaes (como o delírio pro
duzido pela febre, as moléstias nervosas), e finalmente 
as perturbações transitórias da actividade mental 
(estados de intoxicação etc). Mas, assim como toda 
perturbação da saúde perfeita do corpo não pôde 
ser qualificada de enfermidade, também qualquer 
desarranjo da actividade mental não exclue a impu
tabilidade ; o minimo, com que o direito em geral 
se deve contentar, constitue também aqui o limite 
inferior. Por isso o art. 51 do C. p., assignalando 
apenas de um modo especial (mas não exclusivo) 
um lado da imputabilidade, exige um estado que 
exclua «o livre exercício da vontade» do agente. 
Também aqui isto não significa mais do que a re
gular aptidão do agente para determinar-se por meio 
de representações. 

A exposição das diversas fôrmas da «enferma 
perturbação da actividade mental», já não é objecto 
da sciencia do direito penal, comquanto a adminis
tração da justiça as deva conhecer exactamente 
para pedir, quando se fizer mister,' o parecer dos 
peritos. Faremos porém menção d'esta dupla con
clusão que resulta da unidade da nossa vida mental. 
Notaremos, de um lado, que as perturbações não só 
das representações, senão também das sensações 
(como a inversão do instincto sexual) (') e dos 
impulsos (como a paradoxia da vontade) são de 
natureza a excluir a imputabilidade; e, de outro 
lado, que não são possíveis desarranjos parciaes, 
permanecendo o espirito intacto quanto ao mais. A 
sciencia moderna abandonou pois a idéa das mono-
manias, como degeneração dos impulsos, conservada 

{^) Ktmtrâre Sexitalempjindun$en: a pederastia activa e passiva 
e o amor lesbieua, segundo explica v. Krafft-Ebbing, apud H H., 
2, 117. Ver também o relatório de Leppman no Boletim da U. I . 
de d. p., 6 V., 108. U. ào trad. 
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a plena lucidez da intelligencia, e as considera 
somente como manifestações parciaes de uma enfer
midade geral do espirito. Egualmente a «loucura 
moral» (moral inmnityj é sempre acompanhada de 
obscurecimento das idéas, e de embotamento dos 
sentimentos, pelo que é mais correcto concebel-a 
como uma das fôrmas da imbecilidade. 

Si o desarranjo mental verificado por peritos 
explue ou não a imputabilidade, é o juiz quem, 
nesta parte como em outras, tem de decidir, segundo 
o seu próprio exame e sob sua responsabilidade. O 
parecer medico não o obriga nem o exime de re
sponsabilidade. Si o alienado, absolvido por falta 
de imputabilidade, é perigoso, conviria providenciar 
a respeito de sua coUocação de modo a ficar res
guardada a sociedade (acima § 14, 2.°, 4). 

III.—Mas a vida espiritual do homem mental
mente desenvolvido e mentalmente são está sujeita 
a vacillações que, comquanto tenham base physio-
logica, podem todavia excluir a imputabilidade e, 
além d'isto, passam para o dominio da pathologia 
por transições imperceptíveis. O C. p., art. 51, 
as designa como estados de «inconsciencia». Mais 
exactamente diremos «perda ou obscurecimento da 
consciência em alto gráo», que faz apparecer per
turbada a regular aptidão do agente para deter
minar-se por meio de representações. A esta cate
goria pertencem a embriaguez, o desmaio, o somno, 
a chamada «embriaguez do somno», a suggestão 
hypnotica ('). 

(̂ ) Segundo o art. 49 do C. p. mil (como já dispunha o direito 
commum), nas acções punTveis contra os deveres da subordinação mi
litar, bem como em todas as acções puniveis commettidas por occasião 
do serviçoî  ^ embriaguez devida á culpa do agente não é circum-
stancia attenuante. Cons. Hecker, 100, 106. 



270 . TEATÁBO BE .BIEEITO PENAL 

38.— Do 

LiTTEEATUBA. — Berner, Imputatiònêlehre, 1843; o 
mesmo, Bie Teünàkme und die Kontroversen iiber Bolm 
iinã Oulpa, 1847; Krug, Dolvs unã Kulpa, 1854; Gessner, 
Begriff und Arten des Dóluê, 1860; Eupp, Modemés BecM 
und Versçhuldung, 1880; Lucas, Die suhjéklive Yerselmlâimg 
im heutigen Strafrechte^ 1883 ; Binding, Jformen, 29, 208), 
403; Ortloff, G S;, 349, 401; Heitz, Das Wesen ães Vor-
satzes, 1885; Bünger, Z., 69, 293; v. Buri, G S., 419, 
408; Franek, Z., 109, 169 (importante) e v. Buri, G S., 
43, 241; HaveESteisa, G A., 369, 37; Lntiieif, GB., 
369, 446; KoMer, 8tuãien, 1% 67, Ortoff, Z,, 14, 161 
(coatra Prank). 

I. — O resultado é, antes de tudo, imputavel, 
quando o acto ê doloso, isto é, quando o agente o 
pratica, apezar de prever o resultado. Dolo (̂ ) é 
pois a representação da importância do acto volun
tário como causa (representação da causalidade) (̂ ). 

(') A expressão dolo (Vorsatz, médio alto allemão Fará, &e-
fãhrde) não é grammaticalmente bem escolhida. 1.". ITas fontes me-
dievaes da Allemanha do Norte até o século XVII (ver, por ex., o 
direito municipal de Lübeck, 1686, 4.° liv., 16; Freasdorff, Verfassufig 
von Lübeck, 161, e tatnbem John, StTafrecM in Nòrddeutsehland, 167) 
V')rsatz significa um delicto especial, difficil de definir; na Allemanha 
meridional Fürsatz é sjnonimo de «animo deliberado», e portanto de 
premeditação. 2.°—O dolus malua do direito romano é intenção anti-
juridica e nada tem de commum com o moderno dolo. 8." — 
Também a linguagem dos nossos dias vacilla; os vocábulos dolo e 
intenção, de um lado, e, de outro, vontade e dolo são freqüentemente 
empregados como equivalentes. Prova d'isto nos dá a falta de segu
rança com que o C. p. se expressa, coino advertiremos no texto. 
4."—No art. 49 do C. p. mil. o vocábulo dolo é empî egado em con
traposição a receio do perigo (!). Por isso mesmo muito importam á 
sciencia uma definição firine e uma linguagem uniforme. 

(*) A denominada t/teòrta da representação. De accordo no es
sencial (como anteriormente Bokker, Trat., 278> Ziebarth, S42, Çaum-
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Consequentemente a idéa do dolo compreliende : 
1.° — A representação do àcto voluntário mesmo, 

quando este corresponde á idéa de um crime deter
minado, quer sob a sua fôrma ordinária, quer sob 
uma fôrma nia,is gráye; 

garten Versuch, 193, 349, Làss, Hoftpfliehtreeht, 1890, p. ?0, Kohler, 
Siudien, 1°, 70,. Friedlânder, Z, 11, 400, v. Lilientlial, 45; mui reso
lutamente também o Trib. do Imp., dec. de 24 de Novembro de 86, 
16.», 363, e 26 de Outubro de, 88, IS.», 167; mas antes de todos Franck 
Em isentido contrario, á opinião dominante accéntúa a voíipõo da acçãò, 
indüsive o resultado (theoria da vontade). Cons. entre outros v. Meyer, 
202, Bünger, Z. e.», 3Ç0, Weisstnann, Z., li.», 80, recentemente Ort-
loflf, Z., 14.*, 161 (contra Franck). O. inconveniente d'esta doutrina 
está ,na falta de clareza de sua idéa da vontade, na conseqüente con
fusão io dolo e da intenção. Cons. especialmente Franck (que faz sentir 
o serviço prestado pela escola hegeliana, elucidando esta idéá). No 
sentido do presente tratado vontade significa a tensão dos músculos, o 
que 'se -quer é sempre o movimento corpored, nunca o resultado. (Ver 
acima o g 28, nota 3.^). Quanto ao mais, os resultados práticos das 
duas theorias não divergem tanto como poderia parecer á primeira 
TÍjBta. (*) 

(•) Segundo a theoria da vontade, o dolo consiste em: querer o 
acto e o resultado. E ' esta a theoria dominante, que sob variantes e 
formulas diversas se encontra nos tratados e nos cod. Ver aptid Suin-
derein, Esguisse de droit penal, 1.°, p. 174, o resumo das doutrinas dos 
mais notáveis criminalistas allemães, e àpud Alimena, Dell'imputabi~ 
lità, 1.0, parte 3.», cap. 2.", o exame dos Cod. modernos. Segundo a 
•theoria da representação, o dolo consiste na representação do resultado 
e da relação de causalidade entre este e o acto voluntário. Querido é 
somente o acto (a resolução e o movimento muscular); destoado e: in
tencionado pôde ser o resultado. A intenção designa o fim que o agente 
visa, o motivo que determina a sua resolução, é por conseqüência é ele
mento distincto do dolo. Este pode dar-se ainda quando o agente não 
tenha por fim ou movei de sua acção o resultado. A theoria da repre
sentação evita assim toda dubiedade e equivoco na linguügem, e ao 
mesmo tempo introduz a clareza e a precisão em uma matéria em que, 
pôde se dizer, é tradicional a confusão. H. do trad. 



272 TRATADO DE DIBEITO PENAL 

2." — A previsão do resultado, quando este é 
necessário para a idéa do crime; 

3.* — A representação de que o resultado será 
effeito do acto voluntário, e este causa do resultado, 
portanto a representação da causalidade mesma. 

E* por ahi que o dolo se distingue do desejo. 
Este suppõe a representação de mudanças futuras, 
mas não a representação da relação causai entre a 
acção presentemente emprehendida e taes mudanças. 
Eu posso, por exemplo, desejar (sem me propor a 
fazel-o) que o meu inimigo pereça em uma viagem 
por via férrea ou ás montanhas a que o determinei, 
ou que o raio fulmine a arvore sob que elle se col-
locou a conselho meu; bem como é meu desejo, e 
não meu dolo, tirar a sorte grande por meio do bi
lhete que comprei. Aqui não se concebe o acto pró
prio como uma circumstancia que se accrescenta ás 
condições dadas, e consequentemente como causa, 
mas suppõe-se que taes condições possam eventual
mente occorrer. 

De accordo em substancia com a definição acima 
dada, mas de um modo muito menos expressivo, 
p<5de-se dizer: o acto doloso é a consciente reali-
sação de todas as circumstancias que caracterisam o 
crime (^). 

I I . — Assim dárse o dolo : 
1." — Quando o agente tem em vista o resultado, 

isto é, quando a previsão do resultado é o motivo 
do acto; quando o agente emprehende o acto por 
causa das mudanças que elle operará no mundo ex
terior, quando essas mudanças são o fito, a sua pro-

(*) A'8 mais das vezes o C. p. emprega a expressão sciente-
mente, ou de má fé, em relação ás circumstancias caracteristicas do 
crime. Ver os arts. 144, 158, 257, 273, 275, 287; 131, 171, 838; 164, 
187, 189, 278; 127, 259, 345 e 858. 
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ducção O fim Ao acto (ver a p. 199), quando o re
sultado é proposto C). Muitas vezes a legislação 
imjperial contempla nas suas qualificações a intenção 
como circumstancia característica do crime, mas em 
taes casos o legislador não se expressa sempre do 
mesmo modo. Ora diz: «quem na intenção» ou 
«quem intencionalmente...»; ora: «quem para o fim...»; 
ora: «quem para...» (*). Em todos esses casos 
o sentido que o legislador liga áquelle vocábulo deve 
ser objecto de attento exame. Não raro a «intenção» 
no sentido da lei é a mesma intenção no sentido em 
que tomamos este vocábulo; mas também não é raro 
(como, por exemplo, no art. 266 do C. p.), que a 
lei queira significar somente a previsão do resultado 
e portanto simplesmente o dolo. 

Qualquer regra geral seria errônea; a questão 
de; saber si a lei exige a intenção ou o dolo só pode 
ser resolvida em relação ao crime dado. 

Devemos pois referir-nos á parte especial da 
nossa exposição. 

2." — Mas dá-se também dolo, quando o agente 
prevê o resultado, embora essa previsão não seja o 
motivo do seu acto. Quem toma parte em um em
préstimo levantado por um Estado em guerra com 
a Allemanha, sabendo que d'este modo concorrerá 
para augmentar a força de resistência do inimigo. 

(*) De accordo em geral o Trib. do Imp. E ' porém critioavel 
a decisão de 22 de Setembro de 1893, 24.», 225 (intenção equivalente á 
previsão do resultado considerado necessário), intenção esta que se con
funde com o caso do dolo mencionado no texto sob I Í , 2 A. 

(») Ver o C. p., art. 124, 143, 146, 242, 249, 263, 265, 266, 267, 
268, 272, 274, 281, 307, 346, 349; — os arts. 129, 147, 151, 177, 191, 
235, 267, 270, 273; — os arts. 87, 146, 229, 234, 236, 237, 252, 257, 298, 
307, 834, 3 4 2 ; - o s arts. 81, 105, 114, 122, 159 (*). 

C) Ver os arts. 118, 119, 129, 140, 143, 144, 145, 157,189, 193, 
206, 214^ 215, 262, 270, 277, 330 do C. p . braz. N . do trad. 

18 
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commette. .dolosamente uma traição contra o paiz^ 
comquanto o motivo do seu acto seja somente o 
lucro resultante da operação-; quem sabe que a ma-
china infernal collocada em um navio, explodindo, 
sacrificará muitas vidas,- commette dolosamente -o 
crime de homicidio/ embora o movei do seu acto 
seja somente lucrar a sommá que faz obfecto do 
seguro; a meretriz que, sabendo estar accommettida 
de syphilis, 'entrega-se por amor do lucro, faz-se 
culpada de offensa dolosa á saúde, etc. 

• Cumpre, todavia, distinguir : 
a) o dolo dárse incondicionalmente, quando o 

agente tem por certo (necessário) .o resultado; ò) 
condicionalmente, quando o agente o considerava so
mente possivel, comtanto que a convicção de pro
duzir-se o resultado coin, certeza não o demovesse 
da pratica do acto, e portanto quando, como bem 
podemos dizer, o agente- presta a sua annmncia ao 
resultado (o denominado dolo eventual) (®) ('). 

(•) Stóoss, Eevísta suissa do direito peaal, 1.°, 526; dec. do Trib. 
do Imp. de 19 de Fevereiro de 1891, 21.°, 411. O denominado dolo 
eventual é também dolo. No essencial é o ponto de vista do Trib. do 
Imp. (mas, como Olshaussen observa, | 164, nota 1, o tribunal não 
admitte o dolo eventual, quando a lei exige que o agente tenha pro
cedido de má fé; cons. adiante o que se diz sobre a calumnia). Contra 
a tendência a ampliar ainda mais a idéa, ver Franck, 1. c. (também 
SeufFertj proj. ital., 146). Completamente confuso Horn, Kausalitàts-
hegriff, 99 e seg., que não pôde distinguir entre culpa e dolo eventual. 

(«) Quando o agente prevê um certo resultado, sem que o seu 
fito ou intenção seja precisamente causal-o, esse resultado pôde ser 
previsto como necessário ou como possivel. Na L> hypoíhese, ambas as 
theorias (a da vontade e a da representação) admittem o dolo,; coáSo 
no caso Thomas acontecido no porto de Bremen em 1875 (catastrophe 
determinada pela explosão de uma machiná infernal par^ a destruição 
de um navio seguro). Ná 2.» hypothcsé porém, surge uma das mais 
graves qu^tões de direito ^ n a l , pois tratá-se de traçar a linh& divi-
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I I I . - e Do que fica dito em ultimo logar já se 
conclue que a representação do resultado da acção 
pôde ser mais ou menos determinada, com quanto 
não deva ser completamente indeterminada nem possa 
oomprehender todas as particularidades Ĉ ). .0 agente 
deve conhecer em geral os anneis da cadeia causai 
a que por um acto de vontade deu impulso ou cujo 
movimento não impedio, dominar com a vista o seu 
desenvolvimento, representar-se o seu eíFeito. A re
presentação do resultado deve ser determinada nos 
traços característicos para que, como tal, se distinga 
do: desejo e da esperança. Mas essa determinação, 
cujo grau inferior,não é susceptível de ser fixado 
de modo invariável mediante uma fórmula geral, 
pôde,ser mais ou menos precisa: todas as pessoas 

soría entre o dolo e a culpa. Em rigor a theoria dá vontade só pôde 
admittir culpa; mas como esta conseqüência nem sempre estaria de 
accordo com o sentimento jurídico, procurou-se evital-a, excogitando 
a theoria do dolo indirecto, da eulpa dolo determinata, de gráos inter
mediários entre aquella e este, A theoria de representação admitté ora 
culpa, ora dolo. Si Guilherme Tell ferisse o filho, diz van Hamel,dever-
se-hia (ahstrahindo do estado de necessidade) admittir somente culpa, 
mas si o rei de Dahomey, exercitando-se do mesmo modo sohre um 
escravo, o matasse; dever-se-hia reconhecer que a morte fora dolosa
mente causada. O que serve de critério para a solução é esta regra-: 
é dolosamente causado o resultado, de cuja possibilidade o agente^tem 
consciência, si, supposta a representação do resultado como necessário, 
tal representação não o demovesse da acção. Esta condição, continua 
ellè, demonstra-se, por ex., pela consciência da alta probabilidade do 
resultado, pelo despreso de todas as cautelas, pelos hábitos do agente, 
etc., de sorte que a regra é pratica e theoricamente justa (1.®, p. 270). 
Cumpre entretanto notar que n'esta parte também a theoria da repre
sentação tempera o rigor de suas conclusões. N. do trad. 

C) Cons: Binding. Normen, 2.°', 412; Zittelmann, imÍM?n und 
Rechtsgeschãfi, 433, 524; Ligwart, Begrif des Wollens, 194 ; Hal-
fiehner, 1.°, 28õ e seg., Trib. do Imp., dèc. de 29 de Manjo de 1882, 
6.», 146. 
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que beberem desta fonte, o autor a mim desconhe
cido de uma noticia de jornal que me é oíFensiva, 
o viandante que se aproxima do caminho, as cousas 
encerradas no armário a arrombar de que nenhum 
outro conhecimento tenho, são objectos sufficiente-
mente determinados do meu dolo. Costuma-se qua
lificar de dolus indeterminatus o dolo não determinado 
em relação a todas as particularidades (mas não de 
todo indeterminado). 

A hypothese de um dolo indirecto, pelo con
trario, deve ser decididamente abandonada. Segundo 
a concepção do direito commum, dá-se o dolus indi-
rectus, quando o agente, com a pratica do crime, dá 
causa a outras conseqüências que não previra, mas 
que resultaram de facto e que talvez devessem fa
cilmente delle resultar (assim a oíFensa physica de 
que resultou a morte deve ser punida como homi
cídio doloso). Esta hypothese cae com a consideração 
de que mesmo o versari in re illicita não pôde con
verter em resultado representado um resultado não 
representado (^). 

(*) o dolus ivdireetus deve a sua origem ás necessidades da ad
ministração da justiça, a que a iheoria da vontade (acima nota 2^) não 
estava em condições de attender. Já defendido por Carpsov e por 
Leyser, predominante depois da dissertação sobre o homicídio ex in-
ieniione indirecia commisso de v. Nettelbladt-Glanzer (1756, 3* ed., 
1772), debalde impugnado por Bõhmer, encontra-se o dolo indirecto na 
sciencia e na legislação do século X V I I I , ora como uma regra legal 
sobre a prova (o cod. bávaro de 1751, o direito commum prussianno, 
27), ora como uma modalidade especial da culpa (a culpa aquiescente de 
Soden, a culpa dolo determinata de Feuerbach) e conserva-se ainda no 
direito vigente da Sussia e da Áustria (ver Z., 8. ' , 348). O seu ul
timo prodocto na legislação penal da Allemanba é o resultado r-omo 
condição de uma penalidade mais grave (ver acima o | 35, nota 6, bem 
como Wachenfeld, Mord und Totachlag, p. 24).—Todos as outras modali
dades do dolo que nos foram transmittidas pela sciencia do direito com-
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rV. — O dolo refere-se á acção considerada como 
producção ou não impedimento de uma mudança no 
mundo exterior, como acontecimento que cae sob os 

m;um são na melhor das hypotheses inúteis, e pela maior parte, como o 
dolus indÍ7-ectus, não passam de ezaggerosda idéa, próprios a induzir em 
erro. Assim a hypothese do chamado dolus subsequens, isto é, de 
um dolo que se segue ao acto culposo e o affecta ulteriormente, é 
dé todo inadmissivel. O mesmo se deve dizer do dolus generalis de 
Weber (1825), modalidade do doliís aniecedens : dá-se quando o agente, 
suppondo erroneamente já ter consumado o crime, pratica uma outra 
açíjão para encobrir os vestígios do facto etc. e só então produz o re
sultado que primitivamente elle se representara. Perguntamos : todos os 
actos parciaes podem ser concebidos como uma única acção, cujo curso 
se desvia da representação do agente apenas em pontos que para elle 
não são essenciaes ? Si é este o caso, não se faz mister, para a impu-
tação do resultado, a hypothese de uma modalidade especial do dolo; 
si não é este o caso, tal hypothese não pode reduzir a unidade actos 
diversos e independentes (""). 

C) O dolus indirectus assenta sobre esta supposição—quem, por 
um acto voluntário, causa um mal maior do que o intencionado ou 
diverso do intencionado, indirectamente o quer — e nada tem de commum 
com o dolus indeterminatus, que comprehende o resultado produzido 
de um modo mais ou menos determinado, isto é, ou eventualmente 
(ferir, ainda que mate) ou alternativamente (ferir ou matar, oífender 
a Pedro ou a Paulo). Quanto ao dolus generalis, assim se chama a 
intenção que converte era uma unidade, dados certos requisitos, vários 
actos do mesmo agente. Dá-se, quando alguém pratica um certo acto com 
intenção criminosa e, suppondo erroneamente ter conseguido o resul
tado e realisado a sua intenção, pratica um novo acto que vem a pro
duzir o resultado .a principio intencionado. A mãe, por ex., intenta 
suffocar o filho recemnascido; e, suppondo que o suflTocara, enterra o 
pretendido cadáver para occultar o crime, e só por este ultimo acto 
causa a morte do filho. Em taes casos alguns criminalistas (Weber, 
Kõstlin, v. Schwarze) baseam-se no dolus generalis para reduzir os actos 
a uma unidade e lançar á conta do dolo do agente o ultimo acto, como 
consumação do crime. — Com a denominação de intenção indirecta, a 
doutrina do dolus indirectus tem-se perpetuado no nosso direito penal 
e ainda é mantida no proj braz., art. 3i, § l." N. do trad. 
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sentidos; não se refere porém á importância jurídica 
da acção. Comprehende as circumstancias especiaes 
que constituem o crime em questão, e não os requi
sitos geraes do crime (*); e dentre aquellas circum
stancias não compreliende mesmo as que ficam fora 
da acção, por serem condições de punibilidade ou re
quisitos processuaes (adiante § 43). O dolo nada 
tem que ver com a efificacia das leis penaes, a im
putabilidade, o propósito e a negligencia mesma, a ten
tativa e a consumação do crime, a autoria e a cum
plicidade, a unidade e a pluralidade no crime. So
bretudo não comprebende a consciência da illegalidade: 
é uma completa inversão de idéas vêr justamente 
n'isto a essência do dolo. (®) Esta these será des
envolvida adiante (§ 40). 

(') Thatbestand é no direito penal o conjimcto das circumstancias 
que caracterisam e constituem o crime. Distingue-se em interno e ex
terno (ou subjectivo e objectivo) e em geral e especial. O geral é o 
conjuncto dos caracteres, que assignalain a idéa do crime e por isso é 
tratado na parte geral do systema; o especial é o eorpus delicti de um 
crime dado, o conjuncto das circumstancias que o constituem e pelos 
quaes elle se distingue de qualquer outra espécie de delioto. N. do trad-

* (̂ ) Assim a regra já acima enunciada (§ 31, I I , 4) — a illega" 
lidade da acção deve ser apreciada de um modo exclusivamente ob
jectivo— nos apparoce como corollario de um principio geral e ao mesmo 
tempo sob uma luz nova e mais brilhante. Evitar-se-hiam os nume
rosos equívocos que o exame da regra em questão tem suscitado na, 
litteratura moderna, si se tivesse tal connexão em vista. Decisivo é 
saber-se que, nas duas formas da culpa (o dolo e a culpa propriamente 
dita), o que está em questão é a reUxção entre as representações do 
agente e o crime como acção, isto é, como producção de uma mudança 
no mundo exterior. Isto toma-se ainda mais evidente, quando se con
sidera que o dolo e & culpa apparecem do mesmo modo não só no 
campo da acção illegal, senão também no da acção juridicamente in-
difierente. N&o é só o ladrão que pode matar dolosa ou culposamente 
a caçai também o pôde fazer quem está investido do direito de caçar; 
não é sóme&te a eousa alheia movei que eu posso destruir dolosa ou 



Dó OBIME COMO ÁOÇÃÒ CULPOSA 279 

§ 39.—Continuação. Do erro 

LiTTEEATUEA. -r Além das obras mencionadas no pa-
ragrapho anterior, Pfotenbauer, Be delicio per errorem 
in persona commisso, 1828, o mesmo, i>er Einfluss deè Irrtum 
auf ãie Strafbarkeit, 1838-39 V Luden, dissertações, 29; 
Stockar, Die X-eAre von der Aherration, 1864. 

I. — Erro é a não conformidade entre a repre
sentação e a realidade; é portanto, em direito penal, 
a não conformidade entre a representação do agente 
sobre a importância do acto voluntário como causa 
oU não impedimento do resultado e a curso real dos 
acontecimentos. Logo o erro, até onde éllé alcança, 
impede que se lance á conta Í?O dolo do agente, quer 
o acto voluntário, quer o resultado. 

Mas, assim como não é necessário que o dolo 
verse sobre todas as particularidades concernentes 
ao desenvolvimento da cadeia causai (acima, p. 146), 
também não se faz mister, para que o resultado pro
duzido possa ser attribuidó ao dolo, uma plena con
formidade,, no tocante a todas as particularidades, 
entre o curso representado e o curso real dòB acon-
tèòimentos. A representação das mudanças que o 
acto voluntário causará ou não impedirá e essas mu
danças mesmas devem, é certo, corresponder-se; mas 
não é necessário que se correspondam em todas as 

culposamente, senão também a minha própria cousa. E' muito frisante 
o Ãrt. 702 do Cod. do Com. (sobre isto Binding, l.", 809). Justamente 
por isso -costumava-se outr'6ra accrescentar ao dolo o qualificativo máo, 
dòlus malus. Cons. os seguintes pàragrapbos. 

(') O árt. 707 do C. do Com. ali., tratando dos damnos cau
sados ao navio e á carga pelo capitão para salvação commúm, em
prega o advérbio vorsãtzlieh (dolosamente) no sentido de voluntaria
mente, propositalmente. N. do trad. 
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particularidades, embora não essenciaes, e sim so
mente nos pontos que o são. Só o erro concernente a 
um ponto essencial exclue o dolo. 

Consequentemente a não conformidade entre a 
representação do curso da acção e o curso de facto 
produzido não inhibe que se impute o resultado ao 
dolo do agente, quando o desvio é apenas concer
nente a alguns pontos, e esses não são essenciaes em 
relação á acção considerada no seu conjuncto. 

Assim, ao nosso ver, dar-se-hia homicídio doloso 
nos seguintes casos: um indivíduo, armado de um 
revolver carregado e na intenção declarada de matar, 
precipita-se sobre a sua amante; na luta esta toca o 
gatilho da arma e fere-se mortalmente. — A lança 
B da ponte para afogal-o; B bate de encontro ao 
pilar da ponte e esmaga o craneo. — O ladrão de 
caça aponta a arma contra o caçador para matal-o; 
este salta instinctivamente e despenha-se no abys-
mo (^). •— Não se dá consumação do furto qualifi
cado, si o ladrão, procurando na caixinha fechada 
um certo documento, encontra ahi 10.000 marcos e 
delles se apossa. 

Uma circumstancia pôde porém converter-se em 
essencial, quando sobre ella versa o dolo do agente 
de um modo precisamente determinado, excluídas da 
representação todas as outras circunstancias correspon
dentes (A quer devolver uma injuria a B pelo tele-
phono, mas acha-se por engano em communicação 
com C e o insulta). Isto não é somente verdade, 
quando o agente considera inteiramente excluída a 
importância da acção em relação áquella circum
stancia, senão também quando suppunha depender 
sempre de si prevenir o resultado e portanto quando 

(̂ ) A Tçspeito deste caso, que toca o extremo limite, são de 
outra opinião Lõning, 34, v. Meyer, 205, v. Eohland, Gefahr, 72, 
nota 2. 
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a previsão da realisação do resultado o teria demovido 
de emprehender a acção. 

II. — A ignorância de uma circumstancia es
sencial ao crime exclue pois absolutamente o dolo 
(acima, p. 272, texto a que se refere a nota 3^). 
Com toda a claresa dispõe o art. 59, ai. 1.° do C. p.: 

((Quando o autor de uma acção punivel não 
conhecia, ao tempo em que a praticou, a existência 
de circumstancias que a lei inclue na qualificação do 
crime ou que aggravam a criminalidade, essas cir
cumstancias não lhe serão imputadas » (*). 

Não si dá pois furto doloso, se eu ignorava que 
a cousa pertencia a outrem; não se dá parricidio, si 
eu não sabia que a victima era meu ascendente. O 
erro relativo, porém, a um dos outros caracteres do 
crime, e especialmente o erro relativo á illegalidade 
da acção (ver adiante o § 40), em regra, não é to
mado em consideração. 

Entretanto a supposição errônea de que se dá 
uma das circumstancias características do crime pôde 
occasionar uma tentativa impossivel. Exemplo : tomo 

(») Conhecer as circumstancias de que fala a lei, pondera Ols-
hausen (59, 12), não quer dizer ter sciencia (scire), isto é, a convicção 
apoiada em circumstancias objectivas, e sim designa somente o faoto 
do agente represental-as de um modo correspondente á verdade ou 
tel-as por possíveis (cogitare), sem convicção subjectiva. Basta pois o 
dolo eventual, isto é, basta a sciencia por parte do agente de que o 
resultado, de cuja causação a lei faz dependente a applicação de penas, 
pode ser produzido pelo acto em questão, uma vez que o agente con-
venha nesse resultado, caso elle se produza. Nesta conformidade não é 
neeessario para a punição o absoluto conhecimento de todas as circum
stancias constitutivas do delicto, mas somente o tel-as por possíveis sob 
aquelle presupposto; e, por outro lado, não se segue a impunidade, 
porque o agente não as conhecesse, mas somente porque não labo
rava em duvidas a tal respeito. Neste sentido a opinião commum. 
N. do trad. 
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a minha cousa por cousa alheia, um estranho por 
méu ascendente (cons, adiante o ar t 47) f ) . 

III . — Em todos os casos de erro não ha que 
distinguir si o erro consiste na inexacta apreciação 
dos fados ou na errônea intelligôncia das disposições 
de direito em questão, ou finalmente na errônea ap-^ 
plicação destas áquelles, na errônea comprehensão dos 
factos sob a lei (sufosumpção). Com razão o C. p. 
não admitte a distincção entre o erro de facto e erro 
de direito. Desapparece assim a distincção entre o erro 
dé direito penal e os demais casos de erro de di
reito (̂ ) f ) . 

(̂ ) Errôneo é admittir-se nesta parte, como faz Olshausen, | 59, 
25, um delicio putativo (adiante § 40, nota 6), e portanto uma impu
nidade que não soffre ezcepção. 

(*) De aecordo no essencial Binding, Normen, 2.', 607, Lòning, 
36, Other, 83, e especialmente v. Bâr, G S., 38, 270 e OrtloflF, Siraf-
barkeitserkenninis, 16, nota 2. Em sentido contrario o Trib. do Imp. 
tem admittido em varias decisões, de aecordo com a opinião commum, 
que o erro relativo a lei penal não tem influencia, mas que aproveita 
qualquer outro erro de direito, bem como o erro de facto. Entretanto a 
letra do art. 59 (circumstancias que a lei inclue na qualificação do crime) 
mostra que também nelle se comprebende a denominada subsumpção-

(*) Uns entendem que o art. 59 do C. p. ali. refere-se somente 
ao erro de facto, deixando o legislador á theoria a solução da questão 
sobre a influencia do erro de direito. Outros entendem que o art. 59 
não faz distincção entre o erro de facto e o de direito e sim. dispõe 
em geral a respeito do erro que recae sobre as circumstancias compre-
hendidas na qualiScação legal do delicto. Mas dentre os que limitam o 
art. 59 ao erro de facto, muitos consideram como tal todo erro que 
se refere a disposições de direito pertencente a qualquer outro ramo que 
não seja o direito penal. Assim o Trib. do Imp. em numerosos julgados 
tem reconhecido que a «ignorância de uma norma não pertencente.ao 
direito penal ou o erro sobre normas do direito civil ou publico está 
comprehendida no art. 59». Contra esta distincção entre erro de 
facto e erro dè direito pronunciam-se Hãlschner e Olshausen, que a 
qualificam de completamente arbitraria. « Não se compreheiide, diz" 
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IV. — Os princípios estabelecidos são plena
mente suficientes para a;solução de todas as ques
tões' sobre erro concernente, á importância, da acção 
como causa. Nenhuma razão justifica conseryar-se 
a doutrina escolastica da aherratio ictus e. do error 
m objeçto ou m jt?er50«a, distineção esta que. como 
antithese, era estranha ao direito commum . e só 
neste século (por intermédio de Pfotenhauer) ad-
quirio foros de cidade. 

1° — Segundo a opinião dominante, dá-se a 
aherratio ictus, quando produz-se um re.sultado di
verso do representado pelo agente e essa aberração 
do resultado é referivel a circumstancias exteriores. 
Nesste caso entende-se que não se pode imputar o 
resultado produzido, e que se deve admittir o con
curso de um crime dolosamente tentado com um 
crime culposamente consumado. Esta solução é falsa. 
Na hypothese figurada tem também applicação o 
principio acima estabelecido, segundo o qual só se 
deve ter em conta a não conformidade essencial 
entre a representação e o resultado, de sorte que a 
imputação do resultado ao dolo do agente ora é 
inadmissível, ora inevitável. Si o ladrão de caça fez 
pontaria sobre a mais bella cabeça dé um rebanho 
de camurças, mas em conseqüência da aberração do 
tiro ferio uma outra cabeça de qualidade inferior, 
certamente não se pode considerar essencial esta não 
coüformidade entre a representação e o resultado. 

Olshaugen (59, 1 e 30), por que o erro sobre uma matéria não perten
cente ao direito penal não deva ser considerado" como erro de direito, 
e sim como erro de facto. Si semelhante erro exclue a culpa, como 
se reconhece por esta interpretação restrictiva dò principio « error júris 
nocetn, á lógica exige que se dé o mesmo effeito ao erro no campo 
do direito -penal, e portanto ao erro, em virtude do qual um acto qua-
lifíâado criminalmente seja tido por licito, isto é, por não illegal ob-
jectivamente ». !N̂ . do trad. 
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O mesmo deve-se dizer, si em uma rixa geral na 
taberna o golpe recahio sobre outro individuo que 
não o adversário que o agente tinha em vista. 

2.° — O error in persona {in ohjecto) dá-se, se
gundo a opinião dominante, quando o resultado rea-
lisado em relação a outro objecto que não o repre
sentado é referivel a um erro (equivoco) do agente. 
Entende-se que neste caso o erro deve ser sempre 
considerado como não essencial, e o resultado sempre 
attribuido ao dolo, uma vez que os dois objectos 
em relação á figura criminal em questão, sejam da 
mesma importância para o direito penal. Esta dou
trina é menos duvidosa do que a mencionada sob o 
numero 1. Considere-se entretanto o caso em que o 
agente, querendo subtrahir uma caixinha com docu
mentos para elle importantes, subtrae uma outra em 
tudo semelhante, mas que contem papeis de credito. 
Em todo caso intrinsecamente não se justifica a 
distincção de principies entre a aherratio ictus e o 
error in persona ou m objecto (*). 

§ 40 — A consciência da illegalidade 

LiTTERATURA. — Oetker, Uinflms des Bechtsiniums, 
1876 j Binding, Normen, 2, 60, 310 ; Zitelmann, Irrtum tind 
Bechtsgeschãft, 1879 5 v. Bar, G S., 389, 252; Hâlsclmer, 

(̂ ) O Trib. do Imp. aceita o ponto de vista da opinião commum. 
Ver a ultima decisão de 25 de Abril de 89, 19.°, 170. •— O direito 
commum — como as leis barbaras e as compilações — , tratou sempre 
a aberração do mesmo modo que o erro sobre a pessoa (por exemplo 
o Landrecht prussiano de 1721) e, apoiado em Clarus e Carpsov (Const. 
sax., 4.°, 6) admiti ia a existência de um crime doloso consumado 
(menos severamente Dambonder entre outros). O cod. austríaco 
de 1852, art. 134, ainda equipara expressamente ambos os casos, que 
a scisncia franceza também não distingue. Sobra a praxe húngara, 
ver Z., 9.«, 564. 
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19, 250; Heinemann, Die Binãingsche Schulãlehre, 1889 ; 
o mesmo, Zur DogmengescMchte d es Eeohtsirrtums, Z., 139, 
371; Ortloff, JXe StrafbarkeitserJcenntnis ais Schuldvoraus-
setzung, 1891. 

I. — Segundo o que fica dito, é fora de duvida 
que a idéa de dolo nao comprehende a consciência 
da illegalidade (^). Também não se pode, em geral, 
exigir, além do dolo,. a consciência da illegalidade, 
como um requisito independente que a este se ac-
crescenta. Uma tal exigência, que no ponto de vista 
da theoria da coacçao psychologica tem cabimento 
(ver acima o § 12, nota 3.*), paralysaria—e esta é a 
razão decisiva — a administração da justiça, impon
do-lhe o encargo de provar, em cada caso occurrente, 
que o agente conhecia o preceito violado. Este re
quisito é tanto mais inadmissivel quanto nenhum 
apoio encontra na lei Í^), e está em formal oppo-
siçao á opinião commum de todos os tempos (̂ ). 

O Em sentido contrario especialmente Binding, Normen, 2.°, 403 
que define justamente o dolo como vontade conscientemente contraria 
ao direito. Seguem-no Oetker, Olshausen, Hammerer, Der Einfluss des 
Rechisirrtums auf die Bestrafung, 1890, bem como Eisenmann, 
Z., 13.°, 459, que nenhuma razão dá. 

(') Que não se pode invocar a este respeito o art. 59 do C. p . , 
como pretendem Binding, Ortman, Oetker e outros, resulta indubita-
Tclmente da letra da lei (drcumstaneiasj e também é expressamente 
reconhecido tanto por Olshausen, § 59, 30, como por Hammer, 30. 
Çons. Heinemann, 122, bem como a decisão do Trib. do Imp. de 31 
de Janeiro de 90, 20.°, 198, e sobre ella Franck, Z., 12.°, 281. 

(Sj O Trib. do Imp. tem ndoptado, de um modo cada vez mais 
resoluto, a doutrina do texto. Cons. as decisões de 19 de Fevereiro 
de 85, 12.°, 275, 17 de Janeiro de 87, 15.°, 158, e 28 de Maio de 89, 
19.°, 252; muito positiva a de 13 de Maio de 90, 20.°, 393 (duvidosa 
pelo contrario a de 30 de Janeiro de 91, 21.°, 313, penúltimo aliena). 
Egualmente Bemer, 243, Geyer, 1.°, 111, v. Meyer, 198, v. "V^ãchter, 
146, e G S., 16.°, 56, Lucas, Suljeciive Veraehuldung, 66, Kõhler, 
Patentrecht, 531, Markenschuiz, 856 Tnos seus Studien diz bastar a 
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II. — Mas esta regra soffre uma importante 
excepção. Sempre que a lei inclue na qualificação 
do crime a ülegalidade como caraoteristico, deve-se 
exigir^ por parte do agente, a consciência da ille-
galidade (^). Cumpre entSOj com desvio dos prin
cipies que serão desenvolvidos sob o n. III^ 2, tef 
em conta a supposição errônea do agente de não 
ser illegal o acto. Convém lembrar também que 
algumas leis accessorias contêm disposições espe-
ciaes sobre a influencia do erro de direito (̂ ). 

apaihia jurídica), Bruck, Fahrlàssigkeit, 22, Heitz, Vorsaiz, 16, SimoB, 
G S., 32.°, 425, T. Bar, G S., 38.°, 232, 'Weism&Hii, Z., 11.°, nota 196, 
Stooss, Qrunâzüge, 1.°, 202, van Calker, Befehl, 24, e especialmeaís 
Heinemann, 11.?, que acompanha a questão em iodos os períodos do 
seu desenvolvimento hisíorico-dogmatico. — Os adversários divergem 
entre si; uns exigem & consciência de que & acção á injuridica, outros 
de que é punivel, ou incompativel com o Estado ou ante-social, ou 
contraria ao dever, ou oõensiva da norma ou digna de pena. M<^kel, 
6§i quer & possibilidade da consciência de ser a acção contraria ao 
dever; Janka, 106, a consciência da possibilidade de ser a acção. inju
ridica. Cons. Hálsclsner, 1.°, 198, 253, Lôning, 81, 35, JBinding, 
Mrmm, 2.«, é03, Olshausen, | 69, J6 e 80, Bfinger, Z., 6.°, 340, 
V. BurJ, Sausalitãí, 36, Ortloff, G S., 24.°, 410 (bem como na obra 
acima mencionada)', SeufFert, Proj. ital., léé, C. p., 1.°, 78. 

(<") Cons. acima o § 8ij nota 5, onde se explica a razão desta 
excepção feita pela lei. Semelhantemente o Trib. do Imp. j a ultima 
decisão é a de 26 de Março de 89, 19.°, 209. No mesmo sen tido. Bro-
chert, VeraniworÜiekkeit, 28, Priedlãnder, Z., 11.°, 400, van Calker, 
Befehl, 24, v. Lilienthal, 46. Cions. especialmente Heinemann. Em 
sentido contrario recentemente Kronecker, G S., 38.°, 495, Lucas, 
Yerschuldung, 60, Síoos, Bevista Suissa de á. p., 1.°, 524. 

C*) Art. 163 da lei sobre a união -aduaneira: «a ignorância das 
disposições desta lei e dâs dispogições administrativas, que nella .se ba° 
searem, devidamente publicadas, a ninguém: aproveitará nem mesmo ao 
estrangeiro ».—Art. 18. ai. 2.*̂ , da lei sobre a coatrafacçio: «a io saap -
plicará. a pena da conírafacçlo, quando quem emprehêader a comtrafacçio 
proceder de. boa fé em razão de um erro de. facío ou de âimto'©scüssa-
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III.^—S-ecebe agora a sua verdadeira intelli-
gencia a regra que acima firmamos (§ 31, II , 4), 
isto é, não se dando alguma das excepções a que 
se refere o n. II , o requisito da iQegalidade deve 
ser examinado de um modo rigorosamente objectivo, 
sem se ter em attenção a boa ou má fé do agente. 
Esta regra tem importância sob dois diversos pontos 
de vista. 

1.* — A supposição errônea de que é illegal a 
acção em si não illegal não prejudica o agente. O 
crime putativo não é crime nem tentativa de crime 
(crime falho) (®). 

vel». Semelhantemente as leis sobre os direitos de autor de 9, 10 e 11 de 
Janeiro de 1876. Sobre o art. 193 do C. p., ver a parte especial (»): 

(') A questão de saber si o dolo ou a culpa deve também re
ferir-se á illegalidade da acção, isto é, si o delinqüente deve também 
conhecer ou ter podido conhecer a illegalidade da acção que pratica, 
divide os criminalistas allemães em três grupos. Pertencem ao 1.» os 
que considerarn a consciência da illegalidade como um requisito geral, 
de sorte que o error jwm aproveita. Entre esses figura Binding,,que 
deu novo interesse á questão com a sua theoria das normas. Segundo 
a sua doutrina, «o dolo caracterisa-se como volição de uma acção, 
apezar da representada contradição com a norma, sob que incide » ; é 
pois o dolus malus dos Romanos. Ao 2.» grupo pertencem os que, 
como o autor, se collocam.no extremo opposto: o delicto não é a von
tade de praticar o mal, mas a vontade de fazer ou deixar de fazer 
alguma cousa que a lei prõhibe ou ordena, e portanto a illegalidade 
da acção deve ser verificada objectíva e não subjectiyamente, salvo 
quando a própria lei inclue na qualificação da acção a illegalidade 
como circumstancia constitutiva. Ao 3." grupo pertencem os que se
guem, opiniões mediaa, como H. Meyer e v. Wãchter: o primeiro 
considera necessária a consciência da illegalidade nos delictos que con
sistem na offensa de um direito, e o segundo entende que se deve 
exigir a possibilidade de conhecer o agente o caracter antijurídico de 
sua acção. N. do trad. 

(•) O crime putativo é muitas vezes confundido com a tentativa 
impossivel, como sé observa em Bemer, 87, Merkel, 18P,,Sçhaper,,Z,j 1̂  

http://collocam.no
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Duas hypotheses são possíveis e devem ter a 
mesma solução: 

a) o agente suppõe erroneamente ser illegal 
uma acção que não o é. Certa mulher, que se 
entrega com pessoa do seu sexo a actos de libidi-
nagem, pensa que se faz culpada de sodomia illegal 
e punivel; o marchante, que, explorando a miséria 
do pequeno cultivador, toma-lhe o gado novo por 
um preço vil, crê que incorre na lei sobre a usura. 
Em taes casos não ha crime. 

h) O agente suppõe erroneamente não dar-se 
uma circumstancia que exclue a illegalidade de 
certa acção em geral illegal, comquanto tal circum
stancia se dê no caso occurrente. A sentinella, que 
faz uso da arma, suppõe que não estava autorisada 
a fazel-o; o professor julga erroneamente ter exce
dido os limites do direito de correcção, que lhe 
compete. Também em taes casos não ha crime. 

2.° — A supposição errônea de que a acção 
objectivamente illegal é legal não aproveita ao 
agente; não tem influencia o erro sobre o preceito 
imperativo ou prohibitivo em que assenta a lei penal. 

Também aqui podemos distinguir duas hypo-
theses e amb^s recebem a mesma solução: 

a) O agente suppõe erroneamente que uma 

H H., 2, 121; cons. acima o § 39, nota 2.». CorrectamenteBinding, 1.°, 
692, Lôiiing, 19, Schütze, 99, Hâberlin, G A., 13.°, 237, Baumgarten, 
359, Kõhler, Studien, 1.°, 14, vau Hamel, 1.°, 164. Diversa do crime pu-
tativo (Wahnverbrechen) é a phantasia criminosa {Verbrecherwakn), 
isto é, o agente conhece a illegalidade do seu acto, mas, suppondo 
obedecer a um dever superáor, viola conscientemente a ordem jurí
dica. Esta illusão não exerce também influencia — mas por outras 
razões — sobre a apreciação do facto, Cons. o art. 48 do C. p. Mil.: 

«a criminalidade não fica dirimida, porque o agente entendesse 
que o acto lhe era imposto pelos dictames de sua consci^icia ou pelos 
preceitos de sua religião». 
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acção em geral illegal não o é. O usurario ignora 
que a lei commina penas contra o seu gênero de 
negocio; o director de um bordel suppõe que o 
consentimento policial o protege. Taes acções são 
crimes, apezar do erro, como sem elle o seriam. 

b) O agente suppõe erroneamente, que a acção 
por elle reconhecida como illegal em geral está com-
prehendida em alguma das excepções que excluem 
a illegalidade. Julga, por exemplo, que se acha 
em um caso de extrema necessidade ou de legitima 
defesa, ou que está investido de um poder disci
plinar. Não ha razão para tratar estes casos diver
samente daquelles a que se refere a let. a (^). 
O erro também aqui não tem influencia. 

§ 41. — Da culpa Cstricto sensuj 

LiTTEEATUEA. — V. Bar na Eevista — Grünlint, 
3.% 21 ; V. Prittwitz, G A., 30.», 145; Walilberg, opus-
culos, 3.°, 268; Bruck, Zur Lehre von der Fahrlassigiceit 
im heutigen deutschen Strafrecht, 1885 ; a este respeito 
Birkmeyer, Krit. Vierteljahrschrift, nova serie, 10, 587 e 

(') Em sentido contrario a opinião commum, e especialmente 
Binding, 1.°, 751, Normen, 2°, 69, Janka, 120, v. Meyer, 197, 221, 
V. Wâcliter, 179, Ziebarth, 343. — Correctamente v. Bar, 6 S., 38.°, 
257, Heitz, Vorsats, 38. O Trib do Imp. também aqui em parte 
quer distinguir — contra a concepção aliás por elle mantida como 
principio (acima nota 3) — entre erro de facto e erro de direito. Seme
lhantemente a notável solução tentada por Lôffler apud Grúnhut, 
2.°, 774 (do mesmo modo Franck, Z., 14), que considera como deci
siva a representação do agente acerca dás circumstancias de facto 
(supposição errônea de uma aggressão actual). Mas, abstrahindo com
pletamente, da inexequibilidade de tal regra, não podemos abandonar 
esta intuição -^ quem, em um supposto estado de legitima defesa, 
mata um homem, deve responder pelas conseqüências do seu erro. 

19 
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contra Bruck, G A., 36', 420 °, Küliner, JDie KumtfeJãer 
ãer Aerzte vor dem fórum der Jurisim, 1886; Ortloff, 
Die êtrafbare FahrlassigTieit hei Ausübung ãer Seükumt, 1888; 
Moreau, La responsabüité mêãicale, 1891. 

I. — Gradual e lentamente desenvolveu-se no 
direito penal a idéa de culpa, como iãéa geral. 
A sciencia e a praxe quasi que só se occuparam 
com certos e determinados crimes culposos, como 
por exemplo, o homicídio. Não podemos pois estra
nhar que o desenvolvimento da idéa em questão 
não se ache ainda concluído, que na sua unidade a 
idéa da culpa permanecesse estranha ao direito ro
mano e que ainda no nosso direito vigente se en
contrem parallelamente representadas phases diversas 
da evolução respectiva. Quando, por exemplo, o 
art. 17 da lei sobre a vaccina, de 8 de Abril de 
1874, diz -^ « quem na operação da vaccina pro
ceder culposamente, será etc. », —- trata-se de uma 
idéa de culpa inteiramente diversa da que se trata 
no homicidio culposo. Neste a culpa deve com-
prehender não somente a acção, senão também o 
resultado a que a acção deu logar. Por outras 
palavras : a idéa moderna do delicto culposo (que 
também na legislação imperial não se encontra ainda 
plenamente observada) baseia-se nisto: o resul
tado realizado é concebido, não como condição de 
punibilidade (adiante, § 43), mas como parte da 
acção mesma. Só desfarte apparece a culpa stricto 
sensu ao lado do dolo, como uma segunda fôrma da 
culpa em geral. E' esta desenvolvida idéa do 
direito moderno, que tomamos para base do que' 
se segue. 

II . —- Culpa .é o não-conhecmenUj eontr&rio ao 
, ãor- importância da acção ou da omissão cmm 

cama. Contraria ao dever é a ausência de comh©-
cÍMeato, -quando' o- agente o podia e devia obter; • 
Acçâo culposa é consequentemente a causagão ou o 
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não impedimento, por acto voluntário, de um resultado 
_gue não foi previsto, mas que podia sel-o (^). 

Assim a idéa de culpa suppõe dois requisitos: 
1." falta de precaução por occasião do acto vo

luntário, isto é, despreso do cuidado que a ordem 
juridica impõe e que se faz mister conforme as cir-
cumstancias dadas. A medida do cuidado deter
mina-se segundo a natureza objectiva da acção em-
prehendida, e nSo segundo o caracter particular do 
agente. A não applicaçao da attenção, o não pre
enchimento do dever apresenta-se como falta da von
tade. 

2." falta de previsão, isto é, deve ser possivel 
ao agente prever o resultado como effeito do movi
mento corporeo, ainda que somente nos seus con
tornos geraes Q . Na apreciação desta questão 
cumpre tomar por base as faculdades mentaes, a 
maior ou menor penetração do agente. A medida é 
aqui subjectiva, especial. O que está em causa é 
a capacidade mental do individuo. Si eUa é afi&r-
mada, a falta de previsão apresenta-se como falta da 
inteligência (^). 

{^) Diverge também nesta parte Binding, Normen, 2.°, 115, que 
caracterisa a culpa como vontade inconscientemente anti-juridica. Ver 
acima o | 40, nota 1.' — Cumpre advertir um engano fácil de dar-se. 
Quando a lei inclue na qualificação do crime a illegalidade como 
caracteristico (acima o ^ 40, nota 2.'), não se p<5de admittir como 
culposa a perpetração do crime, porque tenha-se dado culposo não 
conhecimento da illegalidade (assim fazem Olshausen e outros). A con
sciência da illegalidade excepcionalmente exigida em certos casos não 
affecta a idéa do dolo ou da culpa. No seu ponto de vista Binding 
pensa naturalmente de outro modo. Cons. também Pranck, Z., 14. 

(») Decisão do Trib. do Imp. de 18 dê  Fevereiro de 89, 19.», 51. 
(*) Com o que fica dito sob os ns. 1 e 2 em referencia á equipa

ração dos dois elementos da idéa solve-se a vdha contraversia esco-
lastica sobre a questão de saber si a medida dà culpa é geral ou espe
cial̂  objectiva uu subjectiva, e si a culpa é um defeito da vontade 
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III . — A culpa assenta pois sobre um erro 
concernente á importância do acto voluntário como 
causa ou não impedimento do resultado. N'isto é 
que a culpa se distingue do dolo. Mas tal erro e 
tal falta somente justificam a admissão de culpa, 
quando podiam e deviam ser evitados. N'isto é que 
a culpa se distingue do acaso. Consequentemente 
o erro excluirá a culpa, quando era inevitável, quando, 
dadas as condições do agente, lhe era impossivel 
obter a representação da importância do seu acto. 
O art. 59, ai. 2.% do C. p. não encerra mais do que 
esta regra, derivada da natureza da culpa, prescre
vendo o seguinte : «tratando-se de actos culposa-
mente praticados, não serão imputadas ao agente as 
circumstancias que elle não conhecia, salvo si a igno
rância mesma fôr devida a culpa ». 

l y . — Todos os preceitos da ordem jurídica 
podem ser infringidos culposamente. Mas toda in-
fracção culposa não é reprimida com pena pelo di
reito vigente. Segundo este, o delicto culposo é, 
pelo contrario, uma excepção, que somente pode ser 
admittida quando a lei manda expressamente punir 
o acto culposo, ou quando da connexão das dispo
sições legaes decorre com segurança que tal é a von
tade do legislador (*). 

ou da intelligencia. A doutrina do texto (distincção entre precaução 
e previsão) é aceita também pelo Trib. do Imp., como mostra uma 
serie de decisões, a ultima das quaes tem a data de 14 "de Fevereiro 
de 87, 15.0, 345. Semelhantemente Olshausen, § 59, 17; Schmidt, Straf-
barer Bankbruch, 1893, p. 192. 

(*) Cons. a decisão do Trib. do Imp. de 11 de Junho de &1, 
22.®, 43. O C. p. manda expressamente punir o delicio culposo nos 
seguintes casos: arts. 220 e 230, homicídio e offensa physica, arts. 121 
e 347, deixar evadir-se o preso, art. 163, juramento falso, art. 259, 
receptação, arts. 309, 311, 314, 316, 318, 326, 329, crimes de perigo 
commum, art. 345, execução de uma pena que não devia ser exe-
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V. — Para dar-se dolo é necessária a represen
tação de todas as circumstancias que a idéa do crime 
em questão comprehende (inclusive o resultado). 
Basta faltar um só dos caracteres da figura criminal 
para que fique excluido o dolo, mas pode dar-se 
culpa. Em rigor a cada crime doloso correspondem 
idealmente tantas infracçôes culposas quantos são os 
caracteres do crime dado, e nada obsta que o le
gislador commine pena somente contra uma ou outra 
das infracçôes culposas, deixando as demais impunes. 
Assim ao homicidio doloso correspondem dois casos 
de infracção culposa: 1.° o agente sabe que mata, 
mas não que tem diante de si um homem; 2." o 
agente sabe que a sua acção se dirige contra um 
homem, mas não que mata. Em geral a legislação 
não fez uso da possibilidade desta distincção. O ho
micídio culposo do C. p. imp. comprehende ambos 
os casos. A distincção porém se dá a respeito da 
receptação real, como a define o art. 259 do mesmo 
cod. (ver a parte especial). 

VI. — Gráo de culpa. Em dois casos o direito 
vigente considera aggravada a culpa, si o agente 
procede sem o cuidado a que « era obrigado em vir
tude de suas funcções, profissão ou officio» (C. p.. 
arts. 222 e 230, homicidio e oíFensa physica). Neste 
numero se comprehendem os denominados « erros da 
arte medica», os quaes devem ser apreciados se
gundo os principios geraes (*). 

cutada. A estas infracçôes accrescem outras previstas nas leis acces-
sorias. Sobre o direito penal militar, ver Hecker, 96. 

{') E ' insustentável a distincção da culpa em consciente e ineon-
scienie, como é defendida pela opinião dominante desde Feuerbach 
(especialmente por Berner). Segundo esta doutrina, a culpa consciente 
(luxuria, Geilheii) deve ser considerada como caso qualificado, si o 
agentjs não se absteve, apezar de representar-se a possibilidade do re
sultado (ver em contrario a p. 273), e à culpa inconsciente como 
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§ 42.— Bâ responsabilidade nos delictos 
de imprensa 

LiTTEEATUEA. — V. Liszt, DãS ãeutscke Eeich^ress-
recM, §§47 a 52; o mesmo, H B., art. . FresstrafrecM 
tmd Éedacteur ,• v. Schwarze, Kúmmentar, 29 ed.j 1885 
Berner, Léhrbudh ães ãeutsehen FressrecMs, 1876 °, Hpnig 
mann, IHe Yerantwmilichkeü ães Beããcteurs naoh ãem Meichi 
geset^ nber Me Fresse, 1885; Baumgarten, Z., 59, 491 
Lôning, Die strafrechüiche Saftung ães verantworilichen Be 
âáeteurs, 1889: Oetker, Die strafrechüiche Sqftung ães ver 
antw&rãiehen Èeãadeurs, 1893; Behm, H S. t , 59, 266 
T. Bülow, G A, 409, 2415 Joly, W V., 29, 299 e 301. ' 

I.™_ Os princípios desenvolvidos nos paragra-
•phm anteriores tem também appiicação aos ãdktos 

caso menos grave, si o agente nlo se representara a possibilidade do 
resultado. Ver por ultimo v. -Meyer, 224. Assim o agente circum-
sp@cto, qu® de antemão pess, escrupulosamente os effeitos remotos @ 
depois de cuidadoso esame nega a causalidade, deve ser tratado com 
muito mais rigor de que o estroina irreflectido. Gorrectamente Binding, 
Normen, 2.®, 121, v. Buri, TeÜMahme, 27, Bruck, 16, Wahlberg, 283, 
Hâlschner, 1.°, 127, Lõning, 44 («). 

(») A íkeoria corrente distingue a culpa inconsciente (negligimüa) 
e a culpa consciente (ItoBuria, temeridade). A primeira occorre, quando 
alguém por um aeto voluntário dá causa & um mal, em que não pen
sara; occorre a segunda, quando o agente, na verdade, prevê o mal 
que do aeto pode provir, mas na esperança de que esse mal não se 
produzirá, age e o resultado não corresponde a sua expectativa, ü 
autor pondera com razão que não se pode estabelecer como regra que 
â culpa eonêcmite deva ser punida mais gravemente do que a in-
eonseienie. O indivíduo que, tendo em attenção^ a possibilidade de 
um mal, toma medidas de precaução para que elle não se produza, 
si essas medidas falham, deve talvez ser julgado com meoo? rigor 
do quo aquelle que, procedendo com inconsciente leviandade, não 
pensa na gravidade do perigo que o seu aeto pode susciter. A 
djstincçio, é pois, como diz' v. Hamel, «inadequada, iautil, equi
voca e fecilmeat© conduz á falsa doutrina dos gráos intermédios ©aír© 
@ dolo e a culpa a. H, do trad. 
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de imprensa, isto é, ás acções puniveis que consistem 
no abuso do direito de livre manifestação do pensa
mento mediante a publicação de impressos. E' assim 
que o art. 20, ai. 1.% da lei sobre a imprensa de 
7 de Maio de 1874 dispõe C): 

«A responsabilidade por actos, cuja. criminali
dade deriva do conteúdo de um impresso, regula-se 
segundo as leis penaes ordinárias.» 

Mas, em matéria de delicto de imprensa, os 
principies geraes não bastam. Além de outras razões 
que deixamos de parte (considerè-se o anonymato da 
imprensa), a transformação que o pensamento soffre 
pelo facto da impressão e o concurso especial, a que 
este facto obriga, prestado por uma série de pessoas 
(autor, autor-editor, redactor, editor, impressor, distri
buidor) ('), tornam indispensável a decretação de dis-

(̂ ) A lei imperial sobre a imprensa não vigora na Alsacia-Lo-
rena. O art. 2.° da lei define o que seja impresso. A esto numero per
tencem «todas as produc^ões da imprensa tjpographica, bem como 
todas as outras reprodocções, obtidas por processos mechanicos ou chi-
micos e destinados a ser distribuídos, de escriptos, figuras com ou sem 
legenda e musicas com texto ou explicações.». A lei de 12 de Março 
de 1S84 accrescenta: «as cédulas eleitoraes, obtidas por meio de repro-
ducção e contendo somente os nomes dos candidatos, não se consideram 
como impressos no sentido das leis imperiaes e estaduaes».. Impressos 
periódicos são, segundo o art. 7.°, os jornaes e as revistas que appare-
cem taensalmente ou com intervallos mais curtos, ou mesmo irregulares. 

(*) Herauageber, Verleger. Os lexicograpbos dão a estes vocá
bulos a mesma accepção, — um e outro significam editor; mas na lin-
giu^em jurídica Herauageber tem um sentido especial e que não é o 
mesmo no direito allemão e no direito austríaco.» O direito allemãos 
diz T̂  Liszt (H B, 8.°, p. 812), s<5 conhece o Herauageber nos impressos 
não periódicos, pois nos periódicos as suas funcções são exercidas pelo 
redactor. O Herauageber representa o autor, quando esto não podo ou 
não quer apparecer anto o publico, como mu obras anonymas, nas pos-
thumas, eto., e ai^siUue o autor nas obr^ que se compõem de pequena i 
contribuições de vários autores e que sómento d'esta combinação tir^U) 
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posições especiaes destinadas a completar, no tocante 
aos delictos de imprensa, os principies geraes sobre 
a responsabilidade, afim de que na maior parte dos 
casos e nos mais importantes d'elles o procedimento 
criminal não vá de encontro a difficuldades oriundas 
do próprio direito. Desde muito as legislações de 
todos os paizes se têm esforçado por estabelecer dis
posições complementar es que, sem violência ás rela
ções reaes, garantam um procedimento criminal rá
pido e decisivo. A lei imperial sobre a imprensa teve 
em conta taes esforços : sob dous pontos de vista ella 
completou os princípios geraes por disposições que, 
comquanto bem pensadas, se resentem de uma falta 
de clareza própria a suscitar duvidas e a compro-
metter gravemente a segurança da jurisprudência. 

II.—Partindo do pensamento que a personali
dade do redactor imprime o seu cunho no impresso 
por elle dirigido e seguindo o modelo ofiferecido por 
outras legislações, a lei imperial concernente á im
prensa começon por completar os principies geraes 
sobre a culpabilidade com firmar a responsabilidade 
do redactor: O art. 20, ai. 2.°, dispõe: 

« Sendo periódico o impresso, o redactor respon
sável será punido como autor do delicto, salvo si a 
presumpção de sua autoria fôr excluída por circum-
stancias especiaes » (^). 

a sua importância, como as anthologias, os collectane&s de todo gê
nero,- etc. O Herausgéber responde, como o autor, pelo conteúdo do im
presso, segundo òs princípios geraes do direito penal.» O Herausgéber 
vem a ser pois o editor-autor e o autor-editor nos impressos não perió
dicos. N. do trad. 

(*) Cons. o art. 8.° da lei sobre as qualidades que deve ter o 
redactor responsável. E ' boje geralmente reconhecido que a idéa fun
damental, da lei não é adequada aos grandes jornaes. No caso do art.. 249 
ai. 4, do Cod. Com. (texto de 18 de Julho de 1884) não tem appli-
caçâo o art. 20, ai. 2.", da lei sobre a imprensa. 
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Redactor responsável é a pessoa (1.°), como tal 
designada no numero respectivo do jornal ou perió
dico, e (2.°) incumbida da inspecção suprema sobre 
o concernente á redacção em relação á responsabi
lidade criminal que possa resultar do conteúdo do 
numero em questão. O art. 20, ai. 2.°, da lei não 
pôde pois ter applicação, quando falta um d'estes 
dois requisitos; e, portanto, quando o redactor, que 
de facto exercia a inspecção no sentido declarado, 
não é como tal designado no numero respectivo, ou 
quando a pessoa designada como redactor responsá
vel de facto não exercia a suprema inspecção no 
dito sentido e a respeito do dito numero (f). Em 
um e outro caso só cabe applicação de pena pela 
não observância do art. 7.° da lei sobre a imprensa, 
segundo os arts. 18 e 19 da mesma lei. 

A lei estabelece a presumpção da autoria do 
redactor responsável em relação ao delicto que re
sulta do conteúdo do impresso. Essa presumpção só 
pôde ser illidida, provando o accusado ou verificando 
o tribunal ex-officio a existência de circumstancias 
especiaes que a excluam. A existência de taes cir
cumstancias só deve ser admittida, quandoj supposta. 
a applicação da devida attenção, podia escapar ao 
redactor o caracter criminal do conteúdo do impresso; 
por exemplo, porque a injuria contida no impresso 
não podia ser notada sem o conhecimento de rela-

(*) As opiniões são muito divergentes. Cons. a resenha apud 
Franck, Z., 12.°, 353. 1.°—Segundo Schwarze e Lôning, decide a de
s i g n a ^ ; 2."—Segundo HonigmanD, a inspecção de facto; 3.°—Se
gundo o Trib. do Imp., dec. de 22 de Abril de 89, 16.», 16 e 24 de 
Junho de 90, 91.», 23, basta uma ou outra; 4.°—Da nossa opinião 
approxima-se Oetker e v. Búlow, mas não exigem que a inspecção fosse 
exercida-justamente sobre'o numero em questão. As opiniões sob os 
ns. 1, e 3 levam ao reconhecimento jurídico da grata instituição do testa 
de ferro (Siizredacieur). 
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ções de façto especiaes, ou porque o compositor ou 
qualquer outra pessoa fez arbitrariamente alterações 
na redacção do artigo (*). 

III.— A lei imperial sobre a imprensa completou 
outrosim os principies geraes, ligando o denominado 
sydema das penas por culpa ao systema belga da 
responsabilidade successiva. Quando as pessoas, que 
tomaram parte no preparo e na publicação de um 
impresso de caracter delictuoso, nâo examinaram o 
conteúdo d'elle com a devida attenção, ou pelo menos 
não podem produzir a prova da ausência de culpa 
própria, nomeando o seu garante, incorrem em re
sponsabilidade por esta culpa f ) . D'este pensamento 
emana o art. 21 da lei que assim dispõe : 

« Si do conteúdo do impresso resultar a exis
tência de um delicto, 1) o redactor responsável, 
2) o editor, 3) o impressor, 4) e quem explorar in
dustrialmente o impresso, ou de outro modo o di
vulgar (o* distribuidor), quando não devam ser pu
nidos como autores ou cúmplices segundo o art. 20, 
serão punidos, em razão de culpa, com multa até 
1.000 marcos ou com detenção ou prisão em forte,-

(*) Oe accordo no essencial a decisSo das câmaras criminaes re*. 
unidas de 6 de Junho de 91, 22°, 65., bem como a dec. do Trib. 
do Imp. de 17 de Nov. de 91, 22.", 221. E ' singular, mas não convin
cente, a asserção de Oetker de que se dá um caso de «responsabilidade 
por garantia» {Qarantenhafiung, segundo a sua denominação), e não mera 
presumpçHO de culpa. 

(*) Na realidade trata-se, segundo a concepção da lei, do eom-
mettimento etdposo de delietoa resultantes do impresso. Adherem á nossa 
opinião Honigmann, Bruck, Fahrlãssiffkeit, 39, v. Kries, 203. Em 
sentido contrario Thomsen, Bek&mpfungsmethoden, 1893, p. Í3, Lõ-
mng,. Baftung des Medaeieurs, 270 e o Trib. do Imp., decis. de 2 4@ 
Fevereiro de $$, 13.° 319 e especialmente Oetker (responsabilidade por 
delicto alheio, garantia criminal, e não, como no • direito belga, «ga-
f^ntia penal»}. 
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leza ou encarceramento até um anno, si não mos
trarem ter applicado a devida attenção ou terem oe-
Gorrido circumstancias que tornaram impossivel o 
devido cuidado. 

« Cada uma das ditas pessoas porém ficará isenta 
de pena, si, antes de ser pronunciada a primeira 
sentença, indicar como autor ou como correspondente, 
com cujo consentimento se fez a publicação, ou, não 
se tratando de um impresso periódico, como editor, 
ou como um dos responsáveis nomeados antes de si 
na serie acima declarada, pessoa que se ache, ou, 
sendo morta, que se achava ao tempo da publicação 
ao alcance da justiça de algum dos Estados da Fe
deração allemã. O distribuidor de impressos estran
geiros poderá, além disto, provar que taes impressos 
chegaram ás suas mãos por via do commercio de 
livros » C*). 

(*) o systema da responsabilidade sttceessiva e exclusiva {respon-
sabilité par eascades) tem o seu tjpo no direito belga e já havia sido 
admittido entre nós pelo C. crim. de 1830: o autor, o editor, o im-
pressor e o distribuidor são os únicos responsáveis pelos delietos de 
imprensa, mas só podem ser responsabilisados successivãmente na 
ordem estabelecida pela lei, excluindo a effectiva responsabilidade de 
um à dos outros. O projecto do governo allemão de 1873 sobre a im
prensa adoptara o systema belga; mas a commissão do Reichsfag, de 
accordo com a opinião defendida no congresso de juristas de 1872, deu 
preferencia a um systema mizto desde então conhecido sob a denomi
nação de « systema de responsabilidade complementar por culpa ou 
das penas da culpa {Si/stem der Fahrlãssigkeiia- oder Ordnungsatrafe), 
que foi sanccionado pela lei. Assenta elle sobre estas duas bases: 
1.* a responsabilidade nos delietos de imprensa rege-se pelo direito 
coiamum. Assim, presupposta a existência de dolo, o autor do cscripto 
e o primeiro distribuidor são os autores, o impressor e o editor são 
cúmplices. Os distribuidores ulteriores (sempre presupposto o dolo) 
fazem-se culpados de um novo delicto de imprensa. 2." A lei admitte 
a responsabilidade por simples culpa nos delietos de impreixsa, a qual 
pode ser feita effectiva nos casos em que não tenha applicação o di-
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reito commum por insu£Sciente. Com effeito, si o redactor, o editor, 
o impressor e o distribuidor não podem ser responsabilisados como 
autores dolosos ou cúmplices do delicto em questão, a lei presume a 
sua autoria culposa, consistindo a culpa em não tei-em prestado a 
devida attonção ao caracter criminal do escrlpto, cuja impressão e pu
blicação promoveram. Podem porém os interessados a) illidir essa 
presump',*ão, provando o emprego do cuidado devido ou a impossibi
lidade de conhecer a criminalidade do impresso, b) ou isentar-se de 
responsabilidíide, nomeando como garante uma das pessoas que pre
cedem na ordem legal, e que possa ser responsabilisada. Quanto ao 
redactor de impressos periódicos, a sua posição é especial, pois a lei o 
trata como autor principal, presume a sua autoria dolosa, e, excluída 
esta, a sua autoria culposa, presumpçào que o redactor pode também 
illidir, como os demais responsáveis, por prova em contrario, ou no
meando o seu garante, que só pode ser o autor ou o correspondente, 
com cuja annuencia se fez a publicação do escripto em questão. 
V. Liszt, 1. c , Dr. P . JKayser, H H., 4.". N. do trad. 
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§ 43. — O injusto e o crime 

LiTTERATüEA. — Sobre o injusto civil e criminal, 
Mçrkel, EHminalistische AbJmnãlungen, 19, 1867 ; v. Ihering, 
Dás 8ehulãmoment im r&íaischen FrivatrecM, 1867 ; o mesmo, 
I>er Zweck im Reeht, 19 (2?'ed.), 490; v. Bar, Die Grund-
la-gen des Strafreehts, 1869; Heinze, H H., 19, 321; Binding, 
Normen, 19, 255, 426; Hâlschner, 19, 15; v. Liszt, Die 
Grenzgebiete zvnschen FrivcAreeM und Strafrecht, 1889 (espe
cialmente a p. 25); Heinemann, Die Bindingsehe Schuldlehre, 
1889, especialmente a p. 15. — Sobre as condições de pu-
nibilidade, Prancke, G A., 209, 33; Binding, 19, 588; 
V. Meyer, 348 ; Merkel, 236 ; John, 19, 127 ; Glaser, 29, 46 ; 
Bennecke, 9 ; v. Kri^ , 463; Hellweg, Strafprozess, 249 ; 
Eisler, na Bevista Grünhut, 17^, 592; Nieraeyer, Straf-
harer BanJcerott, 1892, p. 126; Haasmann, Die Beleiãigung 
gesetzgebender Versamnílungen und politischer Kòrpersclmften 
icnd die recMliclie Natur deii' Ermãchtigung, 1892. 

I. — A definição do injusto que até aqui temos 
desíenvolvido, considerando-o como acção illegal e 
culposa, é admissível em todos os ramos do direito. 
Mas de todas as outras espécies do injusto destaca-se 
nitidamente o injusto criminal, o crime, pelo seu 
efféito jurídico peculiar, a pena. Pergunta-se em que 
se funda este caracter peculiar do crime, esta sua 
differença das demais espécies do injusto? Parece 
quasi impossível responder em these e de um modo 
preciso a esta pergunta, quando se reflecte que a 
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linha divisória muda conforme os tempos e os lo-
gares, que cada povo a traça differentemente, que 
cada phase na historia do desenvolvimento da hu
manidade cria novos crimes e faz desapparecer os 
antigos. Mas a observação attenta descortina no fluxo 
dos phenomenos o pensamento fundamenM; a idéa 
commum e permanente. E' justamente no assigna-
lamento do injusto criminal que se manifesta a con
cepção politico-eriminai, é na pena que se revela o 
pensamento finalütico mais ou menos claramente re
conhecido e proseguido de um modo mais ou menos 
conseqüente. Como meio a empregar na luta do 
Estado contra o crime, a pena é infligida onde ella 
parece ao Estado necessária^ e somente onde parece 
que o é. E ainda quando a direcção scientiflca do
minante mostra-se sem intelligencia em relação á 
concepção politico-eriminai, ahi mesmo o poder dos 
factos vae exercendo sobre ella desde annos a sua 
acção. Enunciamos uma opinião hoje corrente, fa
zendo consistir nisto a differença entre o injusto 
criminal e o delicto do direito civü: crime é o ataque 
dirigido contra interesses protegidos pelo direito, e espe-
cialmente perigoso, a juizo do legislador^ para a oraem 
juridica existente Q). 

(') Deye-se pois sustentar com a opinião hoje commum que o 
crime compartilha toâos os caracteres do delicto ciril, mas deste 
se distingue por um outro caracter. Consequentemente deve ser aban
donada toda tentativa tendente a assignalar uma differença mais pr«>> 
funda e incompatirel com a unidade da idéa do injusto. Entre 
essas tentativas occupam o primeiro logar as de Hegel e de sua escola. 
Hegel considera o injusto criminal como o injtistp eonaeicnte, e o 
civil como o ineonaeiente. A idéa media da burla, por elle admittíd 
posteriormente, foi abandonada pelos seus partidários mesmos, como 
absolutamente insustentável. Mas também aquella divisão bipa^ida é 
incouipativel, como Herkel demonstrou victoriosaménte, còm^fádias 
incontestáveis da vida juridica —o crime culposo de um lado, e de 
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O perigo da aggressão pode resultar: 

1." Do valor do hem atacado. Cumpre notar, de 
um lado, que sob constituições diversas (Estado sa-
cerdotal, Estado commercial, monarchia absoluta, re
publica democrática etc.) muito diverso pode ser o 
valor do mesmo bem; e, de outro lado, que, quando 
não bastam os éffeitos do direito privado em conse
qüência da irreparabüidade do bem juridico (vida, 
honra da mulher etc.), a punição da lesão impõe-se 
com uma certa regularidade em diversos tempos e 
em diversos povos. Sobretudo não pode ser esque
cido que o circulo mesmo dos interesses juridica-

outro o dolo civil. Os esforços continuados de Hãlschner no sentido 
de (^bter, no ponto de vista begeliáno, uma formula sustentável para 
a distincção, podemos considerar como mallogrados. — Recentemente 
Binding (v. acima, § 12, nota 2.*) foi levado pela sua concepção da 
norma puramente apríoristica a negar a «unidade das circumstancias 
constitutivas do injusto». Segundo elle, o núcleo do crime é o de-
licto e este, como offensa do «direito á submissão», é uma variedade 
do «injusto publico » (*)• 

(') Evidentemente a distincção entre o injusto punivel e o não 
punivel é histórica e de direito positivo, não se podendo traçar uma 
linha divisória segundo principies geraes e fixos. Mais melindrosa é 
a questão do saber si a responsabilidade civil repousa sobre as mesmas 
bases da responsabilidade criminal. A respeito desta interessante 
questão as opiniões dos jurisconsultos allemães representam duas idéas 
extremas. Segundo uns, o injusto civil tem os mesmos caracteres do 
criminal; a um e a outro é essencial p momento da culpa, e não se 
distinguem senão pelos seus éffeitos juridicos, que ali é a indemnisaçao 
e aqui a pena. Neste sentido Pernice {Labeo, 2.», 2), Merkel e 
Heinze, 1. c. Segundo Merkel, a coacção penal e a civil tem por fim 
o restabelecimento de uma relação ideal entre a vontade do offensor 
e a do offendido; a coacção penal desempenha esta missão immedia-
tamente pela pena, a civil mediatamente pela indemnisaçao; estes dois 
éffeitos do injusto são pois da mesma natureza, e só se distinguem 
segundo o seu gráo ou intensidade: a pena é necessária onde a coacçS< 
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mente protegidos (v, acima, § 12) está sob a acção de 
um desenvolvimento continuo. 

2." Do modo do ataque. Em primeiro logar pode 
a freqüência deste, o emprehendimento de certos 
crimes (falsificação de gêneros, movimentos revolu
cionários, usura etc.) induzir o legislador a oppor-
Ihes um contrapeso sufficiente por meio de commi-
nações penaes mais ou menos severas. Em segundo 
logar pode o meio da aggressão, especialmente o 
abuso de instituições publicas, bem como o emprego 
abusivo de inventos e descobertas humanas na luta contra 
fins sociaes e politicos, provocar a acção legislativa 
do Estado. Entram nesta categoria os grupos dos 

civil não basta para a repressão do injusto. Responsabilisado não pode 
ser senão o culpado; o acto do incapaz está no mesmo caso do facto 
produzido pelas forças naturaes. Do outro lado estão todos os que 
não vêm, uma relação necessária entre o injusto civil e a culpa, os 
que admittem o injusto meramente objectivo. A este numero per
tencem Iherin» (« o injusto objectivo exclue, na verdade, o momento 
da culpa, mas não o da vontade humana », — Sehuldmoment in ràm. 
Privatr., p. 6); Thon («a ordem jurídica reconhece obrigações do in
capaz, e portanto as normas também valem em relação a elles, — 
Jtechtsnorm, p. 32); v. Bar (a coacção civil não tem por fim attingir 
ou reprovar o immoral, mas antes de tudo remover o que é objectiva-
mente illegal, qualquer que seja a sua procedência, ao passo que o 
acto punivel se apresenta principalmente como immoral, e não como 
simples lesão de um direito subjectivo, jffandb., 1.°, ? 109). Binding, 
depois de refutar a doutrina de Merkel sobre a identidade da indemni-
sação e da pena, demonstrando que o direito positivo trata uma e 
outra segundo princípios essencialmente diversos, quer quanto á pessoa 
obrigada, quer quanto á pessoa a favor de quem é feita a prestação, 
quer quanto ao objecto desta, resolve a questão do ponto de vista da 
sua theoria das normas pela opposição entre o injusto objectivo ou 
mera illegalidade {Qesetmvidrigkeit) e a transgressão da norma {Norm-
widrigkeit). O primeiro pode ser devido até ao acaso, e só o delicto 
no sentido de transgressão da norma deve ter a sua causa na vontade 
humana (culposa). Normen, 1.», g 45. N. do trad. 
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crimes mais importantes e temerosos; taes são os 
denominados crimes de falsificação, pelos qnaes a 
moeda e os papeis fiduciarios do Estado ou as fôrmas 
de authenticação que o direito reveste de força pro-
bante podem ser abusivamente utilisados para fins 
injuridicos, bem como os crimes que, desencadeiando 
as forças naturaes, suscitam um perigo commum, a 
começar desde o rompimento dos diques do Nilo já 
reprimido pelos Romanos até o emprego criminoso 
da dynamite e da nitroglycerina. 

I I . — Como condição geral para que se origine 
o direito de punir, é pois absolutamente necessário 
— e ás mais das vezes bastante — um acto illegal 
e culposo, contra o qual a lei tenha comminado pena. 
Si faltar a illegalidade do acto, ou a imputabilidade 
do I agente, ou si o resultado não fôr imputavel, não 
pode surgir o direito á pena C*). Nestes casos diz-se, 
mas de um modo pouco expressivo, que se dá uma 
causa de exclusão de pena. Diversos de taes casos 
são aquelles em que o legislador, tendo em attenção 
a pessoa do autor, abre mão da punição em relaçâio 
a elle, e somente em relação a elle, considerando 
quanto ao mais o facto punivel. Denominaremos 
estas circumstancias causas pessoaes de exclusão de 

(*) StaaÜieher Strafansjyruch, direito do Estado á pena. O vo
cábulo ansprueh, que na linguagem commum significa pretenção,. de
signa na linguagem jurídica o direito, não virtual ou eventual, mas 
actual, posto em movimento, ou, segundo a expressão do autor na 
2.» éd. do seu tnitado, «o dii:eito feito carne e sangue», «concreto 
segundo o seu conteúdo e a sua direcção ». O Strafanspruch é pois o 
direito do EslÀdo de sujeitar á pena legalmente comminada aquelle 
que pelo delicto nella incorreu. Este direito origina-se da pratica do 
delicto, faz-se valer pela acção penal, toma a sua fôrma definitiva e 
se torna exeqüível pela sentença judiciaria. A elle corresponde a obri-
gaçwo do delinqüente de sujeitar-se á pena. . Ver TTllmann, Lehrb. d. 
Slràfpr., p . 5 ; Merkel, Lehrb., § 64. N. do trad. 

20 
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pena. Pertencem a esta categoria os art. 173 do C. p. 
(incesto, — parentes e affins da linha descendente 
que não attingiram os 18 annos de edade) Ĉ ), 257 
(favorecimento á pessoa do autor por parte de um 
parente), 247 (furto ou desvio commettido . por 
parentes da linha ascendente ou entre cônjuges), 
209 (no duelo os intermediários do desafio etc). 
Importância completamente anormal tem as causas 
eztinctivas de pena, isto é, as circumstancias que, 
occorrendo depois da pratica do acto, anniquilam o 
direito á acção já originado (adiante, § 74). Entre
tanto o Cod. do proc. penal (art. 262) reúne todas 
estas circumstancias, com excepção da prescripçao, 
sob a designação mui própria a induzir em erro de 
causas que excluem a punibilidaãe. 

III . — Em um certo numero de casos o legis
lador exige, para que se faça effectiva a comminação 
penal, o concurso de circumstancias exteriores, in
dependentes do acto delictuoso e que a elle se 
accrescentam. Denominaremos estas circumstancias 
condições de punibiUdade em sentido estricto (^). 

Assim a punição de actos hostis contra Estados 
amigos depende de que a reciprocidade tenha sido 
garantida á Allemanha (C. p., arts. 102 e 103); 

(*) No mesmo sentido Olshausen, g 173, 6. Diverge a dec. do 
Trib. do Imp. de 23 de Setembro de 89, 19.», 391, segundo a qual, 
e em opposição á opinião dominante, o adolescente seria, não um cúm
plice isento de pena, mas o objecto da acção. Cons. Franck, Z., 
12.0, 303. 

(*) Cons. Binding, Normen, 1.», 282, v. Meyer, 305, nota 11, 
van Hamel, 1.°, 202. Diversos destes casos são aquelles em que a 
superveniencia do resultado grave é condição para a imposição de 
uma pena mais rigorosa. Cons. acima o ^ 85, nota 6.*. l^esta bjpo-
these o acto é punivel, posto que o resultado grave não sobreverha. 
Por isso as proposições enunciadas no texto sob. o n. I I I só podem 
ser aqui applicadas com restricções, 
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i 
0 facto de nã,o denunciar um crime só sujeita á 
peiia do art. 139, quando esse crime foi praticado 
ou deu-se uma tentativa punivel; a excitação ao 
duello só cae sob a comminação do art. 210, quando 
segue-se o duello ; a rixa não é punivel senão quando 
dá causa, á morte de uma pessoa ou a uma grave 
offensa physica (art. 277); na bancarrota é condi
ção de punibilidadé a suspensão de pagamentos 
(aít. 209 e seg. da lei sobre a fallencia); o adul
tério não é punivel quando não dá causa ao di
vorcio (art. 172 do C. p.); a punição da burla de 
quie trata o art. 170 depende da dissolução do 
casamento (*) (°). 

(*) Os três últimos exemplos são contestados. Binding, 1.°, 591, 
adipitte apenas três casos, a saber: os previstos no art. 4.° n. 8, no 
art. 4.°, ultimo ai., e nos arts. 102 e 103 do C. p. 

(") Si o crime é uma acção illegal, culposa e punivel, circum-
staücias podem ocoorrer, que excluam a illegalidade, a culpabilidade 
ou 'a punição. Essas circumstanciaâ concomitantes i acção e delia 
inseparáveis podem denominar-se — as 1.*' circumstancias justificativas 
(ou dirimentes da illegalidade), as 2.̂ * causas de não culpabilidade 
(ou dirimentes da criminalidade), e as 8.'" causas de isenção de pena. 
Estas ultimas são ciKsumstancias pessoaes, que não affectam o caracter 
illegal da acção, nem a culpabilidade do agente, mas simplesmente o 
isentam de pena (art. 335 do C. p. braz.) — Ás vezes a lei aggrava 
as penas quando a acção produz certos resultados de maior gravidade ; 
coiko esses resultados estão em uma relação causai com a acção, podem 
serl considerados como circumstancias do facto delictuoso e designados 
sob a denominação de « condições de punibilidadé aggravada » (arts. 146, 
158, paragrapho único, 300, § 1." do C. p. braz.) — Cumpre não con-
fuádir com essas condições as circumstancias posteriores á acção, delia 
inteiramente separadas e que por isso mesmo não alteram o caracter 
do I delicto, nem influem sobre a sua penalidade, mas affectam o direito 
á acção penal. Isto se dá a) quando a lei estabelece condições de 
punibilidadé posteriores ao delicto, de cuja realisação depende origi-
nar-sé o direito á acção penal (por exemplo, o adultério, segundo o 
ftrt;. 172 do C. p. ali., só pôde ser punido depois de decretado o divor-
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Em todos estes casos cumpre ter em attenção 
que as condições de punibilidade são circumstancias 
exteriores que nada têm de commum com o acto 
delictuoso mesmo e os seus elementos, e que, pelo 
contrario, devem ser considerados completamente 
distinctos destes. Segue-se deste principio uma serie 
de importantes corollarios. 

1." — Como a culpa sob as suas duas fôrmas 
(o dolo e a culpa propriamente dita) resulta da 
relação entre as representações do agente e o resul
tado do acto, ella não comprehende as condições de 
punibilidade, já que estas ficam fora da acção. 

2." — Quando falta, e em tanto quanto falta, 
a condição de punibilidade, que. a lei exige, não 
pôde entrar em questão a consumação ou a tenta
tiva do crime respectivo. Deve-se porém admittir 
a existência de tentativa e deve ella ser punida 
segundo a escala reduzida do art. 44 do C. p., 
quando se dá a condição de punibilidade, mas a acção 
falhou ou não progredio até a consumação do crime. 

3.** — Quando falta, e em tanto quanto falta, a 
condição de punibilidade, também não pôde origi
nar-se o direito do Estado á pena; o acto não é 
punivel no sentido da lei. 

eip); b) quando a lei liga a certos factos o effeito de extinguir o direito 
á acção ou mesmo á execução da pena (causas de extincção da acção 
ou da pena). Destas duas ordens de factos, os primeiros são denomi
nados por van Hamel condições suspensivas do direito á acção penal, 
e os segundos, condições resohitivas da acção ou execução penal. 
O autor denomina os primeiros Bedingungen der Strafbarkeit (condi
ções de punibilidade) e os segundos Strafaufhebungsgründe (causas de 
extincção da acção ou da pena). — Cumpre também advertir que 
o autor denomina Strafaus$chlie.tsungsffründe (causas de exclusão de 
pena) as circumstancias justificativas e as causas de não culpabilidade, 
e persônliche Sirafausschliessungsgründe (causas pessoaes de exclusão 
de pena) as que apenas isentam o delinqüente de pena. 17. do trad. 
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a) Por isso, antes de sobrevir a condição (por 
exemplo, no caso do art. 172 do C. p., antes de 
passar em julgado a sentença que decretou o di
vorcio), não pôde ser iniciado o processo, nem mesmo 
pôde ser apresentada a queixa, com efi&cacia jurídica, 
para a iniciação do processo. No adultério, porém, 
o prazo para a apresentação da queixa só começa 
a correr depois que o ofíendido teve conhecimento 
de haver transitado em julgado a sentença de di
vorcio f). 

h) A cumplicidade e o favorecimento ficam im
punes, quando não occorre a condição de punibi-
lidade. 

c) Não se dá o crime de falsa accusação, quando, 
segundo o conteúdo da denuncia, falta a condição de 
punibilidade, que a lei exige. 

d) Sob o mesmo presupposto não são admissí
veis medidas policiaes, como o confisco, a destruição 
ou inutilisação de objectos. 

Quando, porém, a condição se realisa, o seu 
efíeíto retrotrae á epocha em que o acto foi prati
cado ; considera-se o direito á pena como originado 
no momento do delicio. Por isso é de todo ponto 
juridicamente possível que, antes da realisação da 
condição, se tomem medidas preparatórias de cara
cter judicial ou policial. 

4.** — Quando o que está em questão é so
mente o acto delictuoso mesmo, não se tomam em 

(̂ ) No mesmo sentido a opinião commum, apezar de entender 
que se àk um requisito processual (dec. do Trib. do Imp. de 8 de 
Jandro de 80, l.«*, 44 e 23 de Março de 80, 2.», 62; Binding, 1.°, 643, 
Géyer, 2.", 86, Olshausen, ? 172, 9, Schütze, 327). Em sentido con
trario entre outros Hãlschner, 1.", 719, 2.°, 469, 473; v. Meyer, 364, 
988, Heinze, H H., 2.», 629, Dochow, H H., 4.°, 274, Fischer, G S., 
31.°, 66, 82.0, 496, Conrad, G A., Zb.°, 17. Cons. a parte especial 
(adultério e burla concernente ao casamento). 
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consideração as condições de punibilidade, pois estas 
não devem ser consideradas como parte integrante 
da acção. 

a) O tempo e o logar da realisação da con
dição são indifíerentes para a apreciação do tempo 
e do logar em que foi praticado o acto delictuoso. 

h) A prescripção do crime começa a correr 
independentemente da realisação da condição (®). 

c) Dá-se favorecimento, e não cumplicidade, 
quando se presta assistência ao autor, antes da rea
lisação da condição, mas depois da pratica do crime. 

5." —- Segundo o art. 262 do C. do proc. penal, 
é necessária a maioria de dous terços dos votos 
para que o tribunal reconheça a existência de uma 
condição de punibilidade. 

IV. —• Das condições de punibilidade devemos 
rigorosamente distinguir, quanto á idéa e quanto 
aos effeitos, os requisitos processuaes (ou da acção 
penal, segundo Binding), isto é, os requisitos neces
sários para a efficacia juridica dos actos processuaes 
em geral, e especialmente para a effectividade do 
direito á pena. Este idéa pertence exclusivamente 
ao direito dó processo penal. Nella se comprebendem, 
além da competência do tribunal, etc, a imputabili
dade do accusado quanto ao facto (capacidade pro
cessual) (*), a decisão prévia da autoridade admi-

(*) Em sentido contrario o Trib. do Imp. repetidas vezes, por 
ultimo a decisão de 26 de Junho de 82, 7.°, 392. Também Binding, 
1.°, 838, Olshausen, § 67, 11. Segundo o art. 69 do C. p., p<5de em 
certas circumstancias interromper>se a prescripção (por ex., no caso do 
art. 172 do mesmo cod.) 

(«) Entre os requisitos « processuaes geraes » figura a parUi ou 
processfâhigkeit (capacidade processual) do accusado, isto é, não sé 
pôde instaurar processo contra as pessoas que gosam do privilegio da 
exterritorialidade, os indivíduos notoriamente incapazes, como os 
loucos, etc. N. do trad. 
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nistrativa ou do tribunal, quando se trata de pro
cedimento contra funccionario publico (lei de introd. ao 
coâ. de org. jud., art. 11), os requisitos, cujo con
curso é necessário para que se possa iniciar pro
cesso criminal, durante o periodo das sessões, contra 
membros de uma assembléa legislativa C') (Const. 
fed., art. 31, lei de introd. ao C. p., art. 6, n. 1). 
O i mesmo deve-se dizer dos delictos, cujo processo de
pende de autorisação ( C p . , arts. 99, 101 e 197). (̂ ) 
AI mais importante conseqüência desta distincção em 
matéria de direito processual é que, faltando uma 
condição de punibilidade, segue-se a rejeição do di
reito á pena (absolvição com perempção do direito) 
e,: faltando um requisito processual, segue-se a re
jeição da acção (suspensão sem perempção do di
reito). 

1 

I 

§ 44. — Da queixa do offendido 
1 

LITTERA.TURA. — Fuchs, Anlcloge tmã Antragsãelüde, 
1873 ;• Beber, Antragsãelikte, 1873; Nessel, Antragsberech-
tigmgen, 1873 ; v. Liszt, G S., 239, 187 ; v. Kirchenheim, 
Difi recúliche Natur der Antragsãelikte, 1877; Samuely, GS, 
32?, 1, Lehmann, Zur Léhre von Strafantragen, 1881.— 
Sobre a representação para a queixa, Bolze, GS., 329, 
433; Herzog, G S., 339, 389 ; Holzapfel, G A., 309, 428. 

i • • • • 

1 

Ao passo que a Carolina só vedava o procedi
mento ex officio em quatro casos, no adultério, no 
rapto, no estupro e no furto doméstico,— e o di-

I C) De accôrdo v. Kries, Z., 5.°, 9; em sentido contrario "Weis-
xatinn, Z., 9.°, 414. 

; (8) Egualmente Bennecke, 14, Birkmeyer, Teilnahme, 157, 
Hi^usmann, 84 (com iiidicação da littcratura) ; em sentido contrario 
Binding, 1.°, 614, v. Meyer, 851, Olshausen, § 99, 3, v. Kisch, G S-, 
86, 252, nota 10. — A autorisa<^o, ao contrario da queiza, não pôde ser 
retirada. Quanto ao mais, a distincção tem pouca importância pratica. 
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reito commum apenas lhes accrescentára os crimes 
de injuria e de substituição de infante, a nova le
gislação alargou bruscamente o circulo dos crimes, 
cujo processo fez depender de queixa do offendido. 
Ainda n'esta parte o C. p. saxonio de 1868 exerceu 
influencia decisiva sobre a legislação imperial. O 
direito de queixa porém foi consideravelmente re
stringido, posto que ainda não tanto quanto se faz 
mister, pela Novella de 26 de Fevereiro de 1876 (̂ ) 
(ver o § 10, IV). 

Segundo o C. p., os casos, em que se faz ne
cessária a queixa, são os seguintes: art. 102, 103 
e 1Ò4 (crimes contra Estados amigos), 123 (violação 
do domiciHo), 170, 172, 179 e 182 (burla em ma
téria de casamento, adultério, seducção com emprego 
de manobras fraudulentas, seducção de menor), 189, 
194 a 196, 232 (injuria e oflfensa physica), 236, 
237 (rapto), 247, 263 (furto, desvio, burla contra 
parentes), 288, 289, 292 e 299, 300 a 303 (casos de 
«lucro punivel» e damno real), 370, n. 5 e 6 (furto 
de comestíveis e de ferragens). As leis accessorias 
accrescentaram a estes muitos outros casos. — O 
art. 51 (127) do C. p. mil. dispõe, pelo contrario, 

(') Vae muito longe Binding, quando pede a al>olição total da 
queixa. Contra elle e com razão se pronunciam v. Meyer, 868, e 
Merkel, 240. A falta do legislador está em não ter distinguido as 
duas espécies dos cnmeâ', cujo processo depende de queixa; mas 
Binding também não a evitou {'•). 

(•) o Si se deixa ao Estado o direito de punir e tira-se-lhe o 
de proceder contra o culpado, diz Binding, ha n'isto uma flagrante 
contradicção, e assim s<5 se justificam a queixa e a accusação privada 
onde também abre-se espaço á pena .privada» (l.«, 614). A opinião 
de Binding é uma conseqüência do seu ejstema. «Aquelles que no 
crime vêem somente uma desobediência e na pena somente a confir
mação do direito do Estado á obediência, seriam inconseqüentes 
admittindo o instituto da queixa» {Werkel). N. do trad. 



i o CEIMÉ COMO INJUSTO PÜNIVEL 3 l 3 
I 

qu6 o procedimento contra crime ou delicto militar 
não depende de queixa do offendido ou de qualquer 
outra pessoa autorisada a dar queixa. 

II.— Examinados mais de perto, os crimes de
pendentes de queixa classificam-se em dois grupos 
essencialmente diversos quanto ao objecto e ao modo 
por que devem ser tratados (^). 

1.° — As offensas de certos bens só se apre
sentam como taes, e só têm importância para a 
ordem publica, quando o offendido deUas se resente 
e d'isto dá testemunho na fôrma prescripta pela lei 
(retjuerendo o procedimento criminal contra o offen-
sor^. A offensa ao pudor de uma moça pôde ser 
por ella tomado como uma caricia ou como uma 
prí^funda affronta á sua honra. N'estes casos a 
apresentação da queixa é uma condição de punibUi-
ãade; a assignaçSo de um prazo dentro do qual 
ella deva ser dada justifica se com bons fundamentos; 
a itetirada da queixa deve ser permittida (quiçá até 
o começo do plenário) e a divisibilidade vedada; a 
falta de queixa acarretará a absolvição com decisão 
definitiva da causa; si ha vários offendidos, o direito 
de cada um delles a dar queixa deve ser tratado de 
uni modo independente; si se der concurso ideal 
com um crime que admitta procedimento ofl&cial, este 
poderá ser processado, apezar da ausência da queixa. 

(») Em substancia de accordo Berner, Dochow, H H, 4, 239, 
Gteyjer, Z, 4, 241 e na revista Grünhut, 2, 878, Hobzapfel, 288, Janka, 
83, |v. M«jer, 800, Merkel, 289, Stooss, Qruruküge, 1, 278, Schmidt, 
StaàtsanwaU und PrivatJdàger, 1891, p. 42, nota 1? (com designação 
da jlitteratura). — Em sentido contrario recentemente Einger, 1, 82, 
Steinitz, Kompensaiion, 1894, p. 22. — Esta distincção tem permane-
cidcj estranha á legislação imperial (abstração feita do cod. do proc. p., 
art.J414); o projecto austiaco porém distingue os dois grupos, em prin
cipio, correctamente, posto que de um modo pouco feliz na applicação.̂  
EguaJ&ente o projecto russo. 
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2." — O segundo grupo se nos apresenta sob um 
aspecto muito diverso. Considere-se o estupro, cujo 
processo até a Novella de 1876 dependia de queixa 
ou-considere-se a seducção de uma menor de 18 annos, 
de procedimento irreprehensivel (C. p., art. 182). 
Em taes casos o Estado tem. desde o começo, 
interesse em que se proceda contra o crime; mas a 
este interesse contrapõe-se terminantemente o do 
offendido pelo não procedimento (pois a investigação 
e a discussão do facto, o strepitus fori, não seriam 

elle mais do que uma nova offensa e talvez 
superior em gravidade á primeira). Por amor do 
offendido, o Estado desiste de fazer valer o seu 
direito á pena, emquanto o offendido não declara, 
propondo a queixa, que no caso occurrente o inter
esse pelo não procedimento contra o crime que de 
sua parte o Estado presuppunha, não se dá. A 
queixa não é então condição de punibilidade, mas 
requisito para a effectividade do direito do Estado 
á pena, é, consequentemente, um requisito proces
sual; a falta de queixa não é causa que exclua a 
pena, mas um obstáculo opposto ao processo no 
sentido acima declarado (§ 4S, IV), e assim a dou
trina relativa a estes crimes, cujo processo depende 
de queixa, pertenceria, não ao direito penal, mas ao 
direito do processo penal. A concepção de uma 
tbese diversa conduzirá, quanto ás conclusões men
cionadas acima sob o n. I, a resultados inteiramente 
diversos em quasi todos os pontos. 

III.—Segundo o direito imperial vigente, o 
offereçimento da queixa deve ser considerado em 
todos os casos como condição do processo, e não 
conio condição da punição, e portanto como requisito 
processual ('). A falta de queixa tem por conse-

(̂ )' De accôrdo o Trib. do Imp., e também Nessel, 9j Samuely, 
19 V. Kries, 10, Lehmann, 16 Binding, l.**, 610.—Consideram a 
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quència a suspensão do processo, e não a absolvição 
do; accusado. Em rigor a theoria da queixa pertence 
pois exclusivamente ao direito processual. 

I A queixa é regulada pelo C. p. do seguinte modo : 
1.° — Autorisado a dal-a é, 

i a) na ausência de disposição especial de lei, {*) 
o offendido pelo crime, ou, em termos mais precisos, 
a pessoa investida do bem jurídico immediatamente 
lesMa pelo crime, e, portanto, o proprietário no 
damno real, aquelle a quem pertence dispor do 
espaço cercado na violação de domicilio. Mas, para 
que o oíFendido possa dar queixa, deve ter comple
tado 18 annos de edade (C. p., art. 65, ai. 1.°). 

h) Em logar do offendido, o seu representante 
legal (ou tutor), quando o oíFendido é menor de 
181 annos, louco ou surdo-mudo, ou quando a oíFensa 

queixa como condição de punibilidade, e portanto como pertencente ao 
direito material, Reber, 57, Kohler, Paientrecht, 510, v. Kirchenheim, 
65, jGeyer, 1.°, 205.—Uma opinião intermediária, muito pouco clara, 
é sustentada por Hâlschner, 1.°, 711, Lôning, 69, v. Meyer, 351, 352, 
Olshausen, § 67, 1, Schütze, 168, nota 6, Fuchs, 38, Dochow, H H., 
4.0,1242, V. Eisch, Verjãhrunff, 11 (*•). 

(") Eis as principaes opiniões sobre a natureza jurídica da 
queixa: 1." a queixa é condição do direito de punir que, consequente
mente, só surge com o offerecimento d'ella (v. Rõnne, v. Bar, Kohler, 
Kirçhenheim, Geyer); 2.° o direito de punir origina-se do delicto,. 
mas' o procedimento contra o culpado tem por condição a queixa 
(Heinze, Nessel, Kocli, Oppenhoff, Bemer, Meyer, bem como o Tri-: 
bunal do Império); Z." a queixa i ccndição do procedimento criminal, 
mas tem ao mesmo tempo importância segundo o direito material 
(Klebs, Hâlschner, Francke, Fuchs, Dochow, Olshausen),; á.° a queixa, 
em Icertos casos, é condição do direito de punir, em outros do direito 
de proceder contra o culpado (v. Liszt, de lege/erenda, &o passo que de 
legellatasL queixa é requisito processual). Ver Binding, 1. c. N. do trad. 

(*) C. p., arts. 102,; 103, 104, 170, 182,. 189, 196, 288 etc.; 
arl. i 28 da lei sobre contrafacção. 
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é feita a um corpo coUectivo (C. p., art. 65, ai. 2.'* 
e 3.**, C. do proc. p.. art. 414). 

(?) Além do ofFendido, o seu representante legal, 
quando o oflfendido tem mais de 18 annos, mas é 
ainda menor (C. p., art. 65, ai. 2.*), o marido e o 
pae nos termos do art. 195 (232), e o superior 
MerarcMco nos termos do art. 196 (232) do C. p. (̂ ). 

Si o representante legal é cúmplice ou o autor 
do crime, ou deixa de cumprir o seu dever de dar 
queixa, deve ser nomeado um representante espe
cial, isto é, para o fim de dar queixa (̂ ). 

Quando o direito de dar queixa compete a di
versos, ou porque sejam diversos os offendidos (por 
exemplo, a mesma palavra envolve uma injuria a 
varias pessoas), ou porque a queixa pôde ser dada 
não só pelo offéndido como por outras pessoas que 
o representam, todas as pessoas assim autorisadas 
são entre si independentes. Si uma d'ellas deixar 
passar o prazo dos três mezes sem dar queixa ou 
retirar a queixa dada, não fica prejudicado o direito 
dos outros (C. p., art. 62). Do mesmo modo as 
diversas pessoas, a quem compete intentar a ac-
Gusação privada em virtude do mesmo crime, são 

(*) Cumpre notar — especialmente sob o ponto de vista pro
cessual—que, ainda quando varias pessoas sejam competentes para 
dar queixa em razão da mesma lesão, trata-se somente de uma acção 
punivel, e, portanto, apenas de um direito á pena, cujo titular é 
sempre o Estado. 

(®) ^m legislações estrangeiras encontram-se freqüentemente 
disposições especiaes muito mais convenientes sobre este ponto. O 
prazo, dentro do qual, segundo o art. 61 do C. p., a queixa deve ser 
dada, começa a correr do dia em que o curador tem n'esta .qualidade 
conhecimento do. acto delictuoso -e do respectivo autor. De accordd 
Biadiffig^l.®, 6S0; em sentido contrario v. Meyer, 864, Olshausen, 
|-6§,-20.-. Do mçsmiG>i;modo, quando o ofieadido é um' alienado que 
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entre si independentes no exercicio d'esse direito 
(CL do proc. p., art. 415). 

; A queixa, isto é, a declaração sobre a requi
sição do procedimento criminal, pôde ser também 
offjerecida por procurador munido de poderes expres
sos para o caso. Diverso do mandato expresso é 
o jtacito, isto é, o que resulta da vontade presumida 
sobre o oíFerecimento da queixa. Também este ul
timo deve-se considerar como admissível, quando 
teáha sido confiada a outrem a defesa de interesses 
(especialmente a administração de bens) e um crime, 
cujjo processo dependa de queixa, os oflfenda f) {"). 

(J) Egualm«nte o Trib. do Imp. (por ultimo os dec. de 22 de 
Fevereiro de 89, 19, 6 e de 8 de Dezembro de 90, 21, 231) com a opi
nião commum. Cons. Olshausen, § 61, 17. Em sentido contrario Bin-
ding, 1, 652, Cohn, 1. c, Herzog, 408, Holzapfel, 528, v. Meyer, 812. 
—Esta faculdade é expressamente conferida ao representante do titular 
do direito residente no estrangeiro pelo art. 12 da lei sobre patentes de 
inyenção de 7 de Abril de 1891 e pelo art. 23 da lei sobre marcas de 
fabrica de 25 de Maio de 1894. 

C) Segundo o direito allemão, cabe ao ministério publico a 
missão de intentar a accusação publica em todos os casos que podem 
seî  objecto de processo criminal {art. 152 do C. pr. p. ali.); mas 
relativamente a certos delictos especificados pela lei,— os denominados 
Antragsdelikte — esta attribuição só pôde ser exercida era virtude de 
provocação do offendido ou de seu representante legal. A provocação 
ou requisição do offendido para sei agitada a acção publica é o que 
se chama queixa (Antrag), a qual deve ser dada por escripto ou 
tomada por termo (art. 156). Si o ministério publico não dá segui-
mento á queixa, intentando a accusação, o queixoso p6de recorrer 
ao superior hierarchico do funccionario que rejeitou a queixa e, não 
sendo attendido, tem a faculdade de recorrer ao tribunal regional su
perior ou ao tribunal do Império, que podem ordenar a accusação do 
queréladõ (art. 170). Somente nos delictos de injuria e de offensas 
pbysicas, quando o respectivo processo depende de queixa, podem os 
offendidos intentar directamente a accusação, sem que seja necessário 
inyocar previamente o concurso do ministério publico (art. 414). E' 
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2.0.̂ — O direito de queixa é subordinado a um 
prazo, extingue-se (C. p. art. 61), quando a queixa 
não é dada dentro de três mezes. O prazo começa 
a correr do dia em que a pessoa competente para 
queixar-se teve conhecimento do facto e do autor 
ou somente de um dos autores, si são muitos (̂ ), 
e corre, apezar de- qualqiier_ impedlmeütõ. 'por parte 
da pessoa autorisáda Q.- E' ^ no mesmo sentido a 
disposição do art. 35 da lei de 11 de Junho de 
1870, concernente á contrafacção. Assim., si a- noticia 
foi obtida por exemplo a 12 de Fevereiro,- o prazo 
termina ao começar o dia 12 de Maio» Si a puni-
bilidade do facto depende de uma condição que deve 
sobrevir á acção, o prazo só começn a correr' com a 
realisação da condição (acima, § 43, nota 6.̂ ) f**). 

o que s® chama Frivat&lage (acousação privada). O queixoso é então 
accusador e promove a acçio, ficando salvo ao ministério publico o 
direito de cbamal-á' a si em qualquer estado da causa até a' ^entença 
definitiva (art. 417). Além d'isto, todos aquelles que tem- o direito 
de-sustentar a accusação privada ou de dar queixa, ou que 'tem o 
direito de reclamar a Busae ou multa privada, podem figurar também 
como Nébenhlàger (accusador por intervenção) no processo promovido 
pelo ministério publico (art. 485). A acção de indemniração é sempre 
civil e só pôde ser intentada perante os tribunaes civis. N. do trad. 

(8) Dec. das camasms reunidas (do Trib. do Imp.)-de 2 de Jaa. 
de 84, 9.°, 89.°, Q-eyer, 1.°, 210, Olsbausen, | 63, 2.®, Borcheríj, Yerani-
wortlichkeitj 18. Em sentido contrario, Binding, 1.°, 640, v. Meyer, 863. 

(®) igualmente a opinião commum. Qmtrà, Olsbausen, | 61, SO (*). 
(̂ ) O praz@ dos três mezes I um iempm utile, @ não um tsmptiê 

eonimuum (QlshauseQ, l. c ) . ^ . do trad. 
(10) Considerável alteração soffr® ©ste prazo nos casos de injuria e 

ofensas physicas reciprocas (C. p. a?t. 198 e 282, O. do proc. p., art. 426), 
porquanto ^-querelado é obrigado, sob peaa de perder o sem direito, àdar 
queima, ao mais tardar, até os debates ilnaes, mas, por outro lado, pede 
fazel-o, ainda que ia esse tempo o prazo dos três mezes já tenha decorrido. 
O art, 8á da lei de 27 di| Setembro 401892 comcesneate á gerat® do ms? 
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I 3."—A queixa é indivisivel. Segundo o art. 63 
do: C. p., o processo deve ser dirigido contra todos 
os iindividuos (autores, cúmplices) que tomaram parte 
naiinfracção ou que a favoreceram (C. p., art. 257), 
ainda quaiido a queixa tenha sido dada contra um 
s<5 I d'entre elles; e a retirada da queixa contra um 
teiii por effeito a cessação do processo em relação 
aos outros (C. -p. art. 64, ai. 2.°). Não é pois admis-
sivel que a queixa se limite a algum dos co-réos, 
e, |si tal succeder, ella deve ser considerada como 
in^flficaz, ou como dirigida contra todos os outros, 
meísmo os não nomeados, conforme f5r a vontade 
presumida do queixoso. 

1 E' uma excepção apparente ao principio da in-
diyisibilidade da queixa a que offerecem os crimes, 
eufp processo depende de queixa relativamente, os deno
minados relative^-Antragsvergehen, isto é, os crimes, 
cujo processo s6 depende de queixa, quando o autor, 
ao tempo do facto, achava se em certa relação pes
soal pára com o offendido (̂ )̂. Em taes casos tanto 
o pfferecimento como a retirada da queixa só tem 
importância jurídica para os co-delinquentes, a res
peito dos quaes o crime não pôde ser processado 
independentemente de queixa ; mas no circulo d'estas 
pessoas prevalece de novo a regra geral da índivi-
sibilidade da queixa ('). 

contém uma disposição especial sobre o prazo para a queixa (a revista de 
sabida). O prazo da prescripção corre independentemente do da queixa. 

I (») C. p., arts. 247, 263, 289, 808. 
i (e) Em regra nos crimes, cujo processo depende de queixa, esta 

é um requisito absoluto: sem a queixa, não é possível procedimento 
criinhial. Em certos casos, porém, a queixa só é exigida relativamente, 
porque só é necessária, dadas certas relações pessoaes entre o delin
qüente e o offendido, cabendo o procedimento official, quando taes 
relações não se dão. Isto também procede, quando pelo mesmo aeto são 
offendidas varias pessoas e o delinqüente acha-se n'essas relações para 
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4.° — Depois da Novella de 26 de Fevereiro de 
1896 só é licito retirar a queixa nos casos em que 
a lei o permitte expressamente e, segundo o art. 64 
do C. p., a queixa não pôde ser retirada depois da 
publicação de uma sentença de condemnação (̂ )̂. 

5.°—-A queixa deve manifestar positivamente 
a intenção do queixoso de provocar o procedimento 
criminal (C. do proc. p., art. 156). Não é admissivel 
a queixa dada condicionalmente, uma vez que se 
trate de verdadeira condição e não de simples re
servas f) . Não tem valor jurídico a renuncia da 
queixa, bem como não é licito ao que desistio da 
queixa revogar a sua desistência. 

6.°— O direito de queixa é de natureza emi
nentemente pessoal e por isso não passa ao successor 
do ofíendido. 

com algumas, e não para com outras. D'ahi a distincção entre absolute 
e relativé Antragsverbrechen, segundo a terminologia de Beber geralmente 
aceita. TS. do trad. 

(*-) Os casos especialmente previstos são: C. p. art. 102 a 104, 
194, 247, 263, 292, 370, 232 e 303 (n'estes dois últimos ca<os, quando 
o offensor fôr parente do offendido); lei de 11 de Junho de 1870 sobre 
a contrafacção, art. 27; lei de 9, 10 e 11 de Janeiro de 1876 sobre os 
direitos de autor; lei de 7 de Abril de 1891 sobre patentes de invenção; 
lei de 1 de Junho de 1891 sobre modelos de utilidade. A queixa dada 
pelo tutor pôde ser relbirada pelo ex-pupillo, quando este attinge á maiori-
dade, dec. do Trib. do Imp. de 19 de Novembro de 91, 22.°, 256. 
Segundo o art. 431 do C. do pr. p., a desistência da accusação pri
vada é permittida até á publicação da sentença da 2." instância. Tal 
desistência não envolve necessariamente a da queixa; é portanto pos
sível o procedimento official. 

(̂ ) Não é admissivel a queixa, cuja efficacia dependa de uma 
condição suspensiva ou resolutiva, porque é da essência da queixa a 
vontade certa por parte do queixoso de provocar o procedimento cri
minal. Simples reservas porém não affectam a efScacia da queixa, pois 
a vontade de que se inicie o procedimento criminal não deixa por isso 
de ser incondicionalmente enunciada. N. do trad. 



SEGUNDO CAPITULO 

O crime nas suas fôrmas externas 

I . - Â CONSUMAÇÃO E Â TENTATIVA 

§ 45... —̂  A idéa da tentativa em geral 

LlTTERATUBA. — Zacharias, Die Lehre vom Yersuch, 2 
V., 1836 a 39; V, Bar, Zur Lehre vom Versuch und Teü-
nahme, 1859; L. Cohn, Zur Lehre vom, versuchten und im-
volJéndeten Yerbrechen, 1?, 1880 ( ver v. Liszt, Z., 19 33); 
Cohn, Die Grunãsatze über den Ihaíbestanã der Verbrc.chen 
und der heutige Gattungsbegriff ães Versuchs, 1889; Bauni-
garten, Die Lehre vom Versuch ães Verbrechens, 1888 ; 
Herzog, Bücktritt vom Versuch und thãtige Beue, 1889; 
Kroschel, GS. . 41, 273; Kohler, Stuãien, 19, 20. — Oc-
cupam-se com a historia da theoria da tentativa Pernice, 
Laòeo, 29, 40, Leger. Versuch ães Verbrechens nach rõmi-
schen Becht, 1879, Ausbildung der Lehre vom Versuch in der 
Wissenschaft ães MittelaÜers, 1869, Baumgarten e Herzog, 
eoã. loc. Pfenniger, Strafrecht der Schweiz, Eisenmann, Z., 
13, 454 (Code penal). 

I. — Consuma-se o crime, quando é praticada a 
acção que a lei incrimina, e especialmente quando se 
produz o resultado que a lei considera como parte inte
grante desse crime. O momento da consumação de
termina-se pois em relação a cada crime, segundo 
o direito vigente, que nem sempre considera como 

21 
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circumstancia reguladora a producção do mal próprio 
do delicto e não raro se resente de falta de claresa 
e de lógica. Assim o momento da consumação não 
é o mesmo no furto (C. p . , art. 242) e no desvio 
(art. 246), ou na moeda falsa (art. 146) e na fal
sificação de documento (art. 276). 

O crime é tentado, quando se opera o acto vo
luntário dirigido ao resultado que a lei incrimina (^), 
sem que o resultado se produza. O que constitue a 
essência da tentativa no sentido da nossa concepção 
actual é a direcção do .acto voluntário a um resul
tado não produzido, mas representado; a acção nos 
parece merecedora de pena, não considerada em si, 
mas por essa sua direcção. A razão da punibilidade 
da tentativa está pois no caracter perigoso do acto: 
com quanto não se produzisse o resultado que a lei 
não quer, o acto suscitou a possibilidade de que 
elle se produzisse. (̂ ) 

(*) Também aqui não é necessário que a representação do resul
tado seja o motivo impulsivo. Para a tentativa basta o dolo; apezar 
da letra do art. 48, a intenção não é necessária, quando não o fôr tam
bém para a consumação do crime. Ifão é clrara a decisão do Trib. 
do Imp. de 18 de Outubro de 1882, 7?, 119. Em todo caso tam
bém nesta parte basta o dolo indeterminado (eventual). Neste sentido 
as desições do mesmo tribunal de 12 - 22 de Dezembro de 84, 12?, 
64 e 29 de Março de 89, 19?, 90. 

(8) Semelhantemente Merkel, 132, Kohler, Siudien, 1?, 20 (ac-
centuando porém o perigo geral). Os italianos e os francezes assigna-
Iam, como effeito da tentativa, o entibiar o sentimento da segurança, 
a perturbação da paz jurídica. A concepção tem importância para 
& apreciação da tentativa impossível. Cons. o § 47. — Eejeitada deve 
ser a opinião enunciada primitivamente por Lammascb, Eossi e. outros, 
© por ultimo logicamente deduzida por Herzog, segundo a qual en
contra-se o fundamento da punibilidade da tentativa na presumpção 
de que o agente continuaria e completaria o acto começado (pre
sumpção dã a força de perfeição » ). 
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II. — A idéa da tentativa deve a sua origem 
á sciencia jurídica da Itália medieval. O direito 
romano não conseguio estabelecer com firmesa prin
cipies geraes. Ao passo que nos delictos praticula-
re^ exigia-se, ainda no direito de Justiniano, a pro-
diicção efifectiva de uma oíFensa, já as leges Cornelioe 
comminavam as penas do crime consumado contra 
certos actos por sua natureza preparatórios e de ten
tativa. Sob a influencia da rhetorica litteraria e 
pliilosopliante, foi-se accentuando mais e mais, sobre
tudo desde Adriano, o lado subjectivo do crime, a 
voluntas, em opposição ao exitus, comquanto se pu
nisse o flagitium imperfectum em geral com penas 
mais brandas (1. 1, § 2, D. , 47, 11). O direito ro
mano porém não se elevou a uma idéa geral da 
tentativa. Outro tanto pode-se dizer da edade me
dia allemã. E' certo que nas leis barbaras encon
tram-se muitas vezes sujeitos á pena attentados contra 
a pessoa e contra a vida, embora não seguidos de re
sultado, como, por exemplo, golpes de faca, embos
cadas, assaltos, immersões (cons. Brunner, 2°, 558) ; 
mas, segundo podemos deprehender com segurança 
dais taxas das multas comminadas, taes attentados 
eram reprimidos, não como actos de tentativa, e sim 
como crimes independentes, talvez como perigo de 
vijda {seolandefa na lei salica), e especialmente como 
perigo da paz publica (ainda assim no direito suisso 
mbderno, como por exemplo no projecto do cantão de 
Aárgau de 1892). Os direitos municipaes e os ter-
ritoriaes também nenhum progresso apresentam, com
quanto a praxe não receiasse enforcar o malfeitor 
pêlos simples facto de ser encontrado com chaves 
falsas. Os escriptores italianos, porém, empenha
ram-se com ardor e com êxito em dar á tentativa 
cairacter de idéa geral. Segundo a sua definição, 
a tentativa é um «cogitare, agere, sed non perficere», 
e \ de accordo com a intuição aUemã, mas em opposi-
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ção com a romana, entendiam que ella deve ser pu
nida com penas mais brandas. Seguiram-nos o Kla-
gespiegel e a Bamberguense. A Carolina contem 
no art. 178 uma definição em termos geraes e mui 
bem succedida: «item si alguém se abalançar a al
guma malfeitoria por actos apparentes que para a 
consumação delia sejam próprios, sendo a consuma
ção de dita malfeitoria impedida por outros meios 
contra a vondade do malfeitor, tal vontade perver
sa, de que, como fica dita, algum acto se seguir, 
será criminalmente punida; mas a punição será em 
certos casos mais severa do que em outros » As 
disposições da Carolina serviram de base ao direito 
commum e aos cod. territoriaes que a este se filiam. 

Procurou-se determinar de um modo mais pre
ciso os diversos casos que deviam ser punidos com 
penas mais severas e ás mais das vezes distinguia-
se entre o conatus remotus (actos preparatórios), o 
propinquus (actos de execução ) e o prozimus (ten= 
tativa finda sob a forma de crime falho) f). Man
teve-se em geral a punição mais branda dá tenta
tiva. A equiparação excepcional da tentativa finda 
e do crime consumado, que Bõhmer, Leyser e outros 
exigiam nos crimes mais graves e, por exemplo, o 
cod. bávaro de 1751 e o austríaco de 1768 admitti-
ram, foi impugnada por Kock e outros, e rejeitada 
— por exemplo-= pelo LanãrecM prussiano de 1721. 
As disposições do Cod. penal francez,—as quaes lhe 
foram transmittidas pela lei de 22 prairial^ anno 4°, 
e remontam ao cod. josepMno de 1787 (^), serviram de 

(*) Assim diz J . F. S. Bõhmer que àá=s® conaius prosdmus, 
qaando o agente faz tudo «quaníum in ipso fmit et ad coxisunimaa= 
dum delictum necessarium putavit». 

(<*) Vêr Eisenmann, 523 (e acima, p. 8 1 ) ; a sma affirmação 
posem de qiuie o cod. josepMno nunca entrou em vigor é eomi 
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modelo aos cod. allemães do século X I X ; ás mais 
dás vezes a tentativa é definida como « commence-
mènt d'exécution, » e a equiparação da tentativa e 
do crime consumado («toute tentative est le crime 
même») foi aceita (por ex.) pelo cod. prussiano 
de 1851 e pelo bávaro de 1861. A apparente de
finição do Code penal passou do cod. prussiano para 
o imperial e supplantou a antiga fórmula do direito 
allemão. 

III . — A tentativa, como idéa geral, compre-
h^nde duas espécies. 

1.° A tentativa acabada dá-se, quando o acto 
voluntário e encaminhado ao resultado conclue-se, 
sem que o resultado se tenha produzido. A esta 
cat-egoria pertence (além dos casos em que o resul
tado é ainda duvidoso ou mesmo certo) o crime mal-
logrado ou falho (certesa da não realisação do re
sultado) , como subdivisão da tentativa impossível, 
dei que se tratará adiante no § 47. 

' 2.° A tentativa imperfeita ou não acabada àk-SQ, 
quando o acto voluntário e encaminhado ao resul-
dado ainda não está acabado (̂ ) (*). 

(*) A distincção do texto, correspondente a que fazem os direi
tos latinos entre délit manque (frustrado) e délit tente, tem importân
cia com relação á desistência da tentativa (C. p . , art. 46, adiante g 
48). Mostra também que a cláusula «começo de excecução» assignala, 
n ã ò a tentativa em geral, mas somente a inacabada; daquellas pala
vras, portanto, não se podem tirar conclusões relativas ao crime frus
trado, como muito freqüentemente acontece. — Sobre a distincção 
cons. Berner, G S. , 17.•; os relatórios apresentados por Berner, Lamm, 
Leúthold, von Liszt, Z., 1.», 94, Janka, 139, Stooss, Revista do direito 
penal suisso, !.•, 528. Contra a distinóção Baumgarten, 442, (á p. 165 
e 215 sobre a concepção franceza e italiana), Pfenniger, Sío/recAí der 
Scfty>eiz, 789, e outros.—iNa autoria mediata (adiante, §50, I I ) , o que re
gula, com relação á nossa questão, é o acto do indivíduo determinado e 
não o do indivíduo que determina. 

C) As principaes fórmulas, com que os criminalistas allemães 
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O C. p. imp. dispõe no art. 43 : « quem, por 
actos que constituem um começo de execução, mani
festar a resolução de cometter lim crime ou delicto, 
será punido como culpado de tentativa, si o crime 
ou delicto intencionado não se consumar. » 

((A tentativa de delicto, porém, só será punida 
nos casos expressamente determinados pela lei.» 

O C. p. imp. adopta pois, como havia feito o 
Cod. prussiano de 1851, a formula franceza—/e com-
mencement d'exécution. Pune outrosim, seguindo 
também o direito francez, a tentativa de crime em 
todos os casos especificados f) , em caso algum 
a de contravenção. 

Mas, em opposição ao direito franco-prussiano, 
a legislação imperial -— e do mesmo modo o cod. 

tem pretendido definir ou descrever a tentativa acabada, são estas : 
1» o agente deve ter feito tudo quanto da sua parte era necessário 
para a consumação do crime ( por ex. pôr fogo ao rastilho em com-
municação com a bomba ) ; 2." o agente deve ter feito tudo quanto 
suppunha necessário para o consumação do crime (pôr fogo ao rastilho 
que suppunha estar em communicação com a bomba) ; S." existe ten
tativa acabada quando o agente conclue a acção dirigida ao effeito, 
sem obtel-o. A 1.» formula é muito restricta, a 2.* muito ampla, a S* 
uma descripção imperfeita, pois, ainda mesmo que o agente tenha con
cluído a aeçâo, pode restar a possibilidade de uma omissão causai. 
Ver Berner, Trat. , e v. Hamel, 1? 319. N. do trad. 

(«) Os casos expressos são os arts. 107, 120, 140, 141, 148, lõO, 
160, 169, 240, 242, 246, 253, 263, 289, 303 a 308, 389, 860 e 352 do 
C. p . ; lei de 14 de Maio de 1879, sobre viveres, art. 12 ; iei de 21 
de Maio de 1878, sobre a peste bovina, art. 1.» ; lei de 14 de Março 
de 1875, sobre bancos, art. 57, ai. 2."; lei de 3 de Julho de 1898, 
sobre espionagem, arts. 2.® e 4.°. Sobre o C. p. mil., ver Hecker, 81. 
•— Seria mais correcto só excepcionalmente deixar de punir a tentativa 
de delicto, como fazem o Cod. hoU. e o projecto austríaco. De accordo 
Hãlschner, 1.°, 466; em sentido contrario v. Meyer, 250.—No campo 
do direito estadual pode ser íambem punida a tentativa de contra-
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húngaro e o hoUandez — voltou á concepção do di
reito commum (muito duvidosa sob o ponto de vista 
da| politica criminal), segundo a qual a tentativa 
dejve ser punida menos rigorosamente do que o crime 
consumado; e garantio a observância deste prin
cipio, não só admittindo-o expressamente, senão 
também estabelecendo uma escala penal reduzida 
relativa á tentativa (C. p., art. 41; adiante, § 70, 1). 

I Este principio soíFre excepções nos seguintes 
cabos : 

i 1." — No crime de alta traição o C. p. pune a 
teiitativa de assassinato, como o assassinato mesmo, 
com a pena de morte. O art. 153 da lei sobre a 
industria equipara também a tentativa e o crime 
consumado quanto á pena C'). 

\ 2." — Em um certo numero de casos o empre-
hénder uma acção criminosa é equiparado na pena 
á {consumação do crime. Ver o C. p., arts. 81, 82, 
105, 114, 129, ai. l.», 150 e 357; lei de 9 de Junho 
dé 1884 sobre matérias explosivas, art. 9.**; lei de 
12 de Outubro de 1867 sobre o imposto do sal, 
art. 1 1 ; lei de 1 de Julho de 1869 sobre a união 
aduaneira, arts. 134 e 135; lei de 16 de Julho 
dé 1879 sobre o imposto do fumo, arts. 32 e 3 8 ; 
lei de 24 de Junho de 1887 sobre o imposto do 
álcool, art. 17 ; lei de 31 de Maio de 1891 sobre 
o I imposto do assucar, art. 40 etc. 

3.** — Os actos preparatórios, qué são punidos 

[ C) o art. 4.» da lei prussiana de 15 de Abril de 1878 sobre o 
furto florestal e o art. 8.<> da lei prussiana do 1 de Abril de 1880 
sobre a policia rural e florestal punem a tentativa com a pena da in-
fracção consumada. 

A legislação estadual, no campo que lhe é reservado, não está 
lidada ao principio do direito imperial (ver o § 19, nota !.•). Sobre 
o d. p. mil., Hecker, 82. 
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como crimes independentes, caem, não sob a escala 
penal reduzida, mas sob uma escala especial. C. p., 
arts. 83 a 86, 151, 201, e em parte 49 a. 

Y. — Devemos ater-nos á nossa concepção da 
idéa de tentativa e das suas duas espécies na so
lução da celebre e tão vivamente debatida questão 
de saber em que casos razões lógicas nos podem 
levar a considerar excluida a possibilidade da ten
tativa. 

l.'* — A tentativa de um crime culposo {a culpa 
attentata do direito commum) é impossivel, segundo 
a nossa definição tirada do direito vigente. A po
lítica criminal justifica também esta limitação. E' 
justamente a representação do resultado, que nos ha
bilita e nos autorisa a considerar o acontecido como 
tentada producção de um resultado, que não se rea-
lisou. No crime culposo esta relação subjectiva da 
acção para o resultado (contida somente na repre
sentação) é extremamente duvidosa (o agente, não 
sabendo, por culposa ignorância, estar a arma car
regada, a dispara contra outrem sem feril-o). 

2.° — No dolo indeterminado a tentativa é pos
sível. Como o dolo comprehende cada um dos re
sultados representados, o mais grave delles, realisado 
ou não, é o que deve regular para o julgamento 
criminal do agente. Consequentemente quem prevê 
como resultado de sua acção o ferimento ou a morte 
do adversário, é culpado de homicídio tentado, 
comquanto a acção somente tenha tido por effeito 
o ferimento da victima ou não tenha tido resul
tado. 

3.° — Quando a punibüidade da acção depende 
de uma condição ohjectiva, a tentativa é possível, si 
a condição se dá desde o começo ou occorre poste
riormente, e a acção falha ou fica incompleta (acima 
§ 43, III, 2). Esta regra tem applicação, quando 
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se trata de um resultado grave como condição de 
punibilidade aggravada (acima, § 35, nota 6.*) (*). 

4.° — O crime por omissão (propriamente ou 
impropriamente dito) pode em geral ser falho, mas 
nãp é susceptível de tentativa inacabada.—Exemplo : 
o guarda da via-ferrea, no intuito de occasionar o 
debcarrilamento do trem de passageiros, deixa dolo
samente de remover o fragmento de rocha que ro
lara sobre a linha; si esse obstáculo é removido 
po? outrem a tempo, não se dá omissão punivel, 
pois não estava ainda excluida a possibilidade de 
que o guarda o fizesse; si o trem passa sobre o 
obstáculo sem descarrilar, dá-se crime falho {^). 

(*i Exemplo: o estupro tentado causa a morte da pessoa <iffen-
dida (C. p., art. 178). Olshausen adopta em geral a nossa opinião 
(ve|r por ex. o | 178, 3, em sentido contrario o § 43, 5). Contra, 
expressamente Binding, l.«, 589, Baumgarten, 390, 378. 

(*) A opinião commum admitte a tentativa nos crimes por 
omissão impropriamente ditos sem distinguir entro a tentativa inaca
bada e a acabada ou falha. A mãe que tenta matar o filho, pri
vando-o de alimentos, revela a sua intenção por um facto exterior 
que constitue começo de execução, e si o seu plano é frustrado em 
tempo por intervenção de outrem, dão-se, na verdade, todos os ele-
meiitos de uma tentativa punivel. As opiniões divergem porém 
quanto aos crimes por omissão propriamente ditos. Uns contestam 
a possibilidade da tentativa, pois a resolução só se pode manifestar 
pela omissão mesma que constitue o delicto; outros entendem que a 
tentativa é possivel, mas não susceptível de punição, porque ou o agente 
pode ainda praticar a acção que a lei exige e neste caso não ha de
licto, ou tal não é o caso e então o delicto está consumado (H. Meyer). 
V. Hamel [\.°, 320) pondera que nos crimes em questão a dificuldade 
dajtentativa provem de que, consistindo o delicto consumado na in
observância de um preceito imperativo, não se pode facilmente figurar 
a liâo consumação (isto é, a observância do preceito) como effeito de 
circumstancias independentes da vontade do agente. Assim elle con
sidera punivel a observância não voluntária «sob a pressão da ne
cessidade», e figura o caso do capitão de navio que fosse forçado pela 
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5." — Outrotanto se dá e pelas mesmas razões 
com relação aos actos de execução que, sendo abso
lutamente uniformes, correspondem desde o começo 
e em cada momento de sua realisação aos caracteres 
que a lei inclue na qualificação do crime. Conduzir 
o carro rapidamente através de ruas freqüentadas, 
fumar em logar exposto u perigo de fogo, andar 
por terreno alheio e actos semelhantes não per-
mittem, quanto ao modo regular de execução, que 
se distinga entre a actividade começada e a activi-
dade não acabada. Outro exemplo offérecem os actos 
delictuosos commettidos por meio de divulgação de 
impressos. Mas em todos estes casos, como nos casos 
mencionados sob o numero 4, cumpre attender que, 
applicando-se um processo complicado para a pro-
ducção do resultado (acima § 27, nota 2.*), dárse a 
possibilidade de uma actividade incompleta. 

6.° — Quando a lei commina excepcionalmente 
contra actos preparatórios ou actos de tentativa, e 
especialmente contra o emprehendimento de uma 
acção delictuosa as penas do crime consumado ou 
os pune como crimes independentes (acima p. 327), 
não é possivel a tentativa, quer como crime fru
strado, quer como actividade incompleta; pois a hy-
pothese de uma tentativa de tentativa, ou de ten
tativa de um acto preparatório não só occasionaria 
dificuldades lógicas insoluveis, como também aflfe-
ctaria duplamente a regularidade das disposições 
legaes já perturbada por aqueUas excepções (*) (*). 

tripolação a prestar auxilio na hypothese prevista no art. 414 do 
C. p. holl. Ssta solução porém vae de encontro ao dilemma de Meyer 
e de V. Liszt. N. do trad. 

(®) Igualmente Berner, 354, v. Wãchter, 200, Baumgarten, 401. 
Contra, v. Meyer, 253, Olshausen, § 43,, 28, Colin, 383, quando se 
trata de delicia sui generis. 

(o) Nsk) pode ht̂ f er tentativa de tentativa, diz Olshausen, porque 
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§ 46. — Actos preparatórios e execução 

LiTTERATüBA. — Ver as indicações do § 45. Accres-
centem-se Eosenblatt, G A., 369, 67, e v. Meyer, Der An-
fmig der Ausfvhrung, donativo de festa a Berner, 1892. 

I. — A razão de ser da criminalidade da ten
tativa está no perigo do acto de vontade que por 
ella se manifesta. Apreciamos esse perigo, segundo 
o Iresultado, não de facto realisado, mas apenas re
presentado na imaginação do agente. E' pois da 
essência da tentativa a relação do acontecido para 
uÉi resultado que não se produzio. Essa relação 
deve estabelecer-se de modo a ser claramente reco-
nliecida, para que se possa falar em tentativa. 
Quanto mais afastado ficar o acontecido da consu
mação do crime, quanto mais primitiva fôr a phase 
em que a acção soflfreu interrupção, tanto mais dif-
fiçil, tanto mais incerta é a demonstração de tal 
relação. Si a resolução do agente seria bastante 
firme para que elle levasse a execução até o fim, 
e I si a acção se encaminhava realmente ou não ao 
píetendido resultado, é difl&cil decidir quando a acção 
não foi além dos primeiros impulsos para a reali-
sáção da resolução. A compra de um revolver pode 
ter sido efifectuada para fins diversos. Quem nos 
diz que a arma era destinada a servir de instru
mento a um assassinato ? Quem nos diz, ainda 

a tentativa suppõe a resolução de commetter um crime ou delicto, 
isto é, uma resolução encaminhada á consumação de um crime ou de
licto. Outro porém é o caso, quando a lei qualifica actos preparató
rios ou de tentativa como delictos especiaes. A lei os trata como 
delicia sui generis e ignora a sua natureza intima. Tem então appli-
calção os principies geraes; segundo elles e em vista da natureza de 
calda um desses delictos é que deve decidir-se si o delicto em questão 
admitte ou não uma tentativa punivel. N. do trad. 
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quando não soíFresse duvida o fim da compra, que 
o comprador teria a coragem de levar a sua reso
lução até o extremo? 

Do exposto resulta a necessidade de que fiquem 
impunes os actos de tentativa remotos. Obtemos Jissim 
uma distincção entre os actos de tentativa, e podemos 
contrapor os remotos, como actos preparatórios im
punes, aos próximos e puniveis, como actos de tenta
tiva em sentido estricto. 

II.—Mas em vez deixar, como fora mais con
veniente, ao critério da administração da justiça a 
classificação da acção dada no caso concreto em um 
ou outro grupo, a lei imperial, seguindo o direito 
francez, emprehendeu traçar uma vez por todas a 
linha divisória. A esse empenho devemos a definição 
contida no art. 43 do C. p . : «tentativa é a mani
festação da resolução de commetter um crime ou de-
licto por actos que constituem um começo de exe
cução d'esse crime ou delicto». A linha divisória 
entre os actos preparatórios e a tentativa propria
mente dita (a tentativa punivel) é dada pois pelo começo 
de execução — le commencement d'ezécution do direito 
francez. 

Com esta formula, porém, pouco lucrou a admi
nistração da justiça. Todo empenho para determi
nar-se de um modo mais preciso o começo de exe
cução conduz a descripções destituídas de valor. Do 
art. '13 evidencia-se apenas que, segundo a mente 
do legislador, cumpre distinguir o preparo e a ten
tativa, e que só devem ser punidos como tentativa 
os actos que se approximam da consummação do 
crime ou delicto. As expressões — começo de exe
cução — não denotam mais do que a antithese entre os 
actos que_preparam e os que facilitam o commettimento, 
ou, como (descrevendo também) poderíamos dizer, 
indicam os actos voluntários que já constituem uma 
parte real do facto incriminado pela lei. 
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Assim a tentativa punivel da bigamia só começa 
com a celebração do (segundo) casamento; a do per
júrio com o começo do acto do juramento; a do 
rajpto, do furto só no momento em que é interrom
pido o poder tutelar de quem d'elle está investido ou 
a custodia do dono; nos chamados crimes compostos, 
como o roubo, o estupro, dá-se tentativa punivel, logo 
que o agente começa a empregar a violência etc. (^). 

O De accordo no essencial (como já anteriormente Zacharias) 
Merkel, 128, Olshausen, ^ 43, 4, Stoos, Grundzüge, 1.°, 214, e especial-
mehte o Trib do Imp., cuja ultima decisão é de 20 de Novembro de 
86, 15.", 56. De modo seinelhante também Baumgarten, que exige uma 
relação directa entre a acção aggressiva e o oLjecto da aggressão (o su-
jeiif) paciente, como elle diz, seguindo a Garrara). Imprestável é a for
mula de Lõning, Haftung des Redaeteurs, 152, bem como a de Meyer, 
1. c. Segundo este escriptor, dá-se execução em opposição a preparo, 
quando o agente põe uma condição para o resultado considerado na 
sua importância abstracta e não na sua forma concreta; dá-se portanto 
tentativa de homicídio, quando o agente faz alguma cousa que se possa 
considerar como um modo, qualquer que elle seja, de attentar contra a 
vida, y. Meyer faz assim uma descripção que absolutamente nada ex
prime. Não se contesta que a tentativa de morte seja um attentado 
contra a vida de outrem; mas quando tal é o caso é o que desejamos 
saber, e sentimos que v. Meyor também nada nos adiantasse. Elle suppõe 
responder a objecçâo, affirmando (p. 24, nota 2.») que « o muito zelo 
pela política criminal não deixa ver o valor das eonstrucções juridieas»; 
mas esquece que os adversários, a que se refere, contestam somente o 
valor da sua eonstrucção j,tridiea. Cons. contra v. Meyer também 
V. Buri, 6 S., 48, 67. E ' de todo incorrecto pôr completamente de 
parte a definição legal e com Hãlschner, com a anterior praxe saxonia 
etc., admittir a punibilidade do acto, logo que n'elle se revela de um 
modo indubitavel a intenção do agente. Contra esta doutrina, também 
aceita pelo tribunal supremo da Áustria, cons. Eoseiiblatt ('). 

) (») A execução de um delicto, diz Olshausen, § 43. 12 e 14, 
consiste no emprebendimento dos actos que são necessários para a r<>a-
lisação das circumstancias constitutivas do delicto (eorpus delieti^; n'este 
sentido á execuç§k> se contrapõe o preparo. Os actos preparatórios com-
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III.— A lei abrio algumas excepções ao prin
cipio da impunidade dos actos preparatórios. A estas 
excepções pertencem todos os casos em que a lei 
sujeita a penas um acto preparatório ou commina 
contra o emprehendimento de uma acção delictuosa 
as penas do crime consumado (acima p. 327); pois 

prehendem todos \ os que não pertencem aos elementos do delicto, mas 
visam o commettimento do delicto e são destinados a tomal-o possível 
ou a facilital-o. H. Meyer, que a principio aceitara esta distincção, 
pronunciou-se por ultimo contra ella, considerando que em muitos casos 
a lei qualifica, não uma acção determinada, mas a producção de um 
determinado resultado ; concluio d'ahi que o ponto de vista geral deve 
ser considerarem-se como actos preparatórios os que se apresentam so
mente como condição do resultado em sua forma concreta, e como actos 
de execução os que se apresentam como condições do resultado em sua 
importância geral (abstracta, essencial para a espécie do delicto dé que 
se trata). E' esta a coristrueção jurídica que o autor critica na nota 
supra. Be accordo com aquella distincção entre os actos preparatórios e 
os de execução, entende-se geralmente que só se dá começo de execução, 
quando a- actividade do delinqüente Já se exerce por um acto que faz 
parte das circumstancias constitutivas do delicto; opinião que o autor 
compartilha, entendendo por começo de execução o conaius proximua, 
a ultima actividade decisiva na serie dos actos representados pelo agente. 
Outros escriptores, como Schwartze, Hãlschner, partindo do ponto d* 
vista da denominada «theoria subjectiva», contentam-se cóm a exigência 
de que do acto claramente se infira a resolução do agente de executar 
um crime determinado. A este subjectivismo oppõe-se Merkel energi
camente (g 45). «A distincção entre actos de preparo e de execução, 
diz elle, a que muitos não querem ligar uma importância objectiva ou 
mesmo nenhuma importância, deriva do modo por que uns e outros 
são em geral representados, e não tem sentido diverso no tocante a 
commettimentos delictuosos do que tem no tocante a commettimentos 
lícitos. O plreparo de um furto distingue-se da sua execução no mesmo 
sentido em que o preparo de uma viagem, de uma experiência, de uma 
festa, de uma representação theatral, se dístiogue da respectiva reali-
sação. Ninguém vê o começo da execução de uma experiência na acqui-
sição dos materiaes necessários, ou na locação do local ou em outros 
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a idéa de emprehendimento é mais ampla do que a 
de tentativa, rigorosamente limitada no art. 43 do 
C p . O emprehendimento comprehende também actos 
qtie, como preparatórios, não entrariam no dominio 
dá tentativa punivel (^). 

I 

I 

j § 47. — Da tentativa impossível 
i 

i LiTTERATtJBA.— Além das obras mencionadas no § 45, 
Hferzt, Yermch mit untauglichen Mitteln, 1874; Lammasch, 
Dias Moment objektiver Gefãhrlichkeit im Begriffe ães Ver-

actos quejandos que o gênero da experiência exija, destinados a produ
zir immediatamente os phenomeuús em questão e para isto idôneos 
segundo as suas qualidades geraés. Que não vae n'isto somente uma 
distincção subjectira salta aos olhos». Perigosa, por demasiado ampla, é 
a formula do proj. braz. revisto (art. 12) — «tentativa manifestada por 
mmos idôneos para a execução do crime» — o que comprehende todos 
os actos preparatórios, ainda os mais remotos, que forem idôneos para 
tal fim. O proj. suisso não define a tentativa nem os actos preparatórios. 
Ni do trad. 

(') A questão é muito controvertida. A opinião dominante con
sidera o emprehendimento simplesmente como tentativa. Justificámos 
desenvolvidamente o nosso modo de ver no trabalho intitulado «Fals-
chen Aussage», p. 175 e seg. Contra a nossa concepção não se p<5de 
invocar a definição contida no art. 82 do C. p.: «deve-se considerar 
como emprehendimento, bastante para consumar o crime de alta traição, 
todo acto, pelo qual o designio do agente é posto immediatamente 
em execução», porquanto 1.° a definição ahi dada não pôde ser perem-
ptoriamente ampUada para além dos limites da alta traição (dec. do 
Trib. do Imp. de 9 de Nov. de 80, 8.°, 26); 2.° o art. 82 encerra no 
advérbio immediaiamente, em relação aos actos preparatórios que con
finam com a tentativa, uma limitação de direito positivo, estranha 
tanto á linguagem commum como á juridica (dec. de 4 de Junho de 
83, 8." 854); 3.® apezar d'esta restricçâo, o emprehendimento do art. 82 
vàe além dos limites da idéa da tentativa. Cons. a parte especial (alta 
traição, induzimento ao perjúrio). A favor da doutrina, Hãlschner, 
2.k 926. 
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brechensversuches, 1878; Cohn, G. A. 289, 361; Geyer, Z. 
19, 30; V. Buri, Z., 19, 185 ; v. Liszt, Z., 19, 33; Bünger, 
Z., 69, 352 ; Goldfeld, Ueber ãen Versuch mit untauglichen 
Mitteln unã untauglichen ObjeJcten, 1882 ; G. A., 369. 33 
(Havenstein) ; Zucker, G. A., 369, 370 e ainda Haven-
steÍD, G A., 379, 130 ; Zucher, G A., 37, 274; Hüther. G. 
A., 369, 433; Kroschel, G. S., 439, 2L6; Kohler, Stuãien, 
19, 7. Cons. também os traballios de J. v. Kries, mea-
cio nados no § 28. 

I.— Já entre os jurisconsultos romanos, desde 
Neratius e Pamponio até Ulpiano e Paulo, parece 
que a criminalidade da tentativa impossível, com-
quanto somente em relação a certos crimes, pertencia 
ao numero das questões debatidas. Os jurisconsultos 
posteriores esforçaram-se por distinguir os casos 
puniveis dos não puniveis, sem que conseguissem esta
belecer um principio geral. O direito commum allemão 
e a legislação que sobre elle assenta occuparam-se 
com a tentativa frustrada a propósito de certos 
crimes, como o envenenamento, o aborto e outros, 
e ás mais das vezes a consideravam como uma causa 
de attenuação que excluia a pena ordinária do crime 
consumado. No século actual Feuerbach (Trat., 4.* 
ed. de 1808) propoz a questão em termos geraes e 
desfarte reanimou a controvérsia sobre a punibili 
dade do crime frustrado. Ao seu ver, só a tentativa 
perigosa deve ser punida e por isso exige que a 
âcção consitierada nas suas condições externas esteja 
em relação causai com o resultado intencionado. Esta 
exigência leva a distinguir o meio e o objecto da 
acção frustrada, e ainda (Mittermaier em 1816 ) a 
distinguir a impossibilidade absoluta e a relativa no 
tocante ao meio e ao objecto. Tal doutrina, apezar 
das duvidas contra ella levantadas por muitos juris
consultos, como Kõstlin, Halschner, v. Schwartze e 
outros, tornou-se rapidamente dominante e tem-se 
conservado até os últimos tempos. Assim dizia-se 
que a tentativa era absolutamente impossível, quando 
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0 acto, attentos os meios empregados e em relação 
ao objecto da àggressão, em caso algum podia con
duzir ao fim desejado (tentativa de morte com uma 
pistola descarregada ou contra um cadáver), e con
siderava-se a tentativa como relativamente impossivel, 
quando o meio escolhido ou o objecto da aggressão 
era em these apropriado, mas, no caso dado, apre
sentava-se como inadequado em razão de circum-
stancias especiaes (tentativa de morte com uma 
pistola que rebenta no momento da descarga, ou 
contra alguém que se acha protegido por uma cota 
de malhas). 

Quanto ao modo de tratar um e outro caso, as 
opiniões eram muito divergentes. Alguns escriptores 
-^n'este sentido a jurisprudência da Prússia, dá Ba-
viera, da Áustria, bem como a dos paizes latinos— 
queriam a punição da tentativa relativamente impos
sivel : outros — n'este sentido a praxe de Wurtten-
berg e da Saxonia — queriam a punição da tenta
tiva, quer relativamente, quer absolutamente impos
sível. Apenas alguns jurisconsultos, como v. Bar, 
entendiam que a não idoneidade do meio não devia 
ser tratada do mesmo modo que a do objecto. Esta 
ultima opinião já se insurgia contra a distincção de 
Mittermaier, que começou então a ser criticada e 
iínpugnada. Raciocinou-se do seguinte modo : a ten
tativa assenta sempre sobre um erro relativo ás 
conseqüências da acção, isto é, sobre a supposição 
(errônea) de que uma acção inadequada para a pro-
ducção de um resultado representado não o é. O 
que está pois em questão é a idoneidade da acção 
como meio para fim. Mas uma acção dada só pôde 
ser adequada ou não adequada para a producção de 
um certo resultado representado, isto é, só pôde ser 
causai ou não causai, e não mais ou menos n3,o-
Gâusal. A distincção entre a inadequabilidade abso-
sòluta e a relativa do meio (ou do objecto) é con-

22 
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sequentemente um desconhecimento grosseiro da idéa 
de causa. O caracter essencial da tentativa está na 
manifestação da vontade tendente a uma lesão; mas 
essa manifestação encontra-se do mesmo modo na 
chamada tentativa impossivel. E si toda tentativa 
assenta em um erro sobre a causalidade do acto, 
esse erro não pôde servir de fundamento para que 
deixem de ser punidos certos casos de tentativa. 

Esta ultima opinião obteve a franca adhesão do 
tribunal do Império, que com toda a firmeza, coUo-
cou-se no ponto de vista representado especialmente 
e muitas vezes por v. Buri, e em uma série de de
cisões, sobretudo na celebre decisão das Câmaras 
criminaes reunidas, de 24 de Maio de 1880 f), 

(1) 1.°, 489; e mais as dee. de 10 de Junho de 80, 1.", 451 
(tentativa de morte sohre uma criança que nasceu morta); de 80 de 
Março de 83, 8.°, 198 (tentativa de aborto por parte de uma mulher 
que não estava, grávida); de 1.° de Junho de 88, 8.°, 361, de 27 de 
Fevereiro de 88, 17.°, 158 (meio inadequado). A favor da doutrina do 
tribunal imperial v. Wãchter, 210, Hãlschner, 1.°, 349, v. Schwartze, 
Herzt, 66, Lammasch, 68, Seuffert, Proj. i ta l , 167, Stenglein, G S., 
43, 228, e d'entre os estrangeiros, GiiFofalo, Oriminologia, 318. Contra 
a decisão das câmaras reunidas e a favor da impunidade da tentativa 
absolutamente impossível, Geyer,^ 1.°., 132, Merkel, 136, 132, Lõning, 
50, Wahlberg, Z. 2.°, 194, Binding, IP, 693, Kotering, G A., 81.°, 
266, Bünger, Z., 6.», 852, v. Bohland, Oefahr, 78, Baumgarten, 858, 
Borchert, Verantwítrtliehkeit für Handbmgen dritter, 69, Goldschmidt, 
Kritische Beleuehtung der JJt^ergriffe der historisehen Sehule und der 
Phüosophie in der Reehtunssensehaft, 1887, Wehrli, JSmdesmord, 81, 
Pfenniger, Strafreeht der Schweiiz, 776, Berner, 140, v. Meyer, 261, 
Post, QrundZagen des Rechts, 863, v. Kries, Preussisehe Jahrhücher, 
76.°, 124 e outros. Não faltam também opiniões médias; ora deve-se 
distinguir entre a tentativa e falha nas circumstancias constitutivas do 
delictò, oia não se deve confundir a inadequabilidade da acção com a 
falta do objecto (ou âambem do sujeito, bem como do meio talvez espe
cialmente designado na lei). Cons. as diss. de Kroschel e/tambêm <?}s-
liaosen, i 48, 20, 28, 
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reòonhecen o caracter criminal da tentativa mesmo 
absolutamente impossivel, sem recuar diante de qual-
qî er das conseqüências que resultem d'este principio. 

II. — Dá-se tentativa impossivel, quando o acto 
voluntário tendente a um certo resultado é inade
quado para produzil-o. A tentativa impossivel apre
senta-se ás mais das vezes, mas não exclusivamente, 
coíno crime frustrado, e portanto pode ser tanto 
tentativa acabada, como inacabada. E' tão possivel 
que o agente fizesse os primeiros ensaios para abrir 
a fechadura com um instrumento completamente 
inadequado, como que chegasse ao cabo dos seus 
baldados esforços. Em um e outro caso dão-se in
dubitavelmente os caracteres da figura da tentativa. 

! Segundo o direito imperial é punivel a tentativa 
inípofjsivel e em que condições o é ? Para responder 
a esta pergunta, cumpre affirmar absolutamente que 
o jart. 43 do C. p., como o mostra a sua letra, não 
resolveu a questão nem tão pouco, como decorre 
dĉ s motivos justificativos do mesmo art., a quiz re
solver. O legislador quiz pelo contra,rio deixar á 
sciencia e á jurisprudência, como d'antes, a solução 
deista antiga e difficil controvérsia, para cuja decisão 
não se sentio autorisado. E' pois indubitavelmente 
inborrecto este syllogismo do Tribunal do Império: 
o toda tentativa é punivel; a tentativa impossivel 
é tentativa; logo a tentativa impossivel é punivel». 
Este syllogismo é vicioso, porque a maior não se 
fuiida na lei nem resulta de considerações geraes(^). 

Não tendo sido a questão resolvida pela lei, é 

;(') Não é curial pretender tirar argumento do texto do art. 43. 
do|C. p., que apenas descrimina o acto preparatório da tentatiya pro-̂  
priamente. dita. O &tt. 43 não se refere absolutamente á opposição 
enire o crime consumado e o frustrado. E' pois um contrasenso, na 
questão concernente á criminalidade, da tentativa .inipossiTel, querer 
^rár argumento da expressão a começo de execução» — e dizer,; «si a 
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a essas considerações geraes que devemos voltar 
para resolvel-a. A razão da criminalidade da ten
tativa está, como vimos, no caracter perigoso da 
acção. A tentativa só pode pois deixar de ser cri
minosa, quando lhe falta aquelle caracter. Obtemos 
assim esta regra: punivel é a tentativa perigosa, im
pune deve ficar a tentativa não perigosa. Esta con
clusão encontra apoio no facto incontestável de que 
a nossa consciência jurídica reage por modo diverso 
contra a tentativa, conforme o caracter perigoso do 
acto que a constitue. Dada uma tentativa não pe
rigosa, a nossa consciência não reage immediata-
mente, mas só mediatamente por via de um raciocínio: 
á diíFerença essencial na importância objectiva do 
acto de tentativa corresponde assim uma grande dis-
semelhança na impressão psychologica, que o acto pro
duz tanto no ameaçado como nas demais pessoas (^). 

A tentativa é perigosa, quando e em tanto 
quanto o acto respectivo suscita a possibilidade im-
minente da realisação do resultado (e desfartè o 
fundado receio de que elle se realise). Esta these 
precisa ser desenvolvida. 

l.* — A acção não deve ser apreciada segundo 
uma generalisação arbitraria; deve sel-o, attenden-
do-se a todas as circumstancias particulares que a 
acompanham. 

execução ník) pode ser consumada, tatnbem não pode ser começada». 
Correctamente Kõhler, Sütdien, 1.', 9. — Com isto cae também o ra
ciocínio de G-eyer: o a tentativa é uma realisação parcial do dolo; 
logo a tentativa impossivül não é tentativa». Kccentemente também 
o reconhecem os que seguem a doutrina do tribunal imperial (Stenglein, 
G S., 43.», 228). 

(*) Semelhantemente Lammasch, l. c, Baumgarten, 248, Bünger, 
Z., 6.», 361, J . V. Kries, 9.°, 634. Divergente Kõhler, Studien, \.o ,20, 
que considera como circumstancia reguladora o perigo para a ordem 
jurídica. 



A CONSUMAÇÃO E A TENTATIVA 341 

2." — A apreciação deve tomar em consideração 
(como prognostico posterior) as circumstancias sa
lientes ou conhecidas do agente no momento da 
acção — momento a que o julgador deve remontar-se 
— e não as circumstancias que só posteriormente 
foliam descobertas. 

S." — Somente quando, attentas as circumstan
cias notórias ou conhecidas do agente no momento 
da acção, esta se mostra completamente inadequada 
para produzir o resultado, é a tentativa isenta de 
pena como não perigosa. 

Assim, por exemplo, a tentativa de aborto por 
parte de uma mulher que não está grávida bem 
pode ser criminosa, si a existência da gravidez não 
parece plenamente excluida; criminosa tentativa de 
morte contra uma criança que nasceu morta é de 
todo possivel, si a morte não está inteiramente fora 
de duvida. E' diversa a solução nos exemplos es-
colasticos de que tanto se tem abusado: pedir a 
Deus a morte do visinho (que Feuerbach citou pela 
primeira vez em 1808), enfeitiçar, executar o pre
tendido malefício que, segundo a crendice popular, 
impede a consumação do matrimônio, tentar matar 
com um tiro de pistola a B que se acha em uma 
barquinha na distancia de um tiro de canhão, etc. (*). 

{*) o ponto de partida da nossa doutrina é o mesmo da duutrina 
dominante sobre a impunidade da tentativa « absolutamente impossí
vel»: Aquella distingue-se porém desta essencialmente com accentuar 
o «prognostico posterior» na applicação da idéa de perigo. De accordo 
Loock, Sehuiz der Eisenbahnen, 179. A' vista da divergência de 
opiniões, e especialmente da contradição que tem encontrado o ponto 
de vista do tribunal imperial, é desejável que a questão seja regulada 
por lei. Ella se encontra regulada não só nos antigos cod. territo-
riaés da AUemanha, como recentemente nos prqjoctos da Inglaterra, 
Bussia, Hespanha, Suissa (cod. mil.) , bem como no cod. italiano. 
Este expediente é tambemi recommendado por v. Rôhlaiid e v. Méyer. 
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§ 48. — Da desistei ida da tentativa 

LiTTERArUBA -^ Herzóg, îjcifeíriíí wm Yersuch unã 
fhãtige Bem, 18S9; Heinz, Der ÉüektrUt ães Mitthãters, 
diss., 1890. 

I. —̂ Si vemos ò fundamento da criminalidade 
da tentativa no seu caracter perigoso, dá se a cri-
íninalidade, logo que se reconhece existir o perigo, 
e consequentemente a relação entre o facto e o re
sultado representado. 

No momento em que o.agente transpõe a linha 
divisória entre os actos preparatórios impunes e o 
começo de execução punivel, incorre na pena com-
minada contra a tentativa. Semelhante fácto não 
pode mais ser alterado, supprimido, ou « annullado 
rètroactivamente ». Pode porém a lei, por considera
ções de politica criminal, construir uma ponte de ouro 
para a retirada do agente que já se tornara passival 
de pena.—Ella o fez, convertendo em causa extinciiva 
cie jféfia a desistência voluntária (C. p., art. 46) (^). 

(1) Semelhantemente a decisão do Trib. do Imp. de 20 de Março 
dè 88, l?.», 2H. — A principio procurou-se multas vezes referir a 
razões juridiicás o effeitò da desistência relativo é isenção da pena, 
affirmando-se que a desistência anniquila a vontade delictuosa, ou que 
no caso de desistência a vontade não existia desde o começo ou pelo 
inènós não existia com a necessária firmesa. Herzog demonstrou ter-
minántementé qüe taes opiniões são insustentáveis. Mas a opinião 
áieáté èscriptor, (segundo a qual prohibido é somente o mal resultante 
do dtelíctó, e, como a criminalidade da tentativa assenta na présumpção 
dà. î òhtadè por parte do agente de executar o liacto, essa pr^ümpçao 
é dèismenlidâ pela d^istencia) não pode também serac^ta, visto como 
'íMigti&l& liicorrectamente a razão de ser da punibilidade da tentativa. 
— Pòücòs são oã ^criptores que não approvam a impunidade no caso 

:%m. questão, como (além de John éSchütze) principalmente yon Gohn, 
1-V tójS, y. Biui, j ^ ^ 188o, pi. 141^ ^yer,; Òjposçuloà, 29^ 
t^nêéãé s^tàántè uiaáa attenoâçib de pena. 
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• I 

I Em textos esparsos o direito romano reconhece 
expressamente a importância da desistência da ten
tativa. Cons. principalmente a 1. ld,proem, D. 48,10: 
a ĉ ui falsam monetam pèrcusserint, si id totum for-
mâre noluerint, suffragio justo poenitentioe absol-
vuntur». — O art. 178 da Carolina exigia, para ser 
puJQida a tentativa, que o agente tivesse sido impe
dido de consumar o crime « por outros meios contra 
a sua vontade ». O direito commum ora concedia 
a impunidade, ora moderava a pena. Destes dous 
ahritres foi o primeiro que prevaleceu nos cod. ter-
rit()riaes da Allemanha;. mas, em vez de estabelecer 
a ifalta de espontaneidade como característico da 
figura da tentativa, elles converteram (não assim o 
cod. prussiano de 1851 e o bávaro de 1861, que 
seguiram o direito francez) a desistência voluntária 
enoL causa extinctiva de pena. Este exemplo foi 
também seguido pelo art. 46 do C. p. imp. 

i I I . — A desistência voluntária é impossível, 
quando o agente já não domina mais o facto e as 
suas conseqüências, quer seja certa a producção ou 
a não producção do resultado; é portanto impossível 
nòj crime frustrado. 

i E' pelo contrario possível: 
j 1." na tentativa inacabada por não ter ficado 

completo o movimento corporeo: « quando o agente, 
dÍ2i o art. 46, n. 1.**, do C. p., desiste da execução 
dai açção projectada ». Ô agente deixa cahir o braço 
jáIlevantado para o golpe; recolhe a mão já esten
dida para a taça envenenada. Terminada a acção 
tendente ao resultado, deixa de ter appHcação o n. 1 
do! árt. 46. 

2.** na tentativa terminada, emquanto é ainda 
duvidosa a realisação do resultado, si o agente o 
pritine fC. p:, art. 46, n. 2), isto-é, dandorse im-
niBifiata intervenção do agente no sentido de fazer 
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parar a roda já em movimento das relações causaes: 
a carta expedida pelo correio é durante o seu curso 
reclamada, o effeito do veneno é neutralisado por 
um contra-veneno. 

III . — Em um e outro caso a lei quer que a 
desistência seja voluntária, visto como o n. 1 do 
art. 46 s(5 concede a isenção de pena, quando « a 
execução não foi impedida por circumstancias inde
pendentes da vontade do delinqüente», e o n. 2 
exige que o agente, « por actividade própria », pre-
vina o resultado. 

O melhor modo de assignalar a voluntariedade 
é contrapol-a ao seu contrario : o impedimento real 
ou de facto opposto á consumação do crime. A desis
tência não se pode fundar em circumstancias ex
ternas ; deve resultar de uma resolução espontanea
mente tomada pelo agente, pouco importando que 
tal resolução tenha sido suscitada pelo medo, pelo 
arrependimento, ou ainda pelos motivos mais vis, 
acaso pelo desapontamento de ser insignificante o 
valor da cousa que se pretendia furtar. Ao impedi
mento real deve ser equiparado o impedimento sup-
posto f) . Não se pode exigir que a desistência 
da resolução criminosa seja definitiva (*). Na segunda 

(2) No mesmo sentido Herbst, G A., 32.o, 130, Baumgiirten, 460; 
em sentido contrario Herzog, 243, Olshuusen, § 46, 11 (que erronea
mente nos contemplia, entre os que seguem a sua opinião). 

(a) E' discutida a questão de saber si a desistência voluntária 
suppõe o completo abandono do emprehendimento delictuoso em oppo-
sição ao simples adiamento da execução. Alguns entendem que não é 
bastante o udiamento para a isenção de pena; pois só a renuncia sup-
planta a vontade malévola, que no adiamento fica inalterável — o 
adiamento não se refere ao crime em si, mas somente ao tempo e ao 
modo da es''cução. Schwarze pondera porém que esta distincçãa 
suscita dificuldades na pratica; de ordinário o &gente, quando recua 
diante de um obstáculo, não tem clara consciência do seu procedi-
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hypothese da lei a pena depende desfoutra con
dição — que a acção não tenha sido ainda desco
berta, isto é, que pessoa alguma, afora os cúmplices 
ou o ofifendido (^), tivesse delia conhecimento. 

IV. — A concepção, segundo a qual a desistência 
espontânea é uma causa extinctiva de pena, e que 
portanto exime da pena já incorrida, mas deixa in
tacto o caracter criminal da tentativa, tem impor
tância sob as mais diversas relações. 

Segue-se principalmente d'ahi: 
1.°— A desistência do autor não exime de pena 

o co-autor, o instigador ou os cúmplices por assis
tência, porquanto o facto de terem elles tomado 
parte em uma acção criminosa subsiste. Mas o co-
autor e os cúmplices em geral podem também gosar 
do beneficio da lei. Ao instigador e aos cúmplices 
por assistência não pode, é certo, aproveitar o dis
posto no art. 46 n. 1.°, por não terem completado 
a sua acção, pois, si esta não está acabada, elles 
nr.ò se tornaram ainda passiveis de pena; podem 
porém eximir-se de pena, impedindo de um modo 

mento ulterior, e em regra a sua resolução a este respeito é tomada 
depois da desistência da tentativa. A opinião predominante é que o 
agente deve ter completamente abandonado o emprehendimento para a 
execução do crime, mas não considera necessário o abandono da reso
lução criminosa. Bèrner, trat., § 106, H H., 2, 366. N. do trad. 

(') Em sentido contrario a dec. do Trib. do Imp. de 12 de Março 
de 80, 1.", 307. Segundo a doutrina do tribunal, nos crimes, em que 
o conhecimento do offendido é uma circumstancia característica, como, 
por exemplo, na extorsão, o n. 2 do art. 46 do C. p. não pode ter 
applicação. Mas também em outros crimes essa doutrina conduz a 
resultados inadmissiveis e até perigosos. Si A propina veneno a B 
A não poderá advertir a victima, sem ficar sujeito á pena. Com a 
doutrina do tribunal concordam Geyer, 1.», 134, Olshausen, g 46, 20, 
Baúmgarten, 464. 
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independente o resultado de accordo com o n. 2 do 
art. 46 (*) C). 

2.** — Dirimida é somente a pena do crime ten
tado (art. 46 : «a tentativa, como tal, fica impune »), 
mas não deixa de ser punivel o crime consumado 
que acaso a acção tentada envolva. Neste caso 
costuma-se dizer, de um modo aliás pouco apro
priado, que a tentativa é qualificada. 

Z." — Quando a lei commina penas especiaes 

(*) TSo mesmo sentido Geyer, 1.», 13á, Hãlschner, 1.°, 368, Jaak$, 
152, Birkmeyer, Teünahme, 156, Merkel, 134, e especialmeate o Trib. 
do Imp., dec. de 15 de Março de 86, 14.», 19, de 25 de Novembro 
de 87, 16.0, 347. Em sentido contrario Berner, 160, v. Meyer, 279, 
Olsbausen, ^ 46, 7, Schütze, 141, Baumgaríen, 457, Herzog, 260 (de 
todo conseqüente no seu ponto de vista), Thomsen, Bekàmpfungsme' 
thoden, 47, Meves, G- A., 37.*, 397. E' ás mais das vezes esquecido 
qu« as causas extinctivas de pena sé aproveitam áquelies a cujas 
pessoas concernem. 

(•>) O C. p. állemão, apartando-se do C. fr., não iacluio na de= 
ânição da tentativa punivel, como circumstancia característica, a 
suspensão forçada da execução ; firmou em tbese no art. 43 a puni-
bilidade da tentativa e sob fôrma de excepção declarou no art. 46 
n. 1J> que a tentativa fica, como tal, impune, quando o autor desiste 
voluntariamente da execução. Esta redacção concorreu para obscure-
cer a verdadeira natureza da causa suppressiva de pena de que se 
trata, üns entendem que a desistência é uma circumstancia que 
produz o seu efieito of)jeeüvamente: quando a tentativa é, como tal, 
annullada, segue-se & impunidade para todos os co-delinquentes, mas, 
conforme a natureza das cousas, essa annullação só pc^e partir do 
autor mesmo, e não do instigador ou do cúmplice por assistência 
(Plsh., § 46, n. 7). Outros entendem, como v. Liszt, que a desis
tência é uma circumstancia meramente ̂ essoc^, pelo que a desistência 
do autor s6 a elle aproveita ,* o instigador e o cúmplice por assistenciii 
não serão, punidos, ou porque, não estando acabada a acção respectiva, 
não é punivel a tentativa de instigação ou de cumplicidade, ou 
porque, si a acção estava acabada, procederam de accordo com o. 
disposto no n. 2." do art 46. N . do trad. 
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contra actos preparatórios ou actos de tentativa, ou 
qud,ndo equipara o ^mprehendimento do crime ao 
crime consumado (p. 327),- não se dá o efifeito 
dirimente da desistência, attenta a falta de uma 
disposição especial de direito positivo (®). 

{*) A favor da doutrina do texto pronuncia-se muito terminan-
tem^nte o Trib. do Imp. na dec. de 29 de Abril de 84, 10.», 824 ; 
egualmente v. Lilienthal, 53, v. Meyer, 267, Merkel, 376, Hecker, 209, 
Baumgarten, 470, Ziebarth, 352. Em sentido contrario Berner, 352, 
Geyér, 2.', 127, Hãlschner, 2°, 735, 927, v. Meyer, 796, Scbütze,'233, 
V Hy^áchter, 205, Herzog, 230. Segundo Olshausen, § 46, 5, a desis
tência só é inadmissivel, quando se trata, não de equiparação na 
punijção, mas de* um crime sui generis. 
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§ 49.— Historia e estado da questão 

LiTTEEATTJEA. —Bemer, Teilnáhme, 1847 ; v. Bar, 
Zur Lehre von Versuch unã Teilnáhme, 1859 ; v. Buri, Zur 
Lehre von der Teilnáhme, 1880 (desenvolvimento da theoria 
subjectiva); Langenbeck, Teilnáhme, 1867-68; Schütze, 
Notwendige Teilnáhme, 1869; Geyer, H H.,2?, 319, 49, 141, 
opusculos, 161; v. Kries, Z., 7V, 521; Hirach, Úeber ãen 
Unterschieã zwischen Mittaterschaft und Beihüfe, 1881 ; 
Schmidt, Mittaterschaft, 1882 ; Borchert, Ueber ãie straf-
rechtliche VerantwortlichTceit für Sanãlungen dritter, insbeson-
dere über Teilnáhme und mittelbare Tãtersehaft, 1888 ; 
Hermes, Zur Lehre von der Teilnáhme am Verbrechen, 1878 ; 
Birkemneyer, Die Lehre von der Teilnáhme und ãie Becht-
sprechung ães ãeuUchen Meichsgerickts, 1890. Contra elle 
especialmente Lõffler na revista Grünliiat, 199, 511, bem 
como Yo Bari, G S-, 459,15 Foinitzky, Z., 129, 54; Kõlsler, 
Síuãien, 19, 92, 106 ; Stutte, Komplott unã Bande, diss. 1887; 
Forke, Die iegriffliche Unterscheidung zwischen Úrheberschafi 
unã Beihüfe, 1890 ; Mintz, Die Lehre von d&p- Beihilfe, 1892; 

Lossner, U%e mtueiõare laxerscnaft %n 
im BtrafrecM, 1892. — Sobre ô  

direito germânico, Briumer, 29, 565. 

I. •=• O principio^ oriundo da idéa de causa 
(acimaj § 28), segundo o qual não somente o autor, 
senão também todos os individiios que tomam parte 
na pratica de uma acção criminosa devem ser re= 
sponsabilisados pelo resultado que a acção. produz^ 

reconhecido em todos os tempos e admií>= 
)s os sysíemas 
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diversas fôrmas de coparticipação distinguem-se ideal
mente e como se devem distinguir, si a parte de 
cada um na culpa e no facto determina-se diíFeren-
temente e como deve ser determinada, e como nessa 
conformidade deve ser medida a pena, são questões 
sopre que as opiniões muito tem divergido até os 
nossos dias. 

Não foi somente pela fórmula ordinária das 
leges do tempo das Questiones perpetuce — cujus ope, 
consilio, dolo maio id factum erit, quive id fieri Jus-
serit faciendumve curaverit — que o direito romano 
comminou pena aos cúmplices —^auctores, sodi, mi-
nistri, fautores, participes: assim foi em todos os 
tempos. Mas só a posição mais livre do juiz no 
processo extra-ordinem tornou possivel aquelle juizo 
critico, que era a condição do desenvolvimento ulte-
rior da doutrina. Entretanto o direito romano pos
terior não chegou a firmar principies geraes. Na 
Allemanha da edade média equiparou-se quanto á 
pena o instigador ao autor, pelo menos em um certo 
numero de crimes. Com relação, porém, á punição 
do cúmplice por assistência, variava o desenvolvi
mento completamente segundo o crime; ora (como 
na paz publica de 1235) o concurso prestado por 
meio de conselho e acto era punido do mesmo modo 
què a autoria, ora (espelho da Saxonia, II, 25, 
I, TI, 13, 6.̂ ) só o verdadeiro auxiliar, o rechte 
Vòllèist, sem cuja cooperação a pratica do crime não 
teria sido possivel, era tão punido quanto o autor, 
ao passo que os demais cúmplices soffriam penas 
inferiores. Sobre o instigador recahia a mesma pena 
da autoria, quando não pena mais rigorosa. 

Neste ultimo ponto de vista achava-se também 
a sciencia da Itália medieval, que distinguia da au
toria o consilium, o auxilium e o mandatum, e punia 
coin as penas da autoria o mandans, como sociu^ 
prindpaMs, qui causam dat delicto. Também ella não 
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attingio a resultados definitivos e geralmente rece
bidos. Assim â Carolina teve de abster-se de dar 
uma definição no art. 177 e remetteu simplesmente 
o juiz ao parecer dos jurisperitos: «aquelle que, 
scientemente e de modo perigoso, der auxilio» as
sistência ou favor de qualquer natureza e qualquer 
que seja o nome que tenha, a um malfeitor para a 
pratica de um crime, será punido criminalmente e 
por modo diverso segundo os casos; devem pois os 
julgadores, em taes casos.........pedir conselbo».— 
No art. 107 (perjúrio) encontra-se especial menção 
do instigador. 

A sciencia e a legislação do direito commum 
não poderam também obter idéas firmes; as distinc-
ções que estabeleceram •— cumplicidade anterior, 
concomitante e posterior ao facto (esta ultima con
siderada ás mais das vezes como crime especial), 
cumplicidade geral e especial, principal e accessoria, 
pbysica e psycMca — são tão destituídas de pre
cisão quanto de utilidade pratica. 

n.—Na legislado do século XIX o desenvol
vimento da doutrina tem sobretudo dependido da 
solução de duas questões fundamentaes. 

1."— A idéa da instigação presta-se a uma dupla 
concepção. A instigação pôde ser considerada como 
producção mediata do resultado, eomo causação, me
diante a qual a acção influenciada do agente vem a 
ser somente um annel na cadeia causai. A instigação 
é então autoria mediata (autoria intellectual). Contra 
esta concepção, a ránica que tèm base «cientifica (̂ ) 

(̂ ) Foi á doutrina domÍBânte áesáe os Juristas-ItáliaBOS âa@dáã(ã 
média âté o século XIX. B'entre os moâôinos iéfeBdem=Ba •Ortolaa, 
©arraud, Binding, Jaaká, KoMér, l'oiJMÍzky « ©ütros. 'Coxístj êatré oi 
írabâitbs recentes, os Orumlmpe de Stoose o-üod. jjejsarde Séüffè^j' 
l.*,- 28;' Nòs"àóssos-:3las' f<i}i--BiTkmeyef' qmm. com o mmlid&r̂ Brlttfe dtóáSl' 
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e que na administração da justiça conduz a resul
tados proveitosos, objecta-se que o autor não passaria 
então de um instrumento nas mãos do instigador, o 
que é incompativel com a hypothese da liberdade 
humana. Em boa lógica dever-se-hia d'ahi deduzir a 
plena impunidade do instigador, que é assiín posto 
fóraj, de toda relação causai. Ninguém porém teve 
ainda a coragem de tirar esta conseqüência inevitável. 
Eis a conclusão a que se chegou: admitte-se, de um 
ladp, a «interrupção do nexo causai» entre a acção 
do instigador e o resultado devido á acção livre e 
dolosa do autor imputavel (acima p. 202), rejei-
tando-se assim a concepção da instigação como au
toria mediata, e, de outro lado, considera-se a insti
gação como participação no facto praticado pelo autor. 
Tal é o ponto de vista do direito vigente. D'est'arté 
a instigação toma um caracter accessorio: a sua cri
minalidade depende da criminalidade dá acção pra
ticada pelo autor. 

2."— Quem põe uma condição para a producção 
do resultado, é por este responsável. A doutrina do
minante porém, dado o concurso de vários indivíduos 
para a pratica do mesmo crime, quer distinguir entre 
causar e pôr uma simples condição. Quem causa é 
autor, e, quando causa conjuntamente com outros, 
co-autor. Quem põe apenas uma condição é cúmplice. 
D'este modo a cumplicidade por assistência é con
vertida em co-participação não autonomica no facto 
de Qutrem. Mas como a distincção entre causa e 
condição é insustentável (acima p. 204), falta egual-
níeiíte á distincção entre a autoria e a cumplicidade 
uíná firme base objectiva. Não admira, pois, qüe a 
scieiacia e á jurisprudência, para manter a distincção, 
se tenham deixado transviar por uma theoria pura
mente subjectiva (cons. adiante o § 50, nota 5.*) (^). 

(*) Huito frisantes as ̂ eonsiderações ̂ e. T; Btui, Ô S^ 46?, 86. 
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Eis porque a novíssima legislação estrangeira chegou 
a este resultado,—abandonar inteiramente a distinc-
ção (projecto norueguense), ou suavisar-lhe a aspe-
reza (C. p. italiano e projecto russo), ou pelo menos 
abolir a reducção obrigada da escala penal com 
relação aos cúmplices (projecto austríaco) (*). 

(") A theoria da autoria e da cumplicidade é uma d'aquellas 
«m que se fazem sentir as novas tendências do direito penal, isto é, da 
escola que liga a importância capital, não ao delicto, mas ao delin
qüente, segundo a sua culpa e temibüidade. ^^Lisz t , como Getz, Foi-
nitzky, v, Lilienthal, e tc , não vê distincção essencial com base obje-
ctiva entre a provocação, a acção e a cumplicidade; por um lado, os 
autores e cúmplices são todos íactores ou coneausas do delicto, e, por 
outro, cada co-dclinqucnte deve responder em razão de sua execução 
pessoal, e não pela sua coparticipção no facto de outrem^ A doutrina 
clássica faz repousar a questão da cumplicidade sobre noções subtis 
que, ás mais das vezes, são destituídas de valor tbcorico e de facto 
inapreciaveis, bem como suscita uma série de dificuldades (ver o 
Bolletin àii U. I. de D. p., ü." v., 1.* caderneta de 1896). Eis como 
V. Hamel expõe o contraste entre as duas theorias. « Está no primeiro 
plano esta questão de principio, si a responsabilidade dos co-delin-
quentes que não são propriamente autores (os instigadores e os cúm
plices por assistência) tem caracter autonomieo ou caracter accessorio, 
isto é, si é determinada exclusivamente pela actividade com os seus 
respectivos resultados e pela culpa dos agentes, ou si é determinada, 
de um lado, por esta, e, de outro, pelos actos que o autor praticou. 
Theoricamente a doutrina do caracter accessorio procede d'estas duas 
idéas fundamentaes: 1.° autor é somente aquelle por cujos actos o acon
tecido realizou-se, o delicto foi praticado, o resultado que o constitue 
produzio-se, e 2.°, a responsabilidade criminal dos outros co-delin-
quentes deve ser apreciada somente em relação com a parte que tive
ram naquelle resultado ou delicto, concepções estas a que se oppõe não 
só a nova doutrina da causalidade, que considera causas do acontecido 
todos os que concorreram, ráesmo lateralmente, para produzil-o in con-
ereto, senão também uma justa concepção criminologica que concentre 
a attenção em cada pessoa e nas suas disposições. (D'estas duag 
ultimas tntuições certamente resulta que todos os denominados actos de 
participação ou co-delinquencia devem ser puramente apreciados e tra-
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III.—A sciencia do século XIX foi mais feliz? 
introduzindo na legislação, de um lado, a distincçHo 
entre a conspiração e a associação de malfeitores 
{Bànde), e separando, de outro lado, o favoreci-
mento dos diversos modos de co-participação de 
vários indivíduos no mesmo crime, com o que con-
tril^uio consideravelmente para a simplicidade e cla
reza d'esta ultima idéa. 

1.°—Conspiração é o concerto de varias pessoas 
para a pratica de um ou mais crimes determinados; 
associação de malfeitores é a reunião de varias pes
soas para o fim de commetterem crimes individual
mente não determinados. 

A antiga doutrina responsabilisava pelo resul
tado total todos os sócios «como instigadores recí
procos » ou punia o concerto mesmo como tentativa 
do prime em questão. A sciencia moderna defende, 
pelo contrario, o principio de que, sendo diversos os 
agentes, o crime perpetrado só lhes pôde ser impu
tado, conforme cada um d'elles pelo seu procedi-

tados segundo o seu caracter autonomico. IPraticamente a doutrina do 
caracter accessorio nos leva a estes resultados: o instigador e o cúm
plice auxiliar são responsáveis pelo delicto consumado, si o delicto 
consiimnu-se, e pelo attentado, si não houve mais do que tentativa pu-
nivel; não são responsáveis, quando á instigação e á assistência faltam 
aqueiles resultados; outrosim na tentativa a punibilidade do autor os 
prejudica, ainda quando elles é que tenham impedido a consumação do 
delicto; a impunidade do autor lhes aproveita, ainda quando nenhuma 
parte tivessem no impedir a execução — conseqüências contra algumas 
das quaes as duvidas devem surgir espontaneamente».—A mesma ten
dência também nota-se no proj. do Cod. suisso, que, sem definir a 
autoria e a cumplicidade, limita-se a dispor (art. 13): «instigador é o 
que intencionalmente decidio outrem a commettcr um delicto; incor
rerá [na mesnía pena do..autor. Cúmplice é o que intencionalmente 
prestou assistência ao delicto de outrem ; a respectiva pena poderá ser 
atteriuada». — O art. Í4do proj. braz. (revisto) não simplifica a questão. 
N. do trad. 

23 
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mento no caso dado tenha realisado as idéas da au
toria, da instigação, ou da cumplicidade por assis
tência, bem como considera fora de questão a ten
tativa, em quanto não se dá começo de" execução^ 
Cabe porém ao legislador sujeitar a penas o con
certo e a associação, como crimes sui generis ou con-
sideral-os como circumstancias aggravantes. A le
gislação imperial adoptou o primeiro alvitre em 
relação á conspiração no art. 83 C. p. e nos 
arts. 59, 72, 100 e 103 do C. p. mil., assim 
como em relação á conspiração e á associação 
no art. 6.° da lei de 9 de Julho de 1884 sobre 
matérias explosivas; ao passo que nos arts. 146 e 
147 da lei de 1 de Julho de 1869 sobre a união 
aduaneira e nos arts. 87 e 91 da lei de 27 de De
zembro de 1872 sobre, gente do mar considera a 
conspiração somente como circumstancia aggravante, 
e nos arts. 243, n. 6, 250, n. 2, do C. p., art. 135 
do C. p mil., e art. 146 da lei sobre a união adua
neira adopta também o segundo alvitre no tocante 
aos crimes commettidos por quadrilhas. 

2." — O favorecimento não é uma fôrma de con
curso de vários indivíduos para a pratica do mesmo 
crime. Como o favorecimento só é possível depois 
de praticado, o facto, falta-lhe o único caracter que 
é commum a todas as fôrmas de cumplicidade — o 
pôr uma condição para o resultado que se produzio. 
O favorecimento é consequentemente crime sui ge
neris e, como tal, pertence á parte especial. Esta 
concepção, que no campo scientifico é apenas impu
gnada por alguns escriptores (v. Meyer, 301, Merkel, 
153, Kohler, Studien, 1.", 115, 118, que admitte 
uma «cumplicidade indirecta»), é aceita não só pelo 
C. p. imp., em opposição n'esta parte ao C. p. francez, 
senão também pela maior parte das leis e dos pro-
jectos estrangeiros (Cod. italiano, projecto russo, 
austriaco, etc.). 
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IV. — E' uma idéa completamente mallograda 
a do concursus necessarius ou cumplicidade necessária 
(Schütze), que dar-se-hia nos crimes, para cuja per-
petração é idealmente necessário o concurso de varias 
pessoas (o adultério, o incesto, o duello de um lado, 
e, de outro, a revolta, a sedição, o motim). Os que 
a defendem, esquecem que n'esta parte tem também 
absjoluta applicação as regras geraes sobre a cumpli
cidade, bem como que a culpabilidade de um cum-
pliée não é aíFectada pela impunidade de outro (talvez 
de 'boa fé ou não imputavel). Uma idéa especial é 
pois supérflua e pôde somente servir para induzir 
em erro. 

§ 50. — Da autoria 

A autoria, como idéa distincta da cumplicidade, 
é a causação ou o não impedimento de um resultado 
relevante, segundo o direito penal. Cumpre distinguir 
diversos casos (*). 

I. — Autor é, em primeiro logar, o que executa 
só toda a acção criminosa, o que por si só realisa 
todas as circumstancias comprehendidas na qualifi-

(•) Os criminalistas allemães distinguem a autoria {Thàterschaft), 
a co-autoria (Mitíhãtersehaft), e a participação ou- cumplicidade lato 
sensu, (Theilnahme), e subdividem esta em instigação {AnsUftung) e 
cumplicidade por assistência {Beihilfe). Empregaremos o vocábulo 
cumplicidade no sentido amplo; diremos no sentido restricto «cumpli
cidade por assistência », « cúmplice auxiliar ».— « As idéas de autoria, 
instigação e cumplicidade, diz Merkel, não esgotam todas as formas 
possíveis de participação. Assim a assistência prestada ao instigador 
a assistência prestada culposamente ao autor, a assistência para a 
pratica de um delicto culposo, o induzimento culposo para a pratica 
de delictos dolosos ou culposos, não se comprebendem em nenbuma 
das mencionadas idéas. A lei só teve em attenção as formas, que tem 
em geral importância » (p. 137). N. do trad. 
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cação legal do crime. Estuprador, por exemplo, é 
aquelle que força uma mulher e delia abusa; rou-
bador o que tira a cousa alheia por meio de vio
lência. Pouco importa que o resultado tenha sido 
produzido pela actividade physica do autor mesmo, 
ou mediante eiüprego de forças naturaes de um 
instrumento ou de um animal. Assim aqueUe, que 
deixa o seu cão tirar um pedaço de carne do arma
zém do carniceiro ou que açula o cão contra alguém, 
é tão culpado, como autor do furto ou da offensa 
physica, quanto aquelle qüe serve-se de uma vari
nha para tirar a salsicha da vidraça do guarda-
comida, ou oíFende o olho de outrem com um soco 
ou disparando desastradamente uma arma carregada 
a chumbo. 

Mas autor é também aquelle que serve-se de 
outro homem como instrumento (^). Esta regra 
soffre uma importante limitação em razão da idéa 
da cumplicidade, que o direito positivo adòpta 
(adiante § 51). Onde porém tal idéa não é appli-
cavel, tem applicação .absoluta a regra geral (^). 

II . —: Dá-se pois, autoria nos seguintes casos 
(a chamada autoria intellectual, autoria fida ou 
mediata). (^): 

1.** Quando o indivíduo de quem o autor se 
utilisa não é imputavel. Quem põe uma faca nas 

{}) Sobre a utilisação da própria pessoa vêr acima o g 36, Í I I . 
(*) O erro do agente sobre ser elle autor ou cúmplice não tem 

influencia, (acima, g 38, IV) . Quem ignora, que o indivíduo a quem 
determinou ou secundou é louco, iião deixa por isso de incorrer em 
pena como autor. Em sentido contrario as dec. do Trib. do Imp. de 
9 e 16 de Junho de 1884, 11.° 56 (bem como Birkmeyer). 

(*) A idéa. da autoria mediata é geralmente admíttida pela 
sciencia e pela jurisprudência. Neste sentido Hãlscbnèr, 1.°, 368, 398, 
Jánka, 148, v. Meyer, 228, 297, Vi Spesshardt, VersieJiefrungshetrtig,!^, 
especialmente Birkmeyer, e também o Trib. do Imp., dec. de ÍT de 
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mãos de um louco furioso para que elle fira a 
outrem, é responsável pela morte como autor delia. 
AQ louco é completamente equiparado não só o 
infante, como o menor segundo o direito penal 
(acima, § 37, nota 2.*). Com eJBfeito, a instigação, 
como participação não independentf! ou accessoria 
no crime de outrem, é Impossivel, quando por parte 
do. individuo que foi utilisado para a pratica do 
façto não se dá acção criminosa. 

2° — Quando o individuo utilisado não tem 
liberdade, isto é, quando é coagido, ou mais exacta-
mente — quando concorrem os requisitos declarados 
no art. 52 do C. p . ; porquanto, neste caso, a acção, 
deixando de ser illegal, deixa de ser criminosa, e 

Janeiro de 80, 1.°, 146, 8 de Dezembro de 80, 3.°, 96, 14 de Junho 
de 81, 4.°, 256, 13 de Fevereiro de 85, 12.° 67, 28 de Janeiro de 89, 
18, 419. Mas não raro suppõe-se (cons. Olshausen, H.° cap. 5, Borchert, 
99, 106, Lõning, Haftunc/ des Redacteurs, 149, 1-50), que ella deve ser 
excluida onde a lei exige commettimento pessoul. Assim não se deve 
adinittir a responsabilidade de uma mulher por estupro, de um indi
víduo, que nãa é pai-ente por incesto, ou de um individuo que não é 
funccionario publico por um crime de responsabilidade propriamente 
ditOj quando taes pessoas determinam uni louco ou forçam um impu-
tavel á produc(^ão do resultado. Que a administração da justiça é 
incompatível com tal doutrina não precisa ser demo'ustrado. Entre
tanto a ella deve ó art. 160 do C. p. (induzii a jurar falso) a sua 
pouco gloriosa existência (cons. a parte especial). E ' erro considerar 
a autoria mediata como responsabilidade criminal por actos de terceiros 
(assim a considera Borchert) ("). 

C*) Di-se «autoria mediata», quando alguém commette um 
delictc por intermédio de outrem que, em razão de sua boa fé, falta 
de liberdade ou dé imputabilidade, não pôde ser responsabilisado. 
Está h.ypothese pode muito bem verificar-se nos delicia jyropria, si a 
pessoa que serve de instrumento tem as qualidades ou se acha nas 
relações exigidas pela lei, como elemento constitutivo do facto deli-
ctuQSo. 17ão ha razão para em taes casos abrir-se um>; excepção ao 
principio. Também neste sentido van Hamel (1.°, 847). N do trad. 
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portanto é impossível dar-se uma cumplicidade 
punivel. 

3.*" — Quando o individúo utilisado não procede 
dolosamente, isto é, não prevê as conseqüências da 
sua acção. Quem, illudindo a enfermeira, a induz a dar 
arsênico ao doente em vez do quinino, que o medico 
prescrevera, não pôde ser considerado como insti
gador de um assassinato que a enfermeira não per
petrou, mas é o próprio assassino (*). Nos casos 
em que a qualificação do crime exige a consciência 
da illegalidade, a ausência de sciencia eqüivale á 
ausência de dolo. 

4.'* — Quando o crime exige uma certa intenção 
(por exemplo, a intenção de apropriação no furto), 
e essa intenção não se dá no individúo utilisado 
para a pratica do facto, mas dá-se no instigador {"). 

Em todos estes quatro casos (̂ ) o que regula 
para o julgamento do autor é o procedimento do 
indivíduo que lhe servio de instrumento (®). 

(*) Ver no § 51, nota 1.*, o art. 20 da lei sobre contrafacção. 
(') Por ex., o amo manda dolosamente e na intenção de apro

priação o criado tirar a coiisa alheia, ignorando ó criado que a cousa 
pertence a outrem. N. do trad. 

(*) Um outro caso, inteiramente isolado, foi mencionado no 
2 34, I. (a ordem do superior hierarchico). 

(*) Portanto (1.°), si o autor determinou efiScazraente a acção 
de vários instrumentos, ainda que por uma só palavra, dão-se com 
relação a elle outros tantos crimes; cutrosim, si determinou um instru
mento para a pratica de vários crimes. — (2.°) A tentativa só começa 
para o autor com o acto de execução praticado pelo instrumento. — 
(8.°) O autor hão deixa de sel-o, porque tenha apenas praticado um 
acto de assistência. Exemplo: o adulto A segura a victima, emquanto 
o adolescente B dá a punhalada. — (4.°) Si a lei exige uma determi
nada actividade physica (por ex.., a escalada de que trata o art. 243, n. 2), 
deve a acção ser effectuada pelo instrumento, afim de poder ser impu
tada ao autor. Semelhantemente em substancia a decisão do Trib. do 

de 21 de Março de 93, 24.°, 86. Vêr íambeia a nota S."* 
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III. — Quando vários individuos, somente pelo 
se^ concurso, realisam as circumstancias constitu-
ti\^as do crime, cada um delles deve ser punido 
coíno autor. A lei admitte expressamente este 
principio no caso da co-autoria, que o art. 47 do 
C. p. define como «execução em commum » de 
uma acção criminosa. D'ahi segue-se : 

1.° — Co-autor é aquelle que toma parte no 
acto de execução, isto é, em uma acção já compre-
hendida na qualificação do crime (acima, art. 46, II) . 
Fiòa assim estabelecida objectivamente a diíFerença 
entre o co-autor e o cúmplice por assistência. 

E' pois co-autor no assassinato quem faz um 
ferimento mortal; no furto quem subtrae a cousa; 
na burla quem toma parte no engano. Nos crimes 
compostos é co-autor quem pratica algum dos actos 
de execução que constituem o crime. Assim A e B 
são co-autores, si A subjugou a mulher C, ou ame-
açc)u a D de um perigo actual para a sua pessoa 
ou vida, e B abusou de C ou tirou a carteira de D; 
porquanto a violência e a ameaça são circumstancias 
constitutivas do estupro e do roubo. Si A porém 
vigia, emquanto B pratica um furto com arromba-
mento, A não é co-autor, mas cúmplice ; pois o estar 
de vigia não é acto de execução no crime de furto (̂ ), 

O Diverge o Trib. do Imp. Apoiado na declaração expressa 
dos motivos do C. p . , o tribunal tem, em uma serie de decisões, sus
tentado a opinião, também muitas vezes defendida por escriptores de 
direito penal, segundo a qual a diflferença é puramente subjectiva e 
se encontra na direcção da vontade do agente, isto é, o co-autor deve 
ter p animus auctoris, o cúmplice o animus socii, aquelle deve querer 
o fabto como seu, e este como facio de outrem. Tudo depende somente 
da direcção da vontade, e não da participação objectiva, com tanto 
queItenha havido uma cooperação exterior qualquer; o fornecimento 
de instrumentos, a remoção de obstáculos, o facto de animar o agente, 
de estar de atalfüa, em quanto os co-delinquentes executam o crime 
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2." — A lei, exigindo execução em commum, 
mostra que o dolo dos co-delinquentes é um dos 
caracteres da idéa de co-autoria. Aqui o dolo en
volve a representação «de que o agente concorre 
por meio da sua acção com a dos demais para um 

plancado em commum, são factos que podem também ser punidos 
como actos de co-autoria. Neste sentido as ultimas dec. de 18 de 
Março de 86, 14.», 28, e 10 de Janeiro do 87, 15 », 29S. Semelhante
mente já se haviam pronunciado Ahegg, Bauer, Marezoll, Heffter, 
Henk, Hepp, v. Wáchter, e posteriormente Kôstlin, Herzt, Janka, 
Olaser, v. Scbwarze, e especialmente v. Buri, bem como os tribunaes 
supremos da Saxonia e do Würtemberg. No mesmo sentido também 
Borchert, 44, bem como recentemente Olshausen, § 47, 5 (com um 
agrupamento de opiniões inteiramente arbitrário), Ziebarth, 851, v. Li-
lienthal, 55, Kõhíer, Studien, 1.°, 96. No sentido da doutrina susten
tada no texto anterioiTnente a jurisprudência de Berlin e Munich, e 
recentemente Bemer, 156, Geyer, 1.», 188, Hãlschner, 1.'', 377,420, 
Lôning, 93, 97, v. Meyer, 286, Merkcl, l44, Schütze, 148, v. Kries, 
Preuss. JahrbüeJier, 75.°, 124, Forke, Mintz e outros, e especialmente 
Sirkmeyer. Os adversários da doutrina do Trib. do Imp. partem da 
distincção entre causa e condição (vêr acima o | 28, V), que aqui é 
expressamente reconhecida pela lei. De Uge lata, elles tem indubita
velmente razão. Más como a distincção é scientiâca e praticaãaente 
insustentável e o tribunal também o reconhece com v. Buri, segue-se, 
como conseqüência irrecusável, a equiparação de lege fei'enda entre a 
co-autoria e a cumplicidade. A opinião de v. Buri é portanto errônea, 
quer sob um ponto dé vista, quer sob o outro (*). 

C) Assim a linha divisória entre a co-autoria c a cumplicidade 
é traçada segundo duas tbeprias principaes, a objectiva e a subjectiva. 
A 1̂  procura a difTerençà nà natureza dos actos: o cúmplice pratica 
um acto de assistência, o co-autor pratica um acto de execução, toma 
parte no facto que constitue o delicto ou que pertence aos seus ele
mentos iQonstitutivos. «Para distinguir o autor do cúmplice, diz 
Berner (trat. | .109), o legislador usa da mesma esp/essio âe que se 
servira pai-a distinguir a tentativa dos actos preparatórios. Por isso 
pode-se estabelecer este parallelo: os actos de tentativa são, no seu con-
Junctp, actos do autor e s<5 os actos preparatórios podem see actos do 
cúmplice. Qiiem quer que praticar actos de execução será punido como 
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fim commum». Si falta essa consciência da activi-
dade collectiva,, não pode haver co-autoria no sen
tido da lei., N̂ aío se dá pois co-autoria, quando em 
um dos dois co-participantes falta a imputabilidade 
ou o dolo (^). O mesmo succede, quando o segundo 

autor, ou como co-autor, si forem muitos os executores». Mas, como, 
no ponto de vista causai, não se pode emi these fazer distincção entre 
os actos dos co-delinqUentes, tudo depende da definição legal e a theoria 
òbjectiva tem de considerar o mesmo acto' ou actos análogos ora como 
cu-aútoria ora como cumplicidude. Assim no homicídio o que segura 
a victima é co-autor, ao passo que no furto o que mantém aberto o 
saccG d'onde outrem tira as moedas é cúmplice.— A theoria subjectiva, 
prescindindo da natureza dos actos, procura a differença nas intenções 
e disposições dos co-participantes mesmos^ mas não achou uma for
mula satisfactoria. A formula — o autor obra animo atictoris e o cúm
plice animo socii-pede que os seus termos sejam definidos. Em que 
consiste o «dolo do autor» e o « dolo, do cúmplice»? O co-autor, 
diz-sè, quer agir com outrém, o çumplicè-^quer auxiliar; ou o co-autor 
tem a intenção de cooperar no interesse próprio, e o cúmplice o de 
auxiliar no interesse da pessoa auxiliada; ou ainda o co-autor tem o 
intuiÍ;o de fazer depender a pratica do delictó também de süa própria 
vontade, e o cúmplice o intuito de fazél-o depender da vontade de 
outrem. Essas definições encerram indicações que podem ser ení 
certos casos úteis, mas que em muitos outros não se compadecem com 
a realidade. Além disto, a theoria subjectiva vaé de encontro á letra 
da léi que positivamente faz consistir a co-autoria na « execução de um 
crime em commum». Olshausen propõe uma solução média, exigindo 
para dar-se co-autoria, de um lado, a cooperação em um acto de exe
cução, e, de outro, o animus auctoris no co.-delinquente, isto é, o dolo 
tendente á realisação de um crime, «como crime próprio ». v. Liszt 
defende, de lege lata, a solução òbjectiva, mas, conseqüente com a sua 
theoria das concausas, aboliria, de lege ferenàa, a distincção entre a 
co-autoria e a cumplicidade (ver a critica das duas theorias apud van 
Ham^l, l.», 361). N . do trad. 

(*) De accordo o Trib. do I m p . , dec. de 16 de Abril de 88, 
17.0, 419, 29 de Abril de 80, 19.°, 192, (mas diverge — completamente 
conseqüente çom a opinião mencionada no ̂  37^ nota 2?—quando se 
trata ide um menor de 12 annos). 
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agente utilisa-se da situação que, sem previa sciencia 
sua, fora criada pelo primeiro (abusa, por exemplo, 
da mulher que este ligara). 

3.° — A co-autoria não é uma fôrma de parti
cipação (accessoria) em acção de outrem, mas auto-
producção ou não impedimento do resultado. Por 
isso a punição de cada co-autor é independente da 
do seu co-réo; um co-autor pode ser punido como 
assassino, e o outro como homicida, um como rou-
bador e o outro como culpado de furto (̂ } (®). 

IV. — Quando varias pessoas tomam parte na 
producção ou não-impedimento de um resultado, sem 
que se trate de uma execução em commum, cada 
um dos agentes é também responsável pelo resultado 
como autor, presupposto que não se dê um caso de 
cumplicidade (adeante, § 51). Não é necessário, se
gundo a regra geral e na ausência de uma disposição 
especial de lei, que haja participação no acto de 
execução. Verifica-se esta hypothese, quando, por 
exemplo, vários operários que trabalham na demoli
ção de um edifício atiram do alto do andaime uma 

(*) E ' um caso de co-autoria o commettimenio em commum 
que a lei penal converte freqüentemente em circurnstancia aggravante. 
Ver os arts. 119, 123, 223 a 293 do C. p., arts. 146 e 147 da lei sobre 
a união aduaneira. Os principios que vigoram em relação á co-autoria 
devem ser também mantidos em relação ao commettimenio do crime 
por quadrilha. 

{*) «Comquanto a mãe mate um recemnascido jllegitimo e 
outro indivíduo coopere como co-autor, não ha duvida que a mãe 
commette um crime de infanticidío, e o outro um bomicidio commum. 
Este ultimo é co-autor, mas a mãe também é co-autora; de nenhum 
modo pode-se considerar & mãe como autora principal, a que se ligue 
o outro como simples co-participantc. Poder-se-hia com tanta razão 
dizer que a mãe é co-participante de um homicídio commum como 
que o outro é co-autor de um infantícidio. A co-autoria não tira, 
como a cumplicidade, o seu próprio caracter da acção de outrem, 
mas o tem em si». (Berner, 1. c ) . N. do trad. 
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trave sem avisar os transeuntes, e por esse acto 
imprevidente occasionam a morte de um homem. 
Vèrifica-se ainda, quando diversos agentes produzem 
o mesmo resultado pelo seu concurso ou deixam em 
coinmum de desvial-o, mas cada um delle procede 
por si dolosamente, sem a consciência de uma acti
vidade coUectiva. Em distincção da co-autoria que a 
lei regula, pode-se dizer que nestes casos se dá uma 
autoria collateral (como espécie da pluralidade na 
auithoria) (̂ ). 

§ 51. — Da cumplicidade 

Cumplicidade, em contraposição á autoria, é o 
coiacurso para a causação ou o não-impedimento do 
resultado por outrem emprehendido. Segundo o direito 
vigente, a cumplicidade distingue-se em instigaçao e 
assistência. 

I. —- Instigaçao é a dolosa determinação de outrem 
para a acção punivel que o induzido dolosamente fra-
ticou, quer a acção constitua um crime, quer um 
delicto ou uma contravenção. 

(*) Segundo a opinião commum, o art. 47 do C. p. ali., que 
define a co-autoria, só tem applicação quando dá-se o concurso con
sciente e voluntário, e portanto doloso, de vários indivíduos para a 
execução de um crime. Dado este requisito, cada um dos co-autores, 
embora s<5 tenha executado uma parte do facto delictuoso, responde 
pelo crime consumado em virtude da actividade colíectiva. Pode, porém, 
succeder que um crime seja cóiásumado pela actividade de diversos 
agentes sem dar-se co-autoria no sentido da lei. Isto pode-se verificar 
em dois casos: a) vários indivíduos concorrem para a pratica de um 
delicto cülposamente, como no exemplo figurado no texto; h) vários 
incLividuos concorrem dolosamente para a pratica de um-delicto, sem 
qué cada um delles tenha conhecimento da actividade dos outros. Nestas 
hypotheses cada um dos agentes só pode ser responsabilisado pelo que 
fez; visto como entre elles nenhum vinculo ha. Tal éa importância pra
tica da autoria collateral, segundo a terminologia do autor. N. do trad. 
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1.** — O C. p., art. 48, ai. 1°, dispõe: «será 
punido como instigador quem, por donativos, pro
messas, ameaças, abuso de autoridade ou de poder, 
ou por erro que de propósito tenha suscitado ou 
alimentado, ou por outro meio, determinou dolosa
mente um terceiro á acção punivel que esse terceiro 
commetteu ». 

A cláusula genérica contida nesta definição — 
ou por outro meio :— mostra claramente que a enu
meração dos meios de instigação é apenas exempli-
ficativa e que qualquer meio, mesmo, em caso dado, 
a dissuasão apparente da pratica da acção, deve ser 
considerada como bastante. Por isso mesmo as leis 
penaes de alguns paizes estrangeiros (como o cod. 
húngaro, o projecto austríaco e o russo) (*) se abstêm 
completamente de enumeral-os. Releva somente 
observar que a influencia e a ameaça não devem 
converter-se em «constrangimento» e que o erro 
suscitado não deve excluir o caracter doloso da 
acção, pois que em taes casos dar-se-hia, em vez da 
instigação, a autoria mediata (§50, II) . 

A determinação pode também ser o resultado 
da influencia de varias pessoas, quer os instigadores 
actuem em commum (co-instigação), quer procedam 
independentemente uns dos outros. 

2.°— A instigação é essencial que um terceiro 
tenha sido dolosamente determinado á acção que 
praticou, isto é, que a resolução de praticar o facto 
tenha sido suscitada em outrem. D'ahi conclue-se 
que só se pode considerar como instigação no sen
tido da lei a determinação de outrem para agir 
dolosamente ('). 

(») Egualmente o projecto suisso, art. 13. N. do trad. 
(̂ ) Afastando-se do principio enunciado no texto (muito contes

tado), o art. 121, ai. 2.°, do C. p. fala em facilitar culposamente a 
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3.° — O dolo do instigador é complexo. Com-
prêhende : 1.° a representação da acção própria; 2.° a 
representação da acção de outrem; 3." a represen
tarão de que esta é pro"v̂ ocada por aquella. 

4." — Segundo a concepção do nosso direito 
positivo, a instigação não é autoria intellectual, mas 
participação (accessoria) no facto de outrem. A insti
garão não encontra, pois, em si o fundamento de 
suá criminalidade, mas recebe-a do facto alheio (^). 

D'ahi segue-se que não se pode falar em insti
gação, guando por parte do instigado não se dá uma 
acção punivel, pelo menos na phase da tentativa. 

6.°— A pena do instigador determina-se segundo 

eva-ção do detido. £m tal caso oão se dá um acto de cumplicidade, mas 
um crime sui generis — Excepção que não é duvidosa, encerra, poréro, 
o art. 20 da lei sobre contrafacção de 11 de Junho de 1870 (p que tam
bém se observa nas leis-de 9, 10 e 11 de Janeiro de 1876): «quem 
determinar dolosa ou cülposamente outrem a commétter uma contra-
facção, será punido etc., quer o contrafactor proceda dolosamente, quer 
cülposamente ou mesmo sem culpa. » — Sobre as questões resolvidas 
no texto, Ter Hãlscbner, l.*>, 399, 446, Olsbausen, § 48, 6 e 8, v. Meyer, 
276 e 289, Geyer H H., 2.°, 388, Birkmeycr, Teilnahme, 141 ("). 

C) Que a instigação no sentido do art. 47 Ao C- p. ali. é somente 
a determinação dolosa de outrem para a pratica de um crime, é geral
mente admittido e resulta da própria definição legal da instigação. A 
duvida versa sobre saber si, além do dolo do instigador, é necessário 
o dolo do instigado. A doutrina do autor é uma conseqüência da sua 
theòria sobre a autoria mediata (ver o § 50, IV, e o § 62, 1.°, i e c). 
2T. do trad. 

(*) Esta doutrina é contestada mesmo de leçe lata. A favor da 
verdadeira concepção, antes de todos, o Trib. do Imp. Vêr as dec. 
dtadas no § 62, nota 8.» Egualmente Geyer, 1.°, 137, 140. Hãlscbner, 
1,*>, 898, Janka, 154, v. TAeyer, 288- Lõning, 95, Birkmeyer, Teilnahme, 
jiot»; 278 e outros; Contra, entre outros, Kohler, PatenirecAt, 622, Síti-
dien, I.°, 106) também Binding manifesta a suà opinião âiverg0te em 
uma serie de applicações. 
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a lei applicavel á acção, para a qual elle sciente-
mente instigou (^). 

II. — Cumplicidade por assistência é o auxilio 
dolosamente prestado para o crime que outrem dolo
samente commetteu (C. p., art. 49), ou como este 
art., ai. 1.°, se expressa: 

(c Será punido como cúmplice por assistência 
quem tiver prestado scientemente auxilio ao autor, 
por conselhos ou actos, para a perpetração de um 
crime ou delicio.» 

A cumplicidade por assistência para uma con
travenção é, pois, isenta de pena (*). 

1.° —O auxilio prestado á acção de outrem 
pôde ser psychico ou material (conselho ou acto) ; 
pôde também consistir na promessa, anterior ao facto, 
de um favorecimento posterior (C. p. art. 257, ai. 3); 
em caso algum porém, pôde constituir uma parte do 
acto de execução (acima, p. 359) As mais das vezes 

(*) Diverso do instigador é o chefe, o cabeça, a que em vários 
logares o legislador se refere (art. 115 e 125 do C. p., art. 146 e 147 
da lei de l." de Julho de 1869 sobre a união aduaneira, art. 89 e 91 da 
sobre gente do mar). Por cabeças (os duces factionum dos Bomanos) 
devemos entender os que dirigem os movimentos dos companheiros, os 
directores espirituaes da empreza (do bando, do cowtuhernium). Sobre 
a etymologia, cons. Brunner, 2 «, 570, neta 84 (Bàdlein, à& Rad-Ring, 
circulo, o inglez ring-leader.) — Os art. 128 e 129 individualisam os 
fundadores e os directores da associação. — A provocação distingue-se 
da instigação em que não suppõe o resultado respectivo, a determinação 
de outrem. O mesmo deve-se dizer do seduzir. Mas a seducção, ao 
contrario da provocação, suppõe influencia sobre uma pessoa determi
nada. A idéa da exffiiação é. mais ampla, comprehende também a in
fluencia-mediata ou occulta. 

(*) Encontram-se excepções no art. 22 da lei de 24 de Junho de 
1887 sobre o imposto do álcool e no art. 44 da lei de 8Í de Maio de 
1891 sobre o imposto do assucar: «si se dêr contravenção, a cumplici
dade por assistência e o favorecimento serão punidos com multa aão 
(excedente a 160.marcos». 
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O auxilio é uma acção que, si fosse praticada pelo 
autor, não passaria de um acto preparatório (isento 
dei pena). Não soíFre duvida que a assistência do 
cuinplice pôde também consistir em uma omissão, 
porque lhe incumbia o dever jurídico de agir. 

2."— Também a cumplicidade por assistência é 
somente punivel como auxilio dolosamente prestado 
a uma acção dolosa. 

3.*— O dolo do cúmplice auxiliar comprehende: 
1.*" a representação da acção própria; 2.° a repre
sentação da acção de outrem; 3.° a representação de 
que esta é auxiliada por aquella. Não é porém ne
cessário que o autor tenha conhecimento do auxilio 
que lhe é prestado. 

4.° — A cumplicidade por assistência, como par
ticipação (accessoria) em facto alheio, suppõe neces
sariamente que por parte do autor se dá uma acção 
punivel, pelo menos na phase da tentativa. Findo o 
acto e si este não constitue um crime continuo 
(§ !55) (®), não se pôde dar cumplicidade. 

5.** — A pena do cúmplice determina-se segundo 
a lei applicavel á acção, para cuja perpetração elle 
prestou scientemente auxiKo, mas deve ser moderada 
de accordo com as regras relativas á punição da 
tentativa (§ 70, I) . Si se trata de cumplicidade con
cernente a uma acção simplesmente tentada, a escala 
penal soffre dupla reducção (*). 

(*) Dec. do Trib. do Imp. de 8 de Novembro de 1893, 23.°, 
292: Sobre as condições de punibilidade, ver o § 43. 

'(^) Só em alguns casos a lei commina contra o cúmplice a 
mesma pena applicavel ao autor; isto observa-se no art. 143 do C. p. 
e n{o art. 8? da lei de 29 de Maio de 1885 sobre o sello. Os arts. 203 e 
219i do C. p contem uma escala penal especial pwra a cumplicidade, 
bem como o art. 15 da lei de 10 de Junho de 1869 sobre o sello de 
letra (com relação a corretores e intermediários que negociam letras 
indevidamente selladas). O art. 92 da lei de 27 de Dezembro de 1872 
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§ 52. — Da cumplicidade (continuação) 

I,— Somente a instigação dolosa ou a dolosa 
assistência a uma acção dolosa é cumplicidade no 
sentido da lei (acima § 51, nota 1.*). 

1."—-Consequentemente não é cumplicidade: 
a) A determinação dolosa ou a dolosa assistência 

relativa a uma acção culposa. Dá-se então um caso 
de autoria mediata (^). 

b) A determinação culposa ou culposa assistên
cia relativa a uma acção culposa. Aqui prevalece a 
regra geral: todo aquelle que, por acto próprio, poz 
uma condição para a producção do resultado que se 
realizou, deve ser responsabiíisado por esse resultado 
como autor coUateral (§ 50, IV). 

c) A determinação culposa ou a culposa assis
tência a uma acção dolosa deve ficar impune. Com 
effeito, não se pôde admittir cumplicidade no sen
tido technico, porque falta o dolo, que é um dos 
caracteres exigidos pela lei; não se pôde admittir 
também a autoria mediata, porque, segundo a sup-

sobre gente do mar apresenta uma fôrma especial de cumplicidade: 
a recusa de obediência ás ordens do superior tendentes a prevenir 
ou a fazer cessar o constrangimento e a resistência. Releva ponderar 
também^ que, quando o legislador equipara quanto á pena a tenta
tiva e o crime consumado, ou mesmo quando pune o emprehendimento 
com a pena do crime consumado, applica-se ao autor e. aos cúm
plices a mesma escala penal, attenta a impossibilidade material de eâe-
ctuar a prescripta reducção da escala. Correetamente Geyer, 2.°, 127, 
Hãlschner, 2.°, 736. Contra, Binding, 854, Olshausen, | 80, 7, Merkel, 
876, ,v. Meyer, 796. 

(i) Egualmente o Trib. do Imp., dec. de 20 de Junho de 92, 
28.» 175. Contra, especialmente Binding e Birkmeyer. Segundo a opinião 
d.'estes escriptores, quem determina maliciosamente um iodividuo de boa 
fé responde somente em raz§k> da culpa. 
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posição da lei, a acção livre e dolosa do agente 
aj^parentemente instigado interrompeu o nexo causai. 

,2.° — O instigador e o cúmplice auxiliar res
pondem somente pela acção dolosamente suscitada ou 
auxiliada. 

a) Si a acção do instigado e o dolo do insti
gador não se correspondem em algum ponto essen
cial, não se dá instigação em relação a esse ponto. 
As regras geraes acima estabelecidas sobre o erro 
e o dolo têm aqui toda applicação. A expressão 
— excessus mandati, que se costuma empregar para 
designar esta hypothese, é completamente imprópria. 
Si o indivíduo instigado a commetter um roubo, 
commette uma morte, ou o instigado a uma burla 
cotnmette um furto, ou vice-versa, a acção praticada 
nãb pôde ser imputada ao_ dolo do instigador. So
mente quando a acção praticada pelo instigado offe-
rece um excesso em relação áquella para a qual 
fôija instigado, é possivel imputar o ínenos ao dolo 
do instigador, como quando, por exemplo, dá-se 
roubo em logar de furto, ou o caso aggravado em 
vez do caso simples. Em todos esses casos cumpre 
attiender que o dolo indeterminado comprehende todos 
os resultados não excluidos (§ 39, I), bem como 
que ao instigador é também imputado o resultado 
por elle não previrto nem susceptível de previsão, 
quando a lei prescinde de toda culpa em relação 
ao autor (§ 35, nota 1.") (*). 

(») o instigador responde pelo excesso que o instigado lenha 
praticado? Procurou-se a principio, diz Geyer, resolver esta questão por 
meio de presumpções derivadas analogicamente do direito civil, isto é, 
^ responsabilidade civil do mandante, como bem o mostra a expressão 
excessus mandatí. Hoje, porém, estão todos de accordo em que também 
n'esta parte não p6de haver uma presumptío doli e que tem applicação 
as regras geraes sobre o dolo e a culpa crlminaes. Vestígios da antiga 
doutrina notam-se no art. 19 do C. p. braz. e no art. 17. do prol. N.do trad. 
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h) O que fica dito procede também, quando 
por parte do instigado se dá o denominado error in 
ohjecto ou a aberratio ictus. Applicam-se simplesmente 
as regras geraes sobre o erro. Quando, porém, em 
razão da applicacão d'essas regras, o dolo do autor 
instigado fica excluído, deve-se admittir a autoria 
mediata por parte do instigador (̂ ). 

c) Si a qualificação legal do crime exige um 
determinado motivo (por exemplo, o lucro no leno-
cinio), o cúmplice deve saber que o autor é movido 
por esse motivo, mas não é necessário que o cúm
plice também por elle se determine f ) . 

Os mesmos principies prevalecem em relação 
aos cúmplices por assistência. 

II. — A criminalidade da cumplicidade depende 
da criminalidade da acção principal. 

1.°—A instigação e a cumplicidade por assis
tência são pois impossíveis, quand»» é excluida a cri
minalidade da acção principal (n'este caso pôde dar-
se autoria mediata), mas não as aíFectam as circum-
stancias que excluem a punibilidade do autor (cir-
cumstancias pessoaes que excluem a pena, circum-
stancias que extinguem a pena, falta de um requisito 
processual). 

(') Cons. a liíteratura que se refere a um caso pratico (Dochow 
V. Liszt, Strafrechtsfàlle, n. 64). Bõhlau, Der Fali Bose—RósaM, 1859. 
Goltdammer e Hálschner, G A, 7; Bôhlau, G A., 8, Pfotenbauer, 
G S., 13,• Geyer, H H, 2.» 360 (»>). 

(") A questão do error in ohjecto, com que já se occuparam os 
práticos italianos, foi discutida modernamente pelos criminalistas alle-
mães, por occasião de um caso celebre occorrido na Prússia, o caso 
Kose — Eosahl, a que o autor allude (Eose matou por erro outro indi
víduo que não aquelle de cujo assassinato Rosahl o incumbira). N. do 
trad. 

(') Egualmeníe o Trib. do Imp., dec. de 25 de Outubro de 1889, 
20.", 12. Ver o principio inverso no | 50, I I , 4. 
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2.°—a) A instigação tentada, quer frustrada, 
quier incompleta, não é instigação no sentido technico, 
porque falta a acção criminosa do autor, da qual 
deriva a criminalidade da instigação. Por isso a ins
tigação tentada também não pôde ser punida como 
autoria mediata. 

A' categoria da instigação tentada (falha) per
tence a instigação tão discutida na sciencia e na 
legislação do direito commum, a que é feita ao cha
mado alias ou omnimodo fadurus, isto é, a quem 
já se achava, antes d'ella, resolvido á pratica do 
facto. 

b) Também deve ficar impune a cumplicidade 
tentada, quer frustada, quer incompleta. A esta ca
tegoria pertence o caso de não ter o auxüio pres
tado exercido influencia sobre o resultado, isto é, o 
autor não se utilisou do instrumento que lhe foi 
fornecido nem a prestação de auxilio o fortaleceu 
na sua resolução (*). 

3.°—-a) A instigação para a tentativa não é pos-
sivel, como não o é a instigação tentada. O dolo do 
instigador e o do autor devem referir-se á execução. 
Si tal dolo falta ao autor (este quer, por exemplo, 
experimentar apenas si a chave falsa abre), não se 
dá tentativa punivel. Si falta ao instigador (este 
quer por exemplo, que o autor seja surprehendido 
na tentativa), não se pôde falar em-instigação. Por 
issb o chamado agent provocateur só é punivel. 

(*) Mas nada obsta que o legislador sujeite á pena a instigação 
nãol seguida de resultado como crime sui generis (e não como acto de 
cumplicidade). E ' o que faz o C. p. nos arts. á9 A, 85, 111, 141, 159, 
210; e 357; a lei sobre gente do mar, art. 88; o C. jp. mil., arts. 99, 
lOOi, 110 e 116 (cons. Hecker, 233) e 149. O mesmo póde-se dizer a 
respeito da cumplicidade tentada — ver os arts. 141 e 347 do C. p. , bem 
como a respeito da cumplicidade concernente & uma acçãó em $i 
isenta de pena,—ver os arts. 120, 121, 180, 285, 347, 354 e 355. 
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quando induz o autor á execução (consumada), para 
talvez entregal-o depois á punição; mas n'este caso 
dá-se instigação consumada para um crime consu
mado (*) ('). 

b) Também não é admissivel a cumplicidade 
por assistência, quando o cúmplice prevê que o re
sultado não se produzirá ou mesmo que o resultado 
não pôde dar-se (̂ ). 

III. — Da natureza accessoria da cumplicidade 
infere-se mais o seguinte: 

1.**—A instigação de instigação e a instigação 
de cumplicidade apresentam-se como cumplicidade 
mediata no fado principal; aquella deve ser punida 
segundo a escala penal estabelecida para o facto 
principal, e esta segundo a escala penal reduzida 
que é applicavel á cumplicidade por assistência. 

(*) Correetamente Birkmeyer, Teilnahme, 166, Kohler, Studien, 
l.", 121. Contra, entre outros, Borchert. Olshausen, g 48, 14 admiíte 
também a criminalidade da instigação para tentativa. Geyer, H H, 2.°' 
349, 4?, 161, V. Meyer, 277, distinguem a consumação formal e a 
consumação material do crime. Cons. a nota 6.\ 

(•) O agent provoeateur (denominação derivada de uma pratica 
muito usada pela policia franceza) fica impune, porque lhe falta o dolo 
que caracterisa a instigação; elle instiga a uma acção delictuosa, mas 
conta impedil-a e não quer que o delicto vá além da phase da tenta
tiva. Si se produzirem porém males que o affent provoeateur não dese
java, mas devia prever, pôde elle ser responsabilisado por culpa, como, 
por ex., em razão de homicidio culposo, si a pessoa, a quem queria ins
tigar somente para uma tentativa, consumou o crime antes de ser este 
impedido. Também quando o fim da instigação é, não uma tentativa, 
e sim o crime consumado, é claro que a intenção de surprchender o 
delinqüente não p<5de eximir de responsabilidade o agent provoeateur ; 
dão-se então todos os caracteres da instigação criminal. N. do trad. 

(«) O cúmplice auxiliar sabe, por exemplo, que o meio empre
gado pnra o aborto é inteiramente inadequado. Vêr a dec. do Trib. do 
Imp. de 17 de Fevereiro de 87, 15?, 315, 28 de Março de 87, 16?, 25 
e 29 de Maio de 88, 17.°, 377. 
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Também a. cumplicidade de cumplicidade, bem como 
a cumplicidade de instigação, é cumplicidade mediata 
no jfacto principal; por isso na primeira d'estas duas 
hypotheses a reducção da escala penal que o art. 49 
do C. p. exige só pôde ter logar uma vez Ç) {^). 

2." — Múltipla msiígâ(^o para uma acção não 
con|stitue mais do que um crime j mas pôde dar-se 
pluralidade de instigações, quando o mesmo agente 
é instigado por varias pessoas. Si a mesma acção, 
por exemplo, um palavra de excitação, instigou o 
agente para a pratica de vários deÚctos, dá-se 
apèzar da pluralidade dos resultados, unidade de 
acçâo (adiante, § 54) f). O mesmo procede em 
relação á cumplicidade por assistência. 

C) Egualmente oTnb. do Imp. na deç.de 17 de Novembro de 
92, 23.°, 300. 

(<>) A cumplicidade, diz Geyer (H H, 2, 887), tant» pôde con
sistir em um auxilio immediato ao autor ou em uma instigação do 
autor, como em um concurso para o crime que consista em favorecer 
a actividade de um instigador ou de um auxiliar. Conforme o cúm
plice põe ou não a sua actividade em relação immediata com a do 
autor, dá-se uma cumplicidade immediata ou mediata. Póde-se pois 
distinguir: 1?, uma cumplicidade de cumplicidade; 2?, uma cumpli
cidade de instigação (proporcionar, por exemplo, o local para uma en
trevista entre o instigador e a pessoa a instigar); 3?, uma instigação de 
cumplicidade, a qual não é mais do que uma cumplicidade no crime 
do autor. E' indifEerente que alguém auxilie um criminoso, fornecendo-
Ihe um instrumento ou movendo outrem a fornecer-lhe um instru
mento, pois em ambos os casos dá-se o mesmo concurso para o crime. 
«Esta relação mediata pôde ir ainda mais longe tanto na cumplici
dade por assistência como na instigação. Nem a lógica nem a justiça 
tem que objectar, si se considerar punivel a instigação ou a cumplici
dade para uma cumplicidade mediata, uma vez que semelhante acti
vidade constitua dolosa cooperação para a'pratica de um crime». N. 
do irad. 

(8) E não concurso real. Correctamente Búnger, Z., 8.*, 712. 
Kohler, Studien, 116, Olshausen, § 78, 19, Franck, Z., lá. Contra, 
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3.° — O instigador, bem como o cúmplice au
xiliar, é isento de pena, quando, quer por meios 
physicos, quer por meios materiaes, impgde a pra
tica da acção criminosa (subentende-se q"ue não basta 
a retratação). Este principio resulta da natureza ac-
cessoria da cumplicidade e não deve ser considerado 
como desistência da tentativa incompleta nos termos 
do art. 46 n. 1 do C. p. Quando porém está finda 
a tentativa, o instigador, como o cúmplice auxiliar, 
pôde ainda proteger-se com uma circumstancia ex
clusiva de pena, prevenindo voluntariamente o resul
tado (C. p. art. 46, n. 2). 

4° — Quando a lei qualifica actos preparató
rios ou actos de tentativa como crimes indepen
dentes, pôde dar se cumplicidade com relação a 
taes actos, que são por si puniveis. A mesma regra 
tem também applicação, quando a lei qualifica actos 
de cumplicidade como crimes sui generis (acima, 
nota 4."). 

IV. — Si a mesma pessoa toma parte por di
versos modos no mesmo crime, a forma mais grave 
de participação absorve a menos grave, assim como 
não são mais tomados em consideração os âctos pre
paratórios e a tentativa, quando o crime se consuma 
(§ 56, II) . 

Si o instigador toma parte posteriormente na 
execução do crime como autor ou auxiliar, o direito 
penal o trata no primeiro caso exclusivamente como 
autor, e no segundo como instigador. 

Que a relação entre a cumplicidade e o favo-
recimento não se rege por esta regra, não carece 
ser demonstrado depois do que foi dito no § 49, I I I a. 

ainda a 5? ed. deste livro, egualmente o Trib. do Iiup., por ultimo 
nas dec. de 7 de Julho de 84, 11.°, 37, 16 e 16 de Abril de 86, 44?, 
92, bem como Merkel, 147, Borcbert, 52, John, 2°, 255, Birk-
meyer, TeUmahTtie, 181. Yer o caso inverso no | 30, nota 6? 
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Assim o instigador de uma acção criminosa, bem 
como o cúmplice auxiliar, pode fazer-se culpado 
(em concurso real) de favorecimento com relação a 
coüsa obtida pela autor. E' anormal a disposição que 
encerra o art. 257, ai. 3^, do C. p. : «o favoreci
mento, diz este art., será punido como cumplicidade, 
quando for promettido antes da perpetração do crime». 
Esta disposição tem sido não raro mal interpretada. 

Ella não amplia a idéa da cumplicidade nem 
restringe a do favorecimento, mas contem somente 
um preceito relativo á punição. A prestação do au
xilio anteriormente promettido seria cumplicidade e 
favorecimento em concurso real e, em certas cir-
cuüistancias, ideal; o art. 257, ai. 3^, rejeita esta 
conseqüência e quer que, na medição da pena, não 
se fidmitta o concurso do favorecimento e da cum
plicidade, mas somente o favorecimento. Por isso a 
lei não diz — «o favorecimento é cumplicidade», mas 
sim — «será punido, como cumplicidade». O favoreci
mento do furto será pois punido, dados os requi
sitos do citado art., como cumplicidade no furto, e 
a sentença condemnatoria poderá ser tomada poste
riormente em consideração na reincidência, como 
previa condemnação no crime de furto (®). 

A applicação dos princípios sobre a cumplici
dade soffre certas limitações. 

1.° — A pessoa, cujos interesses são protegidos 
por uma comminação penal, não pôde ser punida 

(9) Egüálménte no essencial Gretner, Begünstigung, 162, Geyer, 
H H ; 2?, 422, 4.°, 173, Hálschner, 2°, 884, v. Meyer, 308, Olshausen 
§ 257, 46 Schutze, 162, especialmente Nieland, Zusammentreffen von 
Begünstigung viit Teilnahme, lb92 ; dec. do Trib. do Imp. de 8 Julho 
de 86, 14% 318. A promessa anterior de favorecimento pode lambem 
determinar o autor á pratica do facto; applicam-se então os princípios 
geraès sobre o curso do favorecimento e da instigação. Dec. do Trib. 
do Imp. de 10 de Janeiro de 87, 75?, 295, 3 de N"ov. de 87, 16.°, 374. 
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em razão de cumplicidade em uma infração dessa 
lei penal. Assim a raptada não é passível de pena 
como cúmplice no rapto, a discípula não pôde soflfrer 
pena por instigar o mestre ao crime definido no 
art. 174, ai. 1." do C. p. ; o menor explorado não 
pôde incorrer nos arts. 301 e 302 nem a victima da 
usura no art. 302 a. 

2° — Quando a lei qualifica actos de cumplici
dade como crimes sui generis, e ao mesmo tempo 
deixa impune a acção principal, o autor desta não 
pôde ser punido em razão de instigação ou de as
sistência a actos de cumplicidade. Assim, si é pu-
nivel a cumplicidade no suicídio (em si impune), 
a victima não pôde ser punida como instigadora da 
cumplicidade. Quem paga o proxeneta não sofFre 
pena, como não a soíFre o preso que determina 
outrem a auxilial-o na própria fuga (vêr a parte es
pecial). 

3." — Quando na denominada cumplicidade ne
cessária (acima § 49, 4.") a impunidade de certas 
pessoas resulta do contexto das disposições legaes, 
taes pessoas não podem também ser punidas como 
cúmplices no crime de outrem. Gons. adiante aparte 
especial sobre o art. 331 e seg. do C. p. e os 
arts. 211 e 213 da lei sobre fallencia. 

§ 53. -^ Da cumplicidade 

Influencia resultante de certas relações pessoaes 

I. — Da natureza accessoria da cumplicidade 
seguir-se-hia : 1.** que a penalidade da acção consti-
tutiva da autoria deveria servir também de regra 
para o instigador e o cúmplice auxiliar, quando a pe
nalidade da autoria se fundasse em qualidades e re-
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lações pessoaes ou em razão dellas fosse aggravada 
ou attenuada; 2." que as qualidades e relações pes
soaes dos cúmplices mesmos não deveriam ser to
madas em consideração. Não assim porém quanto 
aos co-autores e autores collateraes (§ 50, III , IV), 
cada um dos quaes é passível de pena independen
temente, e portanto segundo suas próprias quali-
daldes e relações pessoaes (^). 

II . .— O direito vigente receiou tirar de um 
modo absoluto estas conseqüências que decorrem da 
natureza accessoria da cumplicidade e assim sua-
visou as arestas de sua própria concepção. O art. 58 
do C. p. dispõe: « quando a lei aggrava ou attenua 
a penalidade de uma acção em razão de certas qua
lidades ou circumstancias pessoaes do agente, essas 
qualidades e circumstancias devem ser tomadas em 
consideração em relação ao autor ou cúmplice (co-
autor, instigador, cúmplice por assistência) a quem 
concernem». {^) 

1."—Consequentemente e em contrario á conse
qüência acima tirada (sob o n. I) , as qualidades e re
lações pessoaes, que aggravam ou attenuam a pena
lidade, sempre prejudicam ou sempre aproveitam aos 
cúmplices, a quem concernem. 

Exemplos: si o não parente B determinou A, 
filho de O, a matar a C, ou determinou a mãe D 
a matar o filho recém-nascido E, ou si, pelo con
trario, o filho A ou a mãe D prestou auxilio ao 
estranho B para a morte do pae C ou do fiilho E, 
em ambas as hypotheses, o estranho B deve ser 
julgado segundo as disposições sobre o homicídio 

(1) A applicação dos exemplos dados sob o n. I I não ofTerece 
dificuldade. 

(*) A menção do co-autor no art. 50 é supérflua, segundo o 
que dissemos sob o n. I. 
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commum, o filho A segundo as disposições sobre o 
parricidio, e a mãe D segundo as disposições sobre 
o infanticidio. O mesmo procede quanto á adoles
cência, á reincidência, ao habito e á profissão, 
etc. n c). 

2° — Quando se trata, porém, de qualidades ou 
relações que tornam pumvel uma acção em si isenta 
de pena, e que portanto não aggravam nem atte-
nuam a criminalidade, mas servem-lhe âe funãamenío, 
essas qualidades ou relações, occorrendo no autor, 
devem ser tomados também em consideração a 
respeito dos cúmplices (instigador e cúmplices por 
assistência), segundo a regra estabelecida acima sob 

(8) Em relação a essas circumstancias o reconhece a dec. do 
Trib. do Imp. de 9 de Janeiro de 1893, 23», 378. 

(*) O art. 50 do C. p. ali. refere-se ás circumstancias pes-
soaes que aggravam ou attenuam a penalidade, e não ás que excluem 
a punição ; por um argumento a minore ad majus o tribunal do Im
pério applica a estas ultimas a mesma regra. O C. p. hol., reprodu
zindo também JQO seu art. 50 a disposição do God. ali., a completou, 
mencionando as circumstancias pessoaes que excluem a pünibilidade. 
Isto é perfeitamente justo, uma vez que no numero de taes circum
stancias não se comprebendam as justificativas, pois que estas excluem 
a illegalidade da acção. Na cláusula «qualidades e relações pessoaes» 
comprebendem-se também as circumstancias que, comquanto se acheóa 
em ligação com a actividade do autor ou cúmplice concernente ao 
delicto, são, todavia, inberentes á pessoa, como motivos, intenções, e 
especialmente a premeditação ? A questão tem sido discutida sobre
tudo com relação á premeditação. Uns entendem que as fôrmas da 
resolução cHininosa não são qualidades pessoaes do agente nos termos 
da lei, e assim á instigação no caso de assassinato deve ser sempre 
punida em virtude do art. 211 do God. ali., e no caso de bomiõidio 
em virtude do art. 212, sem attenção á premeditação ou não preme
ditação do instigador (Geyér, Üérkèl, Olsbaüseü). Contra, Berner, 
Meyer, v. Liszt. No direito hol. v. Hamel resolve a questão pela 
affirmátlvai; nó mesmo sentido a escola italiana (Tolomei, Diritto e 
proc. penáU). N . do trad. 
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0 n. I (mas não vice-versa), de sorte que nesta 
parte a relatividade da cumplicidade é plenamente 
reconhecida. 

Exemplo: a instigação e a cumplicidade, em um 
criine de responsabilidade propriamente dito, devem 
ser julgadas segundo as disposições concernentes a 
esse crime, ao passo que, si o funccionario publico 
é instigador ou cúmplice, e autor um individuo não 
empregado publico, não se dá crime; porquanto, 
quem não é funccionario publico só pôde commetter 
um crime de responsabilidade, como autor mediato, 
e não como autor immediato. O mesmo procede (*) 
a respeito da cumplicidade de um civil em crime 
militar ("). 

III. — As circumstancias exclusivas de pena, a 
falta de requisitos processuaes e as circumstancias 
pessoaes de exclusão de pena produzem os seus 
efifeitos somente em relação aos delinqüentes, a 
quem concernem, sem que se faça mister uma dis
posição expressa de lei a tal respeito (vêr acima o 
1 48, nota 4.»). 

(*) Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 1 de Abril de 87, 
15», 396; contra, Seufiert, Cod. p., 1,78. Cons. Olshausen, § 48; 32. 

('>) Não estão no caso das circumstancias possoaes que aggravam, 
attehuam as penas ou exchtem a punição as que são requisitos neces
sários para a existência do delicto; taes são as circumstancias que 
caracterishm os denominados delicia -própria (crimes de responsabili
dade, de profissão, militares, etc.) em contraposição aos delicia com-
munia. Em taes casos essas circumstancias pessoaes são equiparadas 
aos outros elementos do delicto e tratadas segundo os princípios geraes 
do direito penal. Assim, o individuo que não é empregado publico 
pôde ser cúmplice do funccionario publico em crime de responsabili
dade (propriamente dito), um civil pôde ser cúmplice do militar em 
crime militar, e incorrem nas mesmas leis penaes applicavèis ao autor'. 
Neste sentido o direito allcmâo resolve esta questão que é muito duvi
dosa no dii-eito francez e também no nosso. N. do trad. 
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§ 54. — A acção una e a pluralidade 
de acções (*) 

LITTEBATUÍRA. — V. Buri, Mnheit unã Mehrheit der 
Verbrechen, 1879; Merkel, H H., 2.°, 579, 4% 224; 
Hiller, G S., 32.», 195 ; Schütze. Z., 3.» 48 ; v. Schwartze, 
G S., 34, 375 ; Hiller, na Eevista-Grünhut, 13.», 126; 
Binding, 1.» 349, 500, 547; v. l]iszt, 2,, 6.» 694; Bünger, 
Z., 8.°, 520; Max Berner, Ber GrundMtz «neUsin iãsm» 
im Strafprozess, p. 63; Ortloff, G. A., 32, 395; Ortmann; 
G A., 35, 26; Stelling, G S., 42, 121; Koch, G A., 
39.°, 245; Habermaas, IHe iãeále KonJcurrenz der Delikte, 
1882; Lowenstein, Die VerbrechenskonMrrenz nach ãem 
E. St. G B., 1883; Heinemann, Bie Lehre von der Ideal-
Jconkurrenz, 1893; Wachenfeld, Theorie der Verbrechem-
Jconkurrenz, 1893 ; Bronner, 2.°, 541. 

I. — O crime é acção, isto é, uma mudança 
operada no mundo exterior e referivel á vontade 

(") A unidade simples, que consiste em uma só acção, com um 
único resultado (forma a mais simples da responsabilidade criminal), 
os criminalistas allcmães contrapõem a unidade complexa e o concurso 
de delidos. A unidude complexa (complieierie DeliktseinheU) dá^se 
quando ha pluralidade de actos e unidade de resultado, e comprehende 
o delicto composto (o que resulta da reunião de vários delictos, como 
o roubo), o delicto coUectivo (o que é praticado como profissão ou 
por habito), os que estão entre ú na relação de meio para fim ou 
servem a um. fim conimum, o delicto continuo (o acto delictuoso 
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humana (§27). Si a acção é uma s<5, segue-se 
que também só se dá um crime Q). Mas uma plu-

proljonga-se indefinidamente), e o deiicto continuado (delictos da mesma 
natureza entre si ligados). Todos estes casos devem ser tratados como 
delictos simples, isto é, como si fossem constituídos por uma só acção 
offensiva. — Dá-se o concurso de delictos, quando os delictos commet-
tidos pelo mesmo indivíduo e ainda não julgados (ou ainda não 
punidos) são distinctos. O concurso é real, quando constituído por 
acções diversas, que foram praticadas em tempos diversos; é ideal, 
quando a mesma acção constitue diversos crimes. Assim o concurso 
é real, si alguém pratica em .Janeiro um furto, em Fevereiro um 
roubo ou um furto; é ideal, si alguém com um tiro fere A e mata 
ou fere B. O concurso pode ser homogêneo ou heterogêneo, conforme 
os crimes forem da mesma ou de diversa natureza. — A unidade 
complexa (e sobretudo o deiicto continuado) fôrma um perfeito con
traste com a pluralidade de delictos, que se nota no concurso ideal: 
aqui uma só acção illegal constitue uma pluralidade de delictos, e alli 
uma pluralidade de acções constitue um só deiicto. — Também con
trapõe-se ao concurso ideal o mero concurso de leis. Este se dá, 
quando o facto delictuoso pôde ser comprehendído em varias leis e 
trata-se de saber qual dei Ias deve ser applicada (Merkel, Lehrb., 
l 97 e seg., H H., 2, 579, 4, 224). O autor altera estas distincções. 
O seu ponto de partida é este principio — sendo o crime uma acção, 
não pôde haver pluralidade de crimes onde se dá unidade de acção. 
Essa unidade pôde ser natural (qual a que resulta da unidade do acto 
voluntário ou do resultado), ou jurídica, creada artificialmente pela 
lei, como no crime continuado, collectivo, composto. Quanto ao con
curso, elle só admitte o real, pois o denominado concurso ideal homo
gêneo vem a ser uma pluralidade de resultados homogêneos compre-
hendidos na mesma lei, que sô uma vez pôde ser applicada, e o 
eonejirso ideal heterogêneo é uma mera concurrencia de varias leis 
penaes ofTendidas e não concurrencia de crimes. N. do trad. 

(*) A doutrina contraria deveria demonstrar, que é errônea a 
concepção do crime como acção, ou a da idéa da acção acima estabe
lecida. Quem, como Binding (acima, g 31, nota 1.*), define o crime 
como violação da norma, deve chegar a este resultado — admittir 
tantos crimes, quantas são as normas violadas. Si se der mnis um 
passo, chegar-se-ha á conseqüência plenamente doutrinaria de que, 
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ralidade de acções pôde ser considerada pelo legis
lador, como nm só crime e punida com uma só 
pena. A questrio de saber quando si dá um crime 
e quando se dão diversos, depende pois da solução 
de uma questão preliminar, qual a de saber si se 
trata de uma acção ou de uma pluralidade de 
acções. 

II. — E' certo que se dá unidade de acção, 
quando por um só acto voluntário é produzido um 
só resultado, e portanto quando, por exemplo, um 
individuo é morto por um tiro de fusil ou em razão 
da continuada privação de alimentos por parte de 
quem estava obrigado a álimental-o. 

III . — Mas pôde dar-se também unidade de 
acção nos seguintes casos: 

1.** — Pela unidade do acto voluntário apezar da 
pluralidade dos resultados. Quando uma palavra 
oíFende a vários indivíduos, um tiro fere varias 
aves de caça, uma omissão culposa occasiona a 
morte de diversas pessoas, dá-se somente uma acção. 
A diversidade mesmo dos resultados produzidos nada 
faz ao caso. Si a pedra lançada matou um homem, 
ferio um outro e despedaçou um vidro, podemos 
dizer que se deu uma acção com vários resultados, 
mas não que se deram varias acções (cons. o § 56, 
nota 1.") Q . 

onde se dão vários crimes, devem também dar-se varias acções. Assim 
Binding, 1.**, 566, aâmitte no adultério incestuoso uma dupla copula 
Uma tal philosophia escolastica não precisa ser seriamente impugnada 
(vêr V. Liszt, Z., 6.°, 694). Também não são claros Hãlschner, 1.°, 
672, Bünger, Z., 6 °, 665, Wachenfeld, 102. A este ultimo é fatal 
a fórmula ambígua da idéa do resultado (acima, \ 27, nota 1.*). 

(") N"o mesmo sentido e muito terminantemente o dec. do Trib. 
do Imp. de 11 de Julho de 90, 21.°, 63. — E' muito vulgar este 
paralogismo: acção é causalidade; vários resultados pedem varias 
causalidades e portanto dão-se varias acções. Assim Jobn, 2.°, 266, 
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2.° — Pela unidade do resultado produzido ou 
somente representado (na tentativa), apezar da plu
ralidade dos actos voluntários ('). Si no caso 
ocçurrente deve admittir-se ou não unidade do re
sultado, é questão que se aprecia segundo as regras 
seguintes: 

a) Com relação aos bens jurídicos, que somente 
podem ser oíFendidos ou compromettidos na pessoa 
de quem os tem (como a vida, a honra, a liber
dade nas relações sexuaes), é a singularidade ou a 
pluralidade das pessoas atacadas, que decide da 
unidade ou pluralidade do resultado. Si A mata B 
a golpes de machado ou com uma torrente de pala
vras o injuria, a unidade da acção resulta da uni
dade do resultado. 

h) Muito mais difi&cil afigura-se a questão em 
relação aos bens que são separaveis da pessoa que 
os possue, ou que somente nessa separação são 
susceptíveis de oflensa, ou podem ser postos em 
pengo. Indubitavelmente dá-se um só damno real, 
si uma estatua de mármore é destruída a marte
ladas, ou uma machina, mediante um longo e talvez 
interrompido trabalho, é desmontada e inutilisada. 
Também a tirada de varias cousas, que foram sin
gularmente transportadas, a damnificação de vários 
objectos por meio de golpes reiterados pôde con
stituir uma só acção, ainda quando as cousas tiradas 
ou damnificadas pertençam a diversos proprietários. 
A unidade do resultado provém, neste caso, do facto 
de se acharem os objectos reunidos no mesmo logar, 

V. Buri, Einheit, 107, Kausalitàt {\òòò), 80, G S., 41.°, 456, e também 
Franck, Z., 14.», contra, Hãlschner, 1.°, 657, nota 1.", Olshausen, 
l li, 2, Schutze, Z., 3.°, 64, Hiller, G S., 32.°, 200, Ortmann, G A., 
85.°i 33, Hecker, 140, Bünser, Z., 8 ° , 698. — O vicio está na equipa-
raçãp da acção e do resultado. 

(*) A omissão apparece sempre como acto voluntário uno. 
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exemplo, no mesmo mostrador, na mesma esta-
lagem. 

é) Sob este ponto de vista os direitos de 
autor equiparam-se aos direitos patrimoniaes. E' 
sem duvida incorrecto pretender que somente o 
numero das pessoas ojBfendidas seja aqui a circum-
stancia decisiva (*). Sirvam de exemplo as collecta-
inieas ou compilações que se formam com excerptos 
de vários autores. 

ã) A lei mesma, servindo-se de expressões 
que comprehendem muitas acções singulares, não 
raro indica que se deve considerar como unidade a 
pluralidade dos actos voluntários em razão da indi-
visibilidade do resultado. Assim os art. 146 e seg. 
do 0. p. não falam em contrafazerem-se algumas 
moedas, mas em contrafacção da moeda em geral, 
etc. f ) ; o art. 176 e muitos outros empregam o 
plural — actos impudicos; expressões, como dueUo, 
rixa, vias de facto, sevicias, exercício de uma pro
fissão, emprehendimento de uma loteria e tantas 
outras, comprehendem uma série de actos singulares. 
Não é pois correcto ou pelo menos induz em erro 
dizer que em taes casos dá-se uma unidade legal, 
como faz v. Buri, pois a unidade não é somente creada 
pela lei, funda-se também na indivisibilidade do re
sultado ; dá-se um caso de umdade natural da acçâo. 

é) O crime continuo ou permanente, isto é, a 
pratica não interrompida do facto que constitue o 
crime, como privar alguém de liberdade durante se
manas ou mezes, deixar escoar-se o gaz, deixar a 
criança morrer de inanição, só comprehende também 
uma acção em razão da unidade do resultado. O 

(*) DLveî e a opinião predominante. 
(*) E' inteiramente errôneo pretender com Binding, 1.**, 557, a 

quem segue Olshausen, que o numero das espécies de moeda I a 
circumstancia decisiTa. Vêr também M. Beraer, 98. 
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mesmo procede, posto que por outras razões, a res
peito dos crimes que criam um estado ou situação 
fZustandsverhrechenJ, nos quaes (como a bigamia 
por exemplo) não se toma em consideração a 
situação continua e illegal que resulta do acto 
concluido. 

§ 55. — Da pluralidade de acções que 
constituem um só crime 

LiTTEEATUEA. — Sobre o crime continuado cons. 
Kung, Zur Lehre von ãem fortgesetzten Verbrechen, 1857 ; 
V. Schwartze, I>ie Léhre vem fortgesetzten, Verbrechen, 
1857; V. Woringen, JJéber den Begriff ães fortgesetzten 
Verbrechens, 1857; John, Fortgesetztes Verbrechen und Ver-
breChensJconkurrenz, 1860; Merkel, Zur Lehre vom fort
gesetzten Verbrechen, 1862 ; o mesmo H H, 2.", 73, 4.% 
225 ; Kohler, Fatentrecht, 516; Binding, 1.", 540; Kocl:, 
G A., 39, 245; Schütze, Z., 3.°, 48 (concernente a I, 4."). 
— C/oncernente ao n. i n , Docliow, Zur Lehre vom gewerbs-
und gewohnheitsmãssigen Verbrechen, 1871; v. Lilientlial, 
Beitrãge zur Lehre vom KolleMivdeliJct, 1879 ; Wahlberg, 
vários escriptos, 1.', 136. 

I. — Uma pluralidade de acções naturaes pôde 
também ser tratada pelo direito penal como um só 
crime. 

Em taes casos a unidade deve ser considerada 
e tratada como tal sob todas as relações jurídicas. 
Assim o crime uno segundo o direito é commettido 
em todo Jpgar e em cada momento em que foi 
praticada uma das acções respectivas; si a legislação 
soffrer alteração, applicar-se-ha a lei mais branda, 
bem como applicar-se-ha sempre o direito pátrio, 
quando houver divergência enfere este e o direito es
trangeiro. Si somente uma das acções singulares é 
aggravada, a aggravação affecta as demais, sialvo si 
justamente pela aggrava^o de uma das acções 
cessar a unidade. A cumplicidade em uma dellas 

26 
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é sempre cmnpKcidade em todo o crime. O mesmo 
procede a respeito do favorecimento- A prescripção 
não começa a correr antes de ter sido praticado o 
ultimo dos actos, e é também deste que se começa 
a contar o prazo dentro do qual a queixa deve ser 
dada. A sentença, que sobrerenha ainda mesmo 
somente a respeito de um dos actos, tem força de 
cousa julgada em relação a toda a unidade, etc. Q) 

II.— Os casos mais importantes de tal unidade 
creada pela lei são: 

l.*' — O crime continuado, isto é, a pratica inter
rompida e reiterada dó facto que constitue o crime. 
E' uma pluralidade de acções (até então não pu
nidas) que a lei reúne, pela sua homogeneidade (̂ ). 

(*) De accordo com relação á queixa a dec. do Trib. do Imp, 
de 18 de Março de 87, 150, 370; com relação á" prescripção a dec. de. 
3 de Março de 84, 10.?, 204 e 25 de Maio de 86, 14% 145. Vêr o 
g 77.—Duvidosa a dec. de 6 de Março de 88, 17*, 227 relativa á par
ticipação de terceiros em actos de cumplicidade. 

(*) O delieium contimiatum, que o direito commum (Engau, 
Kock e outros) já punia com uma só pena, encontra-se muitas vezes 
mencionado, posto que com fórmula diversa, nos cod. territoriaes da. 
AUeúianlia. Do silencio do C. p. imp. não se pôde tirar argumento 
contra a aceitação da iléa, porquanto o cod. não trata também ex
pressamente dos outros casos de unidade juridica de actos. Com firme 
jurisprudência o Trib. do Imp. acompanha a opinião commiim. Em 
sentido contrario Ortloff, G A., 24% 422, 32°, 423, v. Buri, Einheit, 
115, Kansalitãt, 1885, p. 97, Geyer, I.°, 184, v. Lilienthal, KoUektív-
delikt, 61, Max Berner, 96 e outros. Támb^n entre-os partidários da 
idéa não ha accordo de opiniões sobre a fórmula, e esse desaccordo 
resulta do mal entendido esforço tendente a reduzir uma pluralidade 
natural-ã& actos a uma, unidade naturai. I^esta falta incorre também 
o Trib. do Im. que ás mais das vezes exige indiyisibilidadç do-dólo 
(ou também da resolução), homogeneidade quanto á fôrma do com-
mettimento e unidade do bem atacado. ÜSfeste sentido as ultimas -dec 
de 17 de.í[ov..de 91, 22.°, 285 e 17 de Nov. de 92, 23.°, 800. Se
gundo Wachenfeld, 94, dá-se indivisibilidade do resultado juridica-
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Exemplos: o adultério de A e C os leva a 
uma série de relações illicitas; durante noites suc-
cessivas D abusa de um menor; E emitte pouco a 
pouco o dinheiro falso que obteve; o criado tira 
diariamente um charuto da caixa que pertence ao 
amo. Não se poderia porém qualificar de continuado 
o iirime, si o adúltero, depois de ter interrompido 
as suas relações com uma mulher, adulterasse com 
outra, ou si o criado, encontrando fechada .a caixa 
qúe a principio estava aberta, a violentasse para 
tirar charutos. 

2." — Uma pluralidade de acções naturaés pode 
ser também reduzida a unidade jurídica em razão 
de uma condição ordinária de punihilidade (§ 43); 
mas não se pode estabelecer uma regra geral f). 
E' certo que, por exemplo, a garantia da recipro
cidade (C. p., art. 102 e 103) não pode servir de 
fundamento á unificação do crime. Deve-se porém 
admittir a unidade na bancárota, quando se trata 
da mesma suspensão de pagamento (vêr a parte 
especial). 

3." — O crime composto fZiisammengesetztes Ver-
hréchenj constitue também um caso de unidade ju
rídica da acção. O crime é composto, quando á lei 
forma de duas acções illegaes dirigidas contra bens 
juridicos diversos uma só figura criminal. Assim a 

mente relevante, e portanto unidade de acção. Correctamente entre 
outros Janka, 161, Lõning, 90, Friediânder, Z., 11.*, 412, bem como 
os motivos do Cod. ital. A unidade da pena é uma necessidade da 
administração da justiça, seria porém desejável a. possibilidade de 
uma ampla aggravação. E' inadmissível a connexão de actos entre os 
qüa^s interveio uma imposição de pena. Dec. do Tríb. do Imp, de 17 
de Março de 90, 20.', 816. 

(') Sobre esta questão, só recentemente examinada de um modo 
mais acurado, vêr Beichart, G S, 48, 292, Schmidt, nirafbarer'Bank-
bruèh, 1893, p. 177, nota 4. 
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figura do roubo compõe-se do furto e do constran
gimento, a do estupro, da violência e da ofifensa á 
honra da mulher. 

4.'* — Pertencem finalmente a esta categoria os 
dois seguintes casos muito discutidos. 

a) A acção criminosa, que servio de meio para 
a pratica de uma outra (por exemplo, o damno real 
no furto com arrombamento), forma com esta uma 
unidade, quando a primeira acção faz parte da qua
lificação legal da ultima, ou quando o legislador a 
presuppõe tacitamente como meio correspondente á 
pratica ordinária. 

h) A acção criminosa, que se apresenta como 
realisação da intenção essencial á idêa de outro crime 
(exemplo, a apropriação da cousa havida por furto 
ou burla), forma com este uma unidade, quando tal 
realisação é tacitamente presupposta pelo legislador 
como correspondente á pratica ordinária (*). 

I I I . — Comprehende-se emfim na idéa da acção 
juridicamente una o delicio colledivo (Kollehtivde-
licMJ. Assim se chama uma serie de acções sin
gulares, que, oriundas da mesma orientação pratica 
(Waehenfeld), a lei reprime com uma só pena. Per
tencem a esta categoria os seguintes casos : 

!.•* — G crime Qomjo profissão^ ou como industria 
(o « quasi artem exercere » dos Romanos). Assigna-
la-o, de um lado, a resolução do agente tendente á 
repetição freqüente do facto, e, de outro lado, a sua 
intenção de obter, pela reiteração, uma fonte de 
receita, embora não tire d'ella proventos de 'irai mod'̂  
regular ou permanente. 

'2,® -==. O crime como oecupaçao. Compartilha com 
o 'profissional a resolução tendente á freqmente re= 

(«) De accotdo ao essencial-as dec. do Tirib. do Imp. ds 11 de 
Dezembro de §4, 11, 8S5, 26-de Abril de. 8?, lô.®, 426, e 12 de "̂.0= 
fembro de 88, IS.®, ãSg. 
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petição do fãcto, mas delle se distingue, em que não 
se faz mister tenha o agente a intenção de obter 
umá fonte de receita. 

3.** — O crime por habito. Dá-se quando a re
petição do facto fortalece a instigação ao crime e 
diminue a força de resistência. Habito é consequen
temente a tendência provocada pelo commettimento re
petido de uma acção determinada á pratica da mesma 
acção f). 

Em todos esses casos basta, para a punição do 
ageiite, que dados os demais requisitos, seja sub-
mettída ao conhecimento da justiça uma acção pu-
nivel. Não se dá então, é certo, um delicto collectiA ô, 
e a pena superior que é infligida por um único crime 
sujeito a julgamento somente se justifica pela reso
lução do agente dirigida á reiteração ou pela ten
dência que a repetição provoca (̂ ). 

C") Applicação destas idéas na legislação imperial: !.<> — crimes 
profissionaes, G. p., art. 260, 284, 294, 802 d e e, 860, n. 6, lei de 9 
de Júllio de 1873 sobre moeda, art. .13, lei de 14 de Março de 1875 
sobre; bancos, art. 57. ai. 2, lei de 25 de Maio de 1873 sobre patentes 
de invençâk), art. 4, lei de 25 de Junho de 1887 (objectos que contêm 
chumbo ou zinco) art. 4, lei de 5 de Julho de 1887 (tintas prejudi-
ciaes á saúde), art. 12. 2.° — crime como oecupação, C. p., art. 144. 
8.»— crimes ÍMÒiiuaea, C. p., art. 150,180, 260, 302 d e e, lei de 9 de Julho 
de 1873 sobre moeda, art. 18. Cons. também a lei florestal da Baviera 
de 26 de Março de 1852. — A idéa e o modo de tratar o delicto col-
lectivõ tem sido freqüente e vivamente impugnados, especialmente por 
Dochòw, 96 V., Lilienthal, 112 e Janka, 162. A impugnação se justi
fica, quando a punição das diversas acções de facto presentes é mais 
branda do que a do concurso de vários crimes. 

(6) A resolução ou a tendência é inferida de acções passadas, 
pouco importando que ellas possam ser ou não punidas; também podem 
ser invocadas as acções prescriptas, perdoadas, commettidas no estran
geiro, já punidas, e até mesmo não illegaes. O Trib. do Imp. vacilla. 
Correçta a dec. de 28 de Janeiro, de 82, 6.", 897; incorrecta a de 24 
de Jaáeiro de 82, 5.°, 870. — No sentido do texto a opinião commum 
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Dá-se, sempre, .pelo contrario, um delicto col= 
lectiyo, quando .realmente varias acções sao sujeitas 
a julgamento e, apesar da pluralidade dellas, deve-se 
apenas admittir a existência de um só crime (pro
fissional,, habitual, etc). 

E' .no direito processual. q_ue a natureza especial 
do' delicto icollectivo manifesta-se do modo' mais evi
dente. São objecto do processo e da sentença todas 
as acções que fazem parte da unidade, embora igno
radas; a sentença sobre o delicto collectivo com força 
de cousa Julgada impede que tenha logar qualquer 
procedimento ulterior. com relação a alguma de taes 
acções que depois venha a ser conhecida. 

§ 56. — Como p direito t ra ta o c r ime sob © 
ponto de vista de sua unidade. 

LíTTEEATüEi. — As monograpMas citadas no § 54. 

I. — O tratamento jurídico do crime conside
rado como. unidade é seippre o mesmo, quer ao crime 
corresponda, uma, única acçãoj quer uma pluralidade 
de acções. Ao crime uno só se applica uma pena. 
Isto procede também absolutamente, quando se dá 
uma pluralidade de resulte dos homogêneos, isto é, 
que incidem sob a mesma lei penai A lei penal 
muitas vezes violada é applicavel somente uma-vez, 
e só se toma em consideração a pluralidade dos re
sultados, quando, nos limites da escala penal, é pon
derada a pena applicavel ao resultado Q). Surgem 

contra Binding, 1.?, 249, 550, nota 12. Contra tomarem-se em consi-
âeraçâo. acções prescripías, Biniing, 1.», 82'6, nota 7, v. Êiscb., Z., S.®, 
268, nota.53. 

, (') A opinião dominante admitte , a um «soacurso ideal de crimes 
bom6g@neos 9. ©..^ass. wg^Vms JKJ? aaâlogl® © ayí. 78 âo C. p. Ssto 
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porém dificuldades, quando o crime, á primeira vista 
uno, incide sob varias leis penaes, ou, como diz o 
art. 73 do C. p., quando «uma só e mesma acção 
viola diversas leis penaes». Das explanações até 
aqui feitas e apoiadas no texto claro e inequívoco 
da| lei resulta que em tal caso trata-se, não de urri 
concurso de vários crimes, mas do concurso de di
versas leis penaes. Dá-se, não concurrencia de crimes, 
más concurrencia de leis, e o problema é este : como 
resolver essa concurrencia ? qual das leis penáes vio
ladas deve ser applicada ? Na solução d'esta questão, 
que, na verdade, pertence, não á theoria concernente 

intelligencia é completamente errônea, e está também em contradicçâo 
com a lei, que ignora tal concurso. Correctamente Wachenfeld, 67, v. 
Kries, 267 (que se refere ao art. 415 do C. dp proc. p.). Kecentement© 
Búbger, Z.,. 8?, 689 (»). 

(») O art. 78 do -C. p. ali. trata do denominado concurso ideial 
de crimes; mas ao passo que fala expressamente do caso do concurso 
ideal heterogêneo, nada diz sobre o concurso ideal homogêneo, isto é, da re
petida offensa da mesma lei penal por « uma só e mesma acção ». Como 
este ultimo caso deve ser tratado ou nostermòs dp art. 73 ou nos termos 
do seguinte art. 74 que régulá o concurso real, tem-se entendido que, 
attenta a existência de uma só acção no concurso ideal hompgeneo, 
~dêvè~ãppli®f=se-tbe-por-analogift-a^sposição_do_aEti_18.__Neste^sentído 
o Trib. do Imp; Berner, Binding, Geyer, Hãlschner, Olshausen', 
He|rkel. «Dá-se uma lacuna, diz Merkel, que somente por 7ia de ana? 
logia pôde ser preenchida.. E'do concurso ideal heterogêneo que mais 
se appro^ima o hompgeneo; e ppis devemos applicar a este os prin
cípios estabelecidos com relação áquelle». O autor distingue entre o 
concurso de leis e Q de crimes. Ora, no. caso de que se trata, não ha 
um nem outro; não ha cpncuisp 4e leis, pprque a lei violada é uma só, 
não ha concurso de crimes, porque ha « uma só e mesma acção» com. 
diversos resultados homogêneos. A questão tesolve-se pois segundo os 
princípios geraes: uma acção só constitue um crime e para um só 
crime uma só pena, de sorte que a, pluralidade dos resultados homo
gêneos só pôde ser tomada em «onsideraçãp, na graduaçãp da penî  
dentro dps limites legaes. K. dp trad. 



Í92 TEATADO DE DIBEITO PENAL 

ao crime, mas á theoria concernente á applicação da 
lei, cumpre distinguir dous casos. 

11. — Primeiro caso. Quando uma das diversas 
leis penaes violadas comprehende a acção debaixo de 
todos os seus aspectos, de sorte que as circumstancias 
constitutivas do facto e a figura criminal se corres
pondem plenamente, essa lei é a única que deve ser 
applicada. 

Assim a disposição especial prefere á geral. O 
crime de lesa-majestade incide sempre sob o art. 95 
do Cod. p., e não sob o art. 185; a falsificação de 
documento concernente á identidade da pessoa, ef-
fectuada para o fim de facilitar a locomoção, é sempre 
punida segundo o art. 363 do C p . e nunca como 
falsificação de documento no sentido do art. 267. O 
autor nâo é passivel de pena como cúmplice', o ins
tigador não o é como auxiliar (§ 52, IV); o crime 
consumado exclue a pena da tentativa e dos actos 
preparatórios. — As comminações penaes que, se
gundo disposição de lei expressa ou tácita, s<5 pre
valecem subsidiariamente em relação a outras, são 
por estas excluidas. Oflferecem exemplos os art. 49 a 
e 207 do C. p. f ) . 

i n . — Segundo caso. As lacunas inevitáveis 
da legislação dão logar a que esta regra não possa 

O Já Merkel separara esses casos do concurso ideal e os desi
gnara como concurso de leis. A expressão induz em erro. Com efTeito, 
não se trato do concurso de varias leis, Tisto como é indubitavel que 
só uma dellas pi5de reclamar applicação. Binding ampliou a idéa, 
creando o grupo das leis penaes «subsidiárias» e «alternativas». Yêr 
também Búnger, Z., 8?, 686, e 'Wachenfeld C»). 

(t>) Nesta primeira hypotbese dá-se concurrencia de leis não porque 
o facto delictuoso incorra em diversas leis, mas porque o juiz tem de 
decidir qual dentre diversas leis é a que exclusivamente lhe deve ser 
applicada; iNeste sentido dá-se concurrencia de leis: í,'> quando tem 
logar applicar-se o principio apedea genèri derogat; 2.' quando uma lei 
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ser em muitos casos observada, por não haver artigo 
em que a acção considerada sob todas as suas faces 
se comprehenda. Em taes casos só reata um alvitre, 
aliás um tanto violento e pouco satisfactorio — ap-
plicar a lei penal que, pela amplitude de sua escala 
penal, permitia a plena apreciação da acção pelo menos 
de um modo approximativo (̂ ). Assim o estupro da 

é subsidiaria de outra, isto é quando de duas leis, que não se acbam 
na relação de lex generalia e lex specialis, uma só é applicavel, não 
o sendo a outra (exemplos, os art. 49 a, 207 e 353 a do C. p. ali.). 
As çommiiiações referentes á tentativa e actos preparatórios, á insti-
gação e á cumplicidade são subsidiárias respectivamente ás comminações 
referentes ao crime consumado e ao facto principal. E ' o que Binding 
denomina a «subsidiáriedade das formas crimináes». O mesmo crimi-
nalista denomina leis alternativas as que no todo ou em parte quali
ficam o mesmo facto sob diversos pontos de vista, de sorte que o juiz 
pódé applicar ora uma, ora outra. Os casos porém comprehendidcs 
pelas leis alternativas entram na segunda hjpothese figurada pelo 
autor. N. do trad. 

(*) A opinião dominante, especialmeete desde Peuerbach, designa 
este caso colno « concurso ideal de crimes heterogêneos » — uma só acção 
e vários crimes. Mas esta concepção não somente está em manifesta 
contradicção com a letra e o espirito do art. 73, senão também esquece 
que ò «concurso ideal de crimes» é tão estranho ao direito commum, 
quanto, abstracção feita de algumas excepções isoladas, ás legislações 
estrangeiras. — Com o texto estão no essencial de accordo Heller, Q. 
S., 82, 185 e na Eevista-Grünhut, 18.», 126, Schütze, Z. 8.", 71, Ortloff, 
Q-. A., 82.», 400, •Wachenfeld, 57, v. Enes, 207, Schmidt, Bankhruch, 
1898, p. 176, e especialmente Heinemann (com uma exposição que 
esgota a questão). De accordo também Binding, 1.", 849, mas em plena 
contradicção comslgo mesmo, l.», 570 (não podemos comprehender, 
porque razão a pederastia do mestre com a discípula deva ser tratada 
diversamente do adultério incestuoso). Egualmente também Búnger, 
posto que por outras razões (a pena dirige-se contra a vontade, isto é, 
contra a energia psychica que se desenvolve parallelamente á acção; 
mas essa energia é uma só, apezar da multiplice relação para differentes 
zesult^dois). — Valiosa prova da exactidão da nossa concepção está em 
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própria fillia, que tanto incide sob o art. 173, como 
sob o art. 177 do C. p., deve ser punido segundo 
o ultimo. 

O ar i 73 do C p. não encerra mais do que 
esta regra complementar. « Quando uma só e mesma 
acção, diz o citado artigo, violar muitas leis penaes, 
será applicada a lei que comminar a pena mais ri
gorosa, e, si as penas forem de differente natureza, 
a que comminar o gênero de pena mais grave » (*). 

Em tal caso faz-se mister que o juiz declare 
na sentença — e em caso dado mediante interro
gação do jury -— que o facto incide sob uma e outra 
lei penal e quaes as razões que o determinaram na 
escolha de uma delas. Mas, uma vez feita essa es
colha, não pôde ser mais tomada em consideração a 
lei mais branda. Assim, si a lei mais rigorosa tiver 
um minimo inferior ao da mais branda, a pena pôde 
ser graduada de modo á descer abaixo do minimo 
desta (^). A pena accesspriá, que por ventura a lei 
mais branda commine, não pôde ser imposta, si a lei 

que o legislador pôde, por um traço de penna, com admittir uma dis
posição especial, fazer desapparecer o concurso apparente de crimes. 
Considere-se o art. 178 do C. p., que torna impossível a admissão dos 
crimes de homicídio e de estupro; o que seria inconcebível, si o « con
curso ideal» não fosse na verdade um concurso de leis. — Cumpre 
observar que^ segundo o art. 135 da lei sobre, a união aduaneira e 
outras leis sobre impostos, podem caber varias penas, apezar da unidade 
da acção; oons. a dec. do Trib; do Imp. de 11 de Março de 92, 23.», 1̂  

(*) Mais conveniente seria, ad instar do projecío austríaco,-formar 
das diversas comminações penaes em questão uma nova escala penal, 
que de cada uma dellas tomasse a disposição mais rigorosa (de uma o 
mínimo, de outra p masdmo). As razões aduzidas por Heinemann, pelo 
contrario,-não são convincentes. 

^) De accordo as dec. do Trib. do Imp. de 8 de Fevereiro de 83 
80, 84 e 10 de Fovembro do 87, 16.®, 302, Geyer, l.», 189, Merkel, 
HH, 4.®, 228. Em sentido contrario a dec. de 3 de Março de 81, 3.»̂  

), V. Meyer, 496, OlsliÊUsen, | 73, 25, Hecker, 143. 
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mais rigorosa não a comminar também. As medidas 
policiaes porém (como o confisco) são admissiveis. 
A sentença passada em julgado inhibe todo pro
cedimento ulterior em razão do crime menos grave; 
consequentemente não se pôde também basear depois 
o reconhecimento da reincidência no facto de ter 
sido esse crime declarado na alludida sentença (*). 

Cumpre notar que os diversos gêneros de pena 
se classificam, segundo a sua gravidade, na ordem 
seguinte: morte, reclusão, encarceramento, prisão em 
fortalesa, detenção e multa; que a circumstancia de
cisiva é sempre a pena mais grave que possa ser 
imposta, e portanto, sendo as penas da mesma na
tureza, a qiie tiver maior máximo (apezar de ad-
mittir a lei circumstancias attenuantes), e, sendo 
eguaes os máximos, a que tiver o minimo mais eler 
vado, e que semente em terceiro logar podem ser 
tomadas em consideração as penas accessorias, mas 
não os diversos gêneros de satisfação privada ou os 
requisitos processuaes Ç). 

(•) De accordo y. Buri, Einheit, 110, o mesmo, G S., 35, 522, 
Merkel, H H, 4.", 229, Geyer, 1.», 189, Hãlscliner, 1.», 683, Haber-
maas, 27, Schútze, Z, S.** 72. Em sentido contrario, Biuding, Onmdriaa, 
V. Meyer, 497, Olshausen, § 78, 24, Wachenfeld, 79, 81 e especial
mente a dec. do Trib. do Imp. de 15 de Out. de 88, 18, 133 (em 
contradicção com as suas próprias considerações sobre o «absoluto ex-
clusivismo» da lei penal mais rigorosa). 

(J) De accordo a dec. do Trib. do Imp. de 10 de Nov. de 87, 16.», 
802 (a multa é pena sempre mais branda do que a de prisão), a de 7 
de Março de 93, 24.o, 58 (a comminação facultativa de uma pena grave 
de encarceramento e de multa é mais branda do que a comminação 
exclusiva de uma pena pequena de encarceramento). A -dec. de 12 de 
Dez. de 87, 17", 198, entende que não se deve tomar em consideração 
a vigilância poj|içial, porque a sua effectividade não depende da von
tade do tribunal; «m sentido contrario e com razão H. Seuffert, TT Yf 
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§ 57. — Da pluralidade de crimes 

LiTTERATUEA. — Olshausen, Mnjluss der Yorhestra-
fungen, 1876; Eosenblatt, StrafenkonJcurrenz, 1879; Hãlsch-
ner , 19, 653. 

Vários crimes commettidos pelo mesmo agente 
não se acham necessariamente entre si em uma re
lação juridica. Na ausência de disposição especial 
de lei, devemos, pelo contrario, tratar tão indepen
dentemente os diversos crimes praticados pelo mesmo 
indivíduo, como si fossem crimes commettidos por 
diversos indivíduos. Uma relação, relevante segundo 
o direito penal, entre acções diversas do mesmo 
agente só se estabelece, porque é uma necessidade 
da política criminal a aggravação ou a attenuação 
das penas incorridas. Essa relação pôde ser: 

I. — A reincidência, isto é, o commettimento de 
um crime idêntico ou homogêneo, depois do cum
primento total ou parcial, ou da remissão da pena 
applicada em razão do crime anterior, uma vez que 
não tenha decorrido desde o cumprimento ou a 
remissão da primeira pena até a perpetração do 
novo crime um certo lapso de tempo (a denominada 
prescripção da reincidência), que faça crer extincta 
a relação de direito penal entre as duas acções. 

Só em alguns casos o direito imperial fez appli-
cação da reincidência como causa de aggravação 
(§ 69). 

II: — O concurso real de vários crimes inde
pendentes (C. p., art. 74) (^). Si os crimes são 

(>) Si se dá uma acção ou si são diversas as acções é questão 
que deve ser decidida segundo os principies estabelecidos no § 64. — 
Si a divulgação de um impresso procede de vários centros, dá-se 
concurso real de outras tantas acções (puniveis). iNeste sentido o 
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homogêneos, diz-se que se Ak reiteração, e si são 
heterogêneos, diz-se que se dá accumulo. A rigorosa 
observância do principio, aliás incontestavelmente 
verdadeiro, de que, sendo perpetrados vários crimes 
pelo mesmo individuo, cada um delles deve ser 
punido com a pena respectiva, e a somma de taes 
crimes com a somma de taes penas, conduziria a 
uma insupportavel severidade em razão da prefe
rencia que, segundo a concepção dominante na le
gislação moderna, é dada ás penas restrictivas da 
liberdade. Si a lei manda moderar essa severidade, 
eUâ deve também determinar os requisitos necessá
rios para que se dê o desvio do principio, e isto 
nos leva a formar a idéa do concurso (^). Os pre-
suppostos desta idéa são, de um lado, SL possibilidade 
jurídica (embora de facto não se verifique) do julgar 
mento simultâneo, e, do outro, a possibilidade real de 
ser tomada posteriormente em consideração aquella pos
sibilidade jurídica, ou, em termos mais precisos, o 
concurso (real) de varias infracções é a perpetração 
de varias acções delictuosas pelo mesmo agente-nos 
seguintes casos : 

1°, Quando as diversas acções foram commet-
tidàs antes que sobre algumas dellas se tenha pro
ferido sentença. (Não é necessário que a sentença 
tenha passado em julgado). 

Exemplos: os crimes a, b e c foram praticados 
no 1." de Janeiro, no 1," de Fevereiro e no 1." de 
Março; o concurso dá-se, si a sentença sobre a, b 

15.° congresso dos juristas allemães, 1.°, 71, 2.°, 350; de accordo o 
relatório de v. Liszt; dec. do Trib. do Imp. de 23 de Dezembro 
de 81, 5.°, 314, Stenglein, G S., 35.°, 24, Meyer, 500, nota 14, 
Olsbausen, g 73, 19. Em sentido contrario Scbütze, Z., 3.°, 70, 
Binding, 1.°, 385, nota 45. 

(*) Por isso Geyer, 1.», 184, Hãlsobner, 1.», 654, Rosenblatt, S.», 
e outros falam em concurso de penas em vez de concurso de crimes. 
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e c é proferida a 15 de Março; dá-se também, si 
a 15 de Março foi julgado o crime a, e só poste
riormente se descobriram os crimes b e c. O crime 
d, porém, commettido a 16 de Março, não concorre 
mais com a, b e c (C. p., art. 74). 

2.**, Quando as penas incorridas são dadas simul
taneamente á execução. Isto, sobretudo, acontece, 
quando todas as acções criminosas fazem objecto do 
mesmo processo e sentença. Si o julgamento não é 
simultâneo, o concurso se dá somente quando a 
sentença posterior sobre o crime posteriormente 
descoberto sobrevem, em quanto é ainda possivel 
alterar a primeira sentença, e portanto emquanto a 
pena imposta pela primeira sentença ainda não se 
acha de todo cumprida, ou não foi perdoada ou não 
prescreveu (C. p., art. 79). 

Exemplo: si o delinqüente foi condemnado a 
15 de Março, em razão do crime a, a três mezes 
de prisão, dá-se o concurso dos crimes b e c com ÍJ, 
caso b e c sejam julgados antes de 15 de Junbo; 
não se dá porém, si no dia em que sobreveio a 
sentença sobre b e c, a pena applicada em razão 
de a já se achava cumprida, prescripta ou perdoada. 
A sentença posterior, tendo em conta a pena col-
lectiva primeiramente imposta, applicará uma ^ena 
supplementar (̂ ). 

(̂ ) Quando alguém é condemnado por muitas sentenças pas» 
sadas em julgado a diversas penas, sem ter sido observado o disposto 
no art. 79 do C. p., uma decisão judiciaria ulteríor deve substituir 
as penas pronunciadas por uma pena collectiva. C. do pr., arts. 492 
e 494. 
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DAS PENAS 

§ 58. — O conceito da pena 

LiTTEBATUEA.—Ao n. I, 1, V. Meyer, 2 ; Merkel, 
monographias, 1.°, 57; Heinze, H H., 1.", 337; Binding, 
Nórmen, 1.°, 270 ; Fuchs, G A., 422.—Ao n. I, 2, Nissen, 
Die Mnziehung, 1888 ; Kõbner, Die Massregél der Einzie-
hung nach dem B. St. G. B. und der NaclidrucksgesetzgébuTig, 
dtós., 1892; H . Seuffert, W V., 1.°, 313: Kronecker, 
G A., 28.0, 16 ; Ziebarth, 339 ; Borchert, Verantwortlichkeü 
für Sanâlungen dritter, 1888, p. 1 . ' ; Binding, 1.", 488; 
Meisel, Finanzarchiv, 5.', 1, especialmente á p . 45 ; Engels, 
Z., 12.°, 127 ; Heiman, IHe recMliche Natur der sub^ia-
risçhen Vertretungsverlnnãliçhjceit dritter Personen nach den 
Zotl- und 8teuergesétz,en des deutsçhen Beichs, 1892; Xievér-
kühn, G A., 38.°, 290; Oetker, hriminelle und zivUe 
Saftung ãritter nach hessisÇhen Bechtéquétten, donativo de 
festa a Ihering.—Ao n̂  I, 3, Meisel, loc. cit. ; Anschiitz, 
Verwáttungsarchiv, 1893, p . 389. — Ao n. ü , Hinscliins, 
Kirchenrecht, 4.°, 753, nota 9 ; v. Liszt, H E., Orãnwngstrafe. 
Osl tratados de direito publico.: Laband, 1.°, 471, Schultze, 
1.°] :fe2, Zoni, i.°, 243, Hânel, 1.°, 456. Oppenheim, Dié 
BeóhtsbeugungsvérbrécKen,, 1886; Glaser, 1.", 280; John, 
l.°j 78 j V. Kries, 68 ; H. Seuffert, W V., 1.°, 47 ; Labes, 
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Die IHsziplinargewaU ães Staaies über seine Beanden, 1889 ; 
Preger, Archivfür ôffenfl. Becht, 7.°, 365.— Ao n. III, G. 
Meyer, W Y., 2.°, 203; Friedlánder, G S., 46.°, 417. 

I. — Pena Q) é o mal, que, por intermédio dos 
órgãos da administração da justiça criminal, o Estado 
inflige ao delinqüente em razão do delicto. 

1.° A pena é um mal que o delinqüente sofifre, 
é lesão de bens, offensa de interesses juridicamente 
protegidos pela mesma ordem jurídica que os pro
tege. E por ahi a pena distingue-se essencialmente 
da indemnisação, embora uma e outra possam ser 
comprehendidas na idéa superior e commum dos 
eflfeitos juridicos do injusto f ) ; porquanto a in-
demnisação é reparação da lesão, deve curar a 
ferida, ao passo que a pena abre uma nova ferida 
e deste modo garante a manutenção da ordem 
jurídica. 

Não se comprehendem pois na idéa de pena, 
porque servem ao fim da satisfação (pelos damnos 
causados não só ao patrimônio, senão também a 
outros bens) : 

a) a composição ou multa privada (adiante, 
§ 67); 

i) a expedição da sentença condemnatoria ao 
offendido, bem como a autorisação que Lhe é dada 

(») o vocábulo Strafe (pena) s<5 se encontra desde o começo 
do século XIV. A etymologia é muito duvidosa. Vêr Lõning, Z. 5.', 
546, nota 18, Güntlier, Wiedervergeliung, 1.", 5. Outras expressões 
da idade média allemS são: büssen, bessem, wandeln, kehren. 

(*) Igualmente v. Meyer, 4.°, Binding, Normen, \.°, 270;, 
eontrà, Merkel, Moaographias, 1.°, 57; Heinze, H. H., 1.°, 887 
Mas não se deve esquecer que a pena também dá satisfação ao offen
dido e que esta é sentida pelo agente como um mal, e portanj^ que 
o direito civil e o direito penal não podem, nesta questão, ser comple
tamente separados um do outro. 
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para publicar a sentença á custa do condemnado f ) ; 
porquanto também nesta parte nao se trata de lesar 
interesses juridicamente protegidos do offensor, mas 
de restabelecer, pela declaração judiciaria, a honra 
lesada do oflfendido. Eis porque não tem influencia 
o perdão do condemnado. 

2.° — A pena é offensa de um bem jurídico, 
pertencente ao delinqüente e tem por fim lesal-o 
nesse seu interesse. Si a offensa não recae sobre 
o delinqüente ou si somente o attinge indirecta-
mente, não se dá pena. 

Assim, não são penas : 
a) as medidas policiaes, as quaes não tem por 

fim offender interesses do delinqüente. Taes são a 
dissolução de um ajuntamento, a prohibição de uma 
associação ou de uma caixa, bem como a confiscação. 

(*) C. p., art. 165 e 200; lei sobre marcas de fabrica, art. 17 ; 
lei sobre patentes de invenção, art. 35; lei sobre modelos úteis, art. 10. 
A publicação da sentença é, pelo contrario, pena accessoria no art. 16 
da lei sobre viveres e no art. 10 da lei sobre vinhos. Em divergência 
com o texto, o Trib. do liiip. tem declarado em um serie de decisões, 
especialmente na de 17 de Abril de 82 (câmaras críminaes reunidas), 
que a medida em questão é sempre uma pena. Muito significativa 
quanto á falta de clareza da doutrina é a redacção da dec. de 17 de 
Maio de 87, 16.°, 73: « uma pena exclusivamente para a satisfacção 
do offendido... Egualmente Dochow, H H., 3.°, 260, Bischoff, G A., 
29.°, 141, nota 3.*, Hess, Falsche Ansehuldigung, 65, Berner, 231, 
Geyer, 2.°, 39, Hãlschner 2.°, 213, Schútze, 364, Merkel, 173, e 
H H., 4.°, 230. De accôrdo com o texto Fuchs, 434, Franche, G A., 
20.°, 19, Kôhne Z., 8.°, 448, Bunger, Z., 8.°, 718, nota 123, ICeiffel. 
G S., 42.°, 68, Lôuing, 55, v. Meyer, 5.°, 447, nota 1.», Olshausen, 
§ 165, 1, Ziebarth, 358, Elsas, Begnadigungsrecht, 54, nota, Beinhart, 
Qeldstrafe, 8, Binding, Die Ehre, 86. — Uma ligação, inteiramente 
isolada, da indemnisacão e da pena se nota no art. 55 da lei sobre 
contrafacção, segundo a qual a indemnisacão do offendido consiste na 
importância total da receita de cada representação publica e não auto-
risada de obra dramática, etc., aem deducçãa doa respectivas despezas. 
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destruição, inutilisação de objectos criminosamente 
produzidos, empregados ou destinados á pratica 
de um crime, de impressos incursos em sancção 
penal, etc. (*). 

b) A garantia de terceiros pelas multas em qué 
incorre o delinqüente. Esta garantia encontra-se 
prescripta em muitas leis imperiaes e em leis acces-
sorias dos Estados f). 

(*) C. p., art. 40, 41, 42, 152, 295, 296 a, 335, 367, 369; nas 
leis accessorias encontram-se numerosas disposições. E ' muito dis
cutida a natureza juridica dessas medidas e, em razão da falta de 
clareza das idéa^ fundamentaes que dominam a lei e da admissão de 
pontos de vista do direito penal e do direito civil, extremamente 
duvidosa. Ko sentido da doutrina do texto, cons. as explanações de 
Nissen e de Elõhner. Contra, a opinião dominante, que considera 
taes medidas como pena, quando os objectos pertencem á um dos 
delinqüentes. 

(̂ ) E ' muito discutida & natureza desta instituição peculiar, que 
jé se encontra desde o século X Y I I . Ao nosso vêr, trata-se aqui da 
instituição de uma garantia civil por divida alheia, instituição baseada 
em razões de ordem financeira. Neste sentido v. Meyer, 7, Meisel, 44, 
Kronecker, 16, Binding, Normen, 2.°, 614, nota 930, Lõning, Hafiung 
ães Eeâaeieura, 132, nota 1.", v. Kries, 228; eonirà, Binding, l.", 489, 
Ditzen, Z., 10.°., Í29, nota 26, Engels e Leverkühn (a favor da con
cepção da garantia como pena). — Esta concepção fundamental é 
decisiva com relação a uma série de questões esjpeciaes. Assim, em 
relação á prescripção, ao perdão, etc., são applicaveis os princípios do 
direito civil. Si o garante mesmo conjunctamente com uma das 
pessoaa, por quem tem de garantir, fôr cúmplice no crime commettido, 
pôde ser obrigado a pagar duas vezes, sendo um dos pagamentos como 
pena e o outro como garantia civil pelo seu co-réo. E' também 
possivel que a mesma pessoa tenha de garantir divei^os individuos 
envolvidos no mesmo crime ou que, apezar do preenchimento da 
garantia, ainda possa ser accusada em razão de cumplicidade no crime 
ou vice-versãi^ A mesma concepção é a única que explica também 
por que razão a lei sujeita expressamente á garantia ps corpos colle-
ctivos, como i^ sociedades anonjmas, as companhias de estrada de 
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3.° — A pena resulta da ojBfensa commettida, e, 
cotnquanto estenda-se, pelo seu destino, ao futuro, 
liga-se, como eíFeito do injusto, a um facto passado. 
Por ahi é que ella distingue-se da medida penal 
coercitiva fStrafswangJ que, como execução forçada, 
tem por fim obrigar alguém a praticar ou deixar 
de praticar uma acção determinada, mediante oflfensa 
de bens jurídicos. A distincção tem importância 
no direito processual: a coacção para o desempenho 
do dever de dar testemunho em juizo se encontra 
ahi, ao lado da pena pelo não preenchimento desse 
dever Q . 

A legislação imperial utilisa-se também freqüen
temente por outro modo das medidas desta natu
reza. Com eíFeito, numerosas leis prescrevem que o 
reluctante seja coagido pelos denominados medidas 
de ordem f OrdnungsstrafenJ f). 

ferro, etc., cuja responsabilidade criminal não é em these admittida 
pelo nosso direito positivo, bem como egualmente os adolescentes e os 
loucos. Cons. o proj. do Cod. civ. e a respectiva justificação, 1.°, 203, 
V. Liszt, Grensgébiete'. — Dá-se, pelo contrario, pena, quando a garantia 
depende de uma falta do garante (especialmente negligencia na escolha, 
na inspecção, etc.) Assim é segundo o art. 151 da lei sobre a indus
tria, o art. 82 a da lei sobre o seguro contra accidentes, e as leis de 
24 de Junho e 81 de Maio de 1891 (arts. 28 e 3 da lei sobre o álcool, 
os arts. 54 e 55 da lei sobre o imposto do assucar). Cons. também o 
art. 88 da lei sobre o imposto concernente ás cervejarias, de 31 de 
Maio de 1872. Sobre outros princípios assenta a solidariedade pelas 
multas incorridas, segundo o art. 84 da lei de 1885, sobre o sello, de 
que não trataremos aqui. 

(«) C. do pr. p , arts. 69, 50, 95; C. do pr. civ., arts. 355 e 345; 
lei postal de 28 de Outubro de 1871, art. 38. 

O Aos muitos casos, que se encontram no Cod. Com., ac-
crescem os arts. 774 e 782 do Cod. do pr. civil, o art. 178 do Cod. 
dejorg. jud., o art. 66 da lei sobre sociedades de 4 de Junho de 1868, 
o árt. 33 da lei de 7 de Abril de 1876 sobre ás caixas auziliares in-
scrjiptas, as multas executivas de que trata o art. 40 de 16 de Julho 
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4.** — A pena deve ser imposta pelos órgãos 
da administração da justiça criminal. Não pertencem 
pois á categoria das penas os effeitos que se seguem 
ipso jure da sentença condemnatoria. Isto procede 
também a respeito da inhabilidade perpetua para 
servir no exercito allemão ou na marinha imperial, 
bem como para exercer cargos públicos, que, segundo 
o art. 31 do C. p., resulta ipso Jure da condemnação 
á pena de reclusão. No mesmo caso estão muitas 
outras disposições que se encontram nas leis acces-
sorias (®). 

II . — Por sua natureza intrínseca, a pena cri
minal distingue-se: 

1.°, da pena disciplinar, que é imposta pelo 

de 1879 sobre o imposto do fumo. Outros exemplos encontram-se nas 
leis sobre seguros e nas leis sobre impostos (»). 

(•) Ordnungsstrafen. Gom esta denominação designam-se me
didas de caracter diverso, das quaes por isso mesmo não se pode dar 
uma theoria. Classificam-se em dois grupos. 1." As Ordnungsstrafen 
podem ser destinadas a coagir a vontade recalcitrante no cumprimento 
de um dever e já manifestada pela desobediência; neste casc> ellas 
distinguem-se das medidas coercitivas em que a coacção não é directa 
(execução forçada), mas indirecta, e das penas propriamente ditas em 
que não tem por fim, como estas, prevenir acções delictuosas, mas 
obrigar a uma certa e determinada prestação. Exemplos encontram-se 
nos arts. 26, 45, 89, 129, 135 etc. do Cod. do Com. ali. 2.° Ao se-
gundo grupo (a que o autor allude sob o n . I I I ) pertence uma serie 
de penas applicaveis a pequenas infracções, que, segundo disposições de 
lei expressas ou tácitas, não devem ser consideradas como infracções 
criminaes, embora dellas «idealmente» não se distingam. Exemplos 
encontram-se nas leis aduaneiras e fiscaes v. Liszt, H B., 8, 961; G. 
Meyer, Wôrterb. des d. Verwaltungsr., 2.°, 203. N. do trad. 

(*) Os denominados effeitos jurídicos. Cons. Binding, 1.°, 428, 
nota 14, £!õhne, Z., 8.®, 446. Trata-se porém de uma verdadeira 
pena, quando por decisão judiciaria é pronunciada a perda de um 
direito. 
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Estado, não como entidade investida do poder pu
blico repressivo, mas na sua qualidade de superior 
nas relações hierarchicas e no interesse do serviço 
interno (̂ ) Ç'). D'ahi segue-se o seguinte : a impo
sição de pena disciplinar não é matéria criminal, e 
portanto não é matéria da competência da admini
stração ordinária da justiça ; a mesma infracçEo pode 
acarretar uma pena disciplinar e uma pena propria
mente dita; aquelle que se acha em diversas rela
ções de serviço (por ex., como funccionario publico 
e como ofiScial da reserva) pode ser varias vezes 
punido disciplinarmente em razão do mesmo crime; 
o processo disciplinar não impede a prescripção da 
pena etc. 

2." Das penas processuaes concernentes á inob
servância de preceitos jurídicos que não são impe-

(') Contra esta concepção, também aceita por v. Meyer, Bin-
ding, Laband, Hãmel, recentemente SeufFert, St. G., 1.°, 67. — O di
reito penal autônomo, que é concedido pelo Estado a certos individuos 
(acima § 34, nota 3?) ou a certas entidades jurídicas (corporações de 
officio etc.) não ostá aqui em questão. 

(*) Tal é a theoria também desenvolvida por Laband, Steofe-
reeht, 1.°, 463. Comquanto, entre o direito criminal e e direito disci
plinar, diz elle, haja externamente uma grande analogia, pois ambos 
actuam por meio da pena, não se deve procurar a idéa do direito 
disciplinar em uma contraposição ao direito criminal, e sim era uma 
coiitraposição ao direito privado. Nas relações contractuaes cada uma 
das partes contractantes tem acção contra a outra para exigir o im
plemento da obrigação. Nas relações de subordinação ou de serviço 
figura em logar do credito a prdem e em logar da acção a coacção. 
A pena disciplinar, como effeito da violação do dever, não decorre 
pois do poder repressivo do Estado, do poder publico de punir, mas 
da superioridade hierarcliica, tem por base a relação de superioridade 
entre o Estado e o seu servidor; pelo que as penas disciplinares não 

^são penas no sentido do direito criminal, mas meios para a manu
tenção da disciplina e da ordem nas relações de serviço e para a 
segurança dos deveres do serviço. N. do trad. 
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rativos (é importante o art. 48 da lei sobre as custas 
judiciaes) ('). 

III . — Por disposições do direito positivo e so
mente em virtude d'ellas a pena distingue-se : 

1.°, das pequenas penas impostas por offensas 
leves, as quaes a legislação imperial designa também 
com a denominação de Orãnungsstrafen. Encontram-se 
freqüentemente sobretudo nas leis aduaneiras e nas 
leis sobre impostos, bem como nas leis sobre se
guros. A esta categoria pertencem também os casos 
de simples não cumprimento do dever de tomar 
parte na administração da justiça {Dingpflichf). 

2." Dos efeitos de direito publico pronunciados 
por «tribunaes de Estado » ou autoridades análogas 
(contra os ministros por violação da constituição) 

(«) Segundo os arís. 47 e 48 da lei de 8 de Junho de 1878 
sobre custas judiciaes, QerichtskoatengeseU (vêr o Ann. de lég. étr., 
1878, p. 93), os tribunaes podem, nas causas eiveis, impor maiores 
custas á parte que provocou maliciosamente incidentes ou retardou o 
julgamento por culpa sua, ou que produzio tardiamente os seus meios 
de defesa, provas ou excepções. N . do trad. 

(!•) Assim é pelo menos segundo o direito imperial. Pistorius, 
Die Staatagerichtshõfe uni die Ministerverantwortlichkeit nach heu-
tíffem Staatsrecht, 1891. Cons. porém (por ex.) Pinger, Die strafrecht-
lichen Bestiminungen des (ôsterreichischen) Gesetzes vom B5. JuU 1867 
betr. die Verantworilichkeit der Minister, 1893. Note-se que a idéa da 
pena disciplinar (acima nota 9) pode também ter aqui applicação. 

(<>) Em muitos Estados da Allemanba os ministros, tendo re
solvido as câmaras que sejam responsabilisados, são julgados por um 
«tribunal de Estado» composto por estas e pelo monarcha. A esse 
tribunal compete julgar si o ministro violou a constituição e declarar 
os aefTeitos jurídicos» da condemnação. — Si a responsabilidade con
stitucional dos ministros, cujo conhecimento compete aos tribunaes de 
Estado, deve ser o impeachment á americana (responsabilidade disci
plinar) ou o impeaehment á ingleza (responsabilidade criminal) é questão 
muito controvertida entre os publicistas allemães. Ambas as concepçõ^ 
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IV. — A pena policial porém não se distingue 
(inifelizmente), segundo o direito vigente, da pena 
criminal (com o § 39, nota 4*). 

tem sido defendidas. Nas constituições e nas leis orgânicas encon
tram-se mais ou menos confundidos os dois pontos de vista. Cita-se 
como a lei mais conseqüente no ponto de vista da responsabilidade 
disciplinar a de Baden de 20 de Fevereiro de 1868. — A responsabili
dade do chanceler do Império é reconhecida no art. 17 da const. fe
deral, mas até o presente esse art. não foi regulamentado por uma 
lei ordinária. (Ver Schútze, Lehrb. des d. Siaatsr., l.°, 300). N. do 
trad. 
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(SrsTEMA PENAL) 

§ 59. — Do systema penal da legislação 
imperial 

I. — Devemos distinguir no systema do C. p. 
imp. as penas principaes e as accessorias. As pri
meiras podem ser appficadas sós; as segundas ligam-
se a uma pena principal. Entre as penas accessorias 
podemos especialisar as penas subsequentes, que só 
depois do cumprimento das penas principaes são 
susceptiveis de execução. 

Teremos uma outra base para a classificação, 
si considerarmos os bens do delinqüente, que o 
Estado se propõe lesar para o fim de proteger os 
bens jurídicos. Taes bens são a vida, a liberdade^ o 
patrimônio e a honra (^). 

(*) As disposições do C. p. imp. sobre o systema penal são 
absolutamente direito commum, e ligam a legislação estadual mesmo 
no campo em que, quanto ao mais, ella é independente. Cons. a lei 
de intr., art. 5.». — D'entre as penas accessorias trataremos nos se
guintes ^§ somente daquellas que têm importância geral. Sobre o 
Bystema penal do C. p. mil., vêr a parte especial. 
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II . — Obtemos assim o seguinte systema: 
-á) Penas principaes. 
1." Concernentes á vida: pena de morte. 
2.° Concernentes á liberdade : a) reclusão, h) en-

carceramento, c) prisão em fortaleza, d) detenção. 
3.° Concernentes ao patrimônio : multa f). 
4." Concernentes á honra : reprehensão f ) . 
B) Penas accessorias. 
1.° Concernentes á liberdade: a) sujeição á vi

gilância policial; b) ficar o condemnado á disposição 
da policia superior; c) expulsão do território do 
Império (*). 

2." Concernentes: ao patrimônio: a) perda per
petua ou temporária Ido direito de exercer o ofl&cio, 
quando pronunciada por sentença judiciaria (®); h) 
publicação da condemnação á custa do condemnado 
(acima § 58, nota 3.*). 

(*) A multa é sempre pena principal, posto que seja commi-
nadíi conjunctamente com uma pena restrictiva da liberdade. 

Isto tem importância relativamente ao art. 45 do C. p. De ac-
cordo a opinião commum, especialmente a dec. do trib. do Imp. de 
14 de Maio de 1889, i9.», 234. Olshausen, § 27, 1.», também segue 
presentemente a mesma opinião. 

(') Que a reprehensão é pena, reconhecem a maior parte dos 
escriptores, e especialmente a dec. do Trib. do Imp. de 20 de Se
tembro de 88, 18?, 116. 

(*) Que taes penas são accessorias resulta do que foi acima 
dito (§ 68) e é admittido pela maior parte dos escriptores. Cons. espe
cialmente V. Hippel, 197 e Bennecke, 840, nos escríptos mencionados 
no § 14, nota 8?, e mais Janka, 186, Olshausen, g 38, 1, v. Meyer, 
432, Herkel, 222, Schütze, 80, Braune, Z., 9?, 807, Gneist, W. V . , 
1?, 455, H. Seuffert, "W. V., 2?, 258, Elsas, Begnadigungsrecht, 54. 
Contra, Bemer, 220, Binding, 1?, 873, Fuhr, Polizeiaufsiehi, 95 e 
outros. 

(») Cons. o art. 80 da lei de 24 de Junho de 1887 sobre o ál
cool, o art. 56 da lei de 31 de Maio de 1891, concernente ao imposto 
sobre o assucar, e o art. 143 da lei sobre a industria. 
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3." Concernentes á honra: a) privação de todos 
os direitos civicos; ò) privação de alguns direitos 
civicos; c) as penas accessorias de que tratam os 
artigos 161 e 319 do C. p. 

I 60. •— Io D a pena de morte 

LiTTERATURA. — Especialisareittos as monograpliias 
de Hepp, 1835, Mittermaier, 1862, Berner, 1863̂  Künze, 
1868, Geyer, 1869. Hetzel, I>ie Toãenstrafe in KuÜurge-
sehiehtlwher ÈntwicUung, 1869 ; v. HoltzeBdorff, Das Ver-
hrechen ães Moraes wnd die Toãesstrafe, 1895 °, Seeger, Ab-
handlungen, 19, 1; "Walilberg, Kleinere Schriften, 29, 138 ; 
Oiivecrona, Óm ãôdsstraffet, 1^ ed., 1886, 2í ed., 1891.— 
Cons. também o appenso aos motivos do C. p. imp. e os 
notáveis discursos do príncipe Bismarck do 1 de Março 
e 24 de Maio de 1870, bem como os motivos do proj. 
austríaco de 1874 (Glaser), do cod. iM. de 1888 e do 
proj. norueguense. 

I.—A pena de morte,- que era a pena criminal 
do direito commum conjunctamente com as penas de 
mutilação, depois de terem sido abolidos os diversos 
modos de execução cruelmente aggravada e de ter 
sido limitada a alguns poucos casos excepcionaes, 
passou completamente para o segundo plano, quanto 
a sua extensão e applicabilidade, no systema do 
moderno direito penal em relação ás penas restri-
ctivas da liberdade. 

A campanha que os escriptores do período phi-
losophico (antes de todos Beccaria e Soimenfels em 
1764) abriram contra a pena de morte (^), não teve 

(*) Defejasores da pena de morte encontram-se também frequen-
mente n'esse período. Lembramos Montesquieu, Bousseau, Linguet, 
Soden, bem como Xant e J. Mõser. Na dissertação de Goethe de 1771 
a these 53 está concebida n'estes tennos: «poensa capitales non abro-
gandse». Cons. Meisner, Qeethe cds Jurist, 1885, p. 17. Gontroversia 
litteraria no Deutschen Museum, 1776 a 1778. Como adversários ante
riores, mencionam-se Bojardo no século X.Y, e Eombout Bogerbee^ nç 
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a principio grande resultado: a pena de morte foi 
de facto abolida na Toscana em 1765, e legalmente 
em 1786 (até 1790 ou respectivamente 1795), na 
Áustria em 1787 (até 1796 ; ahi foi substituida pela 
terrivel pena dos ferros em sombrios cárceres com 
regimen extenuante e por um lento supplicio resul
tante da alagera de navios). Na Rússia já em 1753 
halvia sido provisoriamente substituida pela morte 
civil; em 1764 foi abolida no processo ordinário. 
Os eíFeitos subsequentes da campanha porém, de 
par com o movimento reformador das prisões que 
começara desde o sétimo decennio do século pas
sado, provocaram a gradual abolição da execução 
a^gravada e a gradual limitação d'aquella pena a 
um pequeno numero de crimes (^). 

Em virtude do art. 9° da lei de 1848 sobre 
os direitos fundamentaes dos allemães (art. 139 da 
Const. imp.), a pena de morte foi abolida em um 
certo numero dos Estados da Allemanha (não na 
Áustria, na Prússia, na Baviera e na Saxonia); mas 
a reacção conseguio restabelecel-a na maior parte 
parte d'elles. O Hanover admittio até 1859 que o 
condemnado fosse arrastado ao logar do supplicio. 
Só Gldenburgo, Anhalt e Bremen mantiveram a abo
lição. A Saxonia julgou opportuno ainda no anno 
de 1868, quando estava imminente a legislação do 
Império sobre matéria penal, decretar a abolição da 
pena de morte. Tal era o estado da questão, quando 
foi encetada a discussão do C. p. dá Allemanha do 
Norte. Os renhidos debates parlamentares, que ter
minaram pela conservação (ou restabelecimento) da 
pena de morte já foram mencionados á p. 80. 

seçulo X V I I , (Z., 5.", 721). Nos Paizes-Baizos austríacos, a abolição 
foil em 1776 sujeita oficialmente a exame. 

(') Em 1823 teve logar em Berlim a ultima execução pelo fogo. 
Sói em 1851 a Prússia abolio a roda. 
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Também fora da AUemanha o movimento «abo
licionista» não assignala notáveis progressos. A pena 
de morte foi aboKda em 1859 na Toscana (onde já 
o havia sido desde 1847 até 1852), na Romania em 
1864 (expressamente prohibida pela constituição de 
1866), em Portugal em 1867 (onde não era exe
cutada desde 1843), na Hollanda em 1870. Não 
existe em S. Marino (desde 1848) e em alguns 
dos Estados da União norte-americana (em Michigan 
desde 1847, Rliode Island desde 1852, Wisconsin 
desde 1853, Maine desde 1887). Tàmbem foi abo
lida na Columbia (1863), em Venezuela (1864) e 
Costa Rica (1880). Os grandes Estados, especial
mente a Inglaterra e a França, a conservam; mas 
ambos estes paizes, o primeiro desde 1861 e o se
gundo desde 1832 e 1848, restringiram a sua appli-
cação a um pequeno numero de crimes. A consti
tuição federal da Suissa de 1874 abolio a pena de 
morte; mas a 28 de Março de 1879 a Federação a 
declarou inappiicavel somente aos crimes politicos. 
Foi assim conferido aos cantões o direito de rein-
troduzir a pena de morte. Até o presente fizeram 
uso d'este direito Scliwyz, Uri, Unterwald Superior, 
AppeiMel-Rkodes-ínteriores, Zug, Saint Gall, Lncerna 
e Vaiais. A primeira execução depois de 1868 teve 
logar a 18 de Março de 1892 (Gatti em Lucerna.) 

O novo cod. itel. (bem como o projecto norue-
guense) não fa^ uso da pena. de morte; mas' na Itália 
já desde 187fj e na Noruega desde dois decennios 
ella não tem sido mais executada. Também na Bél
gica desde 1863 e na Filandia desde 1826 não tem 

Bsecnção. Entretanto a Finlândia conservou 
de morte no seu cod., penal de 1889 (*). 

(°) A pena de morte, rara vez csecraíaâa ao Brazil darante o 
segHado reimado, foi alb©lida pelo C p. e pela const. fed. vigente, ]r©ser= 
vsidas as disposições da legislação militar em tempo de-guerra. M. do trad. 
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II . — Si .abstrahirmos do C. p. mil., que com-
miiia a pena de morte exclusivamente em dez casos 
e üão exclusivamente em oito {^), esta pena encon
tra-se na legislação imperial: 

1.°, como pena do assassinato consumado definido 
no art. 211 do C. p . ; 

2°, como pena do assassinato e da tentativa de 
assassinato contra a pessoa do imperador, do chefe 
do Estado de que o delinqüente é subdito e do 
chefe do Estado onde o delinqüente se achava na 
epocha do crime, art. 80 do C. p. (emenda de v. 
Kardoíf); 

3.°, como pena do crime de abuso de matérias 
explosivas, quando o agente, empregando taes ma
térias, põe dolosamente em perigo a propriedade, a 
saúde ou a vida de outrem, uma vez que da acção 
criminosa tenha resultado a morte de um indivíduo 
e o agente pudesse prever esse resultado (lei de 9 
de Julho de 1884 sobre matérias explosivas, art. 5.°, 
ai. 3."; cons. a parte especial); 

4.°, os casos de applicabilidade da pena de 
morte augmentam consideravelmente, quando vigora 
a lèi marcial (acima, § 24, I) . 

Nos três primeiros casos é comminada exclusi-
varpente a pena de morte (*) ; no quarto caso porém 

(') Somente nos crimes militares que são commettidos em cam
panha, a saber, em alguns casos de traição na guerra e em que sejam 
compromettidas as forças militares, de deserção, cobardia, certos crimes 
contra os deveres da subordinação militar quando commettidos diante 
do inimigo, pilhagem acompanhada de morte, violação dos deveres do 
serviço em relação ao posto diante do inimigo, quebra dá palavra de 
honra por parte do prisioneiro de guerra (C. p. Mil., arts. 58, 60, 63, 71, 
72, 78, 84, 95, 97, 107, 108, 183,141 e 159). Cons. Hecker, 48. 

{*) Não assim na Suécia e em França (attenta a possibilidade 
da admissão de circumstancias attenuantes). Contra a comminação 
absoluta de le^e ferrenda, Srâssel, G S., 38?, 177. 



414 TEATADO BE BIEEÍTO PENAt 

é sempre permittida a applicação de outras penas (®). 
Em todos os casos a pena de morte pôde ser aggror 
vada com a privação dos direitos ci"\dcos (C. p., 
art. 32). Não é admissivel a pena de morte na ten
tativa, na cumplicidade por assistência e quando o 
agente é adolescente (§ 70). 

III.—Execução da pena de morte. A pena de 
morte é executada, segundo o art. 14 do C. p. mil, 
por fuzilamento, quando applicada em razão de um 
crime militar, ou quando applicada em campanha, 
embora o crime não seja militar (®). Quanto ao mais 
a execução da pena de morte rege-se pelo direito 
estadual (̂ ) Em virtude do disposto no art. 3.°, n. 8, 

(S) Isto nos parece indubitavel, quando o direito cm tempo de 
paz commina outras penas, além da reclusão perpetua que é substi
tuída pela pena de morte. Egualmente Jobn, H E, 8?, 58; etmtrà 
Hãlâcliner, 2?, 763, Olshausen, Lei de intr., | 4?, 9. O mesmo deve 
ser também admittido com relação ao art. 87, ai. 2? e art. 90 do C. p. 
que comminam a pena de reclusão perpetua, pois ambos estes artigos 
admittem circumstancias attenuantes. 

(*) O texto não é muito claro (Bennecke, Z, 7?, 728). Em tempo de 
paz, a pena de morte não é admittida nos crimes militares. Si o de-
linquente é condemnado á morte, em tempo de paz, em razão de um 
crime commum, o art. 189 do C. do pr. p. mil. da Prússia manda 
entregal-o á jusüça ewil, para que a pena seja executada por deca-
pitação. 

O Nas antigas provincias prussianas, o machado; a guilhotina 
desde 1818 na província rhenana, desde 1841 em Darmstadt, desde 
1852 na Saxonia, desde 1854 na Baviera, desde 1856 em Frankfort, 
Baden e "Weimar, desde 1857 em Sondersbausen e Coburgo, desde 186Q 
em Hannover. — A Austria-Hungria, a Inglaterra, a Bussia e os Es-
íados-ünidos conservam o enforcamento, a Hespanha, o garrotejNew 
York introduzi© ultimamente a electrieidado como meio de esecução. 
— A palavra guiüoüne deriva do nome do medico parisiense S. J. Guil-
lotin, t J814. "Eo 1.^ de Dezembro de 1789 ®11© propoz que -a ez©= 
cução fosse egual para todas as ocdens, mediante Bm. slmpl^ m€cà&-
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da lei imperial concernente ás relações jurídicas dos 
territórios sob. o protectorado allemão, foi ahi intro
duzido por ordenança imperial «um outro gênero de 
pena de morte, que não a aggrave» (fuzilar ou 
enforcar). 

O C, do pr. p. contem também algumas dispo
sições concernentes a esta matéria. Segundo o 
art. 485, a pena de morte só pôde ser dada á exe
cução, depois que o poder investido da attribuição de 
agraciar declarar que não quer fazer uso d'esta sua 
attribuição. A loucura e a gravidez impedem a exe
cução. 

Em virtude do disposto no art. 486, a denomi
nada execução intra muros i^) (execução em um re-
ciüto com limitada publicidade), introduzida na maior 
parte dos Estados da Allemanha entre os annos de 
1840 e 1850 (em 1851 na Prússia), tornou-se direito 
imperial. 

nismo. Os versos satyricos de uma folha realista prophetisaram com 
acerto que a machina traria o nome do proponente. Cons. Korn, J. 
J. Quillotin, diss., 1891; Lenôtre, La Ghiilloiine ei les exécuieurs dea 
arrêis eriminels pendani Ia révoluiion, 1893. A primeira execução pela 
guillotina (construída por Louis e Schmidt) teve logar em 1792. O invento 
era desde muito conhecido. Na Áustria recusaram admittil-o em 1766 
somente por causa das despezas. Wahlberg, Klein. Schriften, 2.°, 299; 
Maasburg, Enisiehungsgeschichie der Theresinna, 1880, p. 40; Bôhmer, 
Neites Archiv, 6.° 5. 

O Egualmente introduzida na maior parte dos paizes estran
geiros.—A execução sem publicidade também foi muitas vezes discu
tida na Allemanha pelos fins do século X V I I I , como por v. Hippel 
em 1797, e por um anonymo em 1798 (Bõhmer, Handb. der Litt., 
n. 84). A crescente repugnância contra as publicas execuçiSes de peiia 
foi o ponto de partida. Gons. Eush (Pensylvania), Enquiry inio ihe 
effeki» of publie punishmenis upon criminais und upon socieiy, 1787, 
Púttmann, Cáriaa a Suah, 1792. 
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§ 61.— II. As penas restrictivas da liberdade 

Sua historia 

LiTTEEATUEA.— Antes de tudo, o JSanãbuch des Ge-
fãngniswestns publicado por v. Holtzendorff e v. Jageman, 
2 vol., 1888, e Krohne, Lehrbuch der Gefãngniskunde, 1889. 
- - Aschrott, Z., 89, 1, v. Koblinski, Z., 9V, 783, H. Seuf-
fert, W V., 19, 48L, Bõhmer, G. S., 48, 159, Sichart, 
Eiítvmrf eines Gesetzes über den YoUzug von Freiheitsstrafen 
für d<tó Deutsche Beich, com observações, 1892. — Dalcke 
e Genzmer, Sanâò. der Strafvollstreckung und Gefàngnis-
verwcãtung in Preussen, 1890; Wulff, die Gefàngnisse der 
JvMizverwáltung in Preussen, 1890; Henle, Das Gefàngnis-
wesen in Bayern, 1887; Streng, Gesehichte der Gefàngnis-
verwaltun^ in Hamburg, von 1622 bis 1872, —1890; Leit-
maier, Die ôsterreichiscJie GefãngnisTcunãe mit BerücksichU-
gung des auslanãischen Gefàngniswesens, 1890; Bertolotti, 
Prigioni e prigionieri, in Mantua (de XIII até o XIV sé
culo), 1890; Joly, Le combat contre le crime, sem data 
(no essencial uma exposição das prisões francezas).—São 
importantes os traballios do congresso internacional, sobre 
prisões, reunido em Londres em 1872, em Stockholm em 
1878, em Eoma em 1885, em S. Petersburg em 1890. — 
Blàiter für Gefàngnishmãe, revista publicada desde 1864 
por Ekert (presentemente por "Vrirtli); a Bevue péniten-
tiaire, publicadai pela Sodêtê générále des prisons com sede 
em Paris. 

I . —-A pena de prisão, como pena criminal 
propriamente dita, pertence aos tempos modernos. 
Com tal caracter eíla era ainda ignorada pela Caro-
lina, comquanto as casas denominadas de fiação e 
de serrar madeira {Spinn- und Raspelhauser), succes-
soras immediatas àa. torre da edade média, servissem 
para a detenção dos credores remissos e dos trans
gressores dos preceitos policiaes, e também não raro, 
j á no século XV, se empregasse, como meio de pu
nição, o trabalho publico (Z., 10.°, 18.^ 12% 479). 
As casas de correcção, que foram successivãmente 
apparecendo desde os fins do século XYI e o começo 
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do século XVII (Londres em 1550, Amsterdam em 
1595 e 1596, Lubech e Bremen em 1613, Hamburgo 
em 1619, etc), destinadas aos vagabundos e ociosos, 
aos mendigos, ás mulheres libertinas, aos criados 
incorrigiveis e aos meninos viciados, tinham a prin
cipio o caracter de estabelecimentos de educação 
forçada. Mas já no decurso do século XVII come
çou-se a encerrar nellas, para segurança da sociedade, 
criminosos condemnados, com o que aqueUes estabe
lecimentos foram desviados do seu primitivo destino. 
No século XVIII as casas de correcção hospedavam 
individuos das classes mais diversas, agglomerados 
em espaços insufficientes, sem a necessária inspecção 
e sem correspondente occupação. S<5 a pouco e pouco 
veio-se a reconhecer que o principal vicio da exe
cução penal estava no communismo dos réos e assim 
atinou-se ao mesmo tempo com o caminho a seguir 
para a remoção dos inconvenientes inais graves. 

II. — Como primeiras precursoras das prisões 
modernas podem ser consideradas a prisão ceUular 
de Franci aberta em Florença em 1677 e de 
correcção construida em Roma em 1704 por Cle
mente XI, destinada aos moços pervertidos; ahi 
foram pela primeira vez experimentados com feliz re
sultado o trabalho em commum sob a lei do silencio 
durante o dia e a prisão cellular durante a noite. 
Segundo as mesmas normas foi também instituida 

de correcção de Cassei (1720). 
Mas o predomínio da pena restrictiva da liber

dade e de prisão propriamente dita só começou com 
a casa de correcção de Gand. que, principiada em 
virtude da ordem imperial de 17 de Janeiro de 1772, 
abrio-se em 1775^ Foi construida segundo os planos 
do visconde Villain 14 sob Maria Theresa e ádoptou 
o regimen da casa dos moços pervertidos : os réos 
reuniam-se de dia para o trabalho em commum e á 
noite eram recolhidos ás suas ceUulas. 

"~ 87 
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Pouco mais òu menos pelo mesmo tempo (1773) 
Jolin Howard (nascido em 1726) começou os seus 
estudos sobre o estado das prisões na Inglaterra é 
no continente europeu. Em 1777 appareceu o seu 
« Sfaite of prisons in Bngland and Walles », seguido 
de outras publicações sobre as frequentes viagens 
que ê.mpreíiendera com um ^elo e uma dedica
ção incansáveis. Victima da missão que se im-
puzera, Howard morreu em 1790, em Cherson, na 
Russiai 

III . — No entretanto o movimento foi levado 
á America, principalmente sob a influência de 
B. Franklin (f 1790). Entre- as queixas já em' 1775 
formuladas pelas colônias figurava a concernente á 
remessa dé criminosos inglezes. A sociedade das 
prisões de PbüadelpMa, fundada em 7 de Feve
reiro dê 1776, dispersa pela guerra, mas de novo 
reunida em 1787, além de obter a limitação da 
pena de morte, conseguio introduzir na penitenciaria 
de Wallnüts.treet, instituida em 1790 em Pbila-
delpbia, o re^mén da prisRd rigorosamente cellular 
durante o dia e á noite {most rigid and ̂  unremitted 
solituãe eom exclusão do trabalho, pelo menos de 
facto). Os resultados deste systema penetrado do 
espirito verdadeiramente quakõr foram de todo 
ponto desfavoráveis» Em 1823 substituio-se em 
Aiiburn, Estado de New-York, o solitary-syd&m pelo 
silent-st/stem, sépataçEd durante o dia, impedindo-se 
o comméreio corruptor dos réos èatre si pelo silencio 
obrigado e mantidd com máxima severidade (chicote). 
Triumphou j poíém , nó Estado da Pensjivania 
em 1829, depois de renhida lute,, a prisão cellular. 
Goffibinado com o trabalho obrigatório, este re^men 
foi' rigorosamente obserlraSo na celebre Bmtetú Fé-

sita; ..no/ Cherry 'Bül em PhiladêlpMa, 
•.e •. ;^reèomsáda,. -̂ elbs-. viaJaaiteB.-- '^ 

os paizes; 
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IV.—Ao passo que nos Estados-Unidos a luta 
dos dois systemas, continuada com a maior vehe-
méncia, cedo terminou pela compljsta derrota da 
prisão cellular, esta começou a sua marcha triumphal 
atravez da Europa. Em 1840 foram lançados os 
alicerces da prisão modelo de Petonville perto de 
Lbindres que, aberta em 1848, modificou o solitary-
system dos Americanos, convertendo-o no attenuado 
separate-system inglez. Desviando-se do modelo da 
Pensylvania, a prisão cellular é na Inglaterra apenas 
uma phase no systema inteiramente progressivo da 
execução penal. Após dezoito mezes de prisão cel
lular (este prazo foi depois muito reduzido), que é 
destinada á experiência e nHo. á correcção, os réos 
são remettidos para as colônias da Austrália onde 
os distribuem por diversas classes, conforme o pro
cedimento que tiveram em Petonville. 

No continente não se prestou attenção a esta 
correlação. Suppunha-se imitar o exemplo da In
glaterra com pedir, sem nenhuma limitação, a ex
ecução da pena de. prisão em cellula. ^rtícAía^ e 
MoaUt, aqueUa aberta em 1848 e esta em 1849, 
foram às primeiras prisões da AUemanha conatruidas 
segundo o modelo de Petonville. Apezar da geral 
desillusão que entre 1850 e 1860 se seguio ao pri
meiro enthusiasmo, os diversos Estados porfiaram 
logo na construoção de prisões cellulares providas de 
corpo central e de raios, «om separações fstallsj ma, 
igreja e na. escola, é-pequenos pateos para o passeio 
isolado, dos réos revestidos de mascara, bem como 
na regulamentação legal da prisão^ cellular. A Bél
gica, tomando a dianteira, começou «; transformar 
completamente as suas prisões segundo o systema 
cellular e o desenvolveu consequentemente. Os outros 
Estados Innitaram-se a applicar a prisão ceUular ás 
pe|quena& penas e nas longasf somente m phase 
inioiaL 
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V,—^A abolição gradual da deportação para a 
Austrália (1853,1857 e 1867) e a substituição da de
portação pela penal servitude deram logar a que na In
glaterra se applicasse de um modo cada vez mais deci
sivo o sj&i%ia3uprogressivo na execução das longas penas 
de prisão. Dominado pela idéa de restabelecer gra
dualmente no condemnado o equilibrio moral e de 
reintroduzil-o gradualmente na sociedade civil, o 
systema inglez, nos seus pontos essenciaes, com
põe-se das seguintes pbases qae o condemnado tem 
de percorrer : 1° rigorosa prisão cellular durante 
nove mezes ; 2^ trabalho em commum em quatro 
classes progressivas (systema das marcas) ; 3° li
bertação condicional, attenta a possibilidade de ser 
revogada {ticket of leave). Este systema com modi
ficações, que não o afíectam em sua essência, foi 
admittido na Irlanda. Entre ás modificações sobresáe 
o accrescentamento de uma pbase que precede á 
libertação condicional, —a residência em uma prisão 
intermediária [intermeãiate prison), onde é permit-
tido ao condemnado ter livre pratica com o mundo 
exterior. 

Esta difíerenciação (introduzida por Walter 
Crofton de 1853 a 1864) induziu Mittermayer, v. 
Holtzendorff e outros a referir-se a um systema 
irlandez especial (expressão esta que na Grã Bre
tanha mesma é inteiramente desconhecida) e a re-
commendar calorosamente a sua observância (1859). 
Tem-se empregado também (e ainda hoje «e em
pregam) as denominações systema irlandez % systema 
progressivo como de todo equivalentes, comquanto a 
idéa fundamental (restituição gradual do condemnado 
á liberdade), desprendidas das particularidades de 
execução determinadas em grande parte por circum-
stancias locaes e só localmente justificáveis (como, 
de um lado, o systema das marcas e, de outro, as 
prisões intermediárias), já tivesse sido enunciada 
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no século passado por Wagnitz e depois por Fel-
kámpf e outros, bem como fora desde muito realisada 
em varias prisões da Suissa (principalmente em 
Genebra), e também na Inglaterra. Mesmo a «es
tação de transito » fora anteriormente e varias vezes 
lembrada na Allemanha e em 1851 introduzida em 
Dreibergen no Mecklenburgo. Cons. H G., 1°, 117 
(Wahlberg), 177 (v. Liszt). A Hungria, a Croácia 
e a Bosnia são os paizes que mais de perto seguem 
o modelo irlandez. A Itália, a Finlândia e o Japão 
introduziram também o systema progressivo. 

Encontrou pelo contrario numerosos adeptos 
no continente a libertação condicional do direito 
inglez, cuja origem remonta ás colônias da Austrália. 
Deixando de parte a tentativa mallograda de 1860 
(Yechta no Oldenburgo), a Saxonia a admittio em 
1862 e foi depois introduzida em muitos paizes 
estrangeiros. 

V.—A actual legislação imperial regula apenas 
em uma pequena parte a execução das penas de 
prisão. Em sua máxima parte foi esta matéria dei
xada ás legislações dos Estados. No C. p. imp. 
encontram-se somente algumas disposições sobre a 
prisão ceUular e a libertação condicional, bem como 
no tocante á execução penal contra criminosos 
adolescentes. Assim no campo incontestavelmente o 
mais importante da cultura do direito penal, o Im
pério da Allemanha não gosa ainda presentemente 
da unidade do direito e nos Estados (principalmente 
no maior delles) encontram-se variegadas amostras 
dos systemas os mais contraditórios. 

A necessidade de uma regulamentação por lei im
perial foi reconhecida na justificação do projecto 
doi C. p. para a Allemanha do Norte ; repetidas 
resoluções ào Reichstag, tomadas em 1870, 1875 e 
1876, manifestaram-se no mesmo sentido ; lambem 
a sociedade dos empregados das prisões da Allema-
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nlia, na saa reunião de, 1874, em. Berlim, accentuou 
a nejèessidade de pÔT-se termo- á diversidade do 
direito estadual em matéria de exepução penal. 
O projecto de uma lei imperial sobre a execução 
das penas de prisão, apresentado a 19'de Março 
de 1879 ao Bundesrat, mio ciiegou a ser remettido 
áo ReicMíàg. Bom. foi que assim succedesse. Cada 
vez niais se avigora nos circulou competentes a 
convicção de que uma regulamentação satisfactoriá 
da execução da pena não é pòssivel sem que o mesmo 
tempo se transforme todo o nosso systema penal. 

I 62. — A s penas de prisão da legislação 
imperial 

I.—A legislação imperial distingue quatro es
pécies de penas de prisão, as quaes são: 

1,% reehsãOj como pena grave e infamanté, cóin 
trabalho forçado; 

2.% mcarceramento, como pena de gravidade 
média, em si não infamanté, com. trabaUio forçado; 

3.% ãetengôb, como pena leve, não infamanté, 
ordinariatoente sem trabalho forçado; 

4.*, jmsão em fortaleza, como pena grave, não 
infáinante,: sem trabalho ÍQX<^2AO {^ détenHoii, dos 
fraxiceze^i :9>..JEinschlies^sunff do direito prussiano, 
tambemi;. n,3<c> TMI&. -denominada - iStaats^efãngnts òu, 
prisã,0;{>de Estado) ,(*). 

Em consequenoia.da;deficiência das-disposições, 
do.fidijêito ;imperi,al sôbre, a execução • das penas de 
prisãoy;!^ differjença)! entre a reclusão e p énearicérar: 
mento,Jbem como entre .esta e . a- detenção, é déj 
iacto .niilla.. 

(*) B' á-CMSíoíKá Xonesia; io-úüãttí peasSl úí IT. dô  trad. 
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II.—Segundo as disposições do G. p. imp., as 
penas de prisão distiriguem-se nos, seguintes pontos: 

l.^-^Ãpplicação. A reclusão é a pena do crimes 
O leíicarcerámento a do delicto, e a detenção a da 
contravenção; mas excepcionalmente encontra-se a 
detenção applicada a delictos (C. p., art. 140, n. % 
18i5 e 186^ bem como, por ex., nos casos do art. 147 
da lei, sobre a industria,, e dos arts. 2 e 3 da lei 
de. 5 de Abril de 1888 sobre as sessões judiciarias 
secretas). , A prisão em fortaleza deve substituir 
tanto a reclusão como o encarceramentoe com estas 
duas penas é alternativamente comminada em uma 
série de crimes políticos (e também.nos arts, 130 a 
e 345 do C. p.) e exclusivamente no duello. 

2.°—A reclusão e a prisão em fortaleza são 
penas perpétuas ou temporárias, o encarceramento e 
a detenção são sempre temporárias. O max:imo das 
duas primeiras, quando temporárias, é quinze annos; 
o máximo do encarceramento é cinco annos, e o da 
detenção seis semanas. O mínimo é na r^lusão um 
anno, de sorte que as fracções de um anno devem» 
ser convertidas em encarceramento;, nas demais 
penas o minimo é um dia ( C p . , arts. 14 a 18.) (í). 

S.̂ -̂̂ A ..pena dte reclusão medè-se por mezes 
completos, as outras por dias. completos (C. p.^ 
art. 19).^ O; dia compréhende: .24. horas, a semana 
sete dias, o mez e o aíino se condam segundo o 
calendário. 

4.°-̂ -̂ A teclüsão é necessarianíén ) acompaniiada 
de .tràbàllio forçado (G. ,p., a r i 15). Ê' peTmitÈdo 

(') Sobre a questão de ^ber qual deva set o majdmo' da • pena 
tcmpoî ária ;de prisão.maiãgrave, cons. o appeusó aos motivos do C. p. 
São raio se iem :pedido a lédiiççãò ac 10, e mesíao ~a 5 aimos. 'Mais 
impoiiámte SiBiia elevai o minimo da pena de reclusão. Os máximos 
do:0. ,p..\podem ser excepcionalmente ezcedidios no concurso real d? 
criln^ Çs<)b?eisto vôr o i | 7â). ; 
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0 trabalho fora do recinto da prisão, uma vez que 
os condemnados sejam separados dos trabalhadores 
livres. Os condemnados a encarceramento (C. p., 
art. 16) podem ser empregados em trabalhos que se 
achem em relação com as suas aptidões e com a 
sua condição, e devem ser empregados deste modo, 
si o pedirem; o trabalho fora do recinto da prisão 
só é permittido, si os condemnados consentirem. Na 
prisão em fortaleza (C. p., art. 17) o trabalho for
çado é absolutamente vedado, e na detenção só tem 
cabimento em casos inteiramente excepcionáes (C. p., 
arts. 362 e 361, ns. 3 a 8 com relação a vaga
bundos, mendigos, vadios e preguiçosos, prostitutas 
e indivíduos sem occupação). 

^ 5.°-— Â reclusão acarreta de pleno direito a 
perda de certos direitos civicos (C. p., art. 31.) 
A reclusão e (dados certos requisitos) o encarcera
mento podem ser acompanhados da perda total dos 
direitos civicos; o encarceramento e (em certos 
casos) a prisão em fortaleza podem ser acompa
nhados da perda parcial dos mesmos direitos. (G. p., 
art. 32 e seg.). Tal pena accessoria, porém, não se 
liga á detenção. 

6.°—A prisão cellular e a libertação condicional 
têm cabimento nas penas de reclusão e de encarce
ramento, mas não na de prisão em fortaleza (^). 

(*} Pobre a execução das penas militármente impostas, Têr Ja-
gemann, H O., 1.*, 157. Quanto ao mais, vêr o C. do pr.- penal,, 
art. 488, e o C. da org. jud., arís. 163 © 164. A esecuçâo das penas 
pronunciadas pelo Tribunal do Império assenta sobre um accôrdo 
concluido entre a Prússia e o Império.. (?) 

(*) O (J. dopr. p. ali. adopta o systema da legislação franceza, 
que confia ao, ministério publico a execução das sentenças crimináes 
(art. 483 combinado com" o art. 86). A actividade da justiça termina 
com a sentença. Logo.que esta é exequiTOl,.-o ministério publico tesa' 
.de•'tomar todas as medidas aecessarias pasa dal=a á execuçãOs € 
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I III.—^Prisão cellular (C. p.j art. 22). As penas 
dei reclusão e de encarceramento podem ser cum
pridas, no todo ou em parte, segundo o systema 
cellular, e n'este caso os condemnados serão con-r 
servados, «sem interrupção» (e portanto na egreja, 
na escola, no passeio), separados dos outros presos. 
Sem o consentimento do condemnado, a prisão 
cellular não pôde ser prolongada além de três 
annos (̂ ) • 

IV.-^Libertação condicional. Segundo os arts. 23 
a 26 do C. p., os condemnados a penas de reclusão 
e de encarceramento de longa duração (temporárias) 
poderão, si n'isto convierem, ser provisoriamente 
soltos, quando tiverem cumprido três quartas partes, 
e em todo as caso pelo menos um anno da pena 
respectiva e se houverem comportado bem durante 
esse tempo. 

Si o tempo da pena decorrer, sem que a liber
tação provisória tenha sido revogada, considera-se 
cumprida a pena de prisão. 

A revogação é permittida, quando o libertado 
procede mal ou não cumpre as obrigações que lhe 
foram impostas. O seu effeito é que o tempo decor
rido desde a libertação provisória até a volta á 
prisão do condemnado não é computado na duração 
da pena. 

cialmente para expedir os mandados e ordens de prisão a que se 
referem os arts. 489 e 131 do mesmo Cod. Si surgem, porém, duvidas 
a respeito da interpretação de uma sentença ou do calculo da pena 
pronunciada, ou quando se fazem allegacões contra a execução da 
pena, o tribunal é chamado a decidir (art 490). Cumpre notar que a 
adibinistração judiciaria superior de um Estado pôde confiar aos juizes 
delbailiado a execução das penas nas causas da competência dos tri-
bunaes de escabinos (art. 483, ult. ali.). N. do trad. 

I (•) Segu€-se da letra clara desta disposição que ella não tem appli-
cação na prisão em fortaleza e também (infelizmente) na detenção. 
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A libertação condicional e á revogação desta 
medida dependem da administração superior da 
justiça. A. detenção provisória do libertado pôde 
também ser ordenada, por motivos imperiosos de 
segurança publica, pela autoridade policial do logar 
em que elle residir. 

V.—As penas de prisão impostas a adoles
centes devem ser cuiripridas em estabelecimentos 
ou logares especiaes destinados a este âm (C. p., 
art.,55:, ult. aL) (í). 

I 63. — I I I . D a mul ta 

LiTTEEATUBA. —Stooss, Zur Notur der Vermogens-
strafe, 1878; Kronecker, G A., 27.% 816 28.", 9; WaJbil-
berg, Klein. 8chHften, 2.", 231; Seidler, nos Annuarios de 
Conrad, nova serie, 2.°, 241; Beinliardt, Gélãstrafe unã 
Busse, diss., 1890. 

I. — A multa é a única pena principal sobre 
o patrimônio no systema penal da legislação impe
rial, qne delia faz freqüente, mas não bastante nem 
mesmo conveniente applicação (§ 14^ nota 5.*),, Ora 
é cbmminádâ, exclusivamente, ora com uma pena de 
prisão a que se liga òbrigatorikEtteiite como segunda 
pena principal, ora altèrnátivardente (*) com uina 

{*) Segundo a lei prussiana de 29 de Maio de 1879, as p^nas de 
prisão âté duas semanas impostas a estudantes das universidades a de 
certas academias da Frossiá podem ^ cumpridas, á lequisição da autori° 
dade: judicitúia, n a s prisões acadêmicas. Oons. Stein, Die akaãemiaàhe 
CUsrichtsbarJceit in Defuischiànd, 1894, p./lá4. Bm fece do direito im-
periaü, que não admiti© estabelecimentos especiaes pàsa sxecuçSo de pena 
em £el&^ a certas classes, o Tigor desta lei-é extremamente duvidoso. 

(*) Nos ĉasos de escolha entre a multa':e «ma pena ú& prisão,' 
a multa Bão pode ser -appiicada, segundo o art.2Q âo 0.-^p. mlL,' 
^usad&^-p^/inâAcçãoo 4'Blúi<I<^ î̂ te'teQhs" viòládo^ -̂̂ jm^em-̂ m-devec 
aüJiíár, > 
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pena desta natureza, e neste caso ora ém primeiro, 
ora etn segundo logar. 

II . -— O minimo da multa é, nos crimes e de-
Kctos, três marcos e nas contravenções um marco 
( C p . , art. 27). O C p . , na sua parte geral, não 
fixa o máximo; segundo as disposições da parte es
pecial, a multa não excede a 6.0Q0 marcos, e so
mente segundo o art. 302 d, accrescentado pela lei 
de 24 de Maio de 1880 sobre a usura, pode ele
var-se a 15.000 marcos. .Galcula-se .segundo o valor 
integral do marco. 

A multa é cobrada pelo Estado^ é applica-se a 
fins de utilidade publica. Á execução rege-se pelos 
mesmos preceitos concernentes á execução das sen
tenças eiveis (C do pr. p., art. 455) (^). 

IIL — Muito maior é o alcance da multa nas 
leis accessorias, onde em muitos casos é.comminada 
como múltiplo ou fracção da importância dos im
postos ou direitos defraudados. Além de numerosas 
leis aduaneiras ou fiscaes, podem ser citadas, como 
exemplos, a lei de 8 de Junto de 1871 sobre papejs 
aoi portador com premio,í art.. 6." (multa equivalente 
á 5.* parte do valor nominal dos titulos que fazem 
objeeto da infracção,, devendoy pelo menos importar 
em lOO, -thalers),, a lei bancaria de 14 de , Março 
de 1875, art. 55 (multa equivalente ao decuplo da 
importância dos titulos indevidamente emittidos,' dè-. 
véndo polo menos importar em 500 -marcos), a lei 
dé 21 de Dezembro de 1874 sobre a emissão de 
no,tas baúcarias, art. 2.V§ 2.'*' (ò quádruplo da im
portância, da nota ülegalménte emittida, nãò podondo 

O áL multa recae ta2n'bem sobie a pessoa do condemnáâo. 
Assim ó pagamento da multa por terceira pessoa é inadmissivèr, em-
quanto o condemnadò Tive. Cons. sobre a opinião antiga é em parte 
d i r ^én te 'vonder DeAen, Z., 12.°, 97. Sòíare a racécuiçãfrdo espiolia, 
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a multa ser inferior a 100 marcos). O Cod. Com., 
segundo o texto da lei de 18 de Julho de 1884, 
commina varias vezes nos arts. 249 e seg. multas 
atá 20.000 marcos; a lei de 3 de Julho de 1893 
sobre a espionagem vae até 15.000 marcos; a lei 
de 27 de Dezembro de 1872 sobre gente do mar, 
nos arts. 83 e 84, calcula a multa segundo o frete 
mensal. 

Sobre o destino das multas, cons. (por ex.) a 
lei de 6 de Fevereiro de 1875 concernente ao estado 
civil, art. 70, segundo a qual as multas nella com-
minadas" pertencem ás communas a que incumbem 
as despezas com o respectivo escriptorio do registro; 
a lei de 14 de Maio de 1879 sobre viveres, art. 17, 
e a lei de 20 de Abril de 1892 sobre vinhos, art. 10, 
segundo as quaes as multas pertencem aos cofres, 
a que incumbe a manutenção dos estabelecimentos 
destinados ao exame technico dos gêneros e bebidas; 
a lei sobre a industria, art. 146 (caixa de soccorro 
e outras caixas que se destinem a beneficiar os ope
rários, eventualmente á caixa de assistência publica, 
art. 116 da cit. lei); a lei postal de 28 de Outubro 
de 1871, art. 33 (caixa de assistência postal); a 
lei de 27 de Dezembro de 1872 sobre gente do mar, 
art. 107 (caixa da gente do mar ou caixa da as
sistência publica do porto de origem do navio); a 
lei de 10 de Abril de 1892 sobre o. seguro contra 
enfermidades (caixa dos enfermos). Segundo as leis 
aduaneiras e fiscaes, as multas pertencem ás mais 
das vezes ao fisco do Estado, por cujas autoridades 
foram proferidas as respectivas sentenças. Segundo 
o art. 7." da lei prussiana de 23 de Abril de 1883 
sobre a decretação de disposições policiaes que com-
minam penas, as multas impostas por infracção de 
taes disposições pertencem ao cofre a que incumbem 
as despezas com a administração policial. Nos termos 
do art. 34 da lei prussiana de 1878 sobre furtos 
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flores taes as multas pertencem em certas condições 
a íquem soflfreuodamno. A ordenança de 13 de Julho 
de 1888, art. 11, consigna as multas ao cofre da 
Companhia de Nova-Guiné. 

§ 6 4 . — I V . Da reprehensão 

I. — A reprehensão, já admittida como pena 
no direito commum e em vários códigos dos Estados 
da Allemanha, encontra-se na legislação imperial em 
uüi único caso ( C p . , art. 57, n. 4), isto é, quando 
um adolescente commette um delicto ou uma contra
venção, o tribunal pode, nos casos menos graves, 
pronunciar a pena de reprehensão. 

II . — Como a reprehensão é pena, só pode ella 
ser applicada, quando passa em julgado a sentença 
qiie a impõe. 

Sobre a execução desta pena faltam (mesmo 
no C. do pr. p.) disposições expressas. Devem ser 
pois applicadas por analogia as disposições do mesmo 
cod. ('). Assim, de accordo com o art. 483, a re
prehensão deve ser infligida pelo juiz do bailiado ou 
pelo ministério publico em virtude de uma copia 
aúthentica do dispositivo da sentença passada pelo 
escrivão com attestação de que a sentença é exe-
quivel (^). 

(*) No mesmo sentido as dec. do Trib. do Imp. de 14 de Ou
tubro de 86, 14?, 421, e de 26 de Janeiro de 93, 23>, 403, Hálschner, 
1.°, 605, V. Meyer, 481. Contra, Olshausen, § 57, 14. 

(*) O art. 57, n. 4, do C. p. não ^ observado em algumas leis 
>e^aes estaduaes. Cons. a lei prussiana de 15 de Abril de 1878, 
irt;. 10, sobre.o furto florestal. — A condemnação áreprehensã-vserve 
ainbem de base á aggravação da pena em razão da reincidência; 
ons,. o 2 69.. — Sobre a prescripção da reprehensão, vêr os |g 77 e 78. 
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§ 65. — V. Das penas accessorias concer
nentes á liberdade 

I. — Do arbítrio do tribunal depende autorisar 
a sujeição do delinqüente á vigilância policial, como 
pena accessoria á de prisão. Esta pena accessoria 
tem cabimento regularmente, quando o delinqüente 
é condemnado á reclusão, excepcionalmente. (C. p., 
art. 49 a, 180, 262 e 294), quando é condemnado 
a encarceramento, e em um único caso quando é 
condemnado á prisão em fortaleza. Não pode ser in
fligida fóra dos casos expressamente previstos pela 

1.** -^ Os casos expressamente previstos, em que 
pode ser autorisada a sujeição do condemnado á vi
gilância policia,l, são os seguintes : C. p., arts. 49 a, 
115j 116 (resistência e ájuntatiiento illicito), 122 
(revolta de presos), 125 (perturbação da tranquilli-
dade publica), 146 a 147 (moeda falsa), 180 e 181 
(lenocinio), 248 (furto e desvio), 256 (roubo e ex
torsão), 262 (receptaíjão), 294 (fazer profissão do 
furto de caça), 325 (crimes de perigo comímum), 
49 a (provocar álgüem a praticar um crime òü offe-
recer-se para praticar um crime) e nas tentativas 
dos crimes que são puüidos com a pena de morte 

O Vêr a litteratura indicada no | 14, nota 7?, e Zucker, 2>ie 
Polizeiaufsiehi naeh. õaürreiehisehem Reeht, 1894. Segundo o que pu
demos verificar, o cod. penal josepHino de 1787 (2.°, 82) foi o primeiro 
que permittio a viligancia .policial (no furto); mas pelos fins do sé
culo XVIII esta medida era geralmente <smpregada na administração 
da justiça é encontra-se na maior parte dos cod. térritoriaes'do mesmo 
secalo. O novo desenvolvimento que teve na Prússia'(lei'dè 12 de 
Fevereiro de 1852) assenta no art. 44 « ú^. ào Code penal (resolução 
do Senado' de 28 Floréal, annô-12:, renvoi êoiu Ia turvèitlaèieé de Ia 
foUeé). Á. lég^lação estrangeira em párié á tem rèpellido. 
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on oom a pena de reclusão perpetua (^), bem cômò 
naJ cütQplieidàde dê taes crimes 1[6. p., krts. 44 é 
49) ('). As leis accessòrias accrèscentaram outros 
casos, a saber, os arts. 91 e 92 da lei de 27 de Dez
embro de 1872 sobre gente do mar , o art. 13 da 
lei de 14 de Mjaio de 1879 sobre viverès, o art. 11 
da lei de 9 de Junho de 1884 sobre matérias ex-
plosiyas, e fin,almente a, lei de 3 de Julho de 1893 
sobre espionagem (segundo o art, 6.°, a sujei.ção éi, 
vi^lancia policial é pena accessoria á prisão em for-
t?deza) 

Quando a pena do crime ou delicto consumado 
pode acarretar a sujeição do condemnado á vigilância 
policial, esta pena accessoria é egualmente applicavel 
á tentativa (C. p., art. 45) ; é ainda applicavel ac-
eéssoriàmente á pena colleetiva no chso do concurso 
dè muitas infracçõés, si alguma dellas admittir a 
sujeição ávigüancia policial (C. p.̂  art. 76). Não 
tem porém applicàçãò, quando o delinqüente é um 
adolescente. 

2.'' — Èm virtude de uma tal condemnação, a 
policia superior, previamente ouvido o diréctor da 
prisão, fica aütorisada a pôr o cond eninadò sòb a vi
gilância policial durante -cinco aniios no máximo. 

; Este prazo contá-se do dia em que a pena foi 
cumpridáj ou perdoada, ou prescreveu (C, p., art. 38). 

3.*' -—Os effeitos dá sujèî çãò á vigilância poli
ciar consistem (C. p., àxtJ 49) : 

a) no direito conferido á-policia superior de pro-
hibir a presença do condemna,do em certos logares 

(^) Si forem commináãas álternatíTamente á reclusão perpetua 
e Uma: outra pena, é admissivel na tentativa â vigilância policial, 
caso o tribunal tenba preferido a escala penal mai« grave. 

(*) Em sentido contrario Fuhr̂  197. O que regula porém é a 
equiparação ádmittida pela lei entre a tentativa e a campliddade por 
assistência. Córrectamente SeuiSért e Ôlshausen. 
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(em certas localidades ou locaes, como estalagens, 
theatroSj estações de via férrea etc), e especialmente 
no logar natal; 

h) na faculdade conferida á policia superior 
de expulsar o condemnado, si for estrangeiro, do 
território federal (pelo tempo de cinco annos no 
máximo); 

c) no direito de proceder a buscas na casa do 
condemnado, sem observância dos preceitos relativos 
ao tempo em que as buscas podem ser dadas (*). 

4." — Si o condemnado infringe as ordens a 
que se refere a lettra a, incorre no art. 361, n. 1 
do C. p. 

II. — Sujeição á disposição da policia. Quando 
o juiz condemna o delinqüente á detenção em razão 
de alguma das contravenções previstas no art. 161, 
ns. 3 a 8 do C. p. (concernentes a vagabundos, 
mendigos, prostitutas, vadios, indivíduos preguiçosos 
ou sem occupação), pôde ao mesmo tempo ordenar 
que, cumprida a pena, o condemnado seja posto á 
disposição da policia superior. Esta disposição tem 
por efifeito conferir á policia superior a faculdade 
de recolher o condemnado a uma casa de correcção 
{Arheitshaus) até dois annos ou de empregal-o em 
trabalhos de utilidade publica. No caso previsto no 
art. 361, n. 4 (mendicidade), esta medida só é 
admissível, quando o condemnado, no curso dos três 
últimos annos, tenha sido varias vezes condemnado 
pela mesma contravenção e em virtude de sentenças 
passadas em julgado, ou quando tenha mendigado, 
trazendo armas ou empregando ameaças. Si o con
demnado fôr estrangeiro, a policia, em vez de reco-
Ihel-o a uma casa de correcção, poderá expulsal-o 

(*) Outros effeitos indica o O. do pr. p . nos arts. 103, lOá, 
106 e 113. 
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dô território federal (C. p., art. 362). Costuma-se 
designar esta medida com a denominação de « de
tenção correccionál subsequente » (ou detenção com
plementar) (̂ ) C). 

III. — A expulsão do território federal só é 

(*) Yêr a, litteratura indicada no \ 14, nota 8.» A detenção 
subsequente já era freqüentemente empregada no século XVIII. Sus
citada na Prússia por Suarez (Stõltzel, 245 e 301^, ádmittida no 
Direito eommum prussiano, atnpliada por um decreto de 1799, ca,liira 
em esquecimento. O novo desenvolvimento assenta em uma lei prus
siana de 1843 (niodificáda em 1846), a qual se inspira no Code penal. 

— A detenção subsequente deve seguir-se immediatamente á pena 
principal. Neste sentido v. Hippel, 118, Senneck, Z. 10.°, 339. 
Contra, Seuffert, W V., 2.°, 258, de accôrdo com a pratica da Prússia 
e de Baden. 

(*) A Arheitshaiis, de que trata o art. 362 do C. p. ali. não deve 
ser confundida com os estabelecimentos do mesmo nome (asylos, dépòts 
de mendieiié, Workhousés), em que òs pobres não delinqüentes da 
communà são recolhidos para terem emprego. A Arbéitshaus destinada 
aos vagabundos, mendigos, etc, çondemnados por sentença, é casa de 
cofrecção. A peiia de casa de correcção era ádmittida pela maior 
parte dos cod. allemães, antes de 1870, como pena intermediairia entre 
a de reclusão e a de encarceramento, pois, em razão do trabalho for
çado, era mais rigorosa do que esta, e por não ser infamante, mais 
branda do que aquella. — Como a prisão correccionál tem logar depois 
de cumprida a pena de detenção, a policia deve resolver, antes da 
soltura do réo, si quer fazer uso ou não de sua attribuiçãó. Entre a 
detenção e a prisão correccionál há continuidade; si deixarom o coh-
demnado em liberdade, não poderá elle ser preso posteriormente ao 
bel-prazéf da policia. Esta, porém, não está obrigada a declarar por 
qufin;to tempo quer que a prisão se prolongue durante os dous annos. 

— iMerkel critica esta instituição do C. p. A detenção que precede á 
prisão correccionál, diz elle, não tem fim pratico. STélhor fôrá deixai: 
ao! juiz não s6 a faculdade. dé collòcar o réo na casa de correcção, 
senão também a de dispor (ouvida á autoridade policial) esta pena 
como pena principal, más <le um modo relativamente indeterminado, 
quanto á duração. N. do trad. 

28 
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admissível contra estrangeiros e como pena acces-
soria nos seguintes casos (*): 

1.", quando o estrangeiro faz profissão de explo^ 
rar jogos de azar (C. p., art. 284); 

2,% nos casos dos arts. 39, n. 2 e 362, ai. 2." 
do C. p., em que a expulsão substitue a vigilância 
policial f) ou o recolhimento em uma casa de 
correcção. 

Os que infringirem estas disposições, voltando 
ao território federal sem autorisação, incorrerão no 
art. 361, n. 2, do C p . f ) . 

(<) Differente da expulsão, como medida da policia concernente 
a estrangeiros. Cons. v. Orelli, 9.°, 538; v. Martitz, Internationale 
Jtechtshilfe, 7; Stork, H. V., 2.°, 644; o mesmo, H. St., 8.", 679; 
V. Bar, Internai. Privatreeht, 1.°, 100; Langhard, Das Recht der 
politischen Fremdenausweiaung mit besonderer Berüekaiehtigung der 
Sehweiz, 1891. 

(') Portanto com o máximo fixado para esta. 
(") Segundo o direito allemão, a expulsão do estrangeiro é um 

effeito da sentença judiciaria (nos casos indicados no texto) ou uma 
medida política, que se considera como exercício da soberania do 
Estado e illimitada, emquanto as leis e os tratados não lhe impõem 
limites. « A expulsão do estrangeiro, diz Kajser, é geralmente 
admittida e reconhecida em caso de guerra, mesmo em massa. Em 
tempos de paz porém, a doutrina começa a insurgir-se contra o arbí
trio da medida e a reclamar que tenha somente logar por certas e 
determinadas razões, como falta de recursos, crimes praticados ou 
preparados, desobediência ás leis, etc. Mas a praxe política não admitte 
essas limitações e faz depender a expulsão geralmente de razões do 
bem publico. Assim não importa saber si o estrangeiro foi -aàmittido 
desempedidamente e se fixou domicilio em um Estado ou se exerce 
algum commercio ou industria ». Os governos locaes podraa tonbem 
expulsar o estrangeiro dos territórios dos respectivos Estados {Mandb. 
d, Staatawiasenaehaften). — Entre nós, a expulsão do estrangeiro^ 
como medida politica, só pôde ser decretada pelo governo da União 
e nos casos em que as leis a admittam, attentos os arts. 48 ns. 14, 
72, pr. e § 1 da Const. fed. N. do trad. 
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§ 66. —̂̂  VI. Das penas accessotías 
concernentes â honra 

LiTTERATTJKA.—V. Wick, Ehrenstraféí wiã Uhren-
foígen, 2.* ed,, 1853; Wahlberg, Ehrenfolgen der straf-
geriçhtlichen Verurieilung, 1864; Zugschwerdt, Sçhürfnngen 
dér Frèiheitsstrafe^^ 1865 ; GÍaser, StvÂien zum òsterr. 
Ekwurf, 1870; Gross, Ehrenfolgen, 1874; Mandry, 77; 
Kôhne, Z., 8.°, 43&. 

. I. - ^Ás penas accessorias conGernentes á honra 
não consistem, segundo a legislação imperial, no 
anniquilamento ou na diminuição do bem jurídico, 
que assim se denomina, mas na privação total ou 
parcial de ceTtos direitos civicos fjus mfragii et honorum, 
droits civiquesj qu.e a lei designa precisamente. 

' II . — Privação de todos os direitos civicos. 
Esta pena acarreta: 
1.°, a perda dos direitos conferidos por eleições 

públicas e a de funcções publicas, dignidades, titulos, 
oiidens ou condecorações ( C p . , art. 33) (^). 

2.'*, a incapacidade, durante o tempo deteími* 
nado pela sentença: 

a) para usar o laço nacional; 
ò) para servir no exercito allemão ou na ma

rinha imperial; 
c) para obter cargos, dignidádes, titulosj ordens 

e condecorações; 

(?) Entre as funcções publicas se comprehendem as do advogado, 
procurador judicial, tabellião, jurado e escabino (C. p., art. 31, ãl. 2.°) 
Cqmo diffnidades. consideram-se lambem os gráos acadêmicos, quando 
sãp reconhecidos pelo Estado. Üom razão a lei não incluio a perda 
da nobreza entre os effeitos concernentes á honra, pois seria istp um 
aviltamento da condição do condemnado, segundo o direito de familia, 
e portanto estaria em contradicção com a idéa fundamental da pena 
moderna sobre a hpiira..— Sobre os effeitos concernentes á. honra de 
que trata o art. 31 do Ç. p , y^r o § 58, nota 8.* 
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d) para votar em negócios públicos, ser eleitor 
ou eleito, ou para exercer outros direitos poli-
ticos f ) ; 

é) para ser testemunha em documentos (quando 
a validade do documento ou o valor jurídico de um 
acto authentico depender da assistência de teste
munhas) ; 

/ ) para ser tutor ou subtutor, curador, defensor 
em juizo, ou membro de um conselho de familia, 
excepto quando se tratar de descendentes do con-
demnado e a autoridade pupülar ou o conselho de 
familia nisso convier (C. p., art. 34). 

A incapacidade perdura dois annos no minimo 
e dez annos no máximo, no caso de condemnação 
á pena de reclusão temporária, e um anno no 
minimo e cinco annos no máximo, no caso de con
demnação á pena de encarceramento (C. p., art. 32). 
A perda dos direitos civicos produz o seu eíFeito 
desde que a sentença passa em julgado; o tempo 
da incapacidade conta-se do dia em que a pena de 
prisão, da quai a incapacidade é pena accessoria, 
foi cumprida ou perdoada, ou prescreveu (C. p., 
art. 36). 

Regularmente a privação de todos os direitos 
civicos depende do arbitrio do tribunal. A lei s<5 
a prescreveu obrigatoriamente nos casos dos arts. 161 
(perjúrio), 181 (lenocinio qualificado), 302 ã e e ào 
C. p. (usura por profissão ou habito). 

{*) A lei de 81 de Maio de 1869 sobre a eleição dos membros 
do Rdehstag dispõe no art. 2 n. 4, ai. 2.°: « aquelle que perde o 
pleno goso dos direitos civicos, em razão de um crime ou delicto 
político, recupera o direito de voto, logo que cumpre a pena imposta 
ou é perdoado ». Deve-se considerar abolida esta disposição pelo C. p. 
B* duvidosa a opinião de Laband, 1.°, 290; errônea a de G. Meyer, 
Stàatsreehi, 3.» ed., 1891, p. 868; a boa doutrina é defendida por 
Homberger, Begnff des poliüsehen Delikts, 1898, p. 70 
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Os individuos condemnados á morte ou á re
clusão podem ser também condemnados á privação 
dos direitos civicos, independentemente de qualquer 
oiitra condição. Os individuos, porém, condemnados 
a encárceramento, não podem ser privados desses 
direitos (C. p,, art. 32), senão quando a pena pro
nunciada fôr, pelo menos, três mezes de prisão e a 
lei admittir expressamente a imposição de tal pena 
açcessoria, ou quando, em razão da admissão de 
circumstancias attenuantes, a reclusão fôr substi-
ttiida pelo encárceramento. 

Os casos em que a lei permitte expressamente 
a perda dos direitos civicos, são os dos arts. 49 a, 
108, 109, 133, 142, 143, 150, 160, 161, 164, 168, 
173, 175, 180, 183, 248, 256, 262, 263, 266, 280, 
284, 289, 294, 302, 302 a, b, e, 304, 329, 333, 350. 
Outros casos encontram-se nas leis accessorias. 

Na tentativa (C. p., art. 45) a privação dos 
direitos civicos é admissivel ou deve ser imposta, 
quando é admissivel, ou deve ser imposta accesso-
riamente á pena do crime consumado (portanto a 
pena da tentativa, si fôr encárceramento, não deve 
ser inferior a três mezes). O mesmo procede com 
relação á pena collectiva, quando a privação dos 
direitos civicos é admissivel ou; deve ser imposta 
accessoriamente a uma das penas singulares em 
qjie o delinqüente incorreu (C. p., art. 76). 

A pena açcessoria ém questão não tem appli-
cação aos delinqüentes adolescentes (C. p., art. 57, 
n. 5). — Segundo o art. 46 do C. p. mil., as penas 
còn<;ernentes á bònra militar podem ser impostas 
na tentativa, quando são admissivèis ou devem ser 
impostas accessoriamente á pena do crime ou de-
licto consumado. _ 

III .— Privação (perda) de alguns direitos ei ví
cios. Cumpre distinguir diversos casos. 

1.* — Quando o juiz condemna a íima pena de 
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encarcer^amento, a que poderia ligar (mas não o fez) 
a privação dos direitos civicos, iHe é permittido de
cretar a incapacidade do delinqüente para exercer 
funcções publicas pejo tempo de um até cinco annos. 

A privação da aptidão para exercer funcções 
publicas acarreta de pleno direito a perda perpetua 
das funcções de que o delinqüente se ache investido 
(C. p., art. 35). 

2." — A perda perpetua das funcções de que o 
oondemnado esteja investido e dos direitos que Ihè 
tenham sido conferidos por eleições publicas pode 
ser decretada nos casos dos arts. 81, 83, 84, 87 a 91, 
9.4 e 95 do C. p. e do art. 7.° dá lei de 3 de Julho 
de 1893, sobre a espionagem. Segundo este ultimo 
art. e o art. 95 do C. p., a pena principal é en-
car<3eramento, e nos demais casos é prisão em forta
leza, á qual se pode então ligar excepcionalmente 
uma restricção dos direitos civicos, 

â.*" — Segundo os arts. 128, 129 e 358 do C. p., 
a perda da capacidade para exercer funcções pu^ 
blicas pode ser decretada pelo tempo de um até 
cinco annos (vêr a parte especial). 

Tem também aqui applicação o que dissemos 
acima sob o n. II, com relação á epocha em que co
meça a incapacidade temporária do condemnado. 

rV. — Si um aUemão fôr punido no estrangeiro 
por um erimé ou delicto que, segundo as leis do 
Império, da Allemanha, tenha oü possa ter por con
seqüência a perda de todos ou de alguns direitos 
civicos, é admissível um novo processo para o fim 
de ser pronunciada a dita pena contra o réo reco
nhecido culpado mediante esse processo (0. p., a r i 37; 
acima p. 166) f ) . 

(̂ ) A palavra '^n^õjo compreheitde, além do cumprimento, a 
prescripção e a remissão da p^na. — A recuperação dos direitos ci
vicos (xeh^bilitação) não é regulada pela, lei e pois B!̂  se pode operar 
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f 67. -^ Dá composição ou mültá privada 

' IiiTTBBATÜRA. — V. Wâchter, JHé Busse, 1874 ; Do-
cKow, Die Busse, 1875 ; v. Weinrich, Die Haftpfliekt, 1883, 
p. 132; Mandry, 425, Glaser, 2.», 13; Hilse, G A., 36.», 
2tJ; Elronecker, G A., 279, 97, Éeinhardt, Géldstrdfe und 
Éusse, 1890; Merklinghatis, I)íè J5iwse irn dewtschen Èeichs-
gtrafreéht, diss., 1891. 

I.—Applicabiiidade. Encontra-se a multa pri
vada tanto no C. p. como nas leis accessorias. Os 
casos em que ella pode ser pronunciada são os pre
vistos nós seguintes arts.: 

1.** art. 188 do C. p., diffamação e calumnia 
(arts. 186 a 187), quando a ofifensa prejudica o of-
fendido na sua fortuna, na sua industeia ou na sua 
carreira; máximo, 6.000 marcos;—2.% art. 231 do 
G. p., em todos os casos de offensa physica; má
ximo, 6,000 marcos;-^ 3;° arts. 18, 43 e 45 da lei 
de 11 de Junho de 1870 sobre a contrafacção; tem 
cabimeiato tanto na contrafacção dolosa como na cul
posa; máximo, 6.000 marcos;—4.% art. 16 da lei 
de 9 de Janeiro, art. 9 da lei de 10 de Janeiro e 
axt. 14 da lei de 11 de Janeiro, todas de 1876 sobre 
os direitos dè autor (como no caso sob o n. 3); — 
5.*, art. 15 da lei de 30 de Novembro de 1874 sobre 
marcas de fabrica; maxhnó, 5.000 marcos;—^6.° art.36 
da lei de 7 de Abril de 1891 sobre patentes de in-
veíiçã<>; maximój 10.000 marcos;—7.% art. 11 da 
iéi de 1 de Jünàd de 1891 sobre modelos de utüi-

por Tia de graça. Kão assim d'antea em alguns Bstadós da Allèmanha 
(lei bayara de ÍÒ de JúUsto de 18&Í), aa niaior parte dos paizes estran
geirei e toml^iem s%úiado o direito" penal militar áUemão. Oons. He-
< êr, p. 69). 
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dade; máximo, 10.000 marcos; — 8.", o projecto do 
Cod. civ. propõe novas applicações, cons. sobre isto 
V. Liszt, GrenegeMete, 31; — 9.°, a legislação local 
pode, nas matérias de sua competência, admittir a 
multa privada, e assim o faz, por exemplo, a lei 
florestal para a Alsacia-Lorena de 9 de Julho de 1888, 
art. 75. 

A multa privada só pode ser pronunciada a re
querimento do offendido no processo penal (C. do 
pr. p., arts. 443 a 446); é paga ao offendido; uma 
vez pronunciada, impede que o offendido levante 
qualquer outra pretensão á indemnisação; os con-
demnados a pagal-a respondem solidariamente (com-
quanto o art. 138 do C. p. não o diga expressa
mente) ; não pode ser arbitrada uma somma superior 
áquella que foi pedida ,(C. do pr. p., art. 445); os 
herdeiros do offendido não podem iniciar o pedido 
nem promover o pedido já feito (C. do pr. p., 
art. 444^ ai. 4.'); é cobrada segundo as regras do 
processo civil (art. 495). 

11. — E' questão muito discutida a de saber 
qual a natureza da multa privada. Ora ella é con
siderada como pena, ora como indemnisação, ora como 
um instituto mixto que se compõe da pena e da 
indemnisação. Si tivermos em attenção que a repa
ração de prejuízos patrimoniaes não esgota a idéa 
da indemnisação — porquanto esta comprehénde 
também a satisfação devida ao offendido pela invasão 
que soffreu na sua esphera juridica, não poderemos 
levantar duvidas sobre a concepção de que a multa 
privada não passa de mera indemnisação ou melhor 
de mera satisfação (̂ ). Esta concepção não obsta 

{}) De accordo no essencial a inaior parte dos escriptores (com-
quanto ás mais da vezes restrictamente á indemnisação do damno pa
trimonial). Além do proj. dó Ood. civ., as dec. do Trib. do Imp. de 
22 de Maio de 84, 12.», 224, 1 de Março de 87, 15.<*, 852 (multa por 
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qüe o direito á multa seja eminentemente pessoal, 
só caiba ao oífendido e não aos seus herdeiros. As 
leis accessorias confirmam plenamente esta idéa («em 
véz da indemnisação pode ser pronunciada a multa 
piliyada»). Collocando-nos neste ponto de vista, pode
mos resolver a maior parte das questões que a multa 
privada suscita. Assim a prova de um prejuízo pa
trimonial ou mesmo a existência de um prejuízo 
desta natureza não é condição necessária para que 
se origine o direito do ofifendido á multa; assim, 
no caso de concurso ideal de infracçÕes, a multa 
pode ser pronunciada, comquanto a lei que a auto
riza seja mais branda e como tal não deva ser to
mada em consideração na determinação da pena ; 
assim o direito á multa prescreve segundo os prin
cípios do direito civil, embora seja de facto impos
sível ao offendido fazel-a valer^ no processo penal em 
razão da prescripção do crime (^; assim finalmente 
o perdão não aflfecta a multa pronunciada, ao passo 
que a amnistia ou abolição do processo penal 
(§ 75, II) também impede de facto que o ofifendido 
possa fazer eflfectivo o seu direito (*). 

perda da faculdade genital) e 9 de Março de 88, 17.°, 190. Consi
deram a multa como pena privada Beber, Flesch, Walilberg e espe
cialmente Heinze, ao passo que v. "Wãchter, Schütze, v. Schwartze, 
Stpos, Merkel, 235, Merkiinghaus, 6, distinguem dois elementos na 
multa, um civil e outro penal. v. Weinrich a considera como aceomo-
dação obrigada. Litt. em Beinhardt. 

(*) Igualmente Dochow, H H., 8.° 276, Kõhler, Patentreckt, 
667, Lõning, 84, v. Meyer, 429; eontrã, Binding, 1.*, 854, Hãlschner, 
1.°, 704, Olshausen, § 70, 6. 

(*) A busse ou muíiÈa privada é uma instituição peculiar ao 
direito allemão. Nos casos previstos pelas leis acima citadas pode ser 
mposta ao delinqüente, além da pena em que incorreu, uma multa 

destinada ao offendido, e cujo mazimo as mesmas leis fixam. A multa 
deve ser pedida pelo offeudido, que para este fim figurará no processo 
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como accusador por intervenção (art- 443 do G. do pr. ali.). Si são 
diversos os réos, todos respondem solidariamente. Pronunciada a multa, 
o ofrendido não pode levantar, rnesmo perante os tribunaee civis, qual
quer Qutra pretensão á indemnisação. Depois que a sentença transita 
em julgado, o direito á multa pôde ser herdado. —São diversos os 
princípios que regulam o direito á reparação do damno, e esta, segundo 
o direito allemão, deve ser pedida por acção civil. Por outro lado a 
multa privada ãifTere da multa propriamente dita em que pertence ao 
offendido e, quando incobravel, não pode ser convertida,em pena de 
prisão. — As opiniões sobre o caracter jurídico da multa privada clas
sificam-se em três grupos: 1? uns (Oppenhoff, Rubo, Plesch) a consi
deram eomo pena privada, 2? outros (v. Wãcbter, v. Sohwartze, 
Herzog, Merkel) como pena privada e ao mesmo tempo como inde
mnisação, e S? outros como mera indemnisação (Dochow, Dernberg, 
Kôhler, Stobbe), opinião esta que tende'apredominar. «A multa pri
vada, dizi Kõhler, 'é semente indevanisação ; não mera indemnisação de 
um damno patrimonial, senão também reparação do damno physico 
ou psjçhico soffrido pelo offendido ». W também este o ponto de vista 
do autor. V#r Poçhow, H R., 1,°, 444, Stobbe, Handb., 3.®, g 200. 
N. do trad. 
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§ 68.—Da graduaçãq jqdiçiaria da pena 

LiTTEEATUBA. — Mertel, H H., 2.', 545, 4,°, 207 ; 
Wahlberg, Das Prinzip der Irtãiviãvalisierung, 186^; Kl. 
Selxift&fk, Z.% 557 j Medenq, Z., 7.', 135; G S., 4.", 173; 
V. HoltzeBdorff, H G., l . \ 432; Hâlschner, 1.% 634; 
Durchholtz e Scrof, G A., 35.", 261, 286; Samter, G A.,̂  
35.*, 381; Finger, Der ébgékUve Thafbestand áls Straf-
zutaesmn^gnmd, 1888V 

I. -^. W da natureza do direito publico de punir, 
coiçào limitação imposta pelo poder publico illimitado 
em gi meçiuo (§ 1, nota 1.*), que a lei penal deter^ 
niine não só a condição da pena (o fâcto qualificado 
crime), senão também o que a pena comprehende 
sob o ponto de vista da qualidade e da quantidade. 

A historia nos ensina que essa determinação 
estabelecida a principio pela léi de iim modo defini
tivo, absoluto, s4 no decurso do desenvolvimento 
foi abrindo espaço á graduação da pena pelo juiz. 
Assim, tanto a legislação das 12 taboas, como a do 
tempo das Qucestiones perpetuce não admittiam outra 
alternativa, que não a imposição ou a não imposição 
da pena inalteravelmente fixada pelai lei j foi no 
peripdo imperial que, çom ampliaj-se a idéa, da. 
extraordimaria cognüiOf se conferio ao juiz a attri^ 
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buição de graduar a pena, conforme as circumstan-
cias do caso concreto. 

Na edade média allemã, e até onde alcança o 
direito estatuido, também só se encontram commi-
nações absolutas, mas suppridas pelo «julgar segundo 
graça » (*). Em substancia, outro tanto póde-se dizer 
da Carolina. A graduação judiciaria da pena só 
tomou importância no direito commum posterior em 
razão de ir-se alargando mais e mais o campo das 
penas arbitrarias e de apparecerem novas penas em 
logar das que tinham sido comminadas pela Caro
lina ; mas como faltavam regras dadas pela lei para 
a determinação da pena, bem como principies scien-
tificos relativos ao modo de gradual-as, a adminis
tração da justiça decahio em um arbitrio sem limi
tes. A doutrina opposta foi defendida em todo o 
seu rigor pelos escriptores do período philosophico, 
que não recuavam ante nenhuma das conseqüências 
da sua intuição (acima, p. 133; principalmente o 
Cod. penal francez de 1791): queriam o juiz adstricto 
á lettra da lei. Desta luta sahio o systema que 
domina na legislação do século XIX, isto é, o sys
tema das comminações penaes, relativamente deter
minadas, e da escala penal, que se desenvolve entre 
um minimo e um máximo de pena. 

II . — Na legislação imperial o numero e a 
importância das comminações absolutas são secun
darias : encontram-se somente nos casos em que tem 
applicação a pena de morte (§ 60, I I ; não assim 
segundo os arts. 58, 60, 63, 95, 97, 133 e 141 do 

(•) Do antigo direito de resgatar a pena resultou na édade 
média um -direito de graça judiciaria, admittido sob a condição de 
que o culpado, confessando voluntariamente o delicto, se entregasse 
á mercê da justiça. Brunner, H B., | 17; v. Bar, Handb., | 89. 
N. do trad. 
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C. p. mil.) e a multa, quando esta deve ser cal
culada como múltiplo ou fracção de uma determi
nada quantia (§ 63, III), 

! Também na legislação imperial domina o sys-
teíma da escala penal ou das comminações penaes 
relativamente determinadas. 

' Essa relatividade pôde consistir: 
1.°, em que o legislador, fixando o máximo e 

o minimo de um gênero de pena, deixa livre a 
escolha ao juiz dentro desses limites. Neste caso 
não devem ser tomados em consideração somente o 
máximo e o minimo estabelecidos pela lei, senão 
também os gráos intermediários que se determinam 
segundo o modo do calculo, e especialmente nas 
penas de prisão, segundo a unidade que a este 
serve de base (§ 62, H, 3). Assim « a reclusão 
até 15 annos » comprehende 169 gráos; « o encar-
ceramento até cinco annos » pôde ter 1826 gráos 
(anno bissexto); «a prisão em fortaleza até 15 
anínos » 5478 gráos, « a detenção até 6 semanas » 
12 gráos C). 

2.° Em que ò legislador deixa livre ao juiz a 
esbolha entre dous ou mais gêneros de penas 
(também limitadas por um máximo e um minimo). 
Assim, por exemplo, o art. 185 do C. p. commina 
mtilta até 600 marcos ou detenção ou encarcera-
mento. Disposição semelhante encontra-se nos arts. 2 
e 3 da lei sobre a publicidade dos debates judiciá
rios. O art. 21 da lei sobre a imprensa permitte 
mesmo que o juiz escolha entre quatro gêneros de 
penas (multa, detenção, prisão'em fortaleza e encar-

(•>) Sendo o minimo na pena de reclusão um anno, a totalidade 
dos gráos vem a ser 1 4 X 12 + 1 = 169. Sendo o minimo na pena de 
ençarceramentó um dia, tem-se para a totalidade dos gráos 865X5+1 
(anno bissexto) =: 1826. Com relação á prisão em fortaleza, o calculo 
será 365X15+3 (annos bissextos) = 5478. ÜT. do trad. 
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ceramento). Em taes casos o juiz deve applicar 
aos delictos menos graves a pena mais leve, e po
dendo escolher entre a reclusão e a prisão em for
taleza (̂ ), só deve preferir aquella, quando verificar 
que o agente se deixou levar por motivos ignóbeis 
(C. p., art. 20). 

3.° Em que muitas vezes a lei deixa ao arbí
trio do juiz applicar uma ou duas penas principaés, 
ou ainda applicar com a pena principal uma acces-
soria. 

III . - ^ Dentro dos limites legaes o juiz tem de 
medir a pena applicavel ao crime individualmente 
dado; tem de resolver in concreto o problema que 
o legislador resolveu m àbstracto i^). 

Esta determinação da pena dentro dos limites 
legaes é o que se chama graduação da pena. As 
circumstancias pelas quaes se guia o juiz em tal ope
ração chamam-se aggravantes ou attenuantes. 

IV. — Ainda que o legislador estabeleça a 
escala penal applicavel a um certo crime com bas
tante amplitude e de modo a permittir que seja le
vada em conta a maior ou menor gravidade dos 
casos occurrentes, podem dar-se casos excepcioíiaes, 
em relação aos quaes a escala penal ordinária pareça 
muito estreita e em que, portanto, conviria elevar 
a pena além do máximo ou reduzil-a a proporções 
inferiores aO minimo. Para taes casos a lei estabelece 
graduações especiaes, quer para mais, quer para menos. 
Costuma-se então dizer, mas com pouca, exactidão, 
que se dá modificação da pena (como si se tratasse 
de um acto judiciário e não de um acto legislativo) 

(') Como nos casos dos arts. 82 a 86, 88, 89, 94, 96, 98, 100, 
105 a 106 do C. ç.; C. p. inil., arts. 2 e 62. ( 

{*) O juiz deve achar a éqüação entre a culpa e ã pena. Na 
não solução deste problema está o defeito Capital da noSsa actual 
administração da justiça. 
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e que essa modificação se distingue em aggravaçõm 
e e m áttenuaçcb C). , 

Y, ^ A inapplicabilidade, por considerações de 
facto ou de direito, de certos gêneros de pena, que 
coinsiderados em si são susceptíveis de applicaçâo, 
dá logar k conversão-, o concurso de sentenças ante
riores com sentenças que posteriormente tenham de 
ser proferidas na mesma causa, ou o concurso da 
pena a applicar com outros males que o delinqüente 
já sofirera, dá logar á impuíação de pena. Devem 
s^r finalmente tomadas em consideração as disposi
ções que o legislador estabeleceu relativas ao concurso 
de crimes ou delidos. 

§ 69.—Modificação da pena—I. Aggravaçâo 

LiTTEBATUBA. — Em geral Lippman, Sistorüch-dog-
matische DarsteUung der Léhre von der riehterUchen Straf-
ãnãerungsbefugniss, 1863;Hückel, Der Begriff Stràfmãerung 
vmd das St. G. B. für das Deuiwhé Beich, contribuição 
para a historia ào desenvolvimento do direito penal al-
leinâo, 1893. — Sobre a reiiícidencia> vêr o § 14, nota 7.*. 

A amplitude da escala penal ordinária fixada 
pelo legislador permitte-lhe limitar a um circulo re
lativamente peqaeno a applicação de escalas éspe-
ciiaes superiores. O C. p. imp. não reconhece causas 

(•) Segundo a teclinologia' allemã, Sirafzumeasungsgründe ou 
circumstancias gradativas são as que determinam a graduação da pena 
nos limites da escala penal, e se distinguem em ággravantes e attenu-
antes {Sirafmehrungs- e StrafmÍTiderungsgriínâe). As Sttafànderwngs-
gründe ou circumstancias modificativas da pena são as que permittem 
ultrapassar o masimò ou descer abaixo do ininitao da escala ordinária, 
ou mesmo a applicação de úm outro gênero de pena em virtude de 
disposições especiaes de lei, 6 se distinguem em causais dê aggrayaçâó 
e ém causas de aUetiiií&(jSx> (Siràfèchèrfunga- e Stí^áfMÜdérungégríiHdé). 
N. do fetád. 
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geraes de aggravação (não assim o C. p. mil., arts. 53 
e 55). Com relação a alguns crimes são tomadas 
como aggravantes a pratica do crime como profissão 
ou por haUto (§ 55, nota 5."), em commum ou de 
publico, com emprego de armas, com oJBfensa de um 
ascendente, o facto de^ser o agente cabeça ou de de
terminar-se por amor do lucro, a superveniencia de 
um resultado grave (§ 35, nota 6.') e outras. Também 
a reincidência só a respeito de alguns crimes é apro
veitada como causa de aggravação. Basta-nos pois 
fazer referencia á parte especial. 

A reincidência, que tanto no direito romano 
como no direito allemão da edade média e na Ca-
rolina (arts. 161 e 162) era apenas reconhecida 
como aggravante em alguns crimes, e especialmente 
no furto (o ter furatus equiparava-se ao grassator), 
desenvolveu-se e tornou-se uma circumstancia geral 
no direito commum, cujo fundamento se encontra 
na doutrina dos Italianos sobre a consuetudo delin-
quendi e a iteratio delicti. 

A pouco e pouco foram definidas com mais pre
cisão e discriminadas de um modo mais exacto as 
idéas de reincidência, habito e concurso de crimes. 
A maior parte dos cod. dos Estados da Allemanha 
publicados neste século — e também o prussiano —-
admittiram a reincidência como causa geral de aggra
vação, mas em particularidades divergiam muito entre 
si. A legislação estrangeira varia: 

A legislação imperial toma a reincidência em 
consideração somente nos casos seguintes: em pri
meiro logar n. C. p. mesmo, nos arts. 244 e 245 
(furto), 250, n. 5 (roubo), 261 (receptação) e 264 
(burla). Cons. também o art. 362, ai. 2.*. E depois 
em algumas leis accessorias e principalmente nas 
aduaneiras e fiscaes. Taes sâ>o et lei de 12 de Ou
tubro de 1867 sobre .©.imposto- do sal, art. 12, a lei. 
do 1 de Julho de 1869 sobre a união aduaneira,. 
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arts. 140 a 143, a lei postal de 28 de Outubro 
dé 1871, art. 28, a lei de 31 de Maio de 1872 
sobre cervejarias, arts. 33 e 34, a lei de 16 de Julho 
dè 1879 sobre o imposto do fumo, arts. 37 a 39, a 
lei de 29 de Maio de 1885 sobre o sello, art. 19, a 
lei de 24 de Junto de 1887 concernente ao imposto 
sobre o álcool̂  art. 23, a lei de 12 de Julho de 1887 
sobre a margarina, art. 5.", a lei de 31 de Maio 
de 1891 sobre o imposto do assucar, art. 48 (não 
assim a lei de 11 de Junho de 1870, art. 23, sobre 
a contrafacção). A estas disposições aecrescem as 
do C p . mü., arts. 13, 70, 71, 114 e 122 ("). 

(a) Os cod. modernos tratam a reincidência ora como uma 
causa geral, ora como uma causa especial.de aggravação. Adoptam o 
primeiro systema o cod. francez, o belga, o portuguez, e o segundo o 
austríaco, o su«co, o hespanhol, o allem§k>; o italiano adopta ambos. 
Comquanto a reincidência, segundo o cod. allemão, seja somente uma 
causa de aggravação nos casos especiahniente previstos, nada obsta que 
o juiz a tome em consideração na graduação da: pena ordinária.— 
E' objecto de controvérsia entre os criminalistas allemães si a reinci
dência propriamente dita (em delicto idêntico ou homogêneo) deve 
ser tratada pelo legislador como causa de aggravação. Pronunciam-se 
pela afirmativa v. Wãchter, Bemer, Hãlscbner e Olsbausen, e em 
sentido contrario John, H. Heyer, Schütze, Merkel. Este ultimo tira 
argumento justamente da fraqueza mental, da falta de estimules e da 
pequena força de resistência contra as tentações do crime x>or p s ^ 
dos individuos, que constituem o grosso dós delinqüentes, para affir< 
mar que em these a reincidência não se eàracterisa como um augmento 
de culpa. « Falar em maior culpai diz elle, em face da decadência da 
força pessoal e ^ liberdade de taes individuos não tem sentido ra
zoável »., O que cumpre é, de um lado, afeiçoar a execução da' penia 
de^modo que ella possa modiâcár as disposições do criminoso'e, de 
outro lado, adoptar medidas de caracter pqUcial que se liguem á pena 
acpmmodada á culpa-concreta ou mesmo que, conforme as circumstan-
cii^, a substituam (2>eArí., p. 258).- Seguindo a mesma. ordem de 
idéas^ 'Gbeyeç pondera que «o cumprimento de uma 'graverpená'de 
prisão áctua mintas vezes cOmo 'Hí^ún^&in<âa fitteuaazi^'; a deca--
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I 70.—Modificação da pena.—II. Attenuaçâo 

LiTOEKATUBA. — Morris, Gesehiçlâe. unã System der 
müãernéen 'Uhistãndè im ãeúUchen StrafrecM und Prozesé, 
1887; Óotize> Díe müãemãen Wmstãnãe, diss., 1893. 

I. —r As . causas geraes de. attenuaçâo que a le
gislação imperial admitte (f) são:, Lf* a adolescência, 
2.": a tentativa.e 3.° a cumplicidade por assistência. 

l."̂ —jGom relação <.á adolescência (§; 36, I), o 
Qi p. prescreve, ás. seguüitesattenuações Q : 

ã). sLia-. pena . cómniináda .;Gontrá o crime é 
morte ou reclusão perpetua, a escala penal fica redu
zida a ençarçersimento de: tr-es até quinze annos; 

4.). SI. a,pena é. detenção perpetua em fortaleza, 
a fisc^a "fica .reduzid?i..á detenção em fortaleza de 
trasia quinze.-.annos .5 
5 •-: -'ü) ^«ia itodos QS- outros casos a pena a applicar 

nSO' poderá ser inferior- ao minimo nem elevar-se 
aeúna da-níietade do maxitno fixado pela lei. Esta 
regra observa-se também nos òasos (§63 , l i l ) èiá 
que a multa, applicavel ao adulto,' deve ser cál-
ctiláda cómp múltiplo de uma determinada quantia, 

déncia moralj a fraqueza dá vontade, a di^culdade de uma carreira 
honrosa são aâ suas conseqüências e conduzem ao crime» (H. É., S.̂ , 
489).'— Ém dois pontos, estas opiniões estão de accordo com as intüi-
ções da escola experimental: 1.', a reincidência pede a., attenção da 
justiça mÚB para o criminoso do que para é crime; 2.^, I indecli
nável ,a necessidade de medidas tendentes '& pdr os recidinst^ enda • 
recidos em..e8t»do de não prejpdicar (y^r o proj.sulEso, art. 41 e 0 
respectivo commentario)-.. 17. do trad. 

O Sob,, esta ralação, a logisla§ãó imperial não Hga a l e ^ s l s ^ 
estadual no campo qüe a esta é reservado. 

(?) Quand.0 a lei ádmitte circumstaacias attemantes em relação 
ao. crime de que se -trata, esfeis devem BSS primeiramente decididas pam 
'proceder^«e.então .á r e d u c ^ da escala pejmL' 'Bm.úo TAK do >Imp.. 
àe 20 de Maiço de 82, 6.% 98. 



i MEDEDl DÁ PJÊINÁ m IJBI É NA S B N i ^ 451o 

de sorte quç n'esta parte . regula o minimò fixado 
no art. 27 do C. p. À. reclusão é substituída por 
encarceramento de egual duração; 

i. á') ^ se trata de um delicio ou de uma con-
travenção^ o tribunal pôde appliear nos casos menos 
graves, a reprehensão; 

e) o jiáz não pòde appliear a pena dé privàição 
de todos os direitos civicOs ou de alguns d'esses 
direitos nem autorisar a sujeição do condemhado á 
vigilância policial. 

2."^— Com relação á tentativa, o art- 44 do^ 
C p . dispõe : 

Si' O' crime corísuniádo fôí punido com a pena 
dé inorte oü de reclusão perpetua; a teatátiva será' 
punida com á de três annòs de reclusão no miimno, 
e' o còtídemüádò poderá; stléní d4sto ;̂ sei* posto éoh 
a' vi^àácia policial. A péiiá dé prísão. perpetua em 
fortaleza será substituída por pena dá çáesmà natu
reza não .inferior a três ánnos. Nos outros ^asòs" a 
pena pbdeíá ser reduzida ão quarto domíoimò dá pena 
de •prisão Oií dtí muíta âpplicavel áb ôrímé ou deficto 
conkumádõ. Si, em Virtude d^ésta disç<ys"içã;ô, à reblu^ 
sãio ficar teduzídáiá metíos de um âfíno', converter-âe-ha 
estápeiiana de encárceíáííieííto'fíos termos do art. 21. 

Quando a péná do crime Ou do'; déliòto éonsu^ 
mado jÉcárréia ôti pôde acarretai á perda dóS' direitos 
cívicos ou a) sujeito á yigilàiíciá policial éâ^s penas 
accessorias são egualmente applicaveis á tentativa 
(C. p,, art- 45). 

Si um. adolescente se faz culpado de tentativa, 
a penar é primeiramente reduzida nos tenuos do 
art: 44 e depois nijs termos do art; 57 doG. p. ('). 

(') A escala penal, cujo minimò fôr tim anno de reclusão, dá 
nm dia de encarceramento j>ára a. tentaâva do adolescente; De àccòrdo 
quanto ao resultado Geyer, 1.°, 174, v. Meyer, 466, OÍslíausén, l%,9. 
O mesmo proceae quanto á cumplicidade do adolescente. 
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3.**—A pena do cúmplice auxiliar determina-se 
segundo a lei applicavel á acção principal, a que o 
cúmplice prestou scientemente assistência, mas deve 
ser reduzida segundo as regras relativas ás penas 
da tentativa (C. p., art. 49). Tem também applicação 
á cumplicidade o art. 45 do C. p. Si se der cum
plicidade em tentativa, cabe uma dupla reducção de 
pena; mas no caso de cumplicidade cabe uma única 
reducção (§52, nota 7.*). 

II.—Além d'estas circumstancias geraes, en
contramos uma série de causas especiaes de atte-
nuação que concernem a certas infracções. Taes são, 
no homicídio, a provocação resultante de violências 
ou offensas graves praticadas pelo adversário, art. 213 
do C p . ; na injuria e na offensa physica a exci-
tação causada pelo ataque da parte contraria, art, 192 
e 232 do C p . ; no perjúrio os casos dos arts. 157 
e 158 dò mesmo Cod., etc. (*). Releva especial
mente notar que o legislador imperial, seguindo o 
exemplo da Prússia e apezar de viva contradicção 
por parte da scieiacia aUemã (̂ ), adoptóu a insti
tuição jfranceza das circumstancias attenuantes occa-
sionada n'aqueUe paiz pela severidade das penas 
coinminadas no respectivo Cod. penal e ali muitas 
vezes regulada por lei (principalmente pela lei de 
28 de Abril de 1832)̂ . Assim o legislador imperial 
admittid com relação a certas infracções no caso de 

{*) Yjer à parte especial. Quando ás circumstancias attenuantes 
dos arts. 167 e 1S8 aproTeitam ao adolescente, deve-se reduzir primei
ramente á escala ordinana nos termos do art. 67, é assim d.etenninada 
a per6(e^Amc<ymda moderal-ã então nos termos dos arts. 167 e .168. Di
vergem a dec. do Trib. do Imp. de 22 de. Nov. de~88, 9.° 246, 
V. Mejer, 466, e Olsliausen, § 167, 4. 

(̂ ) Contra esta instituição .pronunciam-se entre outros <^lb, 
Eõstlin, HãberUn^ Sckütze,,.\V.. Wãchter, JTohs, Merkel̂  Hãlsehnéi:^-
Geyer, MOJXÍE, Gõtze. llm sentido pontraüo Bemer, 278, v. Mejer, 467. 
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occorrerem circumstancias attenuantes — as quaes 
devem ser verificadas no processo perante o juiy e 
mediante interrogação dos jurados (C. do pr. p., 
art. 297)— uma escala penal. especial e inferior á 
ordinária. As mais das vezes manda positivamente 
que o juiz, # quando taes circumstancias occorram, 
faça uso d'essa escala especial; em outros casos 
porém (arts. 187, 246, 263, 333 e 340 do C p . , 
não quanto ao art. 288), embora verifique-se a exis
tência de circumstancias attenuantes, deixa ao juiz 
a faculdade de escolher entre a escala ordinária e 
a especial. 

As «circumstancias attenuantes», que o legis
lador não individualisou, podem resultar não só do 
facto mesmo, como do procedimento anterior ou pos
terior do agente. N'isto está a differença entre ellas 
e os (ccasos menos graves» de que tratam os arts. 57, 
n. 4, 94 e 96 do C. p. {^). 

(») Como ainda nos crimes graves o minimo da pena fixado 
pela lei pôde ser arbitrário e parecer muito rigoroso em relação á culpa 
do delinqüente em casos dados e em razão de circumstancias extraor
dinárias, a lei, para obviar este mal, tem a escolher uma d'estas alter
nativas, não fixar o minimo da pena (systema hoUandez) ou autorisar 
o juiz a reduzir a pena descendo abaixo da medida ordinária (systema 
francez). Este ultimo systema de circumstancias atíenuantes, não defi
nidas nem limitadas, J á existente eni germen no G. p. francez de 1810, 
foi desenvolvido pelas leis francezas de 25 de Junho de 1825 e 28 de 
Abril de 1832; é «m substancia o mesmo adoptado pelo C. p. ali. Kos 
casos ordinários o juiz gradua a pena nos limites da escala ordinária; 
nos crimes em que a lei admittè o reconhecimento de circumstancias 
attenuantes, estas habilitam o juiz a fazer uso de uma escája reduzida 
ou.mesmo a impor um outro gênero de pena. Em;que se distinguem 
as xnrcumstançiás qu% influem para a-reducção da pena nós casos ordi
nários das circiunstancias atfenuantes que penuittem transpor o minimo 
l^al?JE' impossível dizelrOf visto como umas e outras são illimitádas. 
Merkel observa que^iiãb íiâdiJrergéi»ci» 'de- opinião sdt̂ se «ríáecessidàidô^ 
à^ van direito extraordinário de attenuáçãà em face da escala p«nal^ 
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§ 71. — Da conversão 

.Conversão é a substituição de um gênero de 
pena por:: outro. . Fazrse mister, quando razões de 
facto ou de direito, tornam impossivel-a àpplicação 
do gênero de pena de, que se trata. A legislação 
imperial a prescreve.nos seguintes .casos: 

i .—A. multa .incobravei ,converte-se em pena 
de prisão (C. p., arts,. 28,, 29 e 78 ;„ O. do pr. p., 
arts. 491 e 495). , 

Segundo o art. 28 do C. p., a multa é substi-
tuidá: 

1.?, regularmente pelo encarçeramento; 
2-*', pela detenção nas contravenções, bem como 

(a : arbitrio.. dp ; juiz) ,, nos i delictbs, quando o facto 
deliçtuosoé punido síSmente. com multa, ou com a 
multa como pena principal oû  alternativamente. com 
a de detençãoj uma vez que a multa imposta, não. 
exceda a 600 marcos e a pena de detenção que a 
substiWeinãQ vá além de seis semanas; 

3.°, pela. reclusão. Quando a multa é imposta 
e^njuB«tafflente- com,̂ a pena de reclusão^ -ò encarce-
ramento que a • substitue-deve s*er convertido em 
reclusão." 

Medida da conversão. Nas multas impostas em 
razão de um crime ou delicto, qualquer importância 

ordinária; mas critica o sistema do G. ali. por não ter especificado as 
çircumstancias attenuantes que justificam essa attenuação extraordinária 
(H Hy 2, S47).—p systema do nosso direito.com; os seus gráos de penas 
precdsamente tarifadas, o seu mínimo legal que em. caso algum pôde 
ser. transp<>8to, as suas attenuantes definidas e limitadas, as suas regras 
sobre, o concurso e a compensação de attenuantes e aggravantesjé 
um^mechanismo que se pretende justificar porque cparcta o arbítrio dó 

JjQ»b ;̂em|̂ r% n.a jgratiea possa cpodu^dr a, j^ulíados absolatame^,jú^ 
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entre 3 e 15 marcos pode eqüivaler a um dia de 
prisão; nas multas impostas em razão de uma 
contravenção;, qualquer importância entre 1 a 15 
marcos pode eqüivaler ao mesmo tempo de prisão. 

Limites da pena de prisão que substituo a 
multa. O minimo é iim dia de prisão; o máximo 
seis semanas quanto á detenção e um anno quanto 
ao encarceramento. No caso do coricurso de inírac^ 
çôes, (§ 73)i o níàximo elevasse Ta dois.!aniios'- de 
encarceramento ou a três mezes de detenção '(C.'pi, 
arti 78, ai. 2:'). Quando a lei commina alteniativar 
mente multa, e uma pena- de prisão fou quando; OG-
correm xjircumstancias aitenuantes) e o máximo desta 
ultima pena é inferior ao acima fixado^ a pena sub^ 
stitutiva da multa não pode exoeder o-^maiimo da 
pena de prisão comminaída (C p.y arti 29, uJt. ai:) 

O coudemnado pode obter.a sua soltura;̂  pagando-
a multa até a concurrencia da quantia que não tiver 
ainda: sido resgatada; peláL pena de* ;prisão (0. p., art. 
28, ai. 4). 

.Nãorraro'en«0ntram-s« nas leis accessoriaJá'dis
posições que ée afastam destas regras. Ora não 
admittem em parte á conversão da-mtdta<em pena 
de prisão (lei-de 10 de Junho >de 186:9 sobre O seUo 
de letra, art. 15^ lei de 11'de Junho de 1870 "SObre 
a contrafacção, art. r24, iéd fde 29 Ae Msàó do 1885 
sobre o sello, ífft. 36); ora adoptam uma-outra-me
dida para a; conversão (lei die 11'de Juálio de 1870 
sobre a contrafecção, art. 81, ai. 3.* ás leis adiiar 
neiras, e fiscaes, etc.) Tãmbenf o gênero dá pena 
de- prisão que deve substituir a multa é muitas 
vezes determinado de outro modo (lei sobre a indu
stria, art. 146 —seinpre encarceramento, e art. Í4 t 
— sempre detenção). Ora, o máximo da pena de 
prisão substitutiva é: especialmente determinado, éoma 
mostra, a art. 60 da. M de 31 doN Maio de 1891^ 
sobçe o imposto do assucax; Not̂ 3n«sma'>x<^õ''''lii§t§'̂  
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OS arts. 50, 69, 77 do C. do pr. p., e os arts. 345 
a 355 e 374 do C. do pr. civ. {"•). 

II. — A conversão de uma pena de prisão em 
outra pode ser necessária por causas diversas. 

l." — Sendo o minimo legal da pena de reclusão 
um anno, a conversão da reclusão em encarceramento 
faz-se necessária, quando nos casos dos arts. 44, 49, 
157 e 158 do C. p., em razão da applicação da es
cala especial, a pena de reclusão desce abaixo de 
um anno. 

Quando forma-se a pena coUectiva nos termos 
do art. 74, accrescentando-se á pena de reclusão as 
demais penas reduzidas (§ 73), as penas de encar
ceramento são convertidas em reclusão. 

3."* — Quando é pronunciada a pena de reclusão 
conjunctamente com uma multa, a pena de encarce
ramento substitutiva desta deve ser convertida em 
reclusão. 

A medida da conversão em todos estes três 
casos é a seguinte (C. p. art. 21): oito mezes de 
reclusão eqüivalem a um anno de encarceramento; 
oito mezes de encarceramento eqüivalem a um anno 
de prisão em forlàleza. 

I I I . -^ Excepcionalmente encontra-se ainda a 
conversão do confisco em multa. Vêr por ex. o art. 
4 da lei de 29 áe Julho de 1884 (*). 

(») A multa é cobrada, quando o réo não a paga ToluntMÍam©nte, 
segundo as disposições còscementes á execução das sentenças CÍTÍS. NO 

caso de insolT&Mlidade dá-|e a conTenão em prisão. ST & pena substí-
tutiva da multa já não estiTer determinada na sentença, o tribunal de 
1? in8.tax«ia pronunciará a conversão (Têr os arts. 491, 494, 495 do 
C. do pr. p. è o art. 644 do C. da pr. c. da Ali.) E. Ao trad. 

(*) O conÊSGó obtém assim, de facto, o caracter dè pena que Jurr-
dicamente não tem ( | 58, nota 4?). l?So ^tio no m^mo caso as dis
posições (por es., Co p. art. 365, lei sobre a. imprensa, art. 16), segBiiído 
tó qpaéss' po&./áéí .decísteâOj em y<sz- âò-coàâsc©, ©••p^smemto ão'YáGs 
âo o^ecto: jtajéito m "mmÊmo^ 
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§ 72. — Da computação na pena incorrida 

LiTTEJKATTJSA. — Quanto ao n. m , Geyer, G S., 
26.", 321; Kronnecker, G S., 41.°, 102 ; Hess, Die JEhre 
und ãie Beleiãigung des § 185, 1891 (appenso); Beling, 
Betòrsion und Kompensation von JBeleidigungen und Kor-
perverletzungeuy 1.* parte, desenvolvimento histórico até 
o século XVII, 1893. 

A computação pôde ter logar nos seguintes 
casos : 

I. — A prisão preventiva pôde ser considerada 
como cumprimento de pena e, por occasião do jul
gamento, ser computada, no todo ou em parte, na 
pena pronunciada (esta deve ser declarada na sua 
integridade na sentença).— C. p., art. 60. A com
putação é admissivel nas penas de prisão e de 
multa, não na de repreíiensão ou de morte, nem 
também nas penas accessorias Q . O resultado da 
computação pôde ser que o resto da pena pronun
ciada desça abaixo do minimo do gênero de pena 
de que se trata j neste caso não tem logar a con
versão. 

II . — A pena executada no estrangeiro, si 
sobre vier nova condemnação pelo mesmo facto no 
território do Império da Allemanha, deve ser com
putada na pena que fôr pronunciada (C. p., art. 7, 
comp. com os arts. 3 e 4). O que se disse acima 
sobre o resultado da computação e os casos em que 
eUã, é admissivel tem também appiicação a esta 
segunda hypothese. 

(') Bemer, 286, v. Meyer, 474, Olshãusen, § 60, 8.S, admittem 
a computação nas penas accessorias, e Bemer, 285 e v. Mejer também 
na reprehensão.. A computação no confisco é inádmissítel, j>oique 
este nião é pena (| 58, nota .4). — Não é áecessimò que á {trisSó pfe-
yeáâya: xúko tenlia sido.devida á ctilpa. 
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III. ~ KetorsEo ou compensação f), C- p., 
art. 199 e 233. Quando o offendido responde a 
offensas physicas leves com outras taes, ou a inju
rias com offensas physicas leves, ou a estas com 
aquellas, em acto continuo (isto é, emquaiito dura 
a- emoção causada • pelo insulto), o. Jui^póde em 
relação a ambos os accus&dos ou em relação a um 
delles, pronunciar uma pena mais branda, quanto 
ao gênero ou quanto, ao gráo, ou ainda isentar de 
pena ambos ou somente um delles» Quando a inju
ria recebida é respondida em acto continuo com 
outra injuria (C. p», art. 199), não é-permittido ao 
juiz. mo.derar a pena, mas pôde declarar isentos-- de 
pena . ambos os offensor.es ou somente ura deles» 

• Trata-se nesta- parte, de- 'uma- ampliação das 
faculdades• conferidas ao juiz • na- .graduação - da* penâ  
ampliação que.vae até.-op.onto de permitfese a con
versão, âapena-e mesmo--a-isenção-, delia. O juiz 
deve -estar habilitado a apreciar-, plenamente, de' um 
lado, .a -es.citação produaida.no .indiviáuo aggr^dido 
em- primeiro., logar, e. .de- outro,, o facto' de se ter 
elle já 4esaffrontado. Isto mostra que o ex^rcicio 
da attribuição conferida ao juiz pelos arts. 199 @ 
233 presuppõe acções puniveis da parte de ambos 
òs contendores; portanto, si o caso é. de absoi-
mçrn^ ainda que somente de uma das partes, 

(̂ ) A éâãde média allémã não igaoroü a compsnsâção, mes foi 
& sõienda âa Itália medieval que a desenTolveu. Ldnihg, Z., 5.°, 57g, 
0ãntiier, Wiedervergdiunff, 1.°, 214. O direito commum admitia 
ainda em outros casos (por esi., no adultedo) o b&iefíeiúm retoraion^, 
que concelbia como vingança privada (Kocb); cone. Gúnther, 2.°, 22. 
Contra a retorsâo, Pauerbaclij v. Wâcliter e ojiíros. A verdadeira 
<3once^ão é-defeadida por Bindiag, Normm, 1.", 82 (2.* ed.) (»)> 

(a) Binding qualiáca dfi anomalia a isenção de pena f̂ iü.taâi!>. 
ã.-^toiis^..nas. injuri.as:e'.nés -offensas. pkyslcas leves, @..misto vé--im&i 

http://produaida.no
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está fora de questão a compensação. Esta porém 
— bem como no caso em que a prisão preventiva 
soffrida pelo condemnado absorve toda a pena pro
nunciada — pôde dar logar a uma « declaração de 
isenção de pena» baseada n^ sentença condenma-
toria. Deve-se especialmente afl&rmar que a appli-
cação dos arts. 199 e 233 é inadmissivel, quando, 
por falta de illegalidade, deixa de ser punivel a 
acção de uma das partes. A compensação ié também 
impossivel, quando em relação a algum dos agentesj 
se dá uma circumstancia pessoal que excíue a 
pena ('). 

§ 73. — Da pena applicavel no concurso 
de infracções 

(CONCURSO REAL) 

LiTTEBATTJBA. —Cons. as monographlas mencio-
Badas no § 57, e Katz, G S., 36.", 5,76, Biffel, G S., 
37.% 470, 40.", 27 ; Brunner, 2.% 241, 

I . - ^ Quando são sujeitas a julgamento varias 
infracções entre si independentes, commettidas pelo 
mesmo individuo, da independência das acções se-
guir-se-bia logicamente a independência deis penas 
correspondentes; estas deveriam ser executadas em 
sua totalidade simultânea, ou successivamente. ÍMas 
— assim como no tempo em que predominava a 
pena de morte, era impossivel executar yajcias penas 

{'y De accôrdo com relação ao art. 11 do O. p. (acima, p. I77), 
a dèc. do- Ttxb- do. ímp, de § de/Março de„8l,, 4.»,. 14, Olsháüseii^ 
I Iji, 6, JBüikehner, 2.^: 214,,Puld,,fi. B., S^y.èSS. Ckmirà, Bindingj 
&78if^3ióf»ãé,:/Ti ^aie^er^flíCK amaxeimanii,. Gs,;:A.̂ i81.«, W j 82.»,j;8rl8^ 
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desta natureza no. mesmo individuo a não ser de 
um modo symbolico — o predonünio das penas de 
prisão no direito moderno obriga o legislador a 
largos desvios do principio da accumulação das penas 
incorridas em razão de diversos delictos. A gravi
dade da pena de prisão augmenta com a duração 
da prisão; si, dado o concurso de infracções, a 
execução deve inflingir ao condemnado um mal cor
respondente á somma real dos males que resultam 
das diversas penas, é necessário tomar á execução 
em relação á extensão o que ella ganha em gravi
dade pelo. accumulo. Somos assim levados a pedir 
a moderação do principio do accumulo no caso do 
concurso de infracções, moderação somente appa-
rente, porquanto na verdade vem a ser o restabele
cimento do primitivo equilíbrio entre a acção sin
gular e a pena correspondente; moderação, que é 
somente adequada onde e quando o accumulo per
turba esse primitivo equilíbrio. Este é o pensa
mento fundamental que se contém nos arts. 74 e 
seg. do C. p. imp. 

II. — A pena collectiva é a fórma que no C. p. 
serve de expressão á moderação do principio do 
accumulOi Mas á pena collectiva só tem applicação, 
quando o agente incorre em varias penas tmtporarias 
de prisão por vários crimes ou delictos (homogêneos 
ou heterogêneos); pois somente em taes casos, 
segundo a intenção do legislador, a execução integral 
das diversas penas importa a aggravação por elle 
não ádmittida de cada uma deUas. 

A pena collectiva consiste na elevação da pena 
mais grave em que o agente incorre. São primei
ramente fixadas todas as penas singulares. A mais 
grave deHas (segundo á duração, si todas são do 
mesmo gênero, ou segundo o gênero no caso con-
ti»jdo)^f¥ém a ser B,^^pma fm:dàmédà^^:<^ 
servada^ na isua totalidade; -as demais peúas são 



A MEDIDA DA PENA NA LEI E NA SENTENÇA 461 

relativamente diminuidas e áccrescentadas áquella (^). 
A pena collectiva não pôde attíngir á somma total 
das penas incorridas, nem exceder 15 annos .de re
clusão, 10 de encarceramento ou 15 de prisão em 
fortaleza (Cp., art. 74). Apezar do modo por que 
a pena collectiva se fôrma, deve ella ser conside
rada como uma só pena, sobretudo em relação á 
prescripção ('). 

III. — A pena collectiva não tem applicação 
ao concurso de contravenções ou ao de contravenções 
com crimes ou delictos; também não tem applicação, 
quando não concorrem penas de prisão temporária 
entre si, mas penas desta natureza com outras ou 
de outras entre si. Isto procede principalmente, 
quando concorrem penas de prisão perpetua ou 
varias penas de morte, ou uma pena de morte com 
uma pena de prisão. Taes penas devem ser sim-

(̂ ) No caso do art. 79 do C. p., impõe-se' uma' pena addi
eional (*). 

(") O art. 74 do C. p. ali., diz Olshausen, não individualisou o 
processo pelo qual se fôrma a pena collectiva, indicou apenas o resul
tado: a pena collectiva deve ser swpefrwr k pena singular mais grave 
em que o delinqüente tenha incorrido. Pouco importa que o resultado 
seja obtido, elevando-se a^^na fundamental de modo que fique abaixo 
da somma das penas singul^e£,^ou que a somma destas seja reduzida 
de modo a âcar acima da importância da pena fundamental. £ ' também 
indiferente que se ache a pena collectiva, ou porque se eleve ezclusi-
Táménte a pena fundamental, ou porque se moderem as aemais penas 
singulares e sejam, assim reduzidas, áccrescentadas á pena funda
mental. Este ultimo processo é o preferido pelo Trib. do Imp. (g 74, 
nir l i ) . 'N. do trad. 

(*) O art.. 79 do C. p. ali. refere-se ao caso em que, antes de 
cumprida, perdoada ou prescripta a pena imposta por sentença, o réo 
é de noYo condemnádo por um crime praticado antes do primeiro 
julgamento. Neste ciftso applica-se uma pena denominada, addieional 
ou^CómplemenlM' (Zuaaizstrafe) qu» deye - ser graduada segundo as 
xégras ã&pena eúlleetíva. - N. do trad; 
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plesmenté' pronunciadas, uma após òufea _f). Más 
ainda ''nestes casos o principio do accumulo não é 
rigorosamente observado. 

Io* — A s multas incorridas em rasao de várias 
infrácções, cpDier como pena "amcaj quer cohjmieta-
menté com uma pena de prisão, devêm ser, na ver
dade, pronunciadas em sua totalidade, mas nó caso 
de conversão em prisão^ o máximo desta não pode 
exceder a dois annos' de encárceramento, ou, si as 
multas tiverem sido pronunciadas em razão de con
travenções, a três roezes de detenção (̂ ) (Ç. p., 
a r t 78; vêr o árt. 29). 

2.° — A perda dos direitos tíivicos e a sujeição 
á vigilância policial podem ou devem ser pronun
ciadas cònjünctamente com a pena coUectivá, quando 
fetes penas áccessorias podem ou devem ser pronun
ciadas cònjünctamente com algumas das penas incor
ridas f) (C. p., art. 76); mas nesta liypothese o 
máximo.das mesmas penas áccessorias prefixado pela 
lei não pode ser excedido. 

rV. — O principio da pena collectivá sofifre 
também importantes limitações no tocante âs penas 
de prisão temporária. 

(*) Neste sentido a priaxè da Fmssia e da Batiera, v. Meyer, 
602; Olsbáüsen, I 74, 4, ScHützè, 199 e' '2., ' 8.°, 98; - có î&-á, Berner, 
294; Hãlsòhi^r, IJ*, 688, ü õ n m ò g , 88; Merkel, ^66, V. Wãchtér, 285, 
Tfiiõtaséii; G.- S., 81.®, 827, Seüftert, C. p-, I.°, 25, b«ní como á praxe 
austríaca. 

(8) Este limite dere ser observado, ainda que as di^erisas muitas 
sejam impostas em razão de delictos, e excepcionalmente (acima g 71) 
devam ser cónveirtiâáé êni detenção. Neste sentido as dec. de Trib. do 
a o p , de 27 de Janeiro de 1882, 5.», 872, e 2 de Janeiro de 1888, 7.®, 
868. • 

'{*j"E, pois, só pode sèr prònúádadá a "perda dos díreitcfe cívicos 
conjimc^mente com ó encarceraàiaéãto nòs térmbã' do art. 82 do C pii, 
quando uma ãas penas sisigulares attingir três mez<^. 
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1.* — Concorrendo uma pena de detenção com 
outra pena de prisão, aquella é pronunciada separa-
dam€nte. Quando o delinqüente incorrer muitas vezes 
em; penas de detenção, as diversas penas sommam-se, 
comtanto que o total não exceda a três mezes 
(§ 77). 

2."—Concorrendo a pena de prisão em forta
leza com a de encarceramento, cada uma dellas será 
pronunciada separadamente. Quando o agente incor
rer muitas vezes na de prisão em fortaleza ou na 
de encarceramento, as penas da mesma natureza se 
applicarão, como si tivessem sido incorridas separa
damente ('), mas neste caso a duração total das 
penas não poderá exceder a 15 annos. 

V. — Disposições anormaes encontram-se fre
qüentemente nas leis accessorias. Cons. por ex. a lei 
de 4 de Julho de 1868 sobre o malte, art. 35, a lei 
sobre a industria, art. 150 e outras. E' singular a 
disposição da lei de 3 de Julho de 1878 sobre o 
sello de cartas de jogar, que em varias de suas 
comminações mede a pena pelo numero de baralhos 
obtidos, utilisados ou postos á venda, ao passo que 
a lei imperial do 1." de Julho de 1881 sobre o sello 
regula a multa de modo que eUa importe, pelo 
menos, em 20 marcos por cada papel sujeito ao 
seDo. Segundo o artigo 249 do Cod. Com., recae 
a multa de 10 a 30 marcos sobre cada acção (de 
companhia) que tenha sido ülegalmente utilisada 
para o exercício da direito de voto. O art. 33 da 

{') Isto é, forma-se de cada um dos grupos do penas homogê
neas uma pena collectiva e accuinulam-se as duas penas cóllectivas.— 
A razão destes desvios, explica Merkel, é que « nos -gêneros de penas 
graves e nas de média gravidade oppõem-se á accumulação limites natu-
laes, e dentro deÍBsés limites razões do conveniência qüe não prevalèc^ii 
nos gêneros de penas leves ». 17. do trad. 
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lei de 24 de Junho de 1887 sobre o álcool dispõe: 
« Pando-se varias ou repetidas infracções desta lei, 

'que estejam somente sujeitas a penas de ordem, si 
as infracções forem da mesma natureza e tiverem sido 
descobertas ao mesmo tempo, essas penas serão fixadas 
em uma ünica somma.» Eguaes disposições encon
tram-se em outras leis sobre impostos. 



IV.-DÂ EXTINGÇAO DO DIREITO DO ESTADO ÂPENÂ 

§ 74. — Das circumstancias extinctivas 
de pena em geral 

LiTTEEATUEA. — Bitíding, 1,°, 808; Pernice, Labeo, 
2.", 47; Bünschius, Kirckenreckt, 4.°, 958. — Ao n. II, 
Geyer, G A., 13.-, 161; Walther, G S., 19.», 268; Lüder, 
G S., 29.°, 401;; Kronnecker, G A., 28.», 20 ; Stoos, Ver-
mdgensstrafen, 1878 ; Ortloff, G A., 23.°, 209. — Ao n. III, 
Pornet, G S., 12.°, Geyer, G S., 21.°, 1 (Kl Schriften, 
318); Binding, na Éevista Grünhut, 2.°, 686 ; Lammasch, 
Diébstdhl und Béleiãigung, 1893, p. 34; á?homsen, Békam-
pfungsmethoãen, 63 ; Stoos, Grundzüge, 2.°, 83. Assembléa 
da U. int. de dir. p. em Christiania, 1891. Especialmente 
Herzog, Bücktritt vom Yermch, 1889. 

I. — Circumstancias extinctivas de pena são as 
que occorrem depois da pratica de uma acção pu-
nivel e a que a lei liga o effeito de anniquilar o 
direito á pena já originado. N'isto está a distincção 
entre ellas e as circumstancias que excluem a pena, 
porquanto estas impedem que se origine o direito 
de punir (§ 43, II). O caracter das circumstancias 
dé que agora nos occupamos manifesta-se do modo 
mais claro no cumprimento da pena, poisque esta 
apregenta-se como satisfação e consequentemente como 
extincção do direito. Actuam somente a respeito 
das pessoas a quB' concernem, sem derimir a crimi
nalidade do facto. Quando a acção penal extingue-se 
por actos processuaes, como a conciliação no processo 

30 
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assim cliamado {^), a desistência da queixa offere-
cida ou da accusação privada, a decisão com força 
de cousa julgada sobre a pretensão deduzida em 
juizo etc.j a exposição de taes circumstancias per-
tence, sem duvida, ao direito penal processual. De 
ordinário mencionam-se como circumstancias extin-
ctivas de pena que pertencem ao direito penal ma
terial : 1.** a morte do culpado; 2,'* o arrependiâkento 
efficaz; 3.° a graça; éo* a prescripçao. Destas cir
cumstancias somente as duas ultimas podem ser con
sideradas geraes, porquanto ao arrependimento efficaz 
só por excepção a nossa legislação liga o effeito de 
anniquilar a pena, e a morte do culpado não per
tence ao numero das circumstancias extinctivas de 
pena, e sim ao numero daquelles que excluem para 
sempre o processo e a execução (^). 

n . — A natureza eminentemente pessoal do di
reito á pena resulta dos fins desta. Ao passo que 
não repugnava ao direito romano últerior, bem como 
ao direito medieval e ao direito commum, processar 
o morto e levar o processo até a execução? no ca
dáver ou em effigie, ao passo que a sciencia e a 
legislação do periodo philosophico admittiam ainda 
que se affixasse o nome* do morto na forca ou no 
pelourinho (Cod. josephino de 1787, art. 1.**), a 
morte do ciüpado, segundo a nossa concepção actual, 

(») Sukneoerfahrm. O art. 420 do C. do pr. p. ali. dispõe; 
afora dos casos previstos no art. 196 do C p . , a accusação privada 
por delicto de injurias sd será admissível, quando tiver sido precedida 
dà tentativa de eondZio^ perante uma autoridade encarregada desta 
missão e designada, em cada Estado de Federação, pela administração 
da justiça.. Esta disposição não I porém ápplicavel ás partes 
que não morarem na mesma cómmuna». N. do trad. 

(1) ITa lei dè 6 de Fevereiro de 1871 sobre o estado civil en
contra-se utaa drcumstancia eztínòtiva de pena intaramente especial. 
Vêr-a parte espedal. 
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obsta todo procedimento tanto em relação á in
vestigação como em relação á execução {^). Só se 
pode dizer extincto o direito de punir em razão da 
morte do culpado, quando a morte torna impossível 
a execução; mas tal impossibilidade não se dá em 
relação ás penas pecuniárias impostas por sentenças 
que passaram em julgado. E' pois somente do fim 
da pena. que se pode derivar o caracter eminente
mente pessoal do direito de punir e assim se justi
fica a exigência de que a pena só recaia sobre a 
pessoa do culpado. Como o direito actual adopta em 
geral esta concepção, não é digna de approvação a 
excepção que lhe abre o C. p. no seu art. 30, per-
mittindo a execução de multas sobre o espolio do 
condemnado, comtanto que a sentença tenha passado 
em julgado durante a vida deste (̂ ) {"). 

{»>) No Cart. 61) o iliustre M. Freire prohibia 
o processo contra os mortos, sem exceptuar os crimes de lesa-majestade 
divina e humana, o duello e outros geralmente ezceptuados pelos cri-
minalistas. « Prescindindo da justiça do procedimento, diz o commen-
tario, a averiguação do delicto e do delinqüente, pelo que toca ao 
mprto, parece não poder ter outro objeçto mais do que a utilidade do 
asco, pela confiscação dos bens, e quando estas penas fiscaes tenham 
logar nos delictos, o publico deve sempre mostrar que os não castiga 
por semelhante causa». N. do trad. 

(̂ ) Egualmente a 1. 20, D. 48, 2, o direito commum e a maior 
parte das leis novas. A grande maioria dos criminalistas tem-se pro
nunciado contra a disposição do art. 80. A favor delia v. Wãchter, 
800, Weissmann, Haupiintervèfvtion, 1884, p. 48, nota 8.", Nissen, Ev»~ 
zUhwng, 9, Bierling, Z., 10.°, 279 e outros. Cons. Oetker, Konkur»-
rechÜiehe .Brundbegriffe, 1.°, 1891, p.- 162. 

(«J Segundo os motivos do C. p. da AH. do Norte, a divida 
pecuniária proveniente da multa não pode gozar de uma isenção tíSio 
concedida a outras dividas dia mesma natureza. « Á questão é porém 
saber, responde Heinze (HH. , 2^592), si, depois da morte do cul
pado, existe ainda um-devsedor: deve-se sustentar que não, porquanto 
a diyida do: crime, cujo valor só a penamede, não pode ser tráa^mit-
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III . — O chamado arrependimento efficas que no 
tempo do direito commum (o direito saxonio de 1572, 
4.°, 16, o prussiano de 1685 e os de outros Estados) 
não raro impedia a appli cação da pena ordinária, só 
excepcionalmente e com distincções inteiramente ar
bitrarias a nossa legislação converte em circumstan-
cia extinctiva de pena. Em taes casos o legislador 
quer deixar franca ao delinqüente a possibilidade da 
retirada e assim pôr o bem ameaçado a salvo de 
offensa em geral ou de maior oíFensa. A esta cate
goria pertencem, além da desistência da tentativa 
de que já tratámos: 1.° a retratação do falso depoi
mento culposamente dado, art. 163 do C. p. ; 2.° a 
desistência do duello, art. 204; 3,° a extincção, em 
tempo, do fogo posto, art. 310; 4.° o denunciar, em 
tempo, o crime projectado, art. 5.°, ai. 3 da lei sobre 
a espionagem de 3 de Julho de 1893 C). A legis
lação imperial nega, porém, o mesmo effeito á repa
ração do damno ou á restituição da cousa subtrahida 
nos crimes contra a propriedade, eíFeito que aliás 
.outras legislações (o cod. austríaco de 1852, o sa-
xonio de 1868, bem como os projectos austríacos) 
lhe dfio dé um modo digno de attenção. O arrepen
dimento èfficaz não pode pois ter a importância de 
uma circumstancia geral extinctiva de pena. 

§ 75. — Da graça 

LiTTEKATCRA.—Lüder, Das Souveranitãtsrecht dei' 
BegnadiguTig, 1860 ; v. Arnold, TJmfang utid Anicenãúng 
ães Begnadigungsrechtes, 1860; Heinze, H H, 2.', 621) j 

tida por herança». — De accorão com o direito allemão nesta parte ò 
direito francez (Garraud, Dr. Crim., p. 316), o cod. hung., art. 63; 
em sentido contrario o cod. itáh, art. 85, o hol., art. 75, o braz., 
art. 72. N. do trad. 

(«) Vêr os arts. 119 e 263 do C. p. braz. N. do trad. 
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Vasalli, Kritische Untersuchunçen über das BegnaÂigungs-
recht, 1867 ; Lôb, Begnaãigungsrecht, 1881; Elsas, TJeber 
das BegiiadigungsrecJit, 1888 ; Seuffert, W Y., 1.°, 147 ; o 
mesmo, Cod. p., 1.°, 65; Laband, Staatsrecht, 2.°, 479; 
Lòwe, Kommentar zur St. V O. — Sobre o perdão dado 
a ministros, Brie, W V., 2.», 496 ; Binding, 1.°, 860; 
Hâlschner, 1.», 722 ; v. Jagemann, H G., 1.', 106. — 
J. Merkel, Die Beynadigungskompetenz im rómischen Straf-
prozesse, 1881; Lõniog, Z., 5.°, 227 (direito allemao da 
edade média). 

I. — Graça é a abolição dos eíFeitos da pena 
por acto do poder publico; é, portanto, renuncia 
do direito á pena já originado por parte de quem 
delle está investido. Como «emenda da própria 
justiça », como « válvula de segurança do direito » 
(v. Ihering), a graça deve servir para attender ás 
exigências da equidade em face das disposições ge
néricas e rigidas do direito (sempre a ííAvor do con-
demnado, nunca contra elle); e pôde servir para 
corrigir o erro do juiz (real ou supposto) ou para 
que a política triumphe á custa do direito. 

Neste sentido a graça é extranha ao antigo 
direito romano e á edade média allemã; a Thaidigung 
entre o oífendido e o oíFensor, bem como a Ledigung 
em juizo (a conciliação judiciaria e a extrajudiciaria, 
p. 27 ) tinham a natureza de uma renuncia de di
reito privado e o «julgar segundo graça» (p. 414) 
referia-se á medi<iio da pena. E si era poupada a 
vida ao enforcado, quando a corda se partia, ou si 
o condemnado á morte era deixado á virgem, que 
o queria para marido, não se pôde ver nessas 
usanças uma conciliação do direito e da equidade. 

O direito de graça porém desenvolveu-se no 
direito romano do periodo imperial, e assim, com a 
recepção do direito romano, passou para a AUe-
manha, Nos séculos XVI e XVII é reclamado 
coíno regalia do soberano e vae sendo^ mais e mais, 
tratado segundo pontos de vista do direito publico. 
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Vivamente, mas debalde, o impugnaram os escri= 
ptores do período philosophico, desde Beccaria e 
Filangieri (não assim Montesc[uieu) até Kant e 
Feuerbach. Em França foi abolido em 1791, mas 
restabelecido em 1801- Presentemente o direito de-
graça, como prerogativa da coroa, quasi que não é 
posto em duvida na sciencia allemS, (diversamente 
Garofalo, Lombroso e outros), comquanto se deva 
conceder que é possivel e desejave^uma regula
mentação mais conveniente do seu exercido por 
disposições de direito ('). 

II . — Á graça é abolição dos efíeitos jurídicos 
do crime, mas não é abolição da acção delictuosa 
que foi praticada; esta pôde pois ser tomada pos
teriormente em consideração, especialmente como 
fundamento da reincidência (cons= os arts. 245, 
250 n. 5, 261 e 264 do C. p.). A graça extingue 
somente os efíeitos da pena, mas não a obrigação 
civil da reparação e da satisfação, pelo que também 

(a) W controTsrtido entre os publicistas ® criminalistas alle-
mã@s qual a matureza juridlca do instituto em questão. Ai princi-
paes opiniões reduzem-se a estas : 1.° a graça % um aeto de legislação, 
nma lex ^eeialis (doutrina outr'ora generalisada, que já sé encontra 
na Pratica de Carpsov, e ainda modernamente é representada po^Heinise, 
Schútze etc.); 2.° é um acto judiciário, uma sentença (Loeb); 8.° á a 
renuncia do direito-á pena, isto é, da acção penal ou da execução da 
pena (Binding); i.9 é um acto de governo, uma e^em sob^ana que 
internem na marcha regrada da administração à& lostiça para impedir 
o processo criminal ou a execução da pena imposta pòr sentença, Esta 
ultima doutrina, que vê na .graça um acto politiçe,. «no qual des-
apparece a divisão das foncções publicas em legislação, justiça @ 
administração n, é defendida por Laband (§taaiareeM^,% 4Íé) e delia 
se aproxizna a do autor; mas a deânição deste, é calçuladamènte mais 
restxicta para comprebender somente o perdão propriamente, dito, isto I, 
a çomxQitítaiÇãp ou a remissão total ou parcial de pena^ @.B£O a elu.^ão, 
isto é, à èschasão do proc^so. "criminal. N. dè traâ. 
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não aiFecta a multa privada. Pôde eliminar os 
effeitos da pena no todo ou em parte, e portanto 
compreliende não só a remissão è a attenuação da 
pena, senão também a commutação desta. Assim a 
graça pôde substituir o gênero de pena em que o 
delinqüente incorreu por um outro (mais brando), 
e neste caso o máximo legal desse gênero de pena 
pôde ser excedido. São porém inadmissiveis penas 
que (por ex., 6s castigos corporaes) ção figuram na 
penalidade da legislação imperial. A pena principal 
pôde ser substituída por uma pena accessoria (por ex., 
a vigilância policial); é também possível a remissão 
da pena accessoria sem remissão da principal. Pôde 
pois ser remettida a privação dos direitos civicos 
(a denominada restituição, cons. o § 66, nota 3,*), 
mas não podem ser abolidos os effeitos que affectam 
a honra e decorrem da sentença condemnatoria de 
pteno direito. Medidas administrativas, como a col-
locação em um estabelecimento de educação ou cor-
receional, não são aJBfectadas pela graça. 

A' graça propriamente dita ou renuncia da pena 
imposta por sentença que passou em julgado (perdão) 
contrap'5e-se a abolição ou exclusão do processo cri
minal, isto é, a r^uuncia do direito á pena ainda 
não verificado e talvez não existente; instituição 
por is&é mesmo condemnavel (•*). 

I I I . — O direito de graça pertence exclusiva
mente (ainda à respeito dos crimes, cuja punição 
depende de <|ueixa ou de accusação privada) ao 
Estado, isto é, ora ao Império da Allemanha, que o 
exerce por intermédio do Imperador, ora aos Estados 

(**) 'Ooste- &edida ge>ral, a aboHçãa chaa»-se omnwtòt̂  qne 
múitais vezes proàuẑ  também os effeitos do jterdãa. A abolição, como 
medida in^idú&I depois de iniciada o processo, difficilmeQte se-jús-
tifica; não aâ^s^pk^ém a õo^Éstia. ^ e ' 0 ( £ g a a, d̂ lbiãaft Mstoiia 
das repubficas áofiãriãaaasl N. do tiaá. 
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da federação jjlemã que o exercem por intermédio 
dos seus respectivos chefes (ou pelos senados de 
Breme, Hamburgo e Lubeck) (^). 

1.° — Ao Imperador cabe o direito de graça 
(não o de abolição) nos seguintes casos {") : 

a) Segundo o art. 484 do C. do pr. p., nas 
causas julgadas em primeira e ultima instância pelo 
Tribunal do Império (cons. o art. 136, n. 1, do 
Cod. de org. jud.). A este numero não só pertencem 
a alta traição e a traição contra o Imperador e 
contra o Império, como os crimes a estes connexos; 
pertencem também a tentativa e a cumplicidade, 
mas não—si abstrahirmos do caso de connexão — 
o favorecimento e a omissão de denuncia. 

b) Segundo o art. 42 da lei de 10 de Julho 
de 1S7Í9 sobre a jurisdicção consular, nas causas 
que o cônsul ou o tribunal consular julga em pri
meira instância. O art. 2 da lei de 19 de Maio 
de 1888 fez extensiva esta disposição ás decisões 
dos tribunaes dos territórios sob o protectorado 
aUemão. 

c) Segundo o art. 3 da lei de 9 de Junho de. 1871, 
concernente á annexação da Alsacia-Lorena, ao Im
pério da AUemanha nas causas julgadas em primeira 
instância pelos tribunaes da Alsacia-Lorena. 

d) Nas causas julgadas pelos tribunaes de ma
rinha, bem como a respeito das decisões em matéria 

O Disposições especiaes encontram-se nos arts. 22 e 23 da con
venção aduaneira entre a Áustria e a AUemanha de 6 de Dezembro 
de 1891. 

(o) A constituição do Império da AUemanha não faz menção 
do direito de agraciar. Assim esse direito só existe para o Império em 
virtude de ̂ eis especiaes e somente nos casos, para os quaes as disposi-
•ções legaes foram decretadas. Como taes leis s6 mencionam o perdão 
propriamente dito, segue-se que a abolição não é admissivel nas causas 
sujeitas exclusivamente á justiça imperial (Laband, 1. c ) . JS". do trad. 
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penal emanadas de autoridades que pertencem á 
administração imperial (̂ ) ("). 

2.° — Em todos os outros casos os Estados é 
que estão investidos do direito de punir e portanto 
do de agraciar. Na maior parte delles disposições 
constitucionaes têm limitado ou supprimido a aho-
ligão (') (*), e em muitos casos — especialmente nos 

O o que não comprebende a jUrisdicção sobre presos, segundo 
a ordenança de 15 de Fev. de 1889, pois não se trata ahi de processo 
penal. 

("•) Isto é, nas causas disciplinares dos funccionarios imperiaes. 
N. do trad. 

(*) Cons. especialmente Siebenhaar, Z., 8.°, 465. Tem sido 
muitas vezes affirmado que a legislação sobre a justiça revogou (impli
citamente) a abolição. Neste sentido John, Komm. zur St. P O, 1.*, 
108; Jastrow, G S. 34, 532, v. Kries, 104 (quanto aos crimes quali
ficados por lei imperial), Lõning, 82, Stenglein, Lehrbueh des Straf-
prozesses, 18, Bennecke, 39, nota 14; em sentido contrario e com razão 
a opinião commum. Além dos escriptores de direito publico (Arndt, 
Bornhak, Laband, v. Bõnne, Schultze), especialmente Siebenhaar, Z., 
8.**, 484. Elsas, 96, considera impossível a abolição, desde que o tri
bunal tenha resolvido iniciar o processo plenário (•). 

(•) Os que entendem ter sido implicitamente revogada a abo
lição nos Estados fundam-se, de um lado, no art. 16 do C. de org. 
jud. («ninguém pôde ser subtrahido ao seu juiz natural») e no dever 
que o art. 152 do Cod. do pr. p. impõe ao ministério publico de pro
mover o processo criminal (Jastrow); e, de outro lado, em que a 
abolição não foi comprehendida no direito de agraciar conferido ao 
Império (John). Estes fundamentos não são, na verdade, sólidos. 
Laband (1. c.) responde que do facto de não ter sido conferido o 
direito de abolição ao Império não se conclue que elle tenha sido 
supprimido.nos Estados. Do citado art. 152 segue-se somente que os* 
{gentes do ministério publico não tem o direito de abolição. O art. 16 
do Cod. de org. jud. não se refere ao direito de graça, e somente 
prohibe as justiças de excepção. Quanto á opinião de Elsas, mencio
nada na nota acima, ella desconhece a differença essencial entre a 
graça e uma ordem administrativa ordinária: a primeira é nm veto 
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de responsabilidade ministerial (§ 58, nota 10), o 
direito de graça só pôde ser exercido dadas certas 
condições. 

3.° —O direito de agraciar a indivíduos mili-
tarmente condemnados compete ao chefe do esercito; 
mas vários governos dos Estados da Allemanha em 
tratados militares conclnidos com a Pnissia têm 
reservado para si o direito de agraciar os s^us snb-
dictos militarmente condemnados por crimes não 
militares. 

O 0. p. imp. não se oppõe a que seja delegado 
o exercicio do direito de agraciar (*)o 

IV.— Dando-se concurso entre diversos chefes 
de Estado quanto ao exercicio do direito de agra
ciar, cumpre partir, para a solução do conflicto, deste 
principio: no tocante á origem e á eflfectividade do 
direito á pena os Estados da Allemanha estão entre 
si na mesma relação em que se acham os tribunaes 
de um mesmo Esiado. Este principio é a idéa fun
damental da actuâl organisação judiciaria da Alle
manha. 

1.0.»-» Si existe sentença pasmada em jul^do, 
o direito de, agrãci«F pertence ao Estado, cuja jus
tiça julgou em primeira ioístancia. 

contra o curso da leLe do diiceito», ao passo que a segunda é um 
açto habitual infra. Ugem ou seamáion legem. — Entrs» nós, o dimto 
de amnistiar pertence absoluto e privadamente ao congresso nacional 
(art 34. g 27, da Conat.). H. do tacad. 

(*y Cpns. a lei imperî d de 4 de Julho de 1879, pela qual o 
imperador foi autorisado a. delegar o ^ercieio desse, direito ao govetr 
nador da. áJsacia-Lorena, e ai ordenança de 28 de Setembro da 1886 
que; delega ao governador a attribuição de semittir multas e d^ eon-
ceder a rehabilitaçâo. Cons. também quanto á Frussia o decreto de 
1$. de Dezembro de 1381, segundo o qual o ministro 4& agricultora 
p4de xeinittir- pequenas a^ultf^.até S&-mamâ6 âas .@ontra,ye]i!çdes â<^ 
xe^taes. 
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2.* — Si tribunaes de vários Estados são egual-
mente competentes para conhecer de uma acção 
délictuosa, o direito de abolição pertence exclusiva
mente ao Estado, cuja justiça iniciou o processo nos 
termos do art. 12 do C. do pr. p. (^). A abolição 
decretada em outro Estado não tem efficacia jurídica. 

3.** — Si um tribunal reúne varias causas con-
nexas (C. do pr. p., art. 4 e 13), firma-se, desde o 
momento da juncção, o direito de aboRção com re
lação a essas causas a favor do Estado, a que o 
dito tribunal pertence. A abolição concedida por 
um outro Estado é inefficaz. Si as causas são pos
teriormente separadas, resurge o direito de abolição 
dos outros Estados (*). 

§ 76. — D a prescrípçâo em geral 

LiTTEKATURA.. — Dambach, Beitrage zur Lehre von 
der Kriminalverjahrung, 1860; Abegg, Yerjdhmng rechts-
kraflig erkannter Strafen, 1862 ; Schwartze, Bemerhungen 
zur Lehre von der Yerjàhrung im StrafrecM, 1867 ; Heinze, 
HH, 2.", 595, V. Eisch, GS, 36.*, 241 e 7., 9.» 255; Bin-
ding, 1.% 816; HâlscMer, í.% 693 ; Koopman, Die Ter-
jãhrung im Strafrecht, diss.y 1888 ; Eiudfleisch, Die Verjah
rung der StrafvoUstredçung, diss., 1892; Grantier, Schweüzer 
Zeitsáttifl, 1.% 443; Zerlioglio, Dé[la prescrizione penale, 
atiídia gmriãieo, 1893; Bühier, Die Verjahrung im Strafredd 
mÁt beaondrer Berücksiehtigung der Schweizerischen Strqf-
gesetze, diss., 18T3. 

I. — Si 0 lapso de um certo numero de 
annos extingiie o direito civil- ou os efifeitos jurí
dicos de uma acção délictuosa, não se deve pro^ 

(^) Subenténde-se: uma vez que o direito ^tadual permittà 
a abolição. 

(<) B' questão muito discutida. Quanto ao mais còns. y. 
Kraes, 97. 
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curar a razão de ser e ao mesmo tempo a justificação 
intima deste phenomeno em um força mysteriosa do 
tempo, productora ou anniquiladora do direito, mas 
na mesma ordem jurídica que, não tendo por missão 
a observância rigorosamente lógica de principies 
geraes, e sim a realisação de fins práticos, toma 
em consideração o poder dos fados. Bem podemos 
imaginar que o autor da mais insignificante contra
venção seja processado e punido ainda depois de 
uma geração; mas o eífeito que neste caso a pena 
visaria em relação ao oíFensor, ao oíFendido e a 
todas as demais pessoas, estaria fora de toda 
proporção com as difficuldades e incertesas, que 
suscita,ria a verificação dos factos, e com a inter
venção perturbadora nas novas relações que se 
estabeleceram, e se estenderam e consolidaram. (̂ ) 

Assim, com toda a razão, a actual legislação 
penal considera absolutamente a prescripção como 
uma circumstancia extinctiva de pena. Além da 
prescripção da pena em que o agente incorreu, mas 
que não lhe foi ainda imposta por sentença irrevo
gável (a denominada prescripção da acçãoj, admitte 
também a prescripção da pena pronunciada por 
sentença que transitou em julgado (a denominada 
prescripção da execuçãoJ. C. p., art. 66. {^) 

II.— Sob uma e outra forma a prescripção é 
circumstancia extinctiva de pena. Não só impede o 
processo, senão também extingue o direito de punir. 
Como prescripção do direito, e não como mera 

('; A doutrina do texto é aceita em substancia por Berner, Bãisch-
ner, v. Meyer, v. Bisch, bem como recentemente por Eoopmann, 
Bindfleisch e Büfaler. Contra, especialmente Binding, 1?, 823 (esquece 
elle completamonte que as duas espécies de pi'e5crip(;ão baseam-se na 
mesma idéa fundamental). 

(*) Contra a prescripção da execução recentemente Binding e 
Gtiutier, bem como Lammasch, Siiidien zum Si G Entio., 1881, p . 45. 
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prescripção da acção, ella pertence por sua matéria 
e natureza, não ao direito processual, e sim ao di
reito material (̂ ) (*). 

Mas a prescripção anniquila somente os eífeitos 
jurídicos do facto. Quanto a este, ella não o pôde 
supprimir. Consequentemente o facto prescripto 

(') Sentença eventualmente absolutoria. Além dos escriptores de 
direito civil, cuja doutrina o proj. do C. civ. adopta, reconhecem que 
se trata da prescripção do direito Heinze, v. Wãchter, Hálschner, 
Schütze, Berner, Samuely, Geyer, recentemente Bennecke, 13, v. Kries, 
28, e também no essencial está de accordo Bindfleisch, 39. Outros, 
como V. Sisch, Eisler na Eev. Grunhüt, 17?, 610, Olshausen, § 66, 
4 a 11, vêm na presi-ripção um instituto do direito material, que no 
direito vigente recebeu o caracter de um requisito processual negativo. 
Olafer, 2?, 49, 544, v. Meyer, 374, Lowe, Comm. do C. do p. p., 
i 259 e outros assignalam também a dupla natureza da prescripção. 
Contra elles milita o art. 380 do C. do pr. p. Muito positivamente 
no sentido do texto a dec. do Trib. Imp. de 8 de Out. de 85, 
12?, 484. 

(*) A prescripção é geralmente considerada como instituto do 
direito material, e não do direito processual. O que prescreve é o 
direito e o dever de applicar a pena comminada no caso concreto; 
o que se extingue é pois o direito do Estado á pena oriundo do delicto 
praticado. Outros escriptores (Oppenhoff, Dorendorff, Binding) consi
deram a prescripção da acção como instituto de direito processsual, 
cujos effeitos materiàés são somente secundários ou reflexos. Uma 
opinião intermediária é a daquelles <}ue, considerando a prescripção 
como instituto de direito material segundo o seu fundamento e a sua 
natureza, reconhecem todavia que o direito positivo (art. 66 do C. p.) 
lhe deu caracter processual - a ausência da prescripção é um requisito 
processual negativo, a sua presença um impedimento processual 
(Olshausen, § 66, ns. 4 e 7) O autor segue logicamente a primeira 
doutrina: a prescripção-é uma circumstancia que extingue a pena.— 
A these de que a prescripção pertence ao direito material, e não ao 
processual, tenn a máxima importância no nosso direito, porquanto só o 
direito penal material, e o «processual da justiça federal» entram na 
competência legislativa da União (Const., art. 34, § 28). N. do trad. 
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(bem como o perdoado) pôde ser iayocado em ma
téria de remcidencia, habito on profissão. 

III . — O direito penal aUemio da edade média 
nao conliecia a prescripção. Também não a encon
trámos mencionada na Carolina. O direito romano 
só admittio a prescripção criminal (abstração feita 
dos crimes particulares) desde a lex Julia ãe adui-
teriis (736 ou 737 a. u), que fixou o prazo de 
cinco annos para a prescripção dos crimes por ella 
q;ualificadoso Posteriormente encontramos (á parte os 
denominados erímes da carne) reconhecida de um 
modo expresso e geral a prescripção de todos os 
crimina publica com o prazo' de vinte annos. Eram 
imprescriptiveisj • segundo o direito romano ulterior, 
o parricidium, a suppositio partm é a apostasia, 

Foi no curso dos • séculos 16 e 17 -que -a pre
scripção teve entrada , nos Estados da Âllemanha. 
A Prússia já a admittia em, 1620; em 1656 é ella 
designada na baixa Áustria (por Bratscb) como 
uma instituição inteiramente nova, transplantada do 
direito bávaro de 1616. A's mais das vezes os 
cultores da soiençia do direito commum viam a 
raaão de ser da presçripçlío na presumida emeada 
do culpado (prescripção Ecquisitiva), que por isso 
não a podia invocar quando fugia do paia, commettia 
novo crime ou gosáva dos proventos do acto cri
minoso. Nos crimes graves a prescripção era fre
qüentemente excluida. Toda a litteratura d© período 
philosophico desde §. v. Coceeji e Beccaris até 
Feurbacli e Henefee pronunciou-se contra a prescri
pção criminal, instituição, para elles, inexplicável e 
que é também estranlía aò moderno direito anglo-
americano (a Austaiâ a abolio ero 1787, mas a 
restabeleceu em 1803). Esta campanha deu o se
guinte resultado: não s<5 foi de novo reconhecida a 
prescripção da a<}|ão penal, êom© Intiroduiio^s® a 
^resçiip^o da -p&m impost» por st^teagit irrevo-
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gavel na nova legislação allemã (primeiramente no 
cod. saxonio de 1838, mas não no prussiano de 
1851 e no austríaco de 1852) que assim seguio o 
exemplo da legislação franceza de 1771 e 1808. 
Não admittio-se porém a prescripção nos crimes 
punidos cem a pena de morte ou a de prisão per
petua (cod. austríaco de 1852). A, legislação impe
rial segue o direito francez (•*). 

§ 77. — Da prescripção da acção 

I.— A acção penal prescreve (C. p., art. 67) : 
1." nos crimes em 20 annos, quando são pu

nidos com a pena de morte ou a de reclusão per
petua; em 15 annos, quando punidos no máximo 
com pena de prisão superior a 10 annos (^); em 
10 annos, quando punidos com pena de prisão de 
menor duração; 

2." nos delictos em cinco annos, quando punidos 
no máximo com pena de encarceramento superior a 
três mezes; em feres annos, quando punidos com 
penas mais brandas. Quando a pena comminada é 
multa, o prazo da prescripção é sempre três annos, 
embora a pena de prisão substitutiva da multa 
exceda a três mezes; 

3.** nas contravenções em três mezes. 
Toma-se para base do calculo ò máximo da 

escala penal è, quanto ao mais, são applicareis as 
regras estabelecidas no § 25, IV. 

(*) Sobre a prescripção no antigo direito pprtuguez, ver M. 
Freire, I. J. Crim., %. 23, § 2 e nota. N. do trad. 

(i) Neste caao está também a pena perpetua de prisão em for
taleza,, de que a lei se esqueceu. Em .santido contrario Bíbding^ 
1?, 8é4, Koopmaan, Sâ. 
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•Em muitas leis accessorias encontram-se prazos 
especiaes para a prescripçao. Citaremos a lei sobre 
o sello de letra, art. 17 (cinco annos), a lei sobre 
a industria, art. 345 (três annos), a lei sobre a 
união aduaneira, art. 33 e seg. (três annos ou ti:es. 
mezes), a lei sobre o imposto do malte, art.\ 40 
(três annos), a lei sobre a imprensa, art. 22 (àeis 
mezes), a lei sobre o sello das cartas de jogar, 
art. 20 (três annos), a lei sobre o imposto do fumo, 
art. 45 (três annos), a lei sobre o álcool (três 
annos ou um anno), a lei sobre patentes de invenção, 
art. 39 (três annos) e a lei sobre o imposto do 
assucar, art. 61 (três annos). Ver também o art. 7 
da lei de intr. do C p . , segundo o qual as in-
fracções em matéria de direitos sobre o álcool e a 
cerveja e em matéria postal prescrevem em três 
annos. 

II.— O prazo começa a correr do dia em que 
ò acto foi praticado, sem attender-se ao tempo em 
que produzio o seu resultado (art. 67, ai. 4). Assim, 
em matéria de prescripçao e em contrario ao prin
cipio eslabelecido no § 30, deve-se considerar como 
momento do commettimento aquelle em que o 
agente entrou em actividade, desenvolvendo forças 
natüraes (^). 

(2) o Trib. do Imp. porém, dec. de Dez, ds 1890, 21«, 225, 
começa a contar do «resultado próximo» (vêr. o | 80, nota 8). Egual-
mente Olshausen, § 67, 9. Correctamente r. Meyer, 888.—O art. 67, 
EI. 4">, é-criticado (coin razão) por Heinze, HH. 2®, 617, Binding 
1» 838, Geyer, l.^ 197,"e defendido por Hãlsclaner, 1.», 698, Meyer, 
383, V. Wãchíer, 808. A opinião dominante no direito commum 
qüeria;que em rgeral o òrimen Jiniium fosse o ponto de' partida da 
prescripçao (*). 

(••) O "preceito do. srt. 67- do- C. p. ©criticado pelo absurdo que delle 
•um resultado qTQe..occorra .terdiameáte e iam pimiso., curto 

t^e, o-erime pôde •pt&àmv.iis antes de OCÇOFI«Í'. 
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Nâo tem influencia sobre p começo da prescripção 
á realização de uma condição de punibilidade (§ 43 
nota 6). Entretanto em certas circumstancias a 
suspensão de uma condição desta natureza pôde ter 
como conseqüência sustar o curso da prescripção. 

Do exposto segue-se que a ̂  prescripção do acto-
do instigador ou do cúmplice por assistência começa-
a correr independentemente do acto do agente prin
cipal f). Segundo a disposição expressa do.art,.35 
da lei de 24 de Junho de 1S87 sobre o álcool 
(egualmente a da lei sobre o imposto do assucar) as 
penas que recaem sobre os possuidores de distilíação, 
como taes (§ 58, nota 5), prescrevem simultanea
mente com a pena do autor. 

o resultado». «Como pôde uma acção delictuosa prescrever, peozunta 
Ge^er, quando se desenvolve de tentativa para crime consumado f ' ^ i n -
ding interpreta restrictamiente o citado artigo, eiitendeiido que elle não tem 
applicação aos delictos culposos. Figure-se o caso da má disposição 
de ama chaóuné, da má collocação dé traves 6ü da defeituosa con-
strúcção de uma machina, cujos resultados damnosos podem prodii-
zir-se'depms de annos. Aqui a prescripção começa naturalmente a 
correr do dk em que o incêndio ou a explosão culposámente occa-
sionada produjáo-se. Sntretanto é justamente em taes casos, pon-
dera Obhausen, que conformar-se-hia com a equidade onãotomar-^e 
para ponto de partida da prescrípção a occurrencia do resultado. 
Segxmdo este ultimo criminalista, nesta parte de aecordo com o 
dec. dò I^b . do ImpV dtado na nO:t&:a,ciaía, o resultado de que fala 
a lei não é o resúltedo reàoto èzjigidovòomio circunistancia constitii-
-1ãYa-'do cnine, más o éjSeitp iinmédiáíK) òir o que élle chama o «éííeito-
Intermeâuuiõ» (Zwu^enmrXwTtj)'). - ]S[; ídó trad^ 

;(«) Egualmente Hãsldineirí Í^Í^^^^FÍ:-^. Meyet, Z8é, v. Wãehüterr 
W8f e<ínfrà a maior piúrfce dós escíiptores^ como fiinding, l.», 840, 
(©l^aüsen, 1 67, 1^; BoT^eiti l^^ermiiw^ÒT^&iehkeit, 6S, e o' Trib. d<í-
Imj^i^, deé. de 80 de Í Í ! ^ ãê  Ót,'5^^ 
•Jli*;--ST- •r.'y-~em razão da ' iSãturézà-* accessóna da ̂ cuiàplicidade (eate 

que 6'resultado não 4;em infUjenciá);\ 
31 



eom>o: mm "fôpi&ée .|H#âiiea;..(| '̂)^..dg!^e g-éi.t^&^M 
iratiÈda.. Gomüí̂  iãBÍ^!ã^^''#S; lákf i^ m coMeç®: dá' 
|ires<37Ípçãô .; .ÂMmMíf: m> &Tmm eoiütmuo- € .11̂  mkm 

.0 altimo .ex^-éieiô da. a c t M ^ i e crimm@ãa.. (^).; o 
mesmo, dev^ ŝsí. diser' áos; .©riiáes: qiie o agetóa pra? 
'táeâ-.' .c<pa©--o'ec3ips9iò mi .ptofissi^ .©«. •p®r:. .MaMtoy m 
^a,B8Q qae noB émam: èe--qik® Tmukt&-.Mm. esta;dia..©m-
.siéua§a®' .(por es:, na tógaMiia)^'. .© .<pe regiM ei? 
.^tísimmeate-. é a- ae^o .©sárnsoga, iaesms,,. ©•. ai® a 
eoatinuaçEo; da-s.itaüçâo por ©Ife-«eâda f)>, 

Ebs' «rimes. ' poT- omissi®^ & pr^eripçi® cc«,e^ 
a correr, logo que ©essa-.a, obiígaçio-dÊ agk;-

Disposições ©speeiaes. Seguado o art. 100 da 
lei" sobre • gente dõ. mar^ a prescripç^o começa a 
c.c^l^'". do dia. em -qiié o mm,Q cíiega pela primeim 
YjB^ a -am' porto' ondfe-' esista aiatorídade marítima, 
W digaa, da. nota •a;fei. de li.' de Jiaako de. laTO 
sobra a. eoütçafaaç^ : • segiméo os. arts-. ÜS e S.*!, a 
píâscripiflo da ©.oatrafaççSo •(bem:.Gstíma a,da laficaçcâ©' 
gme- ^OQâlfte,'. m-:'Hâo- íMisafão da^^níoi, .do té^to. 
Mprc^B^io): 'C#M^;. ::a.' coi:ç@r dó ài&. dai'.; imn^gm 

•teste-í^ ,p?®pi®#>. fe.pim«« 
pâm-:-;.@ciî miÍM -̂-@^ é^^&ms^^^^mm % 

. â ^ ^ ^ j . J í;&;. i l ;c^m,- .^i#es^w^Aíiír-f 8C!Í&, •: 
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art. 22, A prescripção da defraudaçâo do sello de 
letra começa a correr,: segue*©, o ai;t. 17 da- lei de 
10 de J'anlio de 1869, do dia em que a letra foi 
passa^da. 

m.—Interrompe a prescripção todo acto ju
diciário dirigido contra OJ autor do faeto delictuoso 
em razãio desse facto (€i p;, art. 68). O C* do 
pr: p., porém, noŝ  arts. 453' e 459, dá também o 
effeito de interromiper a prescripçEo ás decisões' em 
mtateria penal- emanadas dás autoridades policiaes e 
das autoridades administrativas. Segundo» a lei 
sobre o selio'de tetra, asrt 17, todo ácto official 
interrompe a prescripção. SÓ' os a«tos dirigidos 
contra o autor como autor interrompem a prescri
pção ; não basta' pois a citação par^ servir de 
testemunba, ainda quando o citado se confei^' 
culpado nessa occasiã» e por iseo não seja jvMt-
meiílado. A interrupção só prevalece; a- respeito do 
individuoj a quem o a«tG se refere: 

IV. •̂—A prescripção não corre (C, p., art. 00̂  
segundo o- texto dâ' lei de 26 de Março de 1893), 
durante o tempo em que, em; wrtude de um pre^ 
c^to legal, o processo não pôde: ser instaurado ou 
continuado. Si o começo ou a oontiauação do pro
cesso depende de uma questão prelüninar, que íeve 
ser resolvida em outro processo,, interrompe-se o 
curso dk preserijpçãb até que este- ultimo termine (®). 

Quando para& a instaura§.ãb de úm processo é 
necessaiáà. queixa ou autorisação, a íaltá da queixa ou 
da autorièação nãp interrompe;o-curso da prescrip^o. 

V.—O «fféitp da prescripção é" extinguir o 
direítJa á pena e n»a ó crime. Fódfe" pois a pre-
scrijpT^ QféiuT^^e a respeita' de usn ê&s co-deliiffr-
queirfés # Mò: á respeitíc) dos oujfcros; 

py Com. Étltonãv- QrSt, 4Z, ^Q&i Jklevfiŝ  G A., 89.<̂  147, » 
sobr^ » lei de 1898 Seuffert, Z , 14.«, &43. 



484 TEATÂDO DE DIEEITO PENAL 

§ 78. — Da prescripção da execução 

I. — A execução da pena imposta, por sentença 
com força de causa julgada prescreve (C. p., art. 60) : 

a) em 30 annos, quando se trata da pena de 
morte ou de reclusão perpetua ou de prisão per
petua em fortaleza ; 

b) em 20 annos, quando se trata de reclusão 
ou prisão em fortaleza por mais de 20 annos ; 

e) em 15 annos, quando se trata de reclusão 
até 10 annos ou prisão em fortaleza de 5 até 
10 annos ou de encarceramento por mais de 5 annos ; 

d) em 10 annos, quando se trata de prisão em 
fortaleza ou encarceramento de 2 a 5 annos ou 

"multa superior a 6.000 marcos ; 
é) em 5 annos, quando se trata de prisão em 

fortaleza ou dé encarceramento até 2 annos ou de 
multa de mais de 150 até 6.000 marcos ; 

/ ) em 2 annos, quando se trata de detenção 
ou.muita até 150 marcos (^). 

II . — A prescripção começa a correr do dia 
em que a sentença transita em julgado (C. p., art. 70). 

I I I .— Interrompt a prescripção todo acto 
da autoridade; a que incumbe a execução, ' ten
dente ao cumprimento da pena, bem como a de
tenção do condemnado para o fim de eumpril-a. 
Depois da interrupção, começa a correr nova pre-
scripçã,o (C. p., art. 71). 

IV.—Quando a sentença impõe ao mesmo: 
tempo e pelo mesmo facto a pena de multa e uma 
pena de prisão, aqueilia não prescreve antes desta 

(>) Está. neste caso a pena de reprehensão, dé que o legislador 
também se esqueceu. 
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(C. p., art. 71). As penas accessorias, quando ex
eqüíveis, prescrevem também com a pena principal. 
A lei abre excepção para as penas accessorras 
teniporarias que conceituem á honra (C. p., art. 36) 
e para a pena accessoria da vigilância policial 
(C. p., art. 38). Com relação a ambas, o efifeito 
da sentença judiciaria começa justamente com a 
prescripção da pena principal. 

O mesmo procede quanto ao effeito accessorio 
da condemnação, segundo o art. 3 da lei de 14 de 
Maio de 1879 sobre viveres. 

V. — Quando as leis accessorias — e isto se 
nota sobretudo nas leis aduaneiras e fiscaes — 
regulam expressamente a prescripção da acçâo, sem 
que mencionem a da execução, deve-se considerar 
€sta ultima como não admittida. A mesma regra 
também prevalece, em caso idêntico, em relação 
ás matérias reservadas á legislação estadual (§ 19, 
nota 1.*̂ ) 



Tratado de Direito Penal alletnão - Volume I (edição fac-
similar), de Franz von Liszt, foi impresso em papel vergê 
areia 85g/m^, nas oficinas da SEEP (Secretaria Especial de 
Editoração e Publicações), do Senado Federal, em Brasília. 
Acabou-se de imprimir em fevereiro de 2006, como parte 
integrante da Coleção História do Direito Brasileiro - Série 
Direito Penal (Volume 9). 
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